
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

Onsdag 03.mars 2021 kl.19-21 på Lein Vestre og Teams 
 

Til stede:  

Knut Aasland, Arne Haugskott, Ivar Fjeset, Stian Haugan og Inga Berit Lein 
Erik Belbo deltar digitalt. 

 

01/21 Komitesammensetning 

Bandhundkomiteen 

- Ivar Fjeset 

- Kjetil Helden 

- Erik Asklund 

- Ivar spør Emil Bakkejord Vinne 

Løshundkomiteen 

- Sten Svarligaunet 

- Ole Anton Sjule 
- Harald Kavli 

- Arne Haugskott 

Utstillingskomiteen 
- Arnt Hammer 

- Vigdis Haldorsen 

- Inga B spør Anita Verås 

Spor, fersk og blod - Ettersøk 
- Stian Haugan 

- Knut snakker med Karl Ove Indahl, Eling Bruheim, Kjell Johan Hermann 

 

02/21 Aktivitetshjul 

Arne har en «aktivitets mal» hvor vi kan legge inn aktivitetene etter dato etter 

hvert som aktiviteter blir bestemt. 

- Bandhund 
o Samlaprøve 31.07 – 01.08 

o Samla separat prøver 

o Separat prøver 

o Dommerkurs og dommermøter 
o Bandhund kurs Tromsdalen 

o Opplæring i innlegging av egne skogskort må være ett mål etter 

hvert, men akkurat nå er det en sikkerhetsbrist som gjør at Erik 

Asklund fortsetter å legge inn.  
 

 



- Løshund 

o Separatprøver 

o Samlaprøven 13.-14.nov 2021 

o Samlet dommersamling, med aktivitet osv. i løpet av august 
o Løshund-kurs  

o Oppdateringskurs på reglement 

- Ettersøk 

o Samla blodspor 8.mai 
o Blodsporkurs (spør Arve Flatås) 

o Blodutlevering, Inga Berit ordner med blod 

o Ettersøk kurs videregående, er det interesse? 
- Utstilling 

o Skogn 13.mars 

o Stiklestad 12.juni 

o Namsos 13.nov 
o Kurs 

 Eksteriørkurs NEG og NES 

 Ringsekretærkurs  

 Kynologikurs  
o Utstillingstrening/miljøtrening? 

03/21 Økonomi 

- Har sagt opp SMN Regnskap, 4mnd oppsigelsestid, så SMN fører ut april. 
- Formulere og inngå avtale med Økonomibistand (Knut og Erik) 

- Medlemstall per d.d. 450stk har betalt kontingent kontra 442 på samme 

tidspunkt i fjor. 

- Kravet til NEKF ang regning på deling av Årsmøtet avholdt i 2020 så sier 
leder i NEKF nå at dem ettergir dette kravet når nytt krav er dem i hende. 

 

04/21 RS Gardermoen 24.april 

- Per 31.12.20 hadde vi 516 medlemmer, dvs. 5 delegater kan møte 

05/21 Søknad om å få bli ettersøk-dommer fra Håkon Fjeset 

- Ivar Fjeset deltar ikke på behandlingen av søknaden. 

Vedtak: Styret anbefaler Håkon Fjeset å få starte på sin utdanning. 

05/21 Eventuelt 

- Nye medlemmer, vanskelig å fange opp disse for å få gitt dem «velkommen 

til klubben-info». Medlemsregisteret vårt gir ingen info om «nye 

medlemmer».  
Vedtak: Vi sender ut sms til alle 2g i året med info om kommende 

aktiviteter  


