
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

Søndag 26.okt 2021 
 

Til stede:  

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

Forfall: Arnt Hammer 

 

19/21 Gjennomgang av siste styrereferat 

 Vedtak: Referat godkjent og kan legges ut 

 

20/21 Aktivitetsplan for 2022 

Båndhund 

6.-7.aug 2022 samlaprøve bandhund 

1.juli – 15.sept og 16.sept – 11.nov separat bandhund 2022 

Løshund 

10.-11.nov 2022 samlaprøve løshund 

Ønsker å søke på januar prøver 1.jan – 31.jan 2022, 1- og 2- dags separat. 

21.08.22-15.11.22 (1.periode) og 16.11.22 – 23.12.22 (2.periode) separat 1- og 2-dags 

Blod 

28.mai 2022 – samlaprøve blod 

01.04.22 - 15.09.22 separate prøver   

Fersk 

01.07.22 – 15.11.22  

Utstilling 

12.03.22 Skogn 

13.06.22 Stiklestad 

12.11.22 Namdalen 

21/21 Status på årets prøver og utstillinger  

Båndhund 

Står nå igjen 1stk 2-dagershund og 2stk 1-dagers  

 

Løshund 

per nå: 17stk 1-dagers og 4stk 2-dagers påmeldt 

Forventer mer påmeldinger etter den 15.11.21. 

 

Blod 

- ferdig  

 

 



Fersk  

5stk ikke gått 

 

Utstilling 

13.nov blir arrangert på Høylandet. 

Dommere OK, innkvartering dommere OK, mangler en ringsekretær pga. avbud, men regner 

med at den kommer på plass ila dagen. Komiteen forøvrig, her jobbes det med å hente inn 

medlemmer fra flere nærkommuner. Venter på en anbefaling fra Snåsa, men ser ikke ut til at 

det skal bli noe problem med personell. 

 

Foreløpig liten påmelding, som ikke er så unormalt. 

Skrivere er p.d. en liten utfordring, men det jobbes på området. Mulig ringsekretær har 

personer på handa. 

 

Blir nok til at vi setter bort kaffeservering til en skoleklasse eller et lag, så får vi konsentrere 

rundt hunden 🙂 

 

Forpremier, sjekker med FK Namsos i dag. 

Utstillingsleder, jeg stiller mest trulig selv da jeg kun skal stille valp. 

Det er sendt ut en påminning pr SMS, sender ut en ny like før helga, så får vi se an behovet. 

Chip-lesere er nå på tur, har nå kommet til Norge. 

 

22/21 Økonomistatus så langt i år iht. budsjett 

Per nå 536 medlemmer.  

Problemer med betalingen på ferskspor, noen deltakere har betalt både 900 og 1800kr. 

Ordinær pris er 500/600kr.  

Vedtak: Erik B. tar kontakt med Eva Pedersen og får NKK til å rydde opp i dette. 

Printer, det er behov for en laserprinter som skriver på begge sider. 

Vedtak: Inga Berit anskaffer printer til klubben 

 

23/21 Stoff til Elghunden frist 29.10.21 

Bandhundprøve Vikna – Erik og Ivar 

Bandhundkurs – Erik og Ivar 

Blodspor – Stian 

Ettersøkskurs Videregående - Stian 

 

 

 

 



24/21 Årsmøte 2021, dato/sted, Årsmøtedirigent 

12. eller 19.februar 2022,  

Knut snakker med Elin E. Trøen ang dato for årsmøte, samt at han spør om Frank 

Christiansen kan være dirigent igjen. 

 

25/21 Div. 

Asphaugen 28.-29.august 

- Klubben var representert med stand og hadde 3 foredrag (bandhund v/Erik Asklund, 

løshund v/Sten Svarliaunet og spor v/Terje Djuvsland) 

 


