
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

onsdag 26.januar 2022 Lein Vestre 
 

Til stede: Knut Aasland, Ivar Fjeset, Stian Haugan, Erik Belbo, Arne Haugskott og Inga Berit 

Lein 

Digitalt: Arnt Hammer 

 

31/21 Gjennomgang av siste styrereferat 

 Vedtak: Referat godkjent og kan legges ut 

 

32/21 Årsmeldinger 

- Klubben sin årsmelding fikser Knut og Inga. 

- Band, skriv inn deltakelse på Asphaugen her eller for klubben 

- Spor 

- Utstilling 

- Løs, Arne har sin klar 

 

33/21 Økonomi  

Årsregnskap 2021 er ferdig 

- Driftsoverskudd på 100.000kr, egenkapital 698.000kr. 

- 525.000 i driftsinntekter + momskompensasjon + kreditnota fra NEKF på 20.000kr + 

reduksjon i utgifter 

- Kun 6 flere medlemmer, nå 541 medlemmer (7 æresmedlemmer), men mer aktivitet 

gir mer inntekt. 

- Lagerbeholdning på 18.000kr  

- Erik ordner med noen noter til regnskapet og sender til revisjon. 

 

34/21 RS Sak 2022 fra NEKF 

- Hvilende utstillingschampionat, støtter 

- HD, støtter 

- Revidering av JCH-regler for løs- og bandhund, støtter ikke. 

o Løshund 

▪ 2-dagers går ut både for norske og utenlandske hunder 

▪ Samlaprøve innføres 

o Bandhund 

▪ 2-dagers går ut både for norske og utenlandske hunder 

▪ Samlaprøve innføres 

Viktig å opprettholde 2-dagers for å kvalitetssikre at en hund har nok jaktlyst 

til å jakte 2 dager, men samtidig er mulig å tøyle i forhold til innkalling. 

Ser at det kan være utfordrende å arrangere 2-dagers, men vi mener det er 

viktig å opprettholde 2-dagers.  



NTEHK mener det må være opp til hver enkelt klubb å arrangere samla-

prøver, det er en fordel at klubbene arrangerer dette – men mener at det ikke 

skal være ett krav. 

 

- Valg  

o Forslag RS-ordfører: Frank Christiansen, NTEHK 

o Knut hører med andre områdeklubber om dem foreslår kandidater til ulike 

verv. 

 

35/21 RS-saker fra NTEHK 

- Reviderte regler for uttak for NM løs- og bånd 

- FS sine rutiner for å svare på henvendelser fra områdeklubbene. 

 

36/21 Kompetansehevende kurs for prøveledere og NKK-representanter i regi av NEKF 

Invitasjon kommer 28.januar – påmeldingsfrist for kursverter er 7.feb, 28.feb er 

påmeldingsfrist for kursdeltakere. 

- Arne Haugskott er kursvert. 

 

37/21 Årsmøte 19.feb 2022 1400-1600 

Skjold 

- 800kr i egenandel per skjold 

Heia Gjestegård 

- Overnatting dobbeltrom 1195kr, dekkes av den enkelte – mob.40442845 

- Møtekaffe og middag 485kr per pers, dekkes av klubben 

o Alkohol 90kr per enhet, dekkes av den enkelte 

- Påmeldingsfrist: 8.feb 2022 

o Påmelding årsmøte og middag, overnatting ordnes av den enkelte 

o Middag kl.17 

Oppmerksomhet 

- Frank Christiansen, Stian ordner. 

 

38/21 Oppdateringskurs for ettersøksdommere og nye kandidater 

- teams 3.feb 18-21 

- påmeld.frist 30.januar til ettersok@nkk.no 

 

39/21 Neste møte onsdag 9.feb kl.19.00 

- alle årsmøtepapirer være gjennomlest 


