
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

Onsdag 15.juni 2022 
 

Til stede: Stian, Arne M., Inga B.,  

Teams: Arnt H., Arne H., Terje D. og Erik B. 

 

01/22 Gjennomgang av siste styrereferat 

 Vedtak: Referat fra 11.mai godkjent og kan legges ut 

 

05/22 Komitearbeid 

Spor; blod- og ferskspor 

- Ca. 20 påmeldt på blod og fersk 

- Samlaprøve Ogndalen, veldig godt fornøyd både med gjennomføring og samarbeid 

med dachs 

- Mosvik og Bangdalen har kommet i gang med kurs og trening. 

o Bangdalen ca 20 stk påmeldt 

- Blod; Arnt har ca 25l, Arne 7-8l, Stian 2-3l, Inga B har ingenting. 

- Ettersøk videregående ble avlyst pga. lite påmelding. 

- NTEHK må prøve å promotere sine prøver på hjemmeside og facebook. 

Løshundkomitè 

- Uttak til NM løshund.  

o Uttaksprøve i Lierne 3. eller 4.sept. Påmld.frist midt i aug. 

- Bytte av NKK-repr mellom NTEHK og STEHK 

o Tanken er god, men ikke gjennomførbart i forhold til avstand 

- Løshundkurs i løpet av høsten, ikke bestemt tid og sted. 

- Samlaprøve, vanskelig å få ut dommere  

- Prøveguide for nye ekvipasjer. Steen S. ordner dette. 

- Teamskurs i bruk av Tracker. Dokka er forespurt, venter til ny app er oppe og går. 

- Kurs i nye jaktprøveregler, 3 deltakere fra NTEHK (Erik B., Frode N., Arne H.) 

- Dommersamling 6.aug på Snåsa Hotell, her blir det også gjennomført kurs i nye 

jaktprøveregler. 

- Arne har bestilt opp 30 jaktprøveregel-hefter. 

Båndhundkomitè 

- Dommermøte tirsdag 28.juni kl.18 

- Nye skogskort, det blir gjennomført kurs på dommermøtet 

- 5-6 påmeldinger så langt. 

- Samla jaktprøve 6.-7.aug Tromsdalen 

o Prøveleder: Rune Morten Haug, vara: Gunnil Wæhre 

o NKK-repr: Stian Haugan, vara: Erik Asklund 

- Separatprøver 



o 1.periode 

▪ Prøveleder: Erik Asklund, vara: Arnt Hammer 

▪ NKK-rep: Stian Haugan, vara: Inga Berit Lein 

o 2.periode 

-  

Utstillingkomitè 

- Evaluering Stiklestad utstillingen, se sak 17/22 

o 134 elghunder ble vist på Stiklestad. 

- Evalueringsmøte i Stiklestad Utstillingskomiteen er førstkommende mandag, 

20.juni.  

- Namdalsutstillingen 12.nov 2022 

o Ringpersonell ok. Arild Berget og Wenche Porsanger. 

- Ønskelig med aktivitet kvelden før utstilling f.eks, men dette krever flere 

engasjerte medlemmer som kan bidra med dugnadsarbeid. 

06/22 Aktivitetshjul 

- Ferskspor: Karl Ove Inndal 

- Prøv å få linket Excel-dokumentet til Facebook 

07/22 Økonomi 

- Medlemmer: 516 stk, 22 stk mer enn i fjor på samme tid. 

- Betalt MVA for 2.termin 

- Reiseutjamningskjema i forbindelse med RS er sendt inn 

- Oppgjør, reiseregninger og dommerhonorar blir utbetalt til uka. 

- Momskompensasjonssøknad er straks klar for levering til NKK. 

- Oppgjøret for Stiklestadutstillingen har kommet fra NKK. 

- Vipps 6280kr (2300,- i påmld, 2070,- i kataloger, en jakke) 

 

15/22 Ny raseklubb for NEG 

Ledermøte i NEKF.  

NTEHK stiller seg lojalt til NEKF sine retningslinjer for å håndtere eventuelle utfordringer.  

NTEHK har ikke kjennskap til at vi har medlemmer som aktive i denne raseklubben.  

NTEHK antar at denne klubben dør ut etter hvert og bruker ikke mer energi på dette. 

16/22 Kompensasjon til prøveledere og utstillingsarrangør i 2022. 

Det er utrolig mye jobb å være prøveleder, planen var at dommerne selv skulle legge inn 

skogskort – men dette ser ikke ut til å kunne gjennomføres pga. sikkerhetsbrist i systemet. Det 

vil si at prøveleder må legge inn samtlige skogskort i tillegg til alt det andre en prøveleder 

gjør. En utstillingsarrangør har mye jobb med å skaffe dommere og ringpersonell, danne 

komiteer og få gjennomført utstillinger. 

  



Vedtak:  

NTEHK innfører honorar for 2022 for prøveledere på jaktprøver og sporprøver, samt 

utstillingsarrangør med  

- Godtgjørelse jaktprøve kr 50 pr ferdigmeldt med maksbeløp på kr 5000 
pr. år.  

- Godtgjørelse blod- og fersksporprøve kr 25 pr ferdigmeldt med maksbeløp 

på kr 5000 pr. år.                                        

- Godtgjørelse for utstillingsarrangør med kr.1500 pr utstillingsdag. (dette 

gjelder ikke utstillingsleder, men den personen som har den tekniske jobben i 

forkant)  

- Godtgjørelse for kursinstruktør med kr 500 pr kurs. 
- Kjøregodtgjørelse betales i tillegg med kr 3,50/km. 

Godtgjørelsene vil bli evaluert etter sesongen og styret for 2023 får avgjøre om dette 

skal videreføres. Det må også vurderes om påmeldingsavgiften skal økes tilsvarende 

som godtgjørelsen neste år, det bør i hvert fall vurderes om det skal differensieres 

mellom medlem og ikke-medlem. Regnskapet for 2022 vil antagelig vise dette. 

 

17/22 Evaluering Stiklestadutstillingen 

Styret har evaluert og viderebringt denne til utstillingskomiteen. Felles evaluering kommer fra 

utstillingskomiteen for Stiklestadutstillingen.  

 

18/22 Elghunden 

Frist innlevering av stoff 21.juni 2022. 

- Stiklestad Utstillingen, Arnt Hammer 

- Samlaprøve blodspor, (Karl O., Ivar F.) Stian hører med Karl O. og Ivar F. 

- Blodsporkurs, Arne H. skriver en tekst  

-  

19/22 Asphaugen Game Fair 27.-28.aug 2022,  

Styret mener det er gunstig for klubben å delta på dette, være synlig på andre arenaer. I fjor 

var det godt med tilhørere på foredragene på lørdag, lite på søndag. Men i år blir programmet 

endret med hensyn til dette.  

- Inga Berit prøver å få sammen ett mannskap. 

o Raseparade  

o Foredrag spor (Terje), band (Stian) og løs (arne). 

o Stand med kaffekok og litt demo av trening og pelsstell. 

 



Eventuelt 

- Utstillingstelt, ringteltene holder på å knekke sammen. Arne H. sjekker om det går 

å få i nye ben. Inga B. kjører teltene til Arne sin arb.plass. 

- Steinkjer JFF og NTEHK samarbeider om miljøtrening, mer info kommer. 

- Neste møte mandag 8.aug Lein Vestre og Teams. 

 

 


