
Styremøte	i	Nord-Trøndelag	Elghundklubb	
Tirsdag	13.sept	2022	

	
Til stede: Stian Haugan, Arne Myrholdt, Inga Berit Lein 

Teams: Terje Djuvsland, Erik Belbo, Arnt Hammer 

 

01/22 Gjennomgang av siste styrereferat 

 Vedtak: Referat fra 8.aug 2022, enstemmig godkjent og kan legges ut. 
 

05/22 Komitearbeid 

Spor; blod- og ferskspor 
Prøveleder kan melde om mange påmeldinger, ligger ca. likt med fjoråret. 
ca. 80 påmeldte til blod nå, noe mindre ferskspor ennå – men der har man bedre tid. 
Jobber med å få igjennom dommer-elever og dommer-aspiranter slik at klubben får flere 
dommere til å håndtere dette rushet rett før gjennomføringsfristen. Å bli ettersøk-dommer er 
en omfattende utdanning for den som ikke er bandhund-dommer fra før, sliter med å motivere 
elever og aspiranter til å møte. Forslag om å forsøke å samle flest mulig spor (samla-prøver 
evt. sep.samla) på en eller to dager slik at elever og aspiranter får gjort unna flere spor på 
samme kveld/helg. 

Forslag om å ha differensiert pris på blod og fersk i 2023. En pris på prøver gått før midten av 
aug. for så å skru opp til dobbel pris den siste mnd. Her må man sikre at personer som melder 
på i juli men ikke får tildelt dommer innen fristen ikke må betale dobbel pris. 

Løshundkomitè 
Kvalifisering til NM – kun 2 påmeldte, så da ble dem automatisk kvalifisert. 
Deltakerne ble:  Jämtmyrens Quattro, fører: Sten Svarligaunet 
   Pjolter, fører: Ole Ivar Ness 

Har hatt 2 kurs i nye jaktprøveregler, 19stk har per nå gjennomført. Mangler 2 dommere og 1 
aspirant som ikke har tatt kurset.  

16stk 1-dagers og 2stk 2-dagers er så lang påmeldt til løshundprøve. 

Ok med dommere per nå, terreng i omegn er ett problem. Nå er problemet blant annet pga 
sau, samt at det nesten er umulig å få i terreng for å få gått prøve på helg utover høsten pga at 
folk jakter helt til jul. Har per nå 3 personer under utdanning. 

Båndhundkomitè 
Første perioden 30stk 1-dagers, 6stk 2-dagers, litt økning fra i fjor. 
Dommermøte 22.sept kl.18 på Lein Vestre. 

Har til nå gått greit å skaffe dommere til prøvene i første periode. 
5 personer under utdanning. 

Ønsker å få til mer aktivitet nordover, Namsos – Namdalen området. Arnt sjekker litt. 



Utstillingkomitè 
Høylandet – stort sett alt er klart.  
Utstillingsområdet: Frivillighetssentralen stiller med husrom til sekretariat og en liten kafè. 
Samt at dem ordner med mat til ringene og middag etter endt arbeidsdag. Stian ordner med 
arrangement på Facebook for utstillingen. Frank er utstillingsleder – ansv. for å ta bilder.  

Det er meldt inn ønske om ringsekretærkurs, Arnt sjekker muligheten for å arrangere sammen 
med flere klubber for å få til nok deltakere. 

3.okt møte i Stiklestadutstillingen, evaluering og planlegge 2023. 

Teltene våre er under reparasjon, men Arne sliter med dimensjoner som passer til teltene og 
som samtidig ikke blir for tungt. Har en løsning, men det blir litt ekstra tjon å sette opp 
teltene. Kan evt. få til ett komplett og helt telt av di 2 teltene vi har nå og så kjøper ett nytt. 
Arnt sjekker ut hva som finnes og finner priser. 

 

07/22 Økonomi 

Ikke så stor aktivitet, men det har kommet 7 nye medlemmer siden sist. 
536 medlemmer per i dag, har passert budsjettert medlemskontingent. 

Asphaugen – solgt blod for 925kr og en klubbjakke  
Moms er betalt. 

Oppgjør for samla bandhundprøve er mottatt. 
Har jobbet med det som ble trekt fra stiklestadutstillingen, men foreløpig kan man ikke se at 
det er blitt gjort noe feil. Påvirker resultatet for -20 og -21, men slår ut for -22. 
Sluttoppgjør for Innherredsutstillingen i 2020 som ble avlyst kom i dag, 2416kr. 

 

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

Referat/evaluering 

Deltok også i år begge dagene. På lørdag var det bra oppmøte på foredragene, samt mere 
besøk enn på søndag. Litt ugunstig plassering av hundeområdet i år i forhold til i fjor, havnet 
litt utenfor selve området. 

Tusen takk til alle som stilte opp å bidro både på stand, raseparade og med foredrag!!  
Ser også i år at det er mindre folk søndag, men tror det er lurt at så lenge vi har folk til å stille 
opp så er det gunstig å være der begge dagene. 

Spør Sissel om å skrive ett referat til Elghunden. 

 

Eventuelt 

- Stoff til Elghunden frist oktober. 

o Samla band 



o Asphaugen  

o Oppfordre dommere til å ta bilder når dem er ute dømmer. 

 

- Neste møte mandag 31.okt kl.19.00  

- Desember møte fredag 16.des ett sted midt mellom Frosta og Høylandet.  

	


