
Styremøte	i	Nord-Trøndelag	Elghundklubb	
Mandag	31.okt	2022	

	
Til stede: Stian Haugan, Inga Berit Lein 

Teams: Arne Myrholdt, Terje Djuvsland, Erik Belbo, Arnt Hammer, Arne Haugskott 

 

01/22 Gjennomgang av siste styrereferat 

 Vedtak: Referat fra 13.sept 2022, enstemmig godkjent og kan legges ut. 
 

05/22 Komitearbeid 

Spor; blod- og ferskspor 
Klubben har fått anerkjent prøvene frem til 15.sept, 82 deltakere 

 

Løshundkomitè 
Per nå påmeldt 26stk 1-dagers, 7 er gjennomført. 4stk 2-dagers, ingen gått ennå. 

NM-deltakelse: Pjolter en 14.plass og Quatro en 25.plass. Gratulerer til begge.  

Styret og løshundutvalget har mottatt brev fra Kjell Johan Hermann hvor han takker av som 
løshund dommer. Kjell Johan har lagt ned en betydelig innsats som dommer for NTEHK 
siden 1993. Styret og utvalget sender ett formelt brev hvor vi takker ham for hans innsats som 
løshunddommer.  

 

Båndhundkomitè 
1.periode anerkjent og grei. 

2.periode påmeldt 7stk 1.dags og 1stk 2-dags, alle er tildelt dommer. 

 

Utstillingkomitè 
Høylandet, Namdalsutstillinga nærmer seg. 
90 hunder påmeldt per nå, 1 uke igjen av påmld.frist. 
Frank Christiansen utst.leder. 

Klubben har nå ett komplett telt, ett nytt komplett telt vil koste oss mellom 8-10.000kr.  
Vedtak: Arnt bestiller ett nytt telt til klubben. 

Frank Christiansen har søkt klubben om reisestøtte for å kunne delta på eksteriørdommer-
konferanse i Upplands Väsby 18.-19.mars 2023.   
Vedtak: Klubben dekker flyreisen inntil 3000,-  
 

Dommere til utstillingene i 2023 og 2024 er ordnet.  



07/22 Økonomi 

Medlemstall per.d.d: 550stk (5 mer enn i fjor) 
Penger inn: 961kr tilbake i mva. Har også fått div. oppgjør fra NKK. 
 
Erik ønsker tilsendt navneliste fra utvalgene på personer som skal ha kursleder-honorar.  

Klubben har ordnet med bårebukett til Atle Stenmo sin begravelse. 
 

20/22 Stiklestadutstillingen, kontrakt med Stiklestad Camping 

Styret har fått tilsendt utkast til avtale med Stiklestad Camping.  
Utstillingskomiteen i NTEHK har full tillit fra styret til å ivareta NTEHK sine interesser. 

Styret har følgene synspunkt: 

- Avtalen ser noe uformell ut, styret ønsker at stiklestadutstillingen formulerer den nye 
avtalen mer formelt og oversiktlig. 

- I avtalen må det tydelig fremkomme betingelser. 

Arnt diskuterer med øvrige medlemmer i utstillingskomiteen om veien videre. Styret ønsker 
avtalen tilsendt for gjennomlesning og godkjenning før en representant fra komiteen signerer 
dokumentet. 
  

Eventuelt 

- Desember møte fredag 16.des, Inga Berit sjekker ut møterom med middag på 

Inderøya/Brannheia. 

- Årsmøte 18.feb 2023 i omegn Verdal 

o Vi bør prøve å motivere våre medlemmer til å komme på årsmøtet 

o Styret bør tenke på noe underholdning/foredrag eller lign. 

o Blant oppmøtte stemmeberettigede vil 1st bli trekt ut og får motta en 

tracker Artemis (hundepeiler). 

o Æresmedlemkomiteens arbeid v/Frank Christiansen, Terje Djuvsland og 

Torbjørn Opheim. 

 

	


