
Styremøte	i	Nord-Trøndelag	Elghundklubb	
Onsdag	11.mai	2022	

	
Til stede: Stian H., Inga Berit L. 

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

Ikke tilstede pga. blodsporkurs: Arne Haugskott 
 

01/22 Gjennomgang av siste styrereferat 

 Vedtak: Referat godkjent og kan legges ut 
 

05/22 Komitearbeid 

Spor; blod- og ferskspor 

- Kurs 
Levanger: Blodsporkurs på Banmyra i kveld – 12 ekvipasjer deltar. 
Framverran: kurs er i gang v/Ivar Fjeset  
Namdalen: venter på at snøen skal smelte 
 

- Samlaprøven 28.mai – området er ikke blitt befart ennå pga snø. 
 foreløpig 10stk påmeldt. 
            Sende ut invitasjon til dommer-aspiranter/elever. 

- Ettersøkvideregåendekurs i slutten på juni? 
 Knut Aasland har sagt ja til å være instruktør 

Løshundkomitè 

- Uttak til NM løshund.  
Påmld.frist 30.juni 2022. Ved uttaksprøve påmld.frist 7.sept. 

- Komiteen skal ha ett møte i løpet av kommende 14-dg. 
o Bytte av NKK-repr mellom NTEHK og STEHK 
o Uttak NM Løshund 
o Aktiviteter 2022 
o Prøveguide for nye ekvipasjer 
o Samlaprøve 2022 
o Rekruttering nye dommere 

Båndhundkomitè 

- Samla separat Meråker 20.-21.aug 
- UM Band – ingen påmeldt fra NTEHK. 
- Stian sjekker med Erik Asklund om prøveledelsen er på plass, prøveledere og 

NKK osv. 

Utstillingkomitè 
- Utstilling 11.juni 2022 Stiklestad 



o Anita møter på samarbeidsmøtene. 
o NTEHK har ansvar for sekretariatet 
o Spørsmål omkring dette med katalog, NTEHK ønsker papirutgave – 

stiklestadutstillingen ønsker kun digitalt 
o Foreløpig 29 påmeldte. 
o Plakaten mangler spets og hele navnet til svensk hvit elghund 

- Miljøtrening/ringtrening 
o Datoer lagt ut i samarbeid med kvinneutvalget i VjFF. 

- Komiteen har begynt arbeidet med å spørre dommere fremover i tid. 
- Namdalsutstillingen til høsten (nov.) 

o Dommere og ringsekretærer ok  
 

06/22 Aktivitetshjul 

- Dato separat samla Meråker endres. 
- Ettersøk-videregåendekurs legges inn når dato er klar 

07/22 Økonomi 

- Medlemmer: passert 500stk, 17stk mer enn i fjor på samme tid. 
- Har betalt ut reiseregninger og honorar til Innherredsutstillinga, tot 8700kr.  
- MVA 1.termin betalt 
- Kostnadene etter RS, venter ennå noen reiseregninger 
- Momskompensasjonssøknad sendes inn 

15/22 Ny raseklubb for NEG 

- NEKF har lagt ut info både på hjemmeside og facebook, NTEHK har delt denne 
infoen. 

- Den nye raseklubben ønsker raseansvar for NEG. Raseansvaret ligger i dag hos 
NEKF, NKK har svart den nye raseklubben at dem må søke NEKF om å få 
raseansvaret. Det vil i så fall bli en sak for RS. 

16/22 Kompensasjon til prøveledere 

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. 

- Stian sjekker med andre klubber om hvordan dem kompenserer sine prøveledere. 
- Erik tenker på/ser på hva en prøveleder kan få i kompensasjon per ferdigmeldte 

prøve f.eks.  
- Tas opp igjen på neste møte. 

Eventuelt 

- Hvordan engasjere våre medlemmer samt få ut info til nye medlemmer? 

- Steinkjer JFF og NTEHK samarbeider om miljøtrening hver mandag fra kl.17 og 

utover på Wibe jaktskytebane. (Terje D.)  



- Arnt hører med Høylandet JFF om å få i gang ett samarbeid igjen. 

- Sjekk også med andre JFF, f.eks. Nærøy JFF v/Margit L. Stangring om det kan 

være aktuelt med noe aktivitet der (Arnt sjekker). 

- Asphaugen 27.-28.aug 2022, vi må vurdere om vi skal dit og evt. hvem som kan 

stille opp. I fjor var det godt med tilhørere på foredragene på lørdag, lite på 

søndag. 

 

- Neste møte onsdag 8.juni kl.19 Lein Vestre og Teams. 

 

	


