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 MØTEREFERAT                             sendes ut pr e-post  

  
 

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

 
TID/STED: 

Tirsdag 17.03.2015 kl. 19-22/ Soknedal 
 

TELEFON: FORKORT NAVN: FAX / E-POST ADRESSE INN- 

KALT 

TIL- 

STEDE 

SEN- 

DES 

99 48 84 41 KE Kamilla Engen kameng@online.no x x x 

93450047 AOS Arve Olav Sæter arve.olav.seter@gauldalen.no x x x 

91179445 AJB Anne Jorunn Byggstøyl anjo@gauldalen.no x x x 

95131265 
LL Leif  Landrø 

e-landro@online.no 

 

x x x 

41264488 KIH Kjell Ivar How kjell.ivar@rogk.no x x x 

41234501 
JPL 

Jan Petter Løseth, i mail av 19.3.15, trukket seg 

som vara av helsemessige årsaker 
japettel@online.no 

x  x 

99773766 
NOS Nils Olav Stokke 

nils.olav.stokke@neanett.no 

 

x x x 

    

SAK NR. TEKST ANSVAR FRIST 

10.15 STATUS KARTLEGGING AV AKTIVITETER, OVERSIKT MATERIELL   

01.10.15 Sep.bandhundprøver: 

Søknadsfrist for prøver i 2016: 31.10.2015. Prøveleder skaffer dommere, person som 

tar imot påmeldinger, dommermøte rett etter Selbuprøven, blir søkt om støtte fra 

viltfond i alle kommuner i Sør-Trøndelag på alle klubbens arr. NOS har forslag til 

søknad. AJB sjekker m Eukanuba om fôrsekker for premiering felles på alle klubbens 

arr. Påmeldingsskjema m betalingsdel, standard info-skriv til påmeldte m bl.a info om 

refusjon av påmeld.avg hvis klubben ikke greier å gj.føre prøven. 

LL  

02.10.15 Orkdalsprøven:  

Søknadsfrist for prøver i 2016: 31.10.2015 

Grunneierne tillater ikke jaktprøver før ca. 20. juli. Arr. derfor nærmeste helga. Ang, 

kjøkken sjekker LL m Knyken. 

LL  

03.10.15 Selbuprøven: 

Søknadsfrist for prøver i 2016: 31.10.2015. Søkt Selbu og Tydal komm i fjor om støtte 

fra viltfondet – fikk kr. 5000 fra hver.  

NOS  

04.10.15 Gauldalsprøven: 

Søknadsfrist for prøver i 2016: 31.10.2015 

Skal arr. 1. helga i nov. for å redusere sjansen for mye snø, og Løkkenutstilligen skal 

arr. 2. helga i nov. Leier lokaler på Rognes ett år i forveien. 

AJB/AOS  

05.10.15 Samlet blodsporprøve: 

Søknadsfrist for prøver i 2016: 31.10.2015 

Pga manglende tillatelse fra grunneier må prøven flyttes fra Sæterdalen til Frilsjøen, 

Meldal. Kart skaffet, stor p-plass, tilgang vann og strøm, wc, campingplass, 

terrengtilgang. Premier: sløyfer hos J. Stene, som KIH henter. Rigging og sporlegging 

KE  

mailto:kameng@online.no
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dagen før m dommerne, matservering. Elever/asp må kontaktes for å få samlet prøve. 

Enkel kiosksalg; kaffe, skuffkake,  kaffe, brus lør. AJB sjekker lev varmmat.  

06.10.15 Bev. blod/ferskspor prøver: 

Søknadsfrist 31.10 året før, påmelding kun på skjema m betalingsdel. 
KE  

07.10.15 Tr.heims utstillingen, Melhus: 

Orienteringsmøte m utstillingsleder og utstillingskomite blir ikke gjennomført. 

Evaluerinsmøte gjennomføres ons 25.3.15. Påmelding kun via NKK på utstillinger. 

KE  

08.10.15 Løkken-utstillingen: 

Flyttet til 15.11. da den kolliderte m Gauldalsprøven 7.-8.11.15 

Søknadsfrist utstillinger i 2017:  31.1.2016 

KE  

09.10.15 Oversikt materiell og hvor det finnes: 

Protokoller nr 1 og 2 for STEHK til rette hos OHL. Alle protokoller oppbevares hos 

leder. Banneret hos OHL, hentet av Bøkseth og brukes på Tr.heims utstillingen, 

kartverk Orkdalsprøven som Johan Stene har laget, er kassert i følge ham, og nytt 

kartverk over alle prøveterreng må lages på nytt. Besluttet å anskaffe henger m kapell 

til klubbens utstyr. Innholdsliste skal følge, og skal etterfylles før neste arr. NOS 

innhenter anbud. Lagres innendørs. Partytelt anskaffes. 1 projektorer hos leder, div 

klær, og gamle vandrepokaler. 

KIH  

11.15 OPPNEVNE KOMITEER FOR 2015   

01.11.15 Sep.bandhund: prøveleder: Edvard Asbjørnslett, NKK-rep: Bård Kalstad, prøvekomite: 

LL, Arild Hoel, 3 skrivere, påmelding og program: KE 
LL  

02.11.15 Orkdalsprøven: prøveleder: Einar Hårstad, NKK-rep: Karl Sverre Prøsch, prøvekomite: 

LL, Arild Hoel, 3 skrivere, påmelding og program: Elisabeth Sveri 
LL  

03.12.15 Selbuprøven: prøveleder: NOS, NKK-rep: Ivar Fjeset, prøvekomitee: Oliver Høgli, 

Kolbjørn Flakne, 3 skriver, påmelding og program:KE 
NOS  

04.11.15 Gauldalsprøven: behandles senere  AJB/AOS  

05.11.15 Samlet blodsporprøve: prøveleder: Leif Jostein Konstad, NKK-rep: Rune Myrhaug, 

prøvekomite: Kjell Ivar How, Leif Landrø, Ståle Breimo 
KE  

06.11.15 Løkkenutstillingen: behandles senere KE  

07.11.15 Tr.heimsutstillingen, Melhus: behandles senere KE  

08.11.15 Bev. blod- og fersksporprøver: prøveleder: Jon Kåre Flatberg, NKK-rep: Sigbjørn 

Solberg, prøvekomite: Kjell Ivar How, Anne Jorunn Byggstøyl, Henning Dragmyrhaug 
KE  

09.11.15 Materiell: Kjell Ivar How, Kamilla Engen KIH  

10.11.15 Utdanningskomite: behandles senere KE  

12.15 PRISER PRØVER, NYTT PÅMELDINGSSKJEMA, PREMIER   

01.12.15 Styret har vurdert om utgiftsgodtgjørelse skal bet direkte til dommeren på prøvestedet 

av prøvedeltageren. Konsekvens: hvis klubben mister inntektene for dugnadsinnsatsen 

fra dommerne, ved at utgiftskostnadene ikke går via klubben. Denne dugnadsinnsatsen 

ble på årsmøtet stipulert til ca.75000,-. Da må klubben dekke kostnadene til drift av 

jaktprøvene, og totalprisen blir høy eller fare for stort underskudd.. Styret ønsker å 

legge seg nært opptil priser i NTEHK vedtatt jan 2015. Egne medl som eier/fører/eier 

reg. hund for 1. gang på 1-dags får refundert startavg i sin helhet 

Tilbakemelding fra mange dommere: ønsker å bidra til dugnad for klubben og ønsker at 

deres utgiftskostnader går som inntekt til klubben.  De kommer ikke til å ta imot penger 

fra prøvekandidaten. Hva hvis prøvedeltager har glemt kontanter langt inn i 

prøveterreng og ikke tilgang på minibank. Frykter misnøye fra prøvedeltagere som må 

betale når noen dommere ikke krever betaling. Prøveordning i 1 år og evaluering. 

ALLE  

02.12.15 Dommers utgiftsgodtgjørelse skal dekke: 

Kjøring til prøvestedet, dommermøter, utdanning 

Utgifter til telefon, rekvisita, pc 

Slitasje på klær, utstyr 

Pris pr. prøve: 600,- pr prøvedag. 

ALLE  

03.12.15 Priser:                      Klubben:         Dommerutg.godtgjørelse:     Total pris: 

Jaktprøv 1 dag:       300,-                600,-           (2014: 600,-)       900,- (likt m NTEHK) 

Jatprøve 2 dagers:  300,-               1200,-           (2014: 1000,-)  1500,- (likt m NTEHK) 

Sporprøver:            250,-                 250,-           (2014: 400,-)       500,- (likt m NTEHK) 

Blodspor:               200,-                 200,-           (2014: 350,-)       400,- (likt m NTEHK) 

ALLE  

04.12.15 Nytt påmeldingsskjema: 

KIH: forslag om påmeldingsskjema med betalingsdel, slik at ikke mulig å sende 
ALLE  
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påmelding uten at betaling av prøven er i orden. Godt system på deltager.no som ikke er 

så dyrt å bruke. Begrunnelse: mye rot og merarbeid med prøver som ikke er betalt. Alle 

påmeldinger gjennom systemet sparer komiteer for mye arbeid og blir mer korrekt info 

som legges inn. Utarbeide standard infoskriv til alle påmeldte, påmeldingavg ref i sin 

helhet dersom klubben ikke klarer å gjennomføre prøven. 

05.12.15 Premier: 

Fastsette hvilke premier vår arrangement skal ha for å få kontroll på økonomien. 

Premiefat på jaktprøver bestilles og betales av deltager etter signal fra årsmøtet. 

Premiefat til prøvens/utstillingens beste hund under vurdering. 

Fôrsekker fra Eukanuba. 

Utstillinger: kun 1BIS-sløyfe og 1BIS valp-sløyfe. BIR og BIM-sløyfer. Øvrige sløyfer 

kan kjøpes. Vurderer om glass m klubblogo i stedet for fat, da disse er svært dyre. 

Skaffe oversikt over alle sponsorer på klubbens arr. Øvrige premier forsøkes sponses. 

ALLE  

13.15 HØRINGSDOKUMENTER - RS   

     01.13.15 Sendt ut til styret og vara – Behandles når RS-mappen foreligger. ALLE  

14.15 INNMELDING BRØNNØYSUNDREGISTERET   

01.14.15 KIH: må melde inn nytt styre til Brønnøysundregisteret. KIH gjør dette. KIH  

15.15 HJEMMESIDEN - STATUS   

01.15.15 Vegard Dragmyrhaug har startet jobben m å revidere hjemmesiden. Startet med 

Hovedmeny på høyre side, som blir mer lik NEKF`s oppsett. Medlemsinfo kommer inn 

for å samle denne info på ett sted. Har endret mailadr på de som skal ha påmeldinger på 

ulike prøver/utstillinger. Endrer komiteer. Legger inn etter hvert som KE oversender.  

Nye regler for utdanning av ettersøksekvipasjer fra og med 1.4.2016 ble vedtatt av 

Miljødirektoratet 4.3.2015. Info om dette legges ut. 

KE  

16.15 NYE DOMMERKANDIDATER ALLE  

01.16.15 Forslag ettersøksdommerelever: 

Nils Olav Stokke, bandhunddommer og Henning Dragmyrhaug. Begge fyller vilkårene 

og anbefales enstemmig av styret. KE oversender søknader til NKK v/ Eva Pedersen, 

som sender Utdanningskort direkte til kandidatene. 

KE  

17.15 UTDANNINGSKOMITE   

01.17.15 Oppnevnes senere. 

NOS: lager oversikt over alle elver/aspiranter i STEHK, og hvor de befinner seg i 

utdanningsløpet, samt hvem som mangler teorikurs på utdanning som blodspordommer. 

NOS: lager oversikt/liste over nyutdannede og relativt ferske dommere/funksjonærer i 

STEHK, som må få tilbud om å dømme/virke av de ulike prøve-/utstillingskomiteene. 

Kursplan for 2015 må utarbeides.  

Må gjennomføres teorikurs blodspordommere ifm samlet blodsporprøve 30.5.15. 

Oversikt over kandidater som må ha dette teorikurset – ansvar NOS. Teorikurset kan 

holdes av dommer som har dømt regelmessig i minst 10 år – Jon Kåre Flatberg forspurt 

og villig. 

Kan søkes om støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø, samt viltfond i kommuner i 

Sør-Trøndelag . NOS har oppsett på søknad. 

KE/NOS/ 

AJB 

 

18.15 BEVILGNING FRA SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: STATUS KIH/AOS  

01.17.15 KIH: skaffer eksisterende prosjektdokumenter. Ikke brukt av bevilgningen som ble 

tilgjengelig i 2013. KIH. søkt og fått innvilget utsatt effektueringdato til 31.12.2016. 

KIH og AJB laget budsjett over duknadsinnsats under ungdoms NM 2013, som kan 

brukes i prosjektet. KE utarbeider evt nødvendige prosjektdokumenter. Skal benyttes til 

rekruttering og ungdomsarbeid. Kursplan for 2015 og 2016 må utarbeides. 

KE/AOS 

NOS 

 

19.15 ANMODNING FRA SVENSK HVIT ELGHUNDKLUBB   

01.19.15 16.2.15: mail fra leder Erik Asklund, de har årsmøte på Storsand Camping 17.-19.7.15 

og har fått lovnad fra STEHK høsten 2014 om at klubben kan arrangerere 

blodsporprøver fre 17.7.15 og bandhundprøver 18.7.15. 

Denne helga kolliderer med Orkdalsprøven. 

Løsning: NOS formidlet kontakt med Retrieverklubben i Tr.heim og Stjørdal JFF, som 

arr. bev.blodsporprøver i dette tidsrommet, og at SHEHK`s ekvipasjer kan melde seg på 

bandhundprøver på Orkdalsprøven, og de blir prioritert av komiteen. Asklund hadde 

stor forståelse for at STEHK ikke kunne arr. kun for dem på samme helga som 

Orkdalsprøven, og var svært tilfreds med løsningen. 

KE/NOS  

20.15 GAULDALSPRØVEN OG LØKKENUTSTILL. PÅ SAMME DATO I 2015   
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01.20.15 Klubben har søkt og fått innvilget Gauldalsprøven 7.-8.11.2015 og Løkkenutstillingen 

8.11.2015.  Det er styremøtevedtak sak på at Gauldalsprøven skal være 1. helga i 

november og Løkkenutstillingen 2. helga i november fordi Gauldalsprøven er mest 

sårbar for snø. Det er uheldig da mange av de samme personene i klubben som hjelper 

til å begge arrangement, og løshundene som deltar på Gauldalsprøven kan ikke stilles 

på Løkkenutstillingen. Erfaringsmessig er det flest egen hunder som deltar på 

utstillingen. Etter konf. med utstillingsleder på Løkkenutstillingen, JPL ble det søkt og 

innvilget flytting av Løkkenutstillingen til 15.11.2015. 

KE/JPL/ 

AJB 

 

21.15 EVENTUELT   

 Flere saker og innspill må styrebehandles, men må utredes først før de er klare for å 

realitetsbehandles. 
ALLE  

22.15 NESTE MØTE   

 Neste møte gjennomføres 13.4.2015 ALLE  

  

Trondheim , 23.03.2015 

 

 

              
   

Kamilla Engen, referent 

 

ALLE 

 

 


