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 MØTEREFERAT                             sendes ut pr e-post  

  
 

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

 
TID/STED: 

Mandag 26.10.2015 kl. 19-2230 hos LL 
 

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 

93450047/72436202 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-landr@online.no x x x 

99773766 NOS Nils Olav Stokke nils.olav.stokke@neanett.no x På tlf x 

    

SAK NR. TEKST ANSVAR FRIST 

61.15 SØKE OM AKTIVITETER FOR 2016, INNEN 30.10.15 KE 30.10.15 

01.61.15 Blodsporprøve – Bevegelig 01.05. - 24.09.2016   

02.61.15 Blodsporprøve – Ordinær/Samlet, Sæterdalen 21.05.2016   

03.61.15 Elgsporprøve 01.07. – 30.11.2016   

04.61.15 Fersksporprøve – Bevegelig 01.07. – 30.11.2016   

05.61.15 Elghundprøve 1-Dags Separat Bandhund  01.07. – 20.08.2016   

06.61.15 Elghundprøve 2-Dags Separat Bandhund  01.07. – 20.08.2016   

07.61.15 Elghundprøve 1-Dags Samlet Bandhund, Orkdalen  23.07.2016   

08.61.15 Elghundprøve 1-Dags Samlet Bandhund, Orkdalen  24.07.2016   

09.61.15 Elghundprøve 2-Dags Samlet Bandhund, Orkdalen 23. - 24.07.2016   

10.61.15 Elghundprøve 1-Dags Separat Bandhund 21.08. – 30.11.2016   

11.61.15 Elghundprøve 2-Dags Separat Bandhund 21.08. – 30.11.2016   

12.61.15 Elghundprøve 1-Dags Separat Løshund 21.08. – 23.12.2016   

13.61.15 Elghundprøve 2-Dags Separat Løshund 21.08. – 23.12.2016   

14.61.15 Elghundprøve 1-Dags Samlet Løshund 05.11.2016   

15.61.15 Elghundprøve 2-Dags Samlet Løshund 05. - 06.11.2016   

16.61.15 Trondheimsutstillingen 01.04.2017 KE 31.1.16 

17.61.15 Løkkenutstillingen 12.11.2017  31.1.16 

62.15 EVT. SØKNAD OM UNM BANDHUND 2016   

01.62.15 Forbundsstyret oppfordret på RS og på NM Bandhund, områdeklubbene til å arrangere 

UNM Bandhund 2016. Siden da har styret jobbet med å utrede om det er grunnlag for å 

arrangere dette i S-T EHK. Forslaget er tatt opp på dommermøter for bandhund, hvor 

tilbakemeldingene var utelukkende positive. Styret ønsker å arrangere et evt UNM 

Bandhund 2016 i stedet for en av klubbens samlet bandhundprøve, for ikke å sprenge 

kapasiteten i en ellers hektisk prøveperiode.  Selbu ansees da som det beste alternativet, 

KE 30.10.15 

mailto:kameng@online.no
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og en flott arena for Norges første UNM Bandhund. Forslaget ble godt mottatt i komiteen 

for Selbuprøven, på evalueringsmøtet etter årets prøve, som ønsket 6.8.15. Det er også 

sendt forespørsel til alle områdeklubbene om de har kandidater til et UNM Bandhund 

2016, og tilbakemeldingene tyder på at det finnes tilstrekkelig kandidater. Styret ser det 

som realistisk å forvente 7-8 påmeldte og setter en grense på 5 deltagere for å arrangere 

UNM Bandhund 2016. Kontakte FS vedr. omgjøring av regelverket for UNM, for å åpne 

for reserver ved liten deltagelse. (Komitee: NOS, KE, AJB) 

63.15 SØKNAD OM SLUTTUTBETALING FYLKESBEVILGNING FOR 2015   

01.63.15 Det er utarbeidet Prosjektrapport for sluttutbetaling over Ungdoms- og 

rekrutteringsarbeid for 2015. Prosjektplan for sluttutbetaling, samt Oversikt over 

dugnadsarbeid over Ungdoms- og rekrutteringsarbeid for 2015. Regnskapsfører 

utarbeider Prosjektregnskap som skal revisjons godkjennes før innsendelse. 

KE  

64.15 KOMITEER FOR 2016   

01.64.15 Evaluering av komiteene så langt i år, og styret ønsker at neste års komite så tidlig som 

mulig skal være på plass og kan begynne arbeidet med sin aktivitet. Rammevilkårene fra 

styret er som før: Evalueringsmøte innen 14 dager etter arrangementet, involvering av 

nye medlemskrefter, nyutdannede skal få muligheten til å dømme/virke, avtaler som 

innebærer økonomiske forpliktelser skal forankres i styret, tilbakemelding til styret om 

fremdriften. 

ALLE  

65.15 UTSTILLINGER   

01.65.15 Utstillingskomiteen har fremmet forslag om å flytte Trondheimsutstillingen, som 

arrangeres lørdag 2. april 2016. Begrunnelsen er tilbakemeldingene fra utstillerne etter 

utstillingen 2015, hvor det var for lite plass avsatt til hunder som oppholdte seg utenfor 

utstillingsringene. Det var flere tilfeller av elghunder som angrep hverandre fordi 

hundene fikk for lite rom rundt seg, med den fare for skader på hundene dette 

representerer.  Jfr. NKKs utstillingsregler pk. 1, siste setning: «Hundens velferd skal ha 

høyeste prioritet på alle utstillinger/stevner». I 2015 ble Tr.heimsutstillingen holdt i 

Melhushallen under Villmarksmessa, og det har vært kontakt med messeansvarlig for å få 

nok område til hundene som oppholder seg utenfor ringene, uten å få en tilfredsstillende 

løsning, slik at utstillingskomiteen kan garantere en forsvarlig utstilling etter NKKs 

utstillingsregelverk. Utstillingskomiteen har på det grunnlag informert styret og anbefalt 

styret å flytte utstillingen. 

Styret vedtar å flytte utstillingen, og gir utstillingskomiteen i mandat å finne egnet lokale, 

innenfor de samme økonomiske rammene, for avholdelse av Tr.heimsutstillingen 2. april 

2016. 

ALLE  

02.65.15 Vedtatt å gi en gavepremie fra klubben på Løkkenutstillingen: valgfri 

jaktpremie/sporprøve, som trekkes blant alle katalognummer. 
  

66.15 ÅRSMÅTET 13. FEBRUAR 2016 SANDMOEN KRO   

01.66.15 Forberedelse til Årsmøtet: Årsmøtevedtak fra 2003, om at klubben dekker ikke 

internasjonale championatskjold, men i praksis har klubben dekket alle championatskjold 

de siste årene. Championatskjold i 2015 kostet klubben ca. kr. 40.000,-. 

ALLE  

02.66.15 Forberedelse til Årsmøtet: Skal klubben fortsette å dekke startavgiften til alle som deltar 

på NM? Også de som kommer med som reserver? I 2015 dekket klubben startavgift for 2 

deltagere fra klubbkvoten, tittelforsvarer, samt 3 reserver, i tillegg dommere for alle NM-

deltagerne fra klubben. NM Bandhund 2015 kostet klubben ca. kr.36.000,-. Derav nesten 

kr. 17.000,- i startavgift for 5 deltagere, resten er reiseutgifter for dommerne (ca. 19.000,-

). For å styrke rekruttering av ungdommer, foreslår styret å dekke startavgift og kost for 

deltagere og dommer på UNM, som i 2015 var kr. 8000,-. 

  

03.66.15 Evaluere dommergodtgjørelse etter at klubben har oversikt over dommerutgiftene for 

2015 med de nye dommersatsene på band- og løshundprøver på kr. 600,-, og vurdere evt. 

nedjustering ut fra resultatet av de totale dommerutgiftene.  

  

04.66.15 Vurdere økning av medlemskontingenten. Årsmøtevedtak fra 2014 om å øke 

kontingenten med kr. 15,-, men det ble aldri effektuert. Kontingenter er derfor fortsatt på 

kr. 160,-. Klubben vil i 2015 få anslagsvis kr. 60.000,- i utgifter til medlemsbladet 

Elghunden. Kontingent på kr. 175,- er nå lagt inn i NKK, slik at det blir effektuert fra 

1.1.16. 

  

05.66.15 Innkommet forslag om å arrangere utstilling neste år i Øksendalen. Svarthundtreffet trakk 

22 hunder, og tydelig stor behov for aktivitet i dette geografiske område av klubben. 

Styret støtter seg til tidligere vedtak om ikke å arrangere en 3. utstilling, men ønsker å 
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bidra til økt aktivitet i Sunndalsområdet og ønsker at forslaget blir behandlet av årsmøtet 

om evt. å legge Løkkenutstillingen til Øksendalen i ett år som en prøveordning. 

06.66.15 Anmode Valgkomiteen om å legge ut oversikt over hvem som er på valg og hvem som 

evt tar gjenvalg, samtidig med at innkalling til årsmøtet og årsmeldingen legges ut på 

hjemmesiden på slutten av året. Styret ønsker å bidra til forutsigbarhet og engasjement 

blant medlemmene på årsmøtet. 

  

67.15 DOMMER KANDIDATER   

01.67.15 Ettersøks-dommer kandidater: Hans Olav Kulseth, Ivar Bergem og Kamilla Engen er 

bandhunddommere. KE fratrer under behandlingen av sin anbefaling pga inhabilitet. Alle 

kandidatene fyller kravene og anbefales enstemmig. AOS og KE utarbeider 

anbefalingsbrev fra klubben, som NOS videresender kandidatene, samt sjekkliste for 

søknad til NKK. 

ALLE  

02.67.15 Bandhund-dommer kandidater: Nils Haugen, Hans Galåen Røsseth, Håvar Flønes. Alle 

fyller begge vilkårene. NOS sender utdanningskort, og melder dem inn til NKK. 
ALLE  

03.67.15 Løshund-dommer kandidater: Halvor Hoel, Anders Asklund og Axel Tobias Sanderud, 

fyller alle kravene. NOS sender utdanningskort, og melder dem inn til NKK. 
ALLE  

68.15 DOMMERMØTER   

01.68.15 Servering av middag på ett dommermøte i året på band- og løshundprøver, men ingen 

alkoholservering, fordi dommermøtet fortsetter etter middagen. Etter at alle prøver er 

gjennomgått av dommermøtet, er det opp til hver enkelt om de ønsker å kjøpe alkohol. 

ALLE  

69.15 EVENTUELT   

01.69.15 Styret opprettholder vedtak fattet elektronisk om å arrangere Klubbkamp, med de regler 

som klubbene har blitt enige om. Arrangementet skal evalueres. 
ALLE  

70.15 NESTE MØTE:   

 Neste møte gjennomføres etter nærmere innkalling. 

 

 

Trondheim, 27.10.2015 

 

 

                  
Kamilla Engen, referent 

  

 


