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 MØTEREFERAT                             sendes ut pr e-post  

  
 

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

 
TID/STED: 

Styremøte Støren 11/12-18 
 

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

KALT 

TIL- 

STEDE 

SEN- 

DES 

48016977 RM Rune Myrhaug rune.myrhaug@oppdal.com x x x 

97175982 RH Roger Haugan roger.haugan@storvik.no x x x 

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

97130928 OHA Ottar Holden Andersen ottar.h.andersen86@gmail.com x x x 

90201631 GAB Gisle Andre Berdal gab1975@live.no x x x 

97716008  IH Ingar Hansen, 1. vara og sekretær ingar.hanssen81@gmail.com x  x 

48896900 HKB Hans Kjetil Belsvik hkb@gauldalinstallasjon.no x x x 

    

SAK NR. TEKST ANSVAR FRIST 

28.18 Nye elever løshund-dommer   

 Raymond Kjønnås Andersen, Eli Haugum, Ole Eskil Solbergløkk og Monica Gjersvold 

er foreslått som kandidater til løshund-dommer-utdanning. 

Styret innstiller de til utdanning. 

Vi gjennomfører teorikurs innen mars 2019 og sjekker om vi har flere aktuelle 

kandidater. 

 

 

GAB  

29.18 Jakt og sporprøver 2019    

 

 

Rune Myrhaug har søkt om prøver for sesongen 2018, styret gikk gjennom disse. RM  

30.18 Klage fra Singsås fjellstyre   

 Styret i klubben ble i brev fra Singsås fjellstyre gjort kjent med at de hadde mottatt 

klage på at det hadde vært gjennomført løshund-prøve på deres terreng. 

De hadde mottatt skriftlig klage fra elgjaktlaget der som hadde truffet prøvegruppen. 

 

Etter og ha snakket med dommer og prøveledelse er det bragt på det rene at det var 

hundefører som skulle skaffe til veie terreng til prøven. 

 

Hundefører er i mail 7/11-18 bedt om redegjørelse innen 22/11-18. 

Styret har ikke mottatt noe svar fra hundefører. 

 

Styret ser på denne og andre hendelser fra hundefører slik at det skader klubbens 

STYRET Snarest 
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anseelse, noe som vanskeliggjør arbeidet med å skaffe terreng til våre aktiviteter. 

Klubben er til enhver tid avhengig av ett godt omdømme for å kunne få bruke terreng 

for å få utøve vår aktivitet når det gjelder prøver. 

 

Styrets vedtak blir: Hundefører ekskluderes som medlem fra klubben i 2 år. 

Vedtaket var enstemmig og uten anmerking. 

31.18 Forespørsel fra avlsutvalget NES om utstilling i samarbeid med ST-EHK   

 Avlsutvalget for norsk elghund sort arrangerer hvert tredje år utstilling der de fokuserer 

på rasen. Sist de arrangerte var på vestlandet i 2018. Neste utstilling blir i 2021. De har 

forespurt ST-EHK om å være med og arrangere, da blir Norske elghund-klubbers 

forbund arrangører en dag. Ønsket tidspunkt er første del av juni. Vi flytter da vår 

utstilling i Trondheim for dette året. Enstemmig vedtatt. 

STYRET  

32.18 Søknader om utstilling for 2020   

 Dato for utstillinger 2020 blir 28 mars for Trondheimsutstillinga og 8 november for 

Løkkenutstillinga. 
RM 1/1-19 

33.18 Klubbkamp løshund   

 Vi har fått henvendelse fra Jamtland og Herjedalen elghundklubb om fortsettelsen på 

klubbkampen da den ble avlyst i 2018. 

Vi synes det er ett viktig arrangement, som vi bør videreføre. Får å få kontinuitet i 

arrangementet  så bør vi få inn en klubb til så det blir kun vært tredje år. Gisle Berdal 

tar ansvar for å svare på henvendelsen til Jamtland og Herjedalen og følge opp saken. 

 

GAB 22/12-

18 

 Neste møte etter nærmere innkalling. RM  

  

Oppdal, 08.05.18 

 

 

      
   

Rune Myrhaug, referent 

 

 

 

    

 


