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 MØTEREFERAT                             sendes ut pr e-post  

  
 

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

 
TID/STED: 

Styremøte 16/8-18 Støren 
 

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 x 

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

    

SAK NR. TEKST ANSVAR FRIST 

20.18 Gjennomgang av året hittil.   

 Gjennomgang av året generelt på hvordan det har gått. Alt har gått bra og vi har 

kontroll på de prøver som skal holdes i høst. Nytt av året er løshund-prøvehelg på 

Femunden og Tydal. Denne prøve-helgen vil hjelpe oss med å få opp antall 

prøvestarter. 

Alle  

21.18 Bandhunddommerelev   

 Stig Alsethaug er foreslått som bandhund-dommerelev. Styret anbefaler ham. 

 
RM 20/8 

22.18 Innkommet sak angående sauerenhetsbevis på løshund-prøver fra 

 Arve Olav Sæter 

  

 10/8-18 mottok vi mail fra Arve Olav Sæter. Her stilles det spørsmål angående vårt 

krav til sauerenhetsbevis på våre løshund-prøver. Hans forslag er at det ikke kreves 

bevis etter at Gauldalsprøven er gjennomført. Begrunnelsen for dette er at vi kom sent i 

gang med kurs. 

Vi kom i gang med kurs i midten av august, som vi ser er noe sent. 

Vi imøtekommer dette og krever ikke sauerenhetsbevis på prøver startet etter 5 

november. 

Prøve-komiteen for løshund-prøver ordner det praktiske med dette. 

 

 

 

OHA og 

GAB 

 

23.18 Søknad om jakt og sporprøver 2019   

 Rune Myrhaug søker om jakt og sporprøver 2019. Sjekker med komiteene på de 

forskjellige prøver om det er forslag til endringer. 
RMM 31/10 

24.18 Priser på aversjonsdressur mot sau   

 Vi følger priser til Støren jeger og fiskeforening i 2018.  ALLE  

25.18 Henvendelse angående tilgang på prøver og klubbadministrasjon   
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SAK NR. TEKST ANSVAR FRIST 

 Vi fikk i mail 1/8-18 informasjon om at det var for mange som hadde tilgang på våre 

prøver. Vi rydder opp i dette og skifter passord på alle våre prøver og 

klubbadministrasjon hos NKK.  

 RM  

26.18 BYTTE AV NKK-REPRESENTANT   

 

 

Arnulf Storøsæter er forhindret i å være NKK-representant på separate løshund-prøver. 

Odd Joar Solbergløkk blir ny NKK-representant. 
GAB 30/8 

27.18 NESTE MØTE   

 Neste møte gjennomføres etter nærmere innkalling. 

 

RM  

  

Oppdal, 17.08.18 

 

 

      
   

Rune Myrhaug, referent 

 

 

 

    

 


