
Referat fra styremøte i S-T EHK på Berkåk den 14.09.12 

 

 

23.12. NM – band 

- lokalisering 

Vedtak : Styret går for Berkåk forutsatt at det skaffes til veie full dekning (dommere og ekvipasjer) 

m.h.t. innkvartering i rimelig nærhet. 

Mandat for NM-komiteen 

Kom. Skal sørge for at NM for bandhunder 2013 blir gjennomført på utmerket måte. Kom. Har alle 

fullmakter til å utnytte ressurser i klubben for at så skal skje. I de tilfeller NM- kom. Føler at styret 

skal fatte beslutninger i arbeidet, sender de saksframlegg til styret. Alle arrangementer S-T EHK sin 

regi forutsettes drevet i henhold til NEKF og NKK sine regelverk. Arrangementene skal søkes 

gjennomført med best mulig økonomisk resultat. 

 

24.12. Løkkenutstillinga 

Vedtak : Dommere er Frank Christiansen (andre) og Bjørge Christiansen (NEG) 

 

25.12. Bandhundprøver i 2013 

Vedtak : Rørosprøven 2013 avlyses p.g.a. NM 

 

26.12. Nytt medlem i løshundkomiteen i NEKF. 

Vedtak : S-T EHK foreslår Arve Olav Sæter 

 

27.12. Prøvesøknader. 

Vedtak : Søknadene sendes før 31.10.12. Sep. band 10.07.13, Røros utelates for sesongen. (PHP og 

OHL) 

 

28.12. Grasrotandel 

Vedtak : Oppfordring legges ut på hjemmesida. 



 

29.12. Registrerte ettersøk 

Vedtak : Oppfordring legges ut på hjemmesida. 

 

30.12. Dommerelev band. Fra Erik Jønland og jan Petter Løseth på Steinar Gjersvold 

Vedtak : Styret anbefaler enstemmig S. Gjersvold som dommerelev på band 

31.12. Forslag fra Ungdomskomiteen 

Vedtak : Styret støtter enstemmig forslaget om at vinner av U-NM automatisk inviteres til senior-NM, 

og videresender forslaget til FS. 

 

32.12. Brev fra Stig Klomsten om sauedressur. 

Vedtak:ST-EHK takker for henvendellsen. Våre instruktører trenger oppdatering. Legg ut 

oppfordringer på hjemmesida om rekruttering. 

 

33.12. Samarbeid med Jämtland og Härjedalen 

Vedtak: Ansvar, Ove Helge. 

 

-Enighet med naboklubber/ NEKF om prøver på aktivitetsområder. 

 

-Nettsida betalt med 20.000,00 

 

-ST-EHK sine lover sendt til NEKF 

 

-Fosen-regionen. Vi satser på å rekruttere dommere. 

 

-Ferdighetsmerkeskyting avviklet av Nidaros JSK 

 

 



Evt.  

- det skrives på hjemmesida uttrykkelig at folk må sjekke at de får tilbakemelding ved 

påmelding 

- Kai søker om Kongepokalen til NM for bandhund 

 

Ref. Ove H  

 


