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Sør-Trøndelag     Møteprotokoll 

Elghundklubb     Styremøte                                                              

 
 
                                                                                          
Møtested:  Microsoft Teams møte 
Dato:   26.01.2021 
Tid:   20:00 – 21:30 
 
 
 
    
 
  
Medlemmer som møtte: 

 
Gisle Andre Berdal Leder   GAB 
Roger Haugan Nestleder  RH 
Nils Olav Stokke Styremedlem  NOS 
Ottar H, Andersen Styremedlem  OHA 
Ingar Hansen Styremedlem  IH 
Svenn Magnus Runde 1. varamedlem  SMR 
Stian Aune 2. varamedlem  SA 
 
 
 
 
Medlemmer som ikke møtte: 
 

 
 
Andre inviterte  

 
 
Sekretær: 
Svenn Magnus Runde 1. varamedlem  SMR 
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SAKSLISTE: 

Saksnr. 
01.21 
02.21 
03.21 
04.21 
05.21 
06.21 
 
 

Sakstittel 
Godkjenning av innkalling 
Innkommende saker  
Drøfting, orientering og referatsaker  
Årsmøte 2021 
Gjennomgang av saker fra FS 
Dato og tid for neste styremøte 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

   

 

Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

01.21 Godkjenning av innkalling 

Vedtak:  

Enstemmig godkjent 
 

STYRET 

02.21 Innkommende saker 

Innkommende medlemssak fra Jan Terje Heksem: 
I forbindelse med at det antydes at Covid 19 med stor sannsynlighet 
vil pågå i mer enn 2 år fremover, mener jeg det er riktig, og viktig, å 
se på muligheter for aktiviteter fremover. Og konsekvenser i 
begrensninger.  
Svar: Klubben planlegger «vanlig aktivitet» når det gjelder jaktprøver 
i 2021, I 2020 har vi hatt en økning til tross for Corona. Styret føler at 
dette har fungert godt på bakgrunn av de tilbakemeldingene vi har fått 
fra prøveledere. 
Mtp jaktprøver, skal det være mulig å gjennomføre. Med forbehold til 
samlaprøver. Mtp utstillinger ser det verre ut. Antall vil bli redusert. 
Men viktigheten opp imot videre avl må ivaretas.  
Svar: Trondheimsutstilling planlegges gjennomført som omsøkt 
20.3.2021.  I tillegg planlegges dobbelutstilling i Oppdal, 5. og 6. 
juni, dette et samarbeid med STEHK og NEHKF v/ avlsutvalget for 
NES. Klubben planlegger økt aktivitet i 2021. 

 

STYRE 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

Jeg mener det vil være riktig å endre krav til NUCH fra 3 cert til 3 stk 
CK, tatt etter fylte 15 mnd. Uavhengig av klasse. Dette bør innføres 
som hastevedtak nå, og vurdere videreføring av tiltak når Covid 19 
roer seg. 
Svar: Dette er en sak forbundsstyret jobber med, se FS sak 24.21, 
opprinnelig RS-sak fra 2016, 11.10.16 – gjenopptatt i 2020 ref. 
RS.sak.10.8.20.  Styret stiller seg bak dette. 

 

Mvh  
Jan Terje Heksem  

 

Svar: S- T EHK er glad for at medlemmer engasjerer seg og stiller 
spørsmål til styret. Vi synes aktiviteten er god og prøver å tilpasse oss 
gjeldende regler for samling av mange personer. 

 

Innkommen sak fra Ingar Hansen 

I RS-protokoll for 2020 sak 10.8.1 kommer det fram at nye 
utstillingschampionatregler for hunder tilknyttet NEHKF trådde i 
kraft 1. september 2016 som en prøveordning i 5 år. Prøveperioden 
varer fram til 1. september 2021 

Ønsker derfor å fremme følgende forslag til RS-sak på årsmøtet S- T 
EHK 2021. 

1.september 2021 utløper prøveperioden på 5 år for 
utstillingschampionatreglene for hunder tilknyttet NEHKF. 

Foreslår at tilleggskravet til Norsk utstillingschampionat for 
elghundrasene om at «jaktchampionat i et av de nordiske landene må 
være fullført og godkjent før NUCH innvilges» fjernes og erstattes 
med «1X1.premie på jaktprøve i ett av de nordiske landene må være 
fullført og godkjent før NUCH innvilges.» 

Endringen foreslås innført fra 1. september 2021 

Begrunnes med at en hund har samme eksteriør selv om den er 
jaktchampion eller ei men at det likevel er viktig å stille krav til 
jaktegenskaper for elghundrasene. 

Viser også til at ingen av de andre jakthunderasene tilsluttet NKK har 
tilleggskrav om fullført og godkjent jaktchampionat for at NUCH 
innvilges. 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

Vedtak: 
Sak blir tatt med på årsmøte  

03.21 Drøfting, orientering og referatsaker 
- Nils Olav etterspør rutiner for kontoinnsyn og signatur på vegne av 
klubben. Han sjekker også muligheten for å attestere fakturaer via 
regnskapssystemet eller på tilsvarende måte.  

Vedtak:  
I dag har leder innsyn i tillegg til kasserer. Det blir ikke gjort 
endringer på dette ved nåværende tidspunkt. 

Trondheimsutstillingen 2020 
Utstillingen fra 2020 ble flyttet til 2021 og er planlagt avholdt. 
 
 
Orienteringssak 
  
Et tidligere medlem, som har vært ekskludert fra deltagelse på 
klubbens aktiviteter til 11. desember 2020, pga brudd på NKKs 
lovverk, har til tross for utestengelsen meldt seg på utstilling og flere 
jaktprøver.  
  
På jaktprøve regnet klubben ekvipasjen som "påmeldt" 11. desember, 
og fikk (ville fått) tildelt dommer når det var dennes tur på 
ventelisten.  
  
Til overmål har vedkommende gått ut i sosiale medier og kritisert 
Sør-Trøndelag Elghundklubb for manglende evne til å tildele 
dommer. Prøveleder har også mottatt sms og epost med utidig 
innhold. 
  
Slik adferd tar styret sterk avstand fra, og det er uheldig med tanke på 
at klubbens aktiviteter driftes av frivillige som bruker mange timer av 
sin fritid for at det skal finnes et tilbud om prøver til elghundene. De 
gjør en formidabel innsats og uten dem må elghundeiere i Sør-
Trøndelag reise langt for å få et avlsmål på sine hunder. Tidligere 
tildeling av dommer i dette tilfellet, ville bety sniking i køen, og gått 
ut over de som stod foran i køen.  
Slike personer tar mye tid og fokus, som ellers kunne vært brukt til 
dugnad på våre elghunder.   
  
Styret vil oppfordre alle til å ta avstand fra slik uthenging på sosiale 
medier, og minner om NKKs etiske lovverk. Hvis man har spørsmål 
til prøveledelse, kan man ta kontakt på en ordentlig måte. Det er ofte 
gode argumenter og et regelverk som ligger til grunn for praksisen. 

 

 

Styre 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

04.21 Årsmøte 2021  
Arbeidet pågår og vi må forholde oss til gjeldende frister.  

 

Styre 

05.21 Gjennomgang av RS saker sendt fra FS 
Sakene fra FS har svarfrist 01.04.2020 
Valg: Styret støtter i sittende forbundsstyret, og synes de har gjort en 
god jobb for å rydde og omstrukturere forbundet.  

Styrets innstilling i FS sak 20210112: 
Revidering av jaktprøveregler. Etter innspill fra løshund-komiteen, 
setter styret seg imot deler av revideringen av løshund-reglene. 
Spesielt forandring av vekt-tall i moment 3 og 7. S-T EHK vil gå imot 
dette på RS.  

Sak RS-sak 2021 - Revidering av jaktchampionatregler for løs- og 
bandhund. Styret vil etter innspill fra løshund og bandhund-komiteen. 
beholde 2-dagers prøven i championatreglene. 
 

Gisle 

 

06.21 Dato og tid for neste styremøte 

Vedtak: 
Avklares senere 

Styre 

 


