
 ÅRSMELDING FRA STYRET I NORD-TRØNDELAG HAREHUNDKLUBB 2014 

 

Generelt om arbeid i styret: 

Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 16 saker i styret. 

Styret har ukentlig kontakt på e-post og telefon for avklaringer ang. drift av 

klubben. 

Det er avholdt 3 medlemsmøter. 

Medlemstallet ligger stabilt på ca. 100 medlemmer. 

Utstilling:  

Stiklestadutstillingen ble arrangert 7. juni og hadde i år litt lavere deltakelse enn 

vanlig med 32 påmeldte. Niels Brandstrup var dommer under utstillingen. Komiteen 

hadde også i år lagt ned betydelig planlegging og arbeid som gjorde dette til ett 

meget godt arrangement. Vi ønsker å fortsette det gode arbeidet og samarbeidet 

med de andre klubbene i åra som kommer. Utstillingen er i år den 13. juni med 

Bjørn Roald som dommer på harehundrasene, vi oppfordrer alle til å melde på sin 

hund.  

Jaktprøver:  

Vi har i år oppdatert alle dommere etter det nye regelverket. Det ble avholdt to 

teorikvelder i tillegg til vår vanlige dommersamling. Det ble holdt eget kurs for våre 

dommere i Nordland. En del av våre dommere har ikke deltatt i denne 

oppdateringen og blir strøket som autorisert dommer av NKK. Klubben har i dag 30 

autoriserte dommere.  

Eliteprøve ble arrangert på Snåsa 29. og 30 november med 12 påmeldinger, 5stk 

oppnådde 1. elite og 2stk 2. elite. 

Småhundprøven ble avholdt 6. og 7. desember med 6 påmeldte hunder. Fire av 

hundene ble stilt i Meråker i forb. med grensetvist for småhund. Det var totalt tre 

premieringer, en av hver premiegrad. 

Åpenprøve har blitt avviklet som normalt. Det har vært litt mer beskjeden påmelding 

enn normalt. Dette varierer veldig i forhold til antall unghunder og vær- og 

føreforhold. 

 

 



Økonomi: 

Regnskapet viser ett underskudd på ca. 10.000. Litt av årsaken til underskuddet er 

forsinket utbetaling av støtte til dommerutdanning/oppdatering som har blitt 

innbetalt i februar 2015. Det betyr at klubben egentlig har ett resultat på ca. null. 

Eliteprøven på Snåsa hadde ett ganske stort underskudd, i tillegg ble utmerkelsen 

«dommerkniven» utdelt som hadde en kostnad på ca. 8.000. Klubben har en solid 

økonomi og målsetningen må være å opprettholde opparbeidet egenkapital i åra 

som kommer. 

Andre aktiviteter: 

Aversjonsdressur på sau ble utført i Verran og ca. 25 ekvipasjer deltok. Vi har som 

ambisjon i 2015 å avholde kurskvelder i både Verran og Steinkjer.  

Sosialiseringskvelder ble arrangert med god deltakelse. Per Magne Rønning var 

instruktør som tidligere år. Vi håper vi også kan få til dette i 2015. 

2015: 

DM- støver arrangeres i år av Namdal harehundklubb. Det er en selvfølge at vi må 

stille med mange dommere for at dette skal være mulig å arrangere. DM 2015 

arrangeres 31. oktober og 1. november.  

Landsdelskampen arrangeres i 2015 av Jamtland og Herjedalen Støverklubb. 

Medlemmer som har lyst til å delta med sin unghund kan melde sin interesse til 

styret. 

 

Til slutt vil styret takke alle medlemmer som har bidratt i klubbens aktiviteter i 

2014. 

 

Med hilsen for styret i NTHHK v/  

 

Dag Ivar Borg 


