
 

                       

 

Referat styremøte TEHK 10.06.2021 
Møtet blir avholdt via Teams 

 

Deltagere: Lars Jørgen Lassen, Laila Skaar, Jørgen T. Bø, Jørund Håvard Askje, Tor Fjellheim, Bjørnar 

Gulseth, Jørn Isaksen. 

Forfall: Kjell Haave 

 

Saksliste: 

Sak 11/21 Godkjenning av innkalling: 

Innkallingen godkjent.  

 

Sak 12/21 Godkjenne referat fra forrige styremøte: 

Blir sendt ut sammen med referatet fra dette møtet, følges opp på neste styremøte. 

 

Sak 13/21 Referatsaker, oppfølging av tidligere styremøter: 

- Jørn og Lars Jørgen fortsetter med planlegging og gjennomføring av familiedag 3. juli. 

 

- Utstillingen i Sannidal blir gjennomført søndag 13. juni iht. smittevernregler. 104 hunder påmeldt, 

det blir ingen valpeshow. Det ble ikke gjennomført ringtreninger før utstillingen på grunn av korona. 

Det er problemer med utsending av startnummer. Lars Jørgen har fulgt opp dette med NKK denne 

uken. Hvis han ikke får sendt ut startnummer i kveld/morgen tidlig så må det hentes i sekretariatet 

ved ankomst. 

 

- Jubileumsboka er ferdig redigert og det er foretatt sensur, boka blir på 320 sider. Ved trykking av 

600 eksemplarer vil kostnaden bli på kr. 100 000 pluss mva. Starter forhåndssalg. Dette blir informert 

via hjemmeside og Facebook. 

Vanlig momskompensasjonssøknad på jubileumsboka. 

 

- Medlemsmøte inkludert premieutdeling og årsfest på Straand Hotell ble flyttet til august på grunn 

av korona. Ny dato er 14. august. Sjekker også om det er mulighet for besøk av forhandler av Tracker 

for en gjennomgang. 

 

- Klubbmesterskap har blitt foreslått flyttet til torsdag 28. oktober og fredag 29. oktober. 

NKK har blitt kontaktet, men ikke fått svar. Lars Jørgen følger opp denne i morgen fredag 11. juni. 

Jørgen og Ole Anders Andersen ordner med premier. Ønsker å kjøpe inn premier. 

 

- Nordisk mesterskap Bandhund 2021 er avlyst. 
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Sak 14/21 Salg av jubileumsbok: 

Bokkomiteen prøver å få boken ferdig til 3. juli. Blir i tilfelle lansering på familiedagen. 

Pris medlem kr. 250. 

Pris ikke medlem kr. 350. 

Kjøper betaler porto ved en eventuell tilsending. 

 

Tor gir beskjed når det er klart til å ta imot bestillinger. Dette blir informert ut på hjemmeside og på 

Facebook.  

 

Sak 15/21 premier sesongen 2021: 

Det tillates innkjøp av premier til samlaprøver i prøvesesongen 2021 for kr. 7000. 

Til klubbmesterskapet og Fritzøeprøven trekkes det ifra kr. 3500 for Trackerpremie. 

 

Summen forbeholder at det er minimum 10 startende hunder, her kan prøver slåes sammen. 

 

Sak 16/21 Uttak NM Bandhund og ungdomsmesterskap Løshund: 

Magnar Nordsveen og Svarthunden’s Nana er Telemarks utsending til NM løshund. 

Arvid Juvland med FESTUS av Håggåstuggu og Jostein Solberg med Ronja ble også tatt ut. 

Klubben dekker kun en deltaker. 

Ånund Vaa og Marit Sande stiller som dommere fra Telemark. 

 

Nora Hassel med Koimyra’s Luna er Telemark sin ekvipasje til ungdomsmesterskap løshund.   

Lars Jørgen stiller som dommer fra Telemark. 

Laila ordner med innsending av påmelding, frist 30. juni. 

 

Sak 17/21 klubbeffekter ved Jørn Isaksen: 

Jørn og Bendik Andersen har fått et tilbud fra Lyngdal jakt og våpen på gensere fra Swazi. 

Det er 3 ulike modeller. Kommer med klubbens logo. 

Jørn Isaksen sjekker ut pris, farger, størrelser og levering. 

 

Sak 18/21 Eventuelt: 

- Capser, er flere igjen. Blir tatt med på kommende arrangementer. Pris kr. 120. Kjøper betaler porto 

ved en eventuell tilsending. Kan betales via vipps. 

 

- Utstilling Morgedal, Tom Carsten Vala undersøker rundt mulighet for foredrag på lørdagskvelden 

med Christian Vole og Halvor Sveen.  
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