
 

                       

 

Referat styremøte TEHK 02.12.2021 
Møtet ble avholdt på Årnes kafeteria 

 

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

Isaksen og Per Egil Adolfsen 

Forfall: Kjell Haave, Bjørnar Gulseth 

 

Saksliste: 

Sak 19/21 Godkjenning av innkalling: 

Innkallingen godkjent.  

 

Sak 20/21 Godkjenne referat fra forrige styremøte: 

Referat fra forrige styremøtet ble godkjent på mail etter møtet.  

Referatet er godkjent med følgende merknad: 

Under sak 16/21 stod det «Magnar Nordsveen og Svarthunden’s Nana er Telemarks utsending til NM 

løshund». Det skulle stått NM Bandhund. 

 

Sak 21/21 Referatsaker, oppfølging av tidligere styremøter: 

- Jørn Isaksen fremmer følgende forslag etter ide fra Ivar Horringmo: 

Det utarbeides ett forslag hvor ungdom i klubben kan bli med en guide fra Fritzøe Skoger en 

dag på jakt. Krav at en skal ha egen registret hund, må være medlem i TEHK og ha fast 

postnummer i Telemark.   

Styret støtter forslaget. Jørn Isaksen tar kontakt med Ivar Horrigmo for å utarbeide forslaget 

videre. 

 

Sak 22/21 Status komiteer 

- Utstillingskomiteen er ok, ferdigmeldt og ingen klager mottatt.  

- Løshund komiteen – meget stor pågang. Mange prøver er allerede gått. 2 dagers separat 

løshundprøve er foreløpig stengt for påmelding. 

- Fritzøeprøve er ok, ferdigmeldt og ingen klager mottatt. 

- Klubbmesterskapet er ok, ferdigmeldt og ingen klager mottatt. 

- Bandhundkomiteen - alle prøver 2021 er ferdigmeldt, ingen klager mottatt. Det planlegges 

bandhundkurs i 2022, som allerede har stor pågang. Prøvedatoer 2022 er satt. 

 

Sak 23/21 Trackerpeiler  

Jørgen T. Bø har vært i kontakt med Dokka Elektriske vedrørende kjøp av trackerpeiler. Klubben kan 

også i år kjøpe 5 stk til kr 3500 per stykk. Det sjekkes ut om disse kan selges videre til ungdom. 

Klubben legger også inn bestilling på trackerpeilere som premier til utstilling og prøver neste år. 
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Dommerrabatten er kr. 1000. Maks en peiler per år. 

Hvis TEHK bestiller over 10 stk blir det kr. 500 i rabatt per tracker. 

Klubben setter opp en felles bestilling. Interesse meldes på klubbmailen 

telemarkelghundklubb@gmail.com.  

 

Sak 24/21 Økonomirapport v/ Jørund Håvard Askje 

- Ligger an til ett godt overskudd når inntekter fra utstillinger og separatprøver løshund er 

gjort opp.  

- Utrede mulige investeringer i fond for deler av egenkapital. Fremmes på neste årsmøte. 

- Jubileumsbøker og klubbeffekter legges ut på ny som forslag til julegaver. 

Bruker sms tjeneste for å ønske god jul og minne om bøker og effekter. 

- Forslag på å øke godtgjørelsen til dommerne til kr. 1000, for å øke interessen på dømming.  

Styret fremmer sak på neste årsmøte om å øke påmeldingsavgift på jaktprøver for å 

imøtekomme økt dommerhonorar. 

 

Sak 25/21 Søknad prøver og utstilling 2022 

- Sannidalsutstillingen – lørdag 30.april. 

- Morgedalsutstillingen – lørdag 27. august og søndag 28.august. 

- Fritzøeprøven – mandag 31.oktober til tirsdag 1.november.  

- Klubbmesterskapet må avholdes tidligere enn i 2021. Dato avklares nærmere. 

- Ønske om å få til ett sosialt arrangement i forbindelse med Fritzøeprøven. Jørn Isaksen 

utreder dette videre. 

- Telemarksprøven, bandhund – lørdag 6.august og søndag 7.august. 

- Separate og samlede bandhundprøver går som normalt.  

 

Sak 26/21 Sak unntatt offentligheten 

 

Sak 27/21 Årsmøte 2022 

Årsmøte blir lørdag 19.2.2022.  

Laila Skaar sjekker pris på årsmøte med middag på Vrådal hotell, Bø hotell og Morgedal hotell. 

 

Sak 28/21 Eventuelt 

Ingen saker. 
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