
   

Referat fra Styremøte ØFHK 2020-10-13 

Sted: Eltron 

Tilstede: Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Mali Nordvang Rundfloen, Daniel Glomb og 
Arnfinn Frengstad. 
 

Forfall: Arne Sandbakken, Mari Anne Berg, Tore Knudsen, Unni Irene Bakke og Jostein Østvang. 
 

Sak 1: Dalsbygdaprøva 
Anne Mette og Arnfinn har hatt en evaluering av prøva sammen med prøveleder Trine Ø. Knudsen. 
Konklusjonen er at selv med koronaproblematikken ble prøva gjennomført på en god måte. 
Noen småting som vi vil ta tak i om situasjonen er den samme neste år. 
Anne Mette, Trine og Per Kristian skal til Dalsbygda onsdag 21. oktober for en evaluering sammen 

med grunneiere. Er ganske sikker på at det går veldig bra.. 😊 
 

En stor takk til prøveledelsen for gjennomføringen i 2020.  
 

Sak 2: Resterende arrangementer 2020 

 Klubbmesterskapet 2020. 
o Styret har bestemte dette til lørdag 31. oktober. 
o Terreng blir: Hummelfjellet. 
o Dommer: Ola Øie. 
o Påmelding: Epost til:  post@fuglehundklubben.no 
o Oppmøte til 09.00. 
o Legges ut på hjemmesida og FB. 

 

 Julemøte. 
o Styret har forslag om å forsøke å få til dette fredag den 27. november. 
o Vi har reservert plass på «Rønningslemmen» i Dalsbygda. 
o Det vil bli tatt Koronahensyn under arrangementet. 
o Vi jobber med å få på plass en foredragsholder til møte. 
o Avslutter med middag. 
o Legges ut på hjemmesida og FB. 

 

Sak 3: Arrangementer 2021 
Tolgaprøva  
Blir søkt om å arrangere Tolgaprøva helga 10. og 11. april.  
Det blir også søkt om å få gjennomføre VK-kvalik på fredagen. 

 Prøveleder blir:  Kasper Slettan. 
 Prøvesekretær blir: Anne Mette Ruud Grue. 

 
Dalsbygdaprøva  
Det vil bli søkt om å få gjennomført denne helga 4. og 5. september. 

 Prøveleder blir:  Per Kristian Evensen. 
 Prøvesekretær blir:  Anne Mette Ruud Grue. 

Anne Mette har ansvar for å sende søknader før 1. november.. 



   

Utstilling/Sommertreffen på Savalen  
Blir helga 17. og 18. juli. Om det blir «bare» utstilling på lørdag eller en hel helg med utstilling og 
sommertreff er det koronasituasjonen neste år som avgjør. 
Uansett satser vi på at det blir utstilling. 
Det er kommet forslag på å gjennomføre apportprøve samme helga. Styret stiller seg positiv til dette, 
og Mali sjekker opp og undersøker mulighetene for å få det inn i programmet for 2022. 
Det vil da muligens være aktuelt for klubben å gjennomføre kurs i apportprøve. 
 
Sak 4: Utvalg og arbeidsoppgaver 
Styret er nødt til å lage «arbeidslister» med ansvarsområder for de respektive utvalgene, slik at disse 
vet hvilke oppgaver og ansvar de har gjennom året. 
 
Sak 5: Årets hund 2020 
Frist for innmelding av «kandidater» er satt til 20. november. 
Ansvarlig er Trond Brørby. 
Offentliggjøres på hjemmesida og FB av Daniel og Anne Mette. 
 
Sak 6: Revolvere 
Ifbm. Dalsbygdaprøva ble det utdelt noen av de gamle revolverne som ikke er helt i «toppform». 
Dette er unødvendig da vi har nok nye revolvere til å benytte ved prøver. 
De defekte blir tatt ut av systemet og destruert eller solgt.  
Arnfinn tar en gjennomgang av revolvere og ammunisjon. 

Eventuelt: 

 Daniel tar kontakt med Arne for å få administrativ tilgang til hjemmeside og dropboks.          
Han vil begynne å se på muligheter for å få til en «ny» hjemmeside som er mere 
brukervennlig for medlemmer og interesserte og enklere å administrere for klubben. 

 Arnfinn har tatt kontakt med Smith Grafiske for å få forslag til nytt diplom for klubben.  

 NB…. Neste styremøte er flyttet til onsdag 11. november kl. 18.00 på Eltron. 
 

Fortsatt god høst. 😊 

 
Referent: 
Arnfinn Frengstad 
 
 


