
Referat fra Styremøte ØFHK 2020-11-11 
 

Sted: Eltron 

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

Teams: Mari Anne Berg, Jostein Østvang, Unni Irene Bakke 

Forfall: Arne Sandbakken 

 

Saker: 
Sak 1: Klubbmesterskapet ØFHK 
Det var 13 ekvipasje som deltok, 4 UK og 9 AK. Terrenget var fint. Det kom tåke midt på dagen som 
gjorde forholdene vanskeligere.  

Planleggingen skal skje tidligere neste gang. 

Vi trenger noen føringer hvordan dømmingen skal foregår. Noen syntes at dømmingen var strengere 
enn årene før.  

Forslag: Lav terskel 

 Bruk NM lag poengsystem  
 Skill UK og AK (forskjellige klasser) 
 Hund som finner mest fugl (med stand)  Viltfinner egenskaper 

Hvordan premierer vi og hva slags premier? Gavekort? 

 Unni lager et forslag for hvordan klubbmesterskap kan gjennomføres.  

 

Sak 2: Julemøte fredag 27. november 
Sted for julemøte blir Rønningslemmen i Dalsbygda. Pga. covid-19 setter vi en begrensning til maks 20 
deltakere. Påmeldingsfrist settes til fredag 20.11.2020. Vi ønsker minst 10 påmeldte for at vi 
gjennomfører julemøte. Det blir ingen foredrag i år. 

Arnfinn hører med Rønningslemmen angående mat og pris. Hver deltaker betaler selv. 
Pris pr. person for juletallerken blir kr. 300,- + drikke. 
Anne Mette lager arrangement på Facebook og sender tekst til Daniel for publisering på websiden. 

 

 

 



 

 

Sak 3: Preller´n 
Øyvind Streitlien har trukket seg fra Preller´n. Kasper tar ansvar for årets utgivelse. Smith v/Per Roar 
organiserer stoff og trykker for utgivelse. 

Gjennomgang av utkast/innholdsfortegnelse som Kasper har laget. 

Side1: Treningssamling bilde Mari Anne, Utstilling bilde Arnfinn, Dalsbygdaprøven 

Side 20: Intervju; Per Kristian, Terje Haugeland 

På bakgrunn av forslag fra Kasper har Arnfinn revidert og sendt ut plan for oppbygging av Preller´n 2020.   

Stoff til Preller´n sendes til Arnfinn innen 25. november. Arnfinn sender samlet til Kasper. 

Priser for annonsering er revidert og oppdatert. Disse prisene gjelder for årets Preller. 

Annonsepriser: 
- halv side:  kr. 1 000,-  
- hel side:  kr. 1 500,- 
- hele baksiden: kr. 1 750,- 
 

Sak 4: Prøver og utstillinger 2021 
Treningssamling vinter Vingelen 12.-14. februar, Ansvarlig: Mari Anne 

Tolgaprøve 9.-11. april venter svar på søknad 

Dressurkurs annonseres 

Utstilling 17. juli Savalen  

Sommertreff 16.-18. juli Savalen 

 Anne Mette tar kontakt med Astrid Weider Ellefsen (http://www.vindfinn.com) 

Treningssamling høst 13.-15. august, Dispensasjon båndtvang er på plass (Mari Anne / Arnfinn) 

Dalsbygdaprøven 4. og 5. september 

Klubbmesterskap annonseres 

Apportkurs? Marianne  

Apportprøvebevis skal være mulig på alle arrangement, annonseres i arrangement 

Kurs for apportprøve, uttesting av egnet sted  Ansvarlig Mali, Anne Mette 

 
 



Sak 5: Status revolvere 
Det ble kjøpt 10 nye revolvere, noen av de nye har ikke fungert på Dalsbygdaprøven og det samme 
skjedde på klubbmesterskap. 
Mistanker om at ammunisjon ikke passer helt. Arnfinn testet med annen ammunisjon og det skjedde det 
samme. 
Arnfinn tok kontakt med Finn Lium, men Finn anbefalte Morten Terje 
Selger av revolvere er konkurs. 
Mali tar med to revolvere og Mathias tar en titt. 
 

Sak 6: Innkjøp 
Våpenskap har kommet, Arnfinn setter det opp. 
 

Sak 7: Diplomer 
Ny design for diplomer, gjennomgang av layout for Vinterprøve på Tolga og Dalsbygdaprøven. 
Bestilles. 

Eventuelt 
 Årsmøte fredag 12. februar Sted: ikke bestemt 
 Arnfinn snakker med Kasper angående fast sponsor Pål Gundersen. Tar en prat angående 

sponsing i år. 
 Statuetter Årets hund ØFHK 

o Skal vi ta inn fullkombinert og apportprøver? 
o --> Anne-Mette skriver forslag til årsmøte 

 Anne-Mette skriver veileder for aktivitetsutvalget 
 ØFHK ny webside: Daniel ser på muligheter for å fornye webpresens 
 Klær fuglehundklubben promo 

o Det er ønskelig med bilder av klærne (vest og anorakk) --> Tore snakker med Trine. Tekst 
Modell, Farge, Pris. Bilder og tekst skal publiseres på websiden, facebook og Preller´n. 

 Royal Canin faktureres ikke i år. Var noe misforståelse i fjor som medførte at ØFHK ikke kom på 
lista over de som mottar pengestøtte. 

 Skal ha annonse i Preller´n. Skal ikke faktureres. 
 Avtale for neste år er på plass. Dette er sjekket ut med Eirin i RC. 

 
 Vegavgift i forbindelse med klubbmesterskap. Per Kristian hører med Torgeir (Kontonummer, 

sum) 

 

 

Tynset, 11.11.20. 

Referent: Daniel. 


