
 

Referat fra Styremøte ØFHK 
 

Sted: Eltron 

Dato: 08.09.2021 

Styremedlemmer: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen, Mari Anne 
Berg, Jostein Østvang, Unni Irene Bakke, Daniel Glomb 

Varamedlemmer: Mali Nordvang Rundfloen, Linn Iren Humlekjær 

Til stede: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Linn Iren Humlekjær 

Teams: Mari Anne Berg 

Frafall: Tore Knudsen, Daniel Glomb, Jostein Østvang, Unni Irene Bakke, Mali Nordvang Rundfloen 

1 Sakslista 
1.1 Referat fra forrige møte 
Gjennomgang av referat fra forrige møte. 

1.2 Sommertreffen 2021 
Evaluering 
Godt fornøyd med gjennomføring av Sommertreffen. Mange påmeldte på alle aktiviteter. 

Aktivitetsutvalget og Utstillingsutvalget har laget evalueringer etter gjennomføringer. Disse vil bli 
føringer for neste års Sommertreff. Det vil bl.a. medføre at Utstillingsutvalget må ta mere ansvar for 
gjennomføringen av selve utstillinga. For bistand ved gjennomføringen bør vi forsøke å få med 
medlemmer utenom styret. Neste års Sommertreff blir helga 23. og 24. juli. 

1.2.1 Regnskap Sommertreffen  
Foreløpig regnskap tilsier et overskudd på nesten 30 000,- kroner. 

1.3 Dalsbygdaprøven 2021 
Oppsummering 
Prøva ble gjennomført med nydelig vær og masse ryper. Nesten 200 startende gjennom de to dagene. 
Var lange ventelister, var totalt over 400 som ønsket å delta på prøva. Synd at vi ikke kan tilby alle start, 
men sånn er det. 

Det er oversendt rapport til Roar i Dalsbygda Jaktlag. Det vil også bli gjennomført møte med jaktlaget for 
en evaluering. Veldig gode tilbakemeldinger fra Kølbua, dommere og deltakere. 

En honnør til prøveutvalget for prikkfri gjennomføring. 😊 

Det er enighet i styret om at deltakere i prøveutvalget får dekket faktiske utgifter ifbm. prøva. Blir tatt 
opp til ny behandling når styret er fulltallig. 



 
1.4 Treningsterrenget på Grønnfjell 
Kortsalg og avtale 
Solgt bra med kort denne høsten. 

Avtalen for treningsterrenget går ut neste høst. Enighet om å reforhandle avtalen i god tid før neste høst 
da det har kommet inn "nye grunneiere". BRYA Utmarkslag har kommet inn som eiere av Østerlia og 
Knøsen. 

Vedrørende rypetakseringen på Grønnfjell er det å presisere at det ikke er ØFHK som står ansvarlig for 
denne. 

1.5 "Full mundur" Jakt- og fritidsklær 
Kan være en aktuell samarbeidspartner for klubben. Vi får noen prøver av klærne til neste møte. Saken 
taes opp på nytt da. 

1.6 Preller´n 
Stoff og frister 
Det nærmer seg at vi må ha ferdig stoff som skal trykkes i årets Preller´n. Siste frist for levering til 
trykking er den 10. november. 

Det vil si at stoff fra utvalg ++ må være Arnfinn i hende senest den 1. november.  

Fint om alle bidrar til stoff og sponsorer.  

1.7 Julebord / Julesamling 
Tid og sted 
Julemøte blir den 12. november kl. 18.00 på Taverna eller Søberg Gård. Ikke helt avklart ennå. 

Det blir foredrag ved dyrlege og kiropraktor Ingrid Wiik. 

Middag kl. 20.00 

1.8 Klubbmesterskapet  
Klubbmersterskapet blir lørdag den 23. oktober. 

Dette er et lavterskelarrangement, og vi oppfordrer nye og gamle prøvedeltakere til å melde seg på.        
Se eget oppslag på hjemmesida og Facebook. 

Påmeldingsfrist er 7. oktober. 

 

Tynset, 12.09.21 

Referent: Arnfinn  


