Referat fra Styremøte ØFHK
Sted: Eltron
Dato: 26.10.2021
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, Tore Knudsen, Jostein Østvang,
Daniel Glomb
Teams: Unni Irene Bakke
Frafall: Mari Anne Berg, Mali Nordvang Rundfloen, Linn Iren Humlekjær

1 Sakslista
1.1 Klubbmesterskapet


Status etter gjennomføring

8 hunder deltok i klubbmesterskap. Klubbmesterskap ble gjennomført uten revolver.
Fine forhold med oppholdsvær. Det var ikke så mye fugl, tre fuglearbeid på tre forskjellige hunder.
Tilbakemeldinger var postiver angående regelverk. Alt i alt var deltakerne fornøyd med dagen.
Deltakerne fikk beskjed om at det kan sendes tilbakemeldinger til e-posteadressen hvor de har meldt
seg på.
Aleksander Dahl med hund Kayaq (ES) ble klubbmester 2021.

1.2 Julemøte


Status foredragsholder, sted og påmelding

Ingrid Wiik Haugbjørg holder foredrag
Hun er sjefsveterinær for Femundsløpet og en av landets fremste kiropraktorer på hund og hest
Foredrag på ca. 1 ½ time. Pris foredrag: ca: kr. 9 000,50 kr for kun foredrag
450 foredrag og mat
Drikke dekkes selv

Lokasjon Alvdal Tavern
Varm og kald julemat
Dato blir 12. november
Frist for påmelding er tirsdag 9. november
Unni og Mari Anne sender ut invitasjon.
Betaling med vipps merk med «Julemøte»

1.3 Bjørn Plassgårds Minneløp


Hva er ståa her?

Møte i gruppa sist uke. Det søkes om 3 dagers VK. Premier Sølnkletten i sølv/glass med logoen til
klubben. UK og AK lørdag og søndag, VK starter på fredag. Plassering for sekretariatet er ikke bestemt,
blir enten Hodalen fjellstue eller Malmplassen.
Arnfinn jobber med et utkast til diplom med Sølnkletten bilde og logo til ØFHK.
Dato for prøva er Palmehelga 2022. Anne Mette følger opp at vi får CACIT, som vi ble lovet i fjor.
Arnfinn har søkt om støtte fra NØK.

1.4 Sommertreffen


Litt tanker rundt arrangementet neste sommer
o Fordele ansvaret mellom utstilling og resten av arrangementet
o Trenger flere frivillige utover styremedlemmer

1.5 Utstilling Savalen


Bør vi etter hvert forsøke å ha utstilling to dager?

Hvis vi skal ha to dager så trenger vi en annen klubb eller jeger og fisk. Hvis vi står for to dager alene så
kan vi ikke ha samme rase på begge dager, da må det deles opp at f.eks. ES på dag 1 og IS på dag 2.


Komité, hvem og hvor mange? Også bruke medlemmer
o Milla er en ressursperson, høre om hun er interessert i å bidra

1.6 Prellern



Fristen nærmer seg kjapt. Frist den 10 november
Alle må bidra med stoff og sponsorer (Husk Pål Gundersen)

Arnfinn ringer Pål Gundersen om han kan bidra som sponsor.
Hvem kan bidra med bilder fra forskjellige arrangement?
Stoff skal sendes inn til Arnfinn.

Arnfinn setter opp innholdsfortegnelse og sender hvem som er ansvarlig for hva.
Arnfinn setter opp lister over sponsorer og hvem som ringer hvem
-

Per Kristian tar NØK, Klive, Energi Plus og Energi

Arnfinn lager enhetlige priser sammen med Kasper.
Artikkel om Bjørn og minneløp skal vi ha med.

1.7 Dalsbygdaprøva


Kjapp oppsummering og status for neste år

Prøven gikk veldig bra med gode tilbakemeldinger. Neste år blir 3. og 4. september.
Bra med fugl litt vanskelige forhold. Prøveleder 2022 blir Per Kristian. Blir planleggingsmøte til neste vår.
Det er mulig å søke om godtgjørelse for faktiske utgifter for de som bistår i komiteen

1.8 "Full mundur"


Har fått tildelt tid fra 19.30 til 20.00. Yngve Solberg + representant for "Full Mundur" kommer.

Full mundur presenterte kolleksjonen. Arnfinn får med info per e-post og sender forhandlerkatalog til
styre, så tar vi saken opp i neste styremøte.

1.9 Investeringer


Henger?

Henger med «hardtopp» og logo på side. Arnfinn henter inn tilbud.


Mere premier

Blir lite Magnor glass som brukes for 2. og 3. premier, vi bestiller nye.



Andre ting?
Telt

Vi trenger et telt til som er litt større: 4m x 4m

1.10 Eventuelt



Årets hund: Publiseres på facebook og webside. Resultater for å bli med i årets hund må meldes
inn innen 30. november. Arnfinn tar kontakt med Trond om han kan ta det i år.
Fuglehundtinget 13. november på Gardemoen. ØFHK har mulighet for 4 representanter. Arnfinn
sender e-post til alle i styre. Frist for påmelding er 31. oktober.

Tynset, 26.10.2021:
Referent: Daniel Glomb

