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Årsmøte i Østerdal Fuglehundklubb 
Tid:  Fredag 11. februar kl. 19.00 

Sted: Eltron AS, Tylldalsveien 7, Tynset 
 

Saker: 

 Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling 
 Sak 2: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen 
 Sak 3: Styrets årsberetning 
 Sak 4: Revidert regnskap 
 Sak 5: Innkomne saker 
 Sak 6: Fastsettelse av kontingent 
 Sak 7: Godkjenning av budsjett 
 Sak 8: Valg 

Enkel servering 

Vel møtt!! 
 

Årsmøte er åpent for alle medlemmer samtidig som det gis mulighet til å delta 
via Teams. 

På grunn av koronarestriksjoner er det ønskelig at de som ønsker å delta fysisk 
på møte melder dette på SMS til mobil: 90129004. 

For de som ønsker å delta via Teams, send en epost til af@eltron.no slik at vi 
kan sende Teamsinvitasjon til dere. 

Styret oppfordrer alle som ønsker å delta på årsmøte om å sette seg inn i 
gjeldene retningslinjer fra lokale myndigheter og FHI. 

 

Hilsen Styret i Østerdal Fuglehundklubb 
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Sak 3: STYRETS ÅRSBERETNING: 
 

På årsmøte den 12. februar 21 ble det valgt følgende styre: 

 Leder:   Arnfinn Frengstad    
 Nestleder:  Anne Mette Grue    
 Kasserer:  Tore Knudsen     
 Styremedlem:  Daniel Glomb    
 Styremedlem:  Unni Irene Bakke    
 Styremedlem:  Per Kristian Evensen    
 Styremedlem:  Mari Anne Berg    
 Styremedlem:  Jostein Østvang  
 Varamedlem:  Mali Nordvang Rundfloen   
 Varamedlem:  Linn Iren Humlekjær 

 

 Revisorer:  Siri J. Strømmevold 
   Morten Sandbakken 
   Per Østigård  (vara) 
  

 Valgkomite:  Trine Økseter Knudsen (leder) 
   Jardar Kilst Nordeng 
   Trond Brørby 
   Øyvind Streitlien (vara)  
 

På første styremøte etter årsmøte ble det nedsatt følgende utvalg og 
ansvarlige: 

Jaktprøveutvalget:  
Anne Mette Grue, Per Kr. Evensen, Unni Irene Bakke og Marianne Steenland 

Aktivitetsutvalget, (inkl. miljø- og rekrutteringsutvalget):  
Mari Anne Berg, Trond Brørby, Arne Sandbakken, Erik Tømte & Jostein Østvang 

Utstillingsutvalget:  
Arnfinn Frengstad, Ragnar Alander, Mali N. Rundfloen 

Terrengansvarlig:  
Per Kristian Evensen, Arve Løkken og Arne Sandbakken 

Dommerutvalget:  
Marianne Steenland, Ola Øie og Bjørn Schølberg 

Sauerenhetsbevis:  
Arve Løkken 

Apportbevisprøve:  
Marianne Steenland 
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Preller´n:   

Arnfinn Frengstad og Kasper Slettan 
Web:    

Linn Iren Humlekjær og Daniel Glomb 
Materialforvalter:  

Arnfinn Frengstad og Kasper Slettan  
 
 
Medlemmer i ØFHK: 

Pr. 31. desember 21: Totalt 406 medlemmer 
Derav 387 klubbmedlemmer, 18 husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem 
En økning på 40 medlemmer siste år 

Æresmedlemmer: 
Ketil Stokkdal     
Bjørn Plassgård †, Reidar Bjørkø †, Arne Mælen †  
 

Styremøter: 
 Etter årsmøte er det avholdt 6 styremøter  
 
Økonomi: 

Økonomien i klubben er god, årets regnskap viser et resultat på kr. 39 567,-. 
Balansen viser en egenkapital på kr. 513 856,74.      
      
Også dette året måtte vi avlyse Tolgaprøva, men vi fikk heldigvis gjennomført 
både utstillinga på Savalen, Sommertreffen og Dalsbygdaprøven. 
Disse arrangementene ga samlet et akseptabelt overskudd. 
 

Av større utgifter kan nevnes utgivelsen av årets Preller. Styret mener at en 
årlig utgave av Preller´n er viktig for å nå ut til alle medlemmer med info om 
klubben.  
Det er i tillegg kjøpt inn to nye telt med vår egen logo for bruk til ulike 
arrangementer.  
For inneværende år ønsker styret å gjøre innkjøp av en skaphenger med 
påtrykte logoer for å kunne benytte til transport av utstyr og premier ifbm. 
ulike arrangementer. 
Det er også behov for ett litt større telt lik de vi kjøpte i 2021. 
Klubben må også kjøpe inn premier til B. P. Minneløp. 
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Sponsorer: 

Hovedsponsor er Royal Canin som også i år vil bidra med premier og noe 
økonomisk støtte. 
En takk til BEU som bidrar med støtte til klubben. 
Vil også takke Sport1 for godt samarbeid og bidrag til effekter for medlemmer 
til fordelaktige priser. 
 

Sportslige resultater: 
Også 2021 ble et år hvor korona og restriksjoner har preget samfunnet vårt. 
Det har medført en del avlysninger av prøver og andre arrangementer, men med 
erfaringer fra 2020 har mange klubber klart å tilpasse seg restriksjonene og 
dermed kunne gjennomført iht. terminlister og planlagte tilbud. 
 

Også i år har vi flere medlemmer som har deltatt på arrangementer og prestert 
meget bra. 
En stor gratulasjon til alle dere som representerer klubben på en utmerket 
måte. 
Til alle dere som har deltatt på prøver og utstillinger og kanskje ikke fikk vist 
det beste denne dagen, så kommer det nye sjanser. I 2022 er det nye 
muligheter til å delta med sin firbente venn.  
 

Vi håper også at dere som aldri har vært med på en jaktprøve eller utstilling tar 
skrittet helt ut og melder dere på. Det er lærerikt og morsomt.  
 

Er du usikker på hvordan det gjennomføres og om du tør å melde deg på, ta 
kontakt med en av oss i styret eller et annet medlem så skal vi med glede bistå 
med den erfaringen vi har. 

 
Terreng: 

Klubben disponerer flere utmerkede terreng hvor medlemmene har mulighet til å 
trene sine hunder. Følg med på klubbens hjemmeside og/eller Facebook for 
oppdatert info.   
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ÅRSBERETNING FOR JAKTPRØVEUTVALGET ØFHK 2021 
 

Utvalget har i 2021 bestått av:  
Anne Mette Grue, Per K Evensen, Unni Irene Bakke og Marianne Steenland. 
 

Utvalget har ansvaret for klubbens to jaktprøver: Tolgaprøven og Dalsbygdaprøven. 
 

Tolgaprøven ble som i 2020 avlyst pga Covid-19.  Det var kommet mange påmeldinger 
når prøven ble avlyst og vi valgte å tilbakebetale hele påmeldingsavgiften til deltakerne. 
Vi håper og tror at vi får gjennomført Tolgaprøven i 2022, da som Bjørn Plassgård`s 
minneløp. 
Dalsbygdaprøven ble avholdt 04-05. september.  Base for prøven var som tidligere 
Kølbua, noe som fungerer veldig bra. Vi kunne ønsket oss noe flere overnattingsplasser i 
nærheten av sekretariatet.   
Vi hadde opprop partivis på flere steder rundt ved Kølbua. 
De som sto på venteliste kunne møte utenfor sekretariatet. Dette fungerte greit med 
noe smårusk som løste seg greit. 
 

Det var rekordstor påmelding til prøven med 420 påmeldte ekvipasjer.  
196 av dem fikk startet på prøven. Det ble telt 1410 ryper på to dager.  
Det ble notert 104 stander og 400 sjans på fugl! 
Det ble delt ut 52 premier disse to dagene. Mange fornøyde deltakere som ikke hadde 
sett så mye fugl før.  
 

Jegermiddagen var på Kølbua med 28 personer til bords. Dalsbygda næring og utvikling 
sto for nydelig mat og servering.  De laget også frokost for sekretariatet og dommere 
begge dager. Som tidligere år fikk vi fire jaktkort i gave fra Dalsbygda jaktlag.  
To som ble trukket mellom dommere og to som ble hovedpremie under loddsalget. 
 

Vi har fått gode tilbakemeldinger på gjennomføring av prøven fra Dalsbygda jaktlag, 
grunneiere og Dalsbygda næring og utvikling. Det var godt samarbeid og god 
kommunikasjon både før, under og etter prøven.  
Stor takk til Dalsbygda hvor klubben får tilgang til noen av Sør Norges beste 
rypeterreng. Dette setter vi stor pris på.   
Tusen takk også til våre trofaste, flinke og trivelige dommere! 

Prøvens sponsor var Royal Canin. 
 

Prøvekomiteen besto av: 
Per Kristian Evensen (prøveleder) 
Kasper Slettan, Unni Irene Bakke, Marianne Steenland og Anne Mette Grue. 
  
For jaktprøveutvalget: Anne Mette Grue 
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ÅRSBERETNING FOR AKTIVITETSUTVALGET ØFHK 2021 
 
Aktivitetsutvalget har i 2021 bestått av: 
Trond Brørby, Jostein Østvang, Arne Sandbakken, Erik Tømte og Mari Anne Berg.  
 
Året 2021 har vært et ganske vanlig og aktivt år tross Covid. Det har vært god 
stemning på arrangementene, og det virker som deltakerne har vært godt fornøyde.  
 
Året har bestått av følgende aktiviteter:  

o Sommertreff på Savalen  

o Her var Anders, også kjent som "Fuglehund i flokk" foredragsholder og 
instruktør.  

o Det var også Leirdueskyting på skytebanen på Tynset med Per Østigård 
som ansvarlig.   

o I tillegg var det mulig å ta apportbevis i regi av ØFHK med dommer 
Marianne Steenland.  

o Treningshelg på Tolga Østfjell. Dette var en helg med unghund og nybegynnere, 
hvor føring av hund var tema. Anders, "Fuglehund i flokk" stilte som instruktør.  
 

o Klubbmesterskap med Ola Øie som dommer.  
 

o Julemøte på Alvdal. Her var det foredrag med Ingrid Wiik Haugbjørg, og middag 
i etterkant.  

  
Avholdte møter:  

 Flere Teamsmøter i forkant av sommertreffet 
 Teamsmøter i forkant av treningshelgen på Tolga 
 Teamsmøte i forkant av klubbmesterskapet. Her deltok også Unni på møte.  
 Teamsmøte i forbindelse med treningshelg som skal avholdes nå i vinter 

  
  
Leder aktivitetsutvalget, Mari Anne Berg 
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ÅRSBERETNING FOR UTSTILLINGSUTVALGET I ØFHK 2021 

Utstillinga ble avhold på Savalen lørdag 17. juli.  

Etter litt startutfordringer med noen vindkast natt til lørdag, så kom vi igang med en 
dag som ble veldig fin.  

Ingen strålende sol, men passe temperatur uten nedbør for folk og bikkjer. 

Vi hadde også i år meget bra påmelding med totalt 111 voksne/unghunder og 10 valper.  

For ikke å glemme at vi i år igjen hadde Barn og Hund, til stor glede for noen ivrige 
unger.  

Artig å se at vi trekker til oss noen av de mindre vanlige rasene også, for eksempel 
Drentsche Patrijshond, dette var nok et nytt bekjentskap for de fleste. 

En stor takk til dommere Terje Eriksen og Rune Tyvold som håndterte hver sin ring, 
godt hjulpet av ringsekretærene Eli Haller og Kristin Gustafson. 

Vi gratulerer BIS Valp: 
Kleiner Munsterlander - Qm E-Eddie Av Bokkedal'n - Steinar Lundsaunet 
 

Og Best In Show:  
Engelsk Setter - Valera's Shan - Bjørnar Tøraasen 

 
ØFHK - v/Ragnar Alander 
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Sak 5: INKOMNE SAKER: 
5.1 Forslag fra styret: 

I ØFHK sine lover § 6-4 Flertallsdefinisjoner står det:  

"de til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges 
til grunn 

Simpelt flertall: 
 Flest stemmer 

Alminnelig flertall: 
 50% + 1 av de avgitte stemmer 
 Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall 
 50% + 1 av de avgitte stemmer 
 Blanke stemmer teller ikke 

Kvalifisert flertall: 
 2/3, ¾ eller annet vedtaksfestet flertall 
 Blanke stemmer teller ikke 
 Bruk er vedtaksfestet" 

 

I følge NKKs lovmal er teksten under "Absolutt flertall" og "Kvalifisert flertall" feil. 

For begge disse skal teksten i linje to være følgende: 

 Blanke stemmer teller 

 -----------------  ------------- 

Styret forslår derfor at teksten endres og loven sendes FKF til godkjenning 

Ny tekst blir da: 

Absolutt flertall 
 50% + 1 av de avgitte stemmer 
 Blanke stemmer teller        

Kvalifisert flertall: 
 2/3, ¾ eller annet vedtaksfestet flertall 
 Blanke stemmer teller 
 Bruk er vedtaksfestet" 

------------------- ------------------------------ 
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5.2 Forslag fra styret: 

 Forslag til årsmøtet om mulighet for tildeling av hederstegn som Gullmerke. 

Legges inn i ØFHK sin lovmal under kapitel 2, etter avsnittet om æresmedlemmer. 

Nytt kapitel 2-1 blir da som følger: 

 2-1 Medlemskap 

Ingen har krav på medlemskap i klubben. Styret kan nekte å oppta som medlem person 
som antas å skade klubben/ og eller hundesaken. Person nektet tatt opp som medlem i 
klubben kan anke avslag iht. NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

Østerdal Fuglehundklubb har følgende medlemskategorier: 

 Hovedmedlem 
 Husstandsmedlem 
 Æresmedlem 

Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens 
æresmedlemmer, det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer 
som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. 
Disse tildeles hederstegn.  

"Gullmerket kan tildeles medlemmer som har utført fremragende sportslige 
bedrifter og/eller har utført særlig fortjent arbeide for klubben. Gullmerket skal 
henge høyt, alle medlemmer kan sende inn forslag på kandidater, som 
skal inneholde en detaljert begrunnelse av kandidatens virke i klubben. Avgjørende 
myndighet for tildeling er et enstemmig hovedstyre, som kan dele ut gullmerket på 
klubbens årsmøte eller et av klubbens planlagte arrangementer.                   
Det kan kun deles ut ett gullmerke pr år." 

 ----------------------------------        --------------------------------------- 

5.3 Forslag fra medlem: 

Styret anser ikke dette forslaget som en sak for årsmøte da det er styret som 
bestemmer tidspunkt for årsmøte. Men vi tar med forslaget som en orientering til 
årsmøte. Styret vil vurdere forslaget ifbm. neste årsmøte. 

Forslag:  

"Arrangere årsmøte på en lørdag klokken 10.00 eller 17.00 og kanskje kombinert dette 
med en treningshelg og instruksjon i Vingelen eller Hodalen. Begge steder har godt 
egnede fasiliteter for å avholde Årsmøte." 
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Sak 6: FASTSETTELSE AV KONTINGENG: 
 

Styret foreslår å opprettholde gjeldene satser for medlemskontingent. 

Sak 8: VALG: 
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i ØFHK 2021 

Styret: 

Leder : Arnfinn Frengstad  Velges for 1 år 

Nestleder: Anne Mette Grue  Velges for 2 år 

Kasserer:  Tore Knudsen   Velges for 2 år 

Styremedl: Daniel Glomb    Ikke på valg (Gjenstår 1 år) 

Styremedl: Per Kristian Evensen  Ikke på valg (Gjenstår 1 år) 

Styremedl: Linn Iren Humlekjær  Velges for 2 år 

Styremedl: Jostein Østvang  Velges for 2 år 

Styremedl: Mali Nordvang Rundfloen  Velges for 2 år 

Varamedlemmer til styret: 

Varamedl: Yngve Solberg  Velges for 1 år 

Varamedl: May Torill Horten  Velges for 1 år 

Revisorer:  

Medlem: Siri J. Strømmevold  Velges for 2 år 

Medlem: Morten Sandbakken  Ikke på valg (Gjenstår 1 år) 

Varamedlem: Per Østigård   Velges for 1 år 

Valgkomite: 

Leder : Jardar Kilsti Nordeng Ikke på valg (Gjenstår 1 år) 

Medlem: Trond Brørby   Ikke på valg (Gjenstår 2 år) 

Medlem: Øyvind Streitlien  Velges for 3 år 

Varamedlem: Erik Tømte   Velges for 1 år 

 

Valgkomiteen v/Trine Økseter Knudsen   


