Referat fra Styremøte ØFHK
Sted: Eltron
Dato: 29.03.2022
Styremedlemmer: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen, Jostein
Østvang, Daniel Glomb, Mali Nordvang Rundfloen, Linn Iren Humlekjær
Varamedlemmer: Yngve Solberg, May Torill Horten
Til stede: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Yngve Solberg, May Torill Horten
Teams: Jostein Østvang, Linn Iren Humlekjær, Mali Nordvang Rundfloen
Forfall: Tore Knudsen, Daniel Glomb

1 Sakslista
1.1 Referat fra forrige møte
Referat gjennomgått og medlemmer i utvalg oppdatert.

1.2 Utvalg og medlemmer 2022
Til info: Styret vil forsøke å koordinere bedre hvilket ansvar det enkelte utvalg har.

Jaktprøveutvalget:



Leder: Anne Mette Grue; epost: anne.m.ruud@fjellnett.no
Medlemmer: Per Kristian Evensen, Marianne Steenland, Yngve Solberg, May Torill Horten

Utstillingsutvalget:



Leder: Linn Iren Humlekjær; epost:
Medlemmer: Ragnar Alander, Mali Nordvang Rundfloen, Roar Olsen

Aktivitetsutvalget:



Leder: Jostein Østvang; epost:
Medlemmer: Jardar Kilsti Nordeng, Erik Tømte, Trond Brørby

Terrengansvarlig:


Per Kristian Evensen, Arve Løkken og Arne Sandbakken

Dommerutvalget:



Marianne Steenland; epost: marianne@hundepensjonat.net
Medlemmer: Ola Øie og Bjørn Schølberg

Web:


Linn Iren Humlekjær



Daniel Glomb

Preller’n redaktør:



Arnfinn Frengstad
Kasper Slettan

Materialforvalter:



Arnfinn Frengstad
Per Kristian Evensen

1.3 B. P. Minneløp
Dato 8. – 10. april 2022
Bra påmelding, spesielt i UK/AK hvor det er lange ventelister. For VK er det nok påmelding til at det blir
3-dagers VK. 😊
Pr. nå ser det ut til at det blir 4 VK-partier kvalik på fredag.
På lørdag blir det da 2 VK partier og 4 UK/AK partier. Det jobbes med å skaffe dommere for om mulig å
utvide til 6 partier i UK/AK.
Søndag er det VK-finale samt 5 partier UK/AK.
For å markere det første minneløpet etter Bjørn blir det festmiddag på fredag med innbudte gjester,
dommere og sekretariat. I tillegg vil det åpnes for noe påmelding fra deltakere.
Som vanlig blir det jegermiddag m/påmelding på lørdag. Det vil også være mulighet for deltakere å
kjøpe frokost hver morgen. Må avtales.
Det jobbes fortsatt med premier, og det blir mange attraktive premier til deltakere som presterer under
minneløpet.
Logo for minneløpet er bestemt.
Terreng til prøva er under kontroll. Det vil bli dekning fra alle VK partier.

1.4 Nettsida vår
Vi har fått inn tilbud fra tre leverandører som kan bidra til å bygge opp en ny hjemmeside for oss.
Vi jobber videre med å bestemme hvem vi skal benytte.

1.5 Klubbmesterskapet
Styret har bestemt hvilke regler vi ønsker at skal gjelde for klubbmesterskapet. Vil i hovedsak følge
gjeldende jaktprøveregler med noen lempelser. Ønsker at det kåres KM for både UK og AK om det er
nok hunder til det. For 2022 vil KM bli på høsten, men styret vil foreslå å gjennomføre KM for 2023 i
februar/mars.
Styret sender forslaget til lokalt dommerutvalg for uttalelse.

1.6 Årets Hund
Forslag fra styret om at det gjøres noen få endringer i reglene. Enighet i styret om at Klubbmesterskapet
teller for mye ifht. jaktprøver. Foreslår at det endres til at Klubbmester i UK og AK teller 1 poeng.
Foreslår også at det legges inn poeng for premie i apportkonkurranse. Maks. 2 prøver som teller.
Styret sender forslaget til lokalt dommerutvalg for uttalelse.

1.7 Medlemsmøte
Styret ønsker å arrangere nytt medlemsmøte første uka i juni 2022.

1.8 Årsplan 2022 – Aktiviteter
Ligger på hjemmesida. Noen arrangementer som mangler eksakt tidspunkt. Dette vil bli oppdatert
utover våren.
Vil også forsøke å få til utstillingstrening noen uker før sommersamlingen på Savalen. Nærmere info
kommer.
Det jobbes også med et opplegg for valpekurs da vi vet at det er flere av medlemmene våre som har
kjøpt seg en firbeint jaktkompis. Kanskje vi kan få til flere kurs fremover som kan følge valpene frem til
dem er voksen.

1.9 Henger
Klubben har kjøpt inn skaphenger for å kunne benyttes ved jaktprøver, samlinger ++.
Vi vil se på mulighet og kostnader for å kunne profilere hengeren med logoen vår og kanskje litt
reklame.

1.10 Lager
Klubben har inngått avtale om leie av lagerlokaler i bygget som VS Entreprenør disponerte. Her får vi
lagerlokaler på ca. 20 m2 hvor flere i klubben vil få adgang.
Vi får nå samlet våre effekter som for tiden lagres hos flere av våre medlemmer.

2 Eventuelt


Forslag til neste styremøte 1. juni kl. 19.00.

Tynset, 31.03.22
Referent: Arnfinn.

