
Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 6/21  
  
Dato: Onsdag 16.juni 2021 kl 18.00-20.00  
Sted: Steinbua Elverum 

  
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, 
Ingunn og Dag Arne   
Forfall: Ingunn 

  
Saksliste:  
42/21 Regnskap  
43/21 Medlemstall og Medlemsservice 
44/21 Oppfølgingssaker, Apportprøve Malung, Artikkel Fuglehunden, kurs, nytt treningsterreng,    
45/21 Lavlandsklubber har fått avslag på utsetting av fugl gra MDR 
46/21 Utstilling Nordiske Jakt og Fiske dager 
47/21 Nordhue treningsterreng 
48/21 Eventuelt 
  
 Saksliste:  
  
42/21 Regnskapet viser overskudd tross mange avlyste arrangementer 

 
43/21 Medlemstall og medlemsservice. Medlemsmassen er stadig økende og er et betydelig 
 bidrag til klubbens solide og stabile økonomi. 

 
44/21  Oppfølgingssaker: 
  Apportprøve Malung: Alt i rute 
  Artikkel Fuglehunden: Bilder og tekst er sendt innen fristen 

Dressurkurs / Aversjon sau: Begge deler er godt i gang, Anita og Nina har 
Saueaversjon og Roar har dressurkurs. 
Nytt treningsterreng: Jobber fortsatt med dette på vestsida, i tillegg sees det etter 
dressurområde (mindre arealkrevende). 

  
45/21  Lavlandsklubber har fått avslag på utsetting av fugl fra Miljødirektoratet. Alle som har søkt 
 eller søker om utsetting av fasan og rapphøns har eller vil få avslag på sine søknader. 
 Konsekvenser for HedOpp? Vi er også NM arrangør, hva gjør vi? 

FKF har sendt anke på avslaget, håpet lever. Vi må få FKF på banen angående NM, 
arrangere om vi får full backup fra FKF. Konsekvens for HedOpp kan være lavere 
medlemstall, lavere inntekter pga færre arrangementer. Vi må tenke andre 
muligheter, eks. høstprøve høyfjell, treningssamlinger, sosiale samlinger etc. 

  
46/21  Utstilling Nordiske Jakt og Fiske dager, Hva behøves av personell og hvem kan være med å 
 bidra.   
  Sjekke med Anita. 
 
47/21   Nordhue treningsterreng er åpnet for sesongen. Felles dugnad ble avlyst grunnet covid 19, 
 men noen ildsjeler har jobbet med gjerdet på eget initiativ. Det er dog behov for skifte av 
 flere stolper og ny nytt netting gjerde en del plasser. Ny dugnad må arrangeres. 
  Invitere til dugnad snarest mulig. 
  
 



 
48/21   Eventuelt:  

Organisasjonskart lages og ansvarlige settes opp. 
  
 
Referent Lars Perry Øie 

 
 
  
 


