
Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 4/22  
 
 
 
Dato: Tirsdag 26.april 2022 kl 18.30-20.30  
Møtet avholdes over Teams. Pålogging i møteinnkallelsen.  
  
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Cato, Kai, Ingunn og Dag Arne   
Meldt forfall:  Ingunn og Dag Arne 
  
Saksliste:  
25/22 Regnskap og medlemstall   
 
26/22 Oppfølgingssaker 

o Sosiale tiltak 
o Status Nordhue  
o Status nytt treningsterreng 
o Status lavland 2022 
o Utvalg i klubben og arbeidsfordeling 
 

 
27/22 Dressurkurs 
 
28/22 Sponsorer, medlemsfordeler 
 
29/22 Oppsummering vinterens jaktprøver og utstillinger 
 
30/22 Status fra dommerutvalget 
 
31/22 Eventuelt 

 
   
Saksliste:  
  
25/22   Status regnskap og medlemmer 
Regnskap hittil i år og Antall medlemmer og antall nye medlemmer 

 
Regnskap for vinteren prøver ikke ferdigstilt, men så langt ser prøvene ut til å   
balansere økonomisk. Gode medlemsinntekter og lite utgifter så lang i år. 
Det er pt 815 medlemmer som har betalt kontingent, fordelt på 770 hovedmedlemmer og 45 

 familiemedlemmer.  

 
 57/21   Oppfølgingssaker 

• Sosiale tiltak, fremdrift 
   Det ses på mulighet for å få til en sosial sommersamling. Lars Perry  
               jobber med ulike alternativer. 

 

• Status Nordhue 
Det er kjørt inn 300 nye gjerdestolper og 500 meter med nytt gjerde på snø 

 scooter. Det blir dugnad for å sette dette opp så fort snø og tæle er borte. 

 



• Status nytt treningsterreng 
Det skal etableres ny hundepark i Hamar området av en privat aktør.  

 HedOpp er i dialog om å leie parken på utvalgte tider, for å kunne benyttes av 
 klubbens medlemmer med fuglehunder. Parken er ikke ferdigstilt ennå.  
 Arbeidet med å finne aktuelt område vest i innlandet forsetter også.  

 

• Status lavland 2022 
   Det er blitt med noen nye personer i lavlandsgruppen som ønsker å  
          bidra. Det er ikke bestilt fugl for denne høsten pt, men det observeres  
    mye fugl i terrengene 

 

• Utvalg i klubben og arbeidsfordeling 
   Elisabet Fliflet-Jacobsen blir med i utstillings utvalget og blir kontaktperson 
   for gruppe 7 på de nordiske jakt og fiskedagene på Elverum i 2023.  

 
Cato Viken og Kai Kjernsholen blir ansvarlig for sponsor og   

 samarbeidsavtaler.        
 

27/22 Dressurkurs 

Hva kan vi tilby av dressurkurs, hvilke planer har instruktørene  
  Det velges å tilby hele 4 dressurkurs denne våren, Sau hund er også fastsatt 

   med datoer. 
 

28/22 Sponsorer, medlemsfordeler 
Ytterligere fokus på sponsorer til klubben, hva kan vi tilby våre sponsorer. Synliggjøre  

 medlemsfordeler bedre, samt tilby flere medlemsfordeler.  
   Cato og Kai jobber videre med oversikt over dagens avtaler, samt  
   jobber for å etablere nye avtaler for å tilby flere medlemsfordeler.  
 
29/22 Oppsummering vinterens jaktprøver og utstillinger 
Status fra Vinterutstilling, Espedalsprøva, Dovrefjell med utstilling og Rolf Sevendals Minneløp. 

 
Espedalsprøven ble meget vellykket med flott føre og veldig mye fugl i  

 terrengene. Det startet 88 hunder og det ble delt ut hele 32 premier  
 (36% premiering) 

 
   Dovrefjellprøven begynte svært vindfullt og fredagens prøver måtte  
   avlyses. Lørdag og søndag ble været betydelig bedre med strålende sol. 
   Det ble dog kun 122 hunder som startet, og det ble delt ut 28 premier  
   (22,9% premiering) 
 
   Dovrefjells utstilling var også i fare for å bli avlyst pga vind og glatt  
   underlag på utstillingsplassen. Utstilling ble derfor på kort varsle flyttet 
    til Hjerkinn Fjellstue, som stilte innendørs ridehall til disposisjon på  
        kort varsel.  

 

   Rolf Sevedals Minneløp ble også en meget vellykket prøve med stor  
    deltakelse untatt VK, med kun 3 partier som ga 2 dagers VK. Totalt  var det 
   over 350 startende hunder i løpet av helgen 
 
 



30/22 Status fra dommerutvalget 
Status dommerkandidater, Sentral dommerkonferanse 19.05-20.05 påmelding innen 5. mai 

 
  Alle 5 dommerkandidater har bestått nødvendig antall elevarbeid og de er  
  oppmeldt til Kongsvold 2 i august. Arne Hovde deltar på sentral   
  dommerkonferanse  

 
31/22 Eventuelt 

 
Apportprøve prøve, prøveleder 
  Det må skaffes ny prøveleder da Arne er blir en del opptatt den helgen. Det  legges 
  også opp til en apporttrening på lørdag med apportprøve på søndag.  

 
Fuglehundtinget  
  Arne Hovde deltar på fuglehundtinget som er påfølgende dager etter   
  dommerkonferansen 

 

 


