
 
 

 
 
Referat styremøte i HedOpp FHK, møte 6/22  
  
Tid: Tirsdag 20.juni. Kl. 18.00-20.00  
Sted: Steinbua Elverum 

  
Innkalt : Arnfinn, Cato, Arne, Kai, Ingunn, Lars Perry og Dag Arne. 
Forfall: Ingunn 
  
Saksliste:  

38/22 Regnskap og medlemstall 

39/22 Oppfølgingssaker    
40/22 Oppdatering fra Fuglehund tinget 
41/22 Apportprøve med trening dagen før.  
42/22 Eventuelt 

  
  
38/22 Regnskap og Medlemstall 

Medlemsmassen er fortsatt økende, og det er pt 873 betalende medlemmer. 
Klubbens økonomi er også god  

 
39/22 Oppfølgingsaker 
 

• Apportkurs/Dressurkurs 
I løpet av våren har klubben arrangert hele 5 dressurkurs, derav 3 ulike dressurkurs og 
2 intensive apportkurs. Alle kursene unntatt ett ble fulltegnet på kort tid, noe som 
viser hvor viktig det er at klubben fortsetter og arrangerer kurs. Vi må se på mulighet 
om vi klarer flere kurs utover høsten. 

 

• Nytt treningsterreng 
Det er opprettet dialog med grunneier av ett godt egnet treningsterreng vest i 
Innlandet med myr og glissen skog. Området kan kunne bli på en god størrelse og 
deler av terrenget har allerede ett gjerde. Dialogen fortsetter med grunneier og lokalt 
beitelag som har sau i området. Cato holder tak i videre framdrift. 

 

• Sponsorer og medlemsfordeler 
Kai og Cato er i gang med å se på eksiterende avtaler og eventuelt fornye de, samt 
opprette flere avtaler som i første rekke vil gi medlemsfordeler, men også rene 
sponsor/reklame avtaler hvor klubben mottar godtgjørelse for å markedsføre firmaer. 
Kai og Cato fortsetter arbeidet med arbeidet med dette 

 

• Sosiale samlinger 



Styret har som målsetting og arrangere flere sosiale samlinger utover tradisjonelle og 
jaktprøver. Høsten er hektisk for de fleste av oss, men vi satser på et medlemsmøte 
med foredrag i november. Kai kontakter aktuelle foredragsholder og ser på aktuelle 
lokaler. 

 

• Skriver kurs, utstilling 
Det har vært etterspurt kurs for utstillingsskriver og ring sekretærer, og vi ønsker og 
tilby dette hvis mulig. Arne ser på mulighetene for dette. 

 

• Kurs dogweb arra 
For å ikke være så sårbare på personell på jaktprøver må flere få opplæring i dogweb 
arra. Vi kartlegger hvem som trenger opplæring og tilbyr dette i form av 
kompetansehefte og ett elektronisk kurs. 

  
40/22 Oppdatering fra Fuglehundtinget 

Arne deltok både på sentral dommersamling og Fuglehundtinget, ingen endringer av 
vesentlig betydning. 

 
41/22 Status apportprøve Malung 

Det meste er på plass, dommere er ok, leie av Tingsplassen, og disp fra båndtvang er 
ok. Arne er forhindret fra å møte så Arnfinn går inn som ansvarlig for dagen, samt 
frakter utstyret på plass dagen før. 
Det tilbys ikke trening dagen før prøven, da instruktører er opotatt. 

  
42/22  Eventuelt    
 

Datoer for vinterprøver i Sømådalen 2023 må avtales tidlig med grunneiere og de 
andre jaktprøvearrangører pga påske. Pris på leie av terreng må også bekreftes av 
grunneiere. Lars Perry er ansvarlig for dette. 

 
 
Referent: Arnfinn 
 

 

 

 

 

 

 


