
 
 

 
 
Referat styremøte i HedOpp FHK, møte 8 /22  
  
Tid: Tirsdag 27.september. Kl. 18.30-20.30 

Sted: Teams 

  
Innkalt: Arnfinn, Cato, Arne, Kai, Ingunn, Lars Perry og Dag Arne. 
  
Saksliste:  
51/22 Regnskap og medlemstall 
52/22 Oppfølgingssaker 

53/22 Bestille nytt profileringstøy? 
54/22 Evaluering fra skogsfuglprøve Budor  
55/22 Terminliste jaktprøver 2023 
53/22 Eventuelt 

   
51/22 Regnskap og Medlemstall/medlemsservice 

Det er pr nå 911 betalende medlemmer i klubben som er tidenes høyeste antall 
medlemmer. Dette markeres med en facebook konkurranse hvor det trekkes ut 3 
personer som mottar en stor sekk Royal Canin hundefor og HedOpp jaktdekken. 
Regnskapet viser et bra overskudd og klubbens økonomi er svært god 

 
52/22 Oppfølgingsaker 
 
 

• Lavland, henvendelse fra FKF om økonomisk bidrag, bruk av terrengene i år 
FKF har hatt store utgifter ifm juridisk bistand i lavlandsaken, og vil trenge ytterlige 
midler for å fortsette dette arbeidet. FKF har derfor bedt medlemsklubbene om de kan 
bidra økonomisk. HedOpp vil bidra med penger til FKF i denne saken. 
 
Mjøsprøvene er avlyst og vi avlyser også lavlandtrening i år. Det er observert en del 
fasaner med villkull i vår, samt fasaner på mange steder nå i høst., Det er derfor viktig 
å la disse være i fred for å ikke presse de ut av våre terreng. Eneste bruk av 
lavlandsterrengene blir en dag med ungdomsgruppa. Dette blir i stedet for 
klubbprøve. 

 
• Nytt treningsterreng 

Vi har inngått en avtale med Vendkvern Brug Hundepark, hvor vi leier parken til faste 
dager for å gjennomfør aktiviteter. Ungdomsgruppa får 8 kvelder nå til å begynne 
med. 
 



Det jobbes også med å etablere nytt inngjerdet treningsterreng vest i Innlandet, og 
det utarbeides og sendes søknad til Fjellstyret, beitelag og kommune innen kort tid. 
 

• Sponsorer og medlemsfordeler 
Cato og Kai er godt i gang med å etablere nye avtale som skal gi medlemsfordeler i 
form av rabatter.  
Avtalene publiseres på hjemmesiden etter som de blir klare. 
Det er dog ønskelig med en løsning på hvordan medlemmer kan laste ned sitt eget 
medlemskort som fremvises hos samarbeidspartnere, så det må ses på muligheter for 
dette. 
 
  

• Medlemsmøte med foredragsholder. 
Kai avtaler dato og bestiller egnet lokale, avholdes i løpet av november måned. 

 
53/22  Bestille nytt profileringstøy ? 

Vi har fått tilbud på hundeførervest fra Non Stop, skal vi bestille et antall av disse med logo 
for videresalg til medlemmer? 
  Det bestilles 100 stk svarte NonStop hundeførervester med hvit HedOpp logo  

  
 
54/22 Evaluering fra skogfuglprøve på Budor 

Det har kommet svært gode tilbakemeldinger på arrangementet. Prøven gikk også 
med økonomisk overskudd for første gang. 
Det var 14 dommere i aksjon i løpet av prøven, og det er gledelig at hele 12 av 
dommerne var utdannet av HEDOPP. 
Neste år blir det også heldagspartier med 6 hunder i tillegg til formiddag og 
ettermiddagspartier med 4 hunder på hvert parti. Opprop vil bli tidligere, for å få 
bedre tid ute i terrengene. 

   
 
55/22 Terminliste jaktprøver 2023 
  Det søkes på følgende datoer: 
  
  25.-26. mars Espedalen 
  31. mars – 2. april Dovrefjell 
  14.-16. april RSM 
  Apportprøve? 
  5.-6. september Budor 
  29. september- 1. oktober Mjøsprøve 1 
  13. -15. oktober Mjøsprøve 2 
     

 
54/22 Eventuelt 
 
Ungdomsgruppe 

Det etableres en ungdomsgruppe i klubben med formål om å tilby målrettet 
aktiviteter til unge og kanskje uerfarne medlemmer. Det blir i første omgang 8 kvelder 
i Vendkvern Hundepark med ulike tema. 
Det arrangeres også en dag med innføring i jaktprøver med litt teori og praksis på 
lavlandsterrengene.   


