
 
 

 
 
Referat styremøte i HedOpp FHK, møte 9 /22  
  
Tid: Mandag 12.desember. Kl. 19.00-21.00 

Sted: Teams 

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

55/22 Regnskap og medlemstall 

56/22 Oppfølgingssaker    
57/22 HedOpp Cup 
58/22 Nettsiden  
59/22 Trekning for facebook kommentar ifm passert 900 medlemmer 
60/22 Julehilsen med gavekort 
61/22 Etablere årets hunder i HedOpp 
62/22 Eventuelt 

   
55/22 Regnskap og Medlemstall/medlemsservice  

 
56/22 Oppfølgingsaker 
 
 

• Nytt treningsterreng 
Søknad sendes Kommune og Fjellstyre i januar på nytt terreng. 

 

• Sponsorer og medlemsfordeler 
Nye og reforhandlet avtaler. Klubben har avtale med Fjellgløtt Hundesenter, 
Aluconsult og Sport1. Avtalene publiseres på hjemmesiden når de er reforhandlet. 

 

• Ungdomsgruppa 
10 kvelder er gjennomført på Venkvern hundepark med ulike tema og instruktører, 
samt en dag i felt med innføring i jaktprøver. Gruppa lager egen facebook side for å 
holde kontakten. Det tas sikte på en gjennomgang til med utstilling innendørs i 
januar. Videre planlegges en dag mer føring av hund på fjellet- 

 
  
57/22 HedOpp Cup 

Årets siste jaktprøver er ferdig, og vinner kan publiseres på hjemmeside og facebook,  
  Premieutdeling vil foregå på årsmøtet. 



  
 
 
 
 
58/22 Nettsiden 

Oppdatering av nettsiden og hva kan bli bedre. Markedsføre medlemsfordeler? flere 
sponsorer? Sette opp nettbutikk? Generell oppfrsikning? 

Det endres layout på forsiden med faste spalter og link til undersidene for å gjøre den 
mer ryddig og lage plass til sponsorer. Det lages nettbutikk til våre 
profileringsartikler. Opprette område med medlemsfordeler 

 
 
59/22 Trekning av 3 vinnere blant de som svarte ifm HedOpp passerte 900 medlemmer. 
  Det ble trukket 3 vinnere som mottar 1 forsekk fra Royal Canin. 
  
  
 
60/22 Julehilsen med gavekort 

I de siste årene har klubben sendt ut julehilsen til alle som har bidratt for klubben i løpet av 
året, skal vi sende det i år også? 
 Det ble besluttet at det sendes julehilsen i år også. 
 

61/22 Etablere året hunder i HedOpp? 
Ser på mulighet for poeng beregning for utstilling og apportprøver. Årets hund vil da kunne 
samle poeng på jaktprøver, apportprøver og utstilling. 

 
62/22 Eventuelt 
 
Regnskap Nordhue:  

Meget godt besøkt i 2022 og det er solgt treningskort for ca 95.000,-, det har vært 
omfattende dugnad før åpning og det byttet mange gjerdestolper og 500 meter gjerde. Etter 
utgifter ble det kr. 34.500,- på hver klubb (HedOpp og NVK Innlandet) 

 
 
 
 
  

 

 

 


