Referat fra styremøte Hedmark- og Oppland fuglehundklubb
Myklegaard, onsdag 21. november 2018
Til stede på møtet: Roar Lundby, Arnfinn Berntsen, Arne Hovde, Lars Perry Øie, Ole Gunnar
Stenbrenden og Hege Leigland Nybakk
53/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet ble gjennomgått og godkjent.
54/18 Regnskap og medlemstall
Jørn Lunn Olsen, som ikke er til stede på møtet, bes om å fremlegge resultatet av revidert regnskap i
begynnelsen av desember, slik at styret får en oversikt. Samtidig har vi bedt om å få tallet på
klubbens medlemmer per i dag.
Styret behandler heretter regnskapet som fast sak på styremøtene i april, august, oktober og januar.
Styreleder skaffes også tilgang til klubbens ulike kontoer.
Noen medlemmer mangler profileringsklær de har bestilt. Dette blir sjekket opp.
55/18 Rapport DNJFD og Elverumsutstillingen
Roar Lundby og Ole G. Stenbrenden oppsummerte arrangementet og utstillingen. Det var mange folk
innom standen, som vi hadde sammen med Norsk Vorsthehundklubb. Vi vervet flere nye
medlemmer i løpet av helgen.
Anita A. Løvlien var utstillingsansvarlig. Utstillingen opplevdes som vel gjennomført. Klubben har lite
utgifter i forbindelse med utstillingen.
Det er behov for at flere medlemmer kan hjelpe til på utstillingen.

56/18 Rapport Skogsfuglprøven
Ansvarlig for skogsfuglprøven var Morten Sørensen. 46 hunder stilte til start.
57/18 Rapport NM og Mjøsprøvene
Lars Perry Øie og Roar Lundby refererte fra prøvene.
NM/Mjøsprøven I:
Lars Perry Øie hadde skrevet et eget referat fra prøven.
305 hunder stilte til start i løpet av helgen.
Den gode planleggingen førte til at NM ble et vellykket arrangement! Det var god stemning og mange
fornøyde deltakere på prøven.
HA dekket arrangementet. Fin artikkel i lørdagens avis. Styret i FKF var også med ut under NM-lag.
Mjøsprøven II:
Vi venter på et referat fra Mjøsprøven II, men også dette ble et vellykket prøvearrangement.

58/18 Rapport Lavlandstrening og Klubbprøven
Arnfinn Berntsen redegjorde for lavlandstreningen og klubbprøven.
Pga av nytt reglement, tidlig pløying og mindre fugl i terrengene, ble det ingen trening i år.
Klubbprøven gikk over to dager, med trening andre dag for de som ikke gikk til finale. 32 hunder stilte
til start. 14 hunder gikk til finale.
Irsksetter Bålholmen`s EE Era og Jon Amund Pabsdorff vant AK-klassen. Engelsksetterne
Høgdebrotets Lyng med eier Stein Garang og Høgdebrotets Lady Lexus med eier Odmund Talberg
delte førsteplassen i UK.
59/18 Rapport Nordhue og Båren
Nordhue:
Det må gjøres en omfattende jobb med gjerdet og nye klopper i Nordhueterrenget.
Den som er ansvarlig for terrenget skal få dekket sine reiseutgifter i forbindelse med jobben.
Klubben tar en ny runde med vorstehhundklubben om hvordan vi skal dele utgiftene i forbindelse
med vedlikehold og drift.
Båren:
Godt besøkt til tross for den svært varme sommeren.
60/18 Rapport SU lavland
Roar Lundby refererte fra møtet.
Vi mangler prøveleder på Mjøsprøven I 2019. Lars Perry Øie blir prøveleder på Mjøsprøven II. Det er
søkt om Cacit på begge prøvene.
61/18 Fokus lavland i 2019
FKF har innkalt de klubbene som har arrangert prøver etter nytt reglement til møte 4. desember
2018. To fra styret deltar på møtet.
Kai Kjernsholen har sagt fra seg ansvaret for å lede lavlandsgruppa. Noen må overta dette arbeidet.
Det bør være et styremedlem som har dette vervet. Vedkommende bør også delta på FKF sitt møte i
desember.
Lavlandsaktivitetene er en viktig del av klubbens inntektskilde. Vi er derfor enige om at vi bør ha en
plan for hvordan lavlandsarbeidet skal driftes videre. Det bør være en aktiv lavlandsgruppe med en
tydelig arbeidsbeskrivelse. I dag er det mye arbeid på få personer.
Vi ble enige om å kalle inn til et medlemsmøte 9.januar kl.19.00, der vi drøfter videre arbeid med
klubbens lavlandsaktiviterer.
Styret takker lavlandskomiteen for det gode arbeidet som er gjort.
Roar Lundby tar kontakt med Vestfold fuglehundklubb i forhold til videre kjøp av fugl. Det tas også
kontakt med andre oppdrettere av fugl.

62/18 Jaktprøvene vinteren 2019
Alt er i rute når det gjelder klubbens tre vinterprøver.
63/18 Eventuelt
Det blir nytt styremøte 16.01.19

