Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 7/17
Dato: Onsdag 23.august 2017 kl 18.30
Sted: Bowlingen – Hamar.
Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar.
Kai Kjernsholen deltok under behandling av sak 55, 56 og 57.
Saksliste:
55/17 Lavlandsaktiviteten i HedOpp
Lavland har vært og er en viktig del av HedOpp sin historie.
De siste styrene har økt satsningen på lavland og igjen bygget opp lavlandsaktiviteten i klubben.
Bruk av tamfugl i trening av våre jakthunder og utsetting av fugl til jaktprøver blir fulgt med
argusøyne i samfunnet for øvrig. Mattilsynet aksjonerte senest nå i sommer mot ei forening for
ulovlig import av fugl. Mattilsynet har for øvrig sagt ifra at klubber som holder på med utsetting av
fugl må regne med å få kontroller utover.
Styret har vært helt klare på at vår lavlandsaktivitet skal vises frem og skal være ihht dagens lovverk.
I tillegg er det viktig at vi har en god dialog og samarbeid med aktuelle grunneiere i våre områder,
noe som gjenspeiles i våre avtaler.
Det er viktig at klubben kan gi medlemmene et godt treningstilbud på lavland. Dette skal være et
tilbud til alt fra nybegynneren til jaktprøvedeltakerne. Det må settes opp gode planer og lister for når
denne aktiviteten skal skje.
I tillegg får vi henvendelse fra klubber/foreninger som ønsker å leie terreng til klubbprøver og egne
treninger for sine medlemmer.
Vi må ha en plan for hvordan dette skal håndteres og hvilke kostnader og inntekter det dreier seg
om.
Lavlandsgruppen i HedOpp har lagt ned en fantastisk innsats gjennom sommeren. Spesielt med
bygging av volierer til rapphøns. Beregnet dugnadstimer på dette er mellom 220-250 timer. Fugl er
bestilt, skal hentes og settes ut.
Mange av de frivillige som har deltatt på sommerens bygging kjenner terrengene våre godt, slik at
HedOpp ønsker å bruke disse til kjentmenn på prøver samt treningsdager.
HedOpp leier i år ut terreng til følgende klubber/lag:
- Klubbprøve NISK
- Klubbprøve vorsteher
- Klubbprøve pointer
- Klubbprøve weimaraner
- Klubbprøve Plassgaard
HedOpp arrangerer selv klubbprøve helgen 28.-29.oktober.

Bretonklubben har sendt forespørsel på lån av terreng til sin prøve som arrangeres siste helg i
september. Da vi som klubb ikke kan styre hvilke terreng som er klare til bruk når, på grunn av slåing
og vi selv ønsker å avholde trening for våre medlemmer denne helgen, så ser vi at det er for stor
risiko å leie ut terreng før vår egen prøve. Styret er også bekymret for hvor stedfaste fuglene er og er
redd for at de skal trekke ut av terrengene før våre egne prøver.
Enstemmig vedtak på ikke å leie ut terreng før våre to egne prøver er arrangert. Roar svarer
Bretonklubben. Skal terreng leies ut i fremtiden, så må det skje etter at våre egne prøver er
arrangert.
Det har kommet inn en del henvendelser på når klubben har oppstart med treninger i forbindelse
med lavland, dette er ikke klart. Jørn sjekker web for hva slags info som ligger ute og legger evt ut at
dette er noe vi kommer tilbake til når terrengene er klare til bruk.
Lavlandskomiteen utarbeider en instruks for hvordan HedOpp sin lavlandsdrift skal foregå. Herunder
hvordan oppbevaring, utsetting og behandling av vilt fremkommer i henhold til mattilsynets regler
rundt viltstell.
Årets budsjett for lavland er beregnet å gå i minus, økte kostnader i forbindelse med bygging av
volierer, innkjøp av både rapphøns og fasan.
Inntektsgrunnlaget er noe redusert da vi har mistet «rypejentene» samt lavlandskomiteen har
budsjettert forsiktig i forbindelse med trening og prøve. Økt påmeldingsavgift kan likevel gi høyere
inntekt enn budsjettert.
56/17 Volierer til rapphøns
Styret behandlet søknad fra lavlandskomiteen i sak 49/17.
Styret innvilget 25 000,- til bygging av volierer. Dette viste seg å være for lite, totalt kostet dette ca
48 000,- Dette er en engangskostnad, likevel må det påregnes vedlikehold fremover. Bygget gir viltet
bedre levekår slik at totalt sett over flere år håper HedOpp at dette vil være lønnsomt og ikke minst i
henhold til reglement for oppbevaring av vilt.
Dette bygget bør forsikres, lavlandskomiteen sjekker opp med Rune om bygget er forsikret gjennom
han eller om HedOpp selv må forsikre dette. Hvis Rune har dekning og betaler ekstra for dette
betaler HedOpp kostnaden.
57/17 Sponsorer
Kai orienterte litt om hva slags tanker han har rundt sponsorer til klubben.
Ny sponsoravtale med fjøssystemerer og strandtorget er landet; 30 000,- pr år over 3 år.
G-Sport strandtorget- samarbeidsavtale med payback
Eukanuba- Her skal Roar og Kai ha møte.
Bergans- dommergaver, vinnergaver
Asics- Skogaver
Provit? Kai sjekker opp med Provit som leverandør av våtfòr. Bør sjekke at denne avtalen evt ikke
skrider mot Eukanuba avtale.
Ole sjekker om muligheten for Vorn jaktsekker til premier.
58/17 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Enstemmig godkjent.

59/17 Regnskap og medlemsstatus
659 stk har betalt – 52 stk ikke betalt. Styret er meget godt fornøyd med å få mange nye
medlemmer!
Dovrefjell fuglehundklubb har vært med og betalt inn halve underskuddet på Dovrefjellsprøven.
Konto i DNB flyttes.
Styret tok regnskapet til orientering.
60/17 Elverumsutstillingen og DNJFD
Totalt 802 hunder på utstillingen og 108 valper. For gruppe 7 så ble det 110 hunder på utstillingen og
26 valper. En liten nedgang fra i fjor. Greg har sagt ifra at han ikke ønsker å fortsette og Anita Løvlien
tar over ansvaret for Elverumsutstillingen. Arrangeres den 11.august 2018.
Styret fikk ingen respons på nettannonse om egen stand. Vi fortsetter annonse neste å, men prøver å
jobbe mer aktivt over lengre tid samt repetere annonse for å skaffe ansvarlige til standen.
61/17 Status høstens jaktprøver
Skogsfuglprøven på Budor:
Bestilt Eukanuba fòr og dommergaver.
Budsjettet ser ut til at det vil gå i underskudd. Dette skyldes primært høye kostnader på dommer
mens det er begrenset inntekt grunnet kapasitet pr parti.
Utfordringer å stille med nok kjentmenn.
Lavlandsprøve I:
Ikke fått svar fra alle de forespurte dommerne enda. Resten av prøven er under kontroll. Ca 6 uk/ak
fredag-lørdag- 1vk søn og 5 uk/ak. Lars Perry oversender dommerlister til Kai slik at han kan bistå
med dette.
Lavlandsprøve II:
6 parti- håp om 8. Finaleparti på mandag.
Kjentmenn og dommer. HedOpp er alene om å arrangere prøve denne helgen slik at dette helt
sikkert kommer i havn.
62/17 Eventuelt
- RSM 2018. Dispensasjonssøknad i Os kommune er ikke godkjent. Sendt klage. Fjellstyret
stiller seg positive til samarbeid med HedOpp.
Hvis dette ikke blir i orden bør det sjekkes opp med Hodalen om det er mulighet for leie av
terreng der.
- Jaktprøvekurs, er dette noe vi bør arrangere? Styret stiller seg generelt positiv til dette, flott
initiativ for nye og eksisterende medlemmer.
- Trykke reklamematerialet til prøvene, Seil? 1x4m Roar snakker med Dialecta. Beachflagg ca
2m- 2,5m.
- Ny kontrakt Båren. Morten ordner dette før okt.

Referent- Jørn

