
Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 8/21  
 
 
 
Dato: Onsdag 29.september 2021 kl 18.30-20.30  
Møtet avholdes over Teams. Pålogging i møteinnkallelsen.  
  
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Ingunn og Dag Arne   
Meldt forfall: Ingunn  
  
Saksliste:  
56/21 Regnskap og medlemstall  
 
803 medlemmer  
57/21 Oppfølgingssaker 

Skogsfuglprøve Budor     
Status Nordhue    

 Status nytt treningsterreng 
 Status fra dommerutvalget 

 
58/21 NM Lag lavland 
 
59/21 NM individuelt og MP1 
 
60/21 MP 2 
 
61/21 Klubbprøve 
 
62/21 Utleie av terreng 
 

63/21 Eventuelt 

 

 
   
Saksliste:  
  
56/21   Status regnskap og medlemmer 
Regnskap hittil i år og Antall medlemmer og antall nye medlemmer 
 
 803 medlemmer pt. som er tidenes høyeste medlemstall.  Det trekkes ut 3 Bergans 
 hundefører vester på facebook for å markere dette litt ekstra.  
 Regnskapet viser ganske stort  underskudd pt, da det har vært store utgifter på lavland og 
 innkjøp av nye premier. Det er nå ingen større utgifter ut året, så resultatet vil bedre seg 
 mye. Det er god kontroll på regnskapet og klubbens økonomi er solid. 
 

 
 57/21   Oppfølgingssaker 

• Skogsfuglprøve Budor, gjennomføring, antall hunder, økonomi mm 
  Meget bra med påmeldinger, bra med fugl, hvor stort sett alle hunder hadde 
  sjanse på fugl. Bra med premieringer. Økonomisk resultat ble -9200,- 
 



• Status Nordhue, dette året og planer for neste år 
  Cato Viken blir ny ansvarlig fra HedOpp på Nordhue, Vi takker Astri Norøy for 
  sin innsats gjennom flere år. Det må gjennomføres planleggingsmøte  
  sammen med NVK for neste år. 

• Status fra dommerutvalget, oppfølging og dommer/elevarbeid på kandidater 
  Elevene er gått i gang med mange elevarbeid, de skal også være på NM 
  lavland i VK det fortsettes med flere elevarbeid i løpet av vinteren + en  
  samlig før kongsvold 2 
 

• Status nytt treningsterreng 
  Aktuell grunneier skal ha møte om de kan leie ut til HedOpp i disse dager. Det 
    følges opp på neste styremøte. 

 
  
58/21 NM Lag lavland 
Personer, lokaler/rom, middag kveld, trekning av startrekkefølge, servering i terrenget, sponsorer og 
dekken? 
 Det bestilles middag onsdag kveld til alle lagene under trekking av start rekkefølge. Arne 
 kontakter Vandrehjemmet for booking av lokale og middag. Det bestilles lunsj til deltagere og 
 dommere ute i terrenget. Lars Perry sjekker med leverandør til NM lag og Finale ind NM. 
 Kontroll på flaggheis, dogweb, premier etc. 

 
59/21 NM individuelt og MP1 
Personer, lokaler, flagg, nasjonalsang, servering i terrenget, dommere, sponsorer og dekken? 
 Planlegging godt i rute, dommere og overnatting er på plass, god kontroll. 
 
60/21 MP 2 
Personer, lokaler/rom, dommere, sponsorer og dekken? 
 Planlegging i gang, få påmeldinger så langt, ikke nok dommere ennå, lokaler og nok rom er 
 reservert. Prøveledelse er i orden. 
 
61/21 Klubbprøve 
Hvem arrangerer denne, dommere, skal vi ha servering, 1 eller 2 dager? Anleggspartier 
 Klubbprøve blir 31.10, det blir en dags klubbprøve med kvalifisering og finale samme dag. 
 Klubben satser på å servere lunsj til deltakere. Klubbprøven blir i terrengene i Vang. 
 Arnfinn holder tak i arrangementet. 
 
62/21 Utleie av terreng 
Vi har forespørsler fra klubber om vi kan leie ut terreng, hva har vi mulighet til. 
 Pointerklubben leier Helgøya 31.10.  

 

63/21 Eventuelt 

 
  
 
  

 


