Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 9/21
Dato: Onsdag 27.oktober 2021 kl 18.30-20.30
Sted: Teams
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Ingunn og Dag Arne
Referent: Arnfinn
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Status nytt treningsterreng
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68/21 Klubbprøve lavland 2021
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70/21 Fastsette dato for prøvene i 2022
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Saksliste:

64/21 Regnskap og medlemstall
Status regnskap og antall medlemmer
810 medlemmer pr 27.10
Regnskapet, styrer mot underskudd for 2021, dog ikke stort underskudd. Klubbens
økonomi er fortsatt god.
65/21 Oppfølgingssaker
Oppsummering NM/MP1
Vel gjennomført arrangement, meget bra mediedekning på NM lag, og NM
Individuelt, over 37000 personer har besøkt vår facebook side med over
60.000 hendelser i løpet av arrangementet. Mange gode tilbakemeldinger.
Økonomisk resultat ca.70.000,Oppsummering NM/MP2
Meget godt gjennomført arrangement i bra vær, en del pløyd mark, samt en
del jorder hvor det er sådd høsthvete.
Vi bør ha media person med i VK finalen for bedre live oppdatering på
facebook. Økonomisk resultat ca. 80.000,Status nytt treningsterreng
Ingen ny fremdrift pr. nå, vi følger opp videre
Trekning Bergans Vester

Trekning av 3 Bergans Hundeførervester blant de som skrev kommentar på facebook siden i
anledningen at klubben passerte 800 medlemmer er foretatt på kveldens styremøte. Vinnerne
kontaktes.
66/21 Rapport til Miljødirektoratet
Må sendes innen 1. desember
Arnfinn sender inn rapport
67/21 Fuglehund tinget 2021
12. – 14. november på Grader Kurs og Konferansesenter
Arne og Arnfinn reiser fra HedOpp
68/21 Klubbprøve lavland 2021
31.10 i Vang. Påmeldte? Dommere? Servering av lunsj til deltakere? Hvem gjør
hva?
Bra med påmeldinger, lunsj er ordnet hos Stein Sandaker, mangler dommer
69/21 Dommerkonferanse 2022
Sentral dommerkonferanse holdes i januar 2022. Sende oppgaver og aktuelle
problemstillinger, forslag og aktuelle tema. Må sendes innen 20. november
Lokalt dommerutvalg tar med seg saker fra HedOpp til sentral
dommerkonferanse
70/21 Fastsette dato for prøvene i 2022
Dato for neste års jaktprøver må besluttes.
Espedalen
Dovre
RSM
Apportprøve
Budor
Mjøsprøven 1
Mjøsprøven 2 (Norsk Unghundmesterskap)
Aktuelle datoer er satt og sendes FKF og SU Sør/Øst
71/21 Eventuelt
Nordenfjeldske Fuglehundklubb 100 år det må sendes gratulasjon fra HedOpp samt 3 prøvestarter på
RSM som gave.
HedOpp Cup, lagre innsendte bilder i egen mappe på one drive. Resultater publiseres hver fredag i
prøvesesong.
Tilgang regnskapsprogram. Ole Gunnar gis tilgang til Poweroffice regnskapsprogrammet som klubben
benytter.
Klubben har nå egen fase 3 instruktør og det planlegges i første omgang ett fase 1 instruktør kurs.

