
 

Referat fra Styremøte ØFHK 
 

Sted: Eltron 

Dato: 18.02.2022 

Styremedlemmer: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen, Mari Anne 
Berg, Jostein Østvang, Unni Irene Bakke, Daniel Glomb. 

Varamedlemmer: Mali Nordvang Rundfloen, Linn Iren Humlekjær. 

Til stede: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen.  

Teams: Unni Irene Bakke, Linn Iren Humlekjær, Mali Nordvang Rundfloen, Jostein Østvang, Daniel 
Glomb, Mari Anne Berg. 

Forfall: Ingen 

 

1 Sakslista 
1.1 Referat fra forrige styremøte 

 Ingen merknader 

1.2 "Full mundur" 
 Leverandør av jakt- og fritidsklær 

Det er bestilt noen størrelser av tre typer klær. Forventet levering i feb./mars.                                
Vi avventer bestilling av mere klær til vi har mottatt det vi har bestilt, og får testet kvaliteten av 
disse. 

1.3 Instruktørkurs fase 1 
 Jostein Østvang har gjennomført kurs fase 1 

For å bli godkjent instruktør må han ha en avtale med klubben om gjennomføring av 
instruksjoner. Avtale om at klubben dekker kursavgiften mot at Jostein uten godtgjøring 
forplikter seg til å gjennomføre ett kurs samt 10 "dropin" treninger i to år fremover.                  
Signert avtale sendt til Jostein. 

 

 

 



 
1.4 Treningsterreng 

 Vingelen 

Signert avtale mottatt. Gjelder for 2022 og 2023 i perioden fra 1. januar til 15. april. Betaling via 
Vipps. Pris kr. 70,- pr. hund pr. dag. Gjelder kun for klubbens medlemmer. 

 Alvdal 

Her skal avtale være på plass for neste år. Avtale fra 15. juli til 15. september. 

 Grønfjell 

Avtalen skal reforhandles i løpet av våren. Arnfinn har ansvar for dette. Håper på ny avtale som 
gjelder fra 21. august til 5. september. 

 Kvikne 

Det er åpnet for trening av fuglehunder innenfor Svergja – Ya – Russu grunneierlag.                    
Dette er ikke et tilbud gjennom klubben, men organiseres via Inatur av grunneierlaget. 

1.5 Bjørn Plassgårds Minneløp 
 Status planlegging 

 Blir 3 dagers VK og 2 dager UK/AK. Prøva er tildelt Cacit. Det jobbes med et utkast til nytt 
diplom og unike premier som gjenspeiler Bjørn interesser. Dato for prøva er Palmehelga 2022. 
Vi har fått støtte fra NØK på kr. 50 000,-. Utbetales ved dokumenterte utgifter. I tillegg er det 
kommet inn et betydelig beløp etter Bjørns begravelse. Disse pengene er øremerket B. P. 
Minneløp.  

 Kasper og Anne Mette setter opp budsjett for prøva. Sendes til Tore / Arnfinn. 

 Forslag om å arrangere en festmiddag på fredag hvor den nærmeste familien til Bjørn blir 
invitert i tillegg til dommere, styret og arrangører. Blir også åpnet for påmelding. Ansvar 
Kasper. 

 Arnfinn / Per tar kontakt med Sport1 / Alvdal-Tynset Sport for forslag til et produkt (jakke) til 
bruk for arrangører og salg. 

 

 

 



 
1.6 Medlemsmøte  

 Forlag fra medlem om å avholde et medlemsmøte i januar  

Saker som foreslås tatt opp er regler og gjennomføring av Årets Hund og Klubbmesterskapet, 
klubbens organisering samt oppfølging av saker fra FKF o.l.                                                                 
Styret mener det er et godt forslag med et medlemsmøte, men at det ikke blir avholdt før etter 
årsmøte den 11. februar. Det vurderes om møte kan avholdes rett i etterkant av årsmøte. 
Innkalling kommer. Svar er sendt til medlem. 

1.7 Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) 
1. mars er vår frist for innsending av forslag på kandidater til styret i FKF samt også å sende inn 
forslag til saker for behandling på Fuglehundtinget 2022.                                                                   
Medlemmer som ønsker å melde inn forslag må sende dette til styret innen 15. februar.       
Mere info ligger på hjemmesida vår. Forslag sendes til: post@fuglehundklubben.no 

1.8 Årsmøte ØFHK 
 Avholdes 11. februar kl. 19.00 på Eltron AS 

Innkalling kunngjort på hjemmesida og i Preller´n 13. desember.                                             
Valgkomiteens forslag er på plass. 

Årsmøtepapirer iht. vedtekter blir kunngjort på hjemmesida min. 14 dager før årsmøte. 

Det er kommet forslag fra medlem om at årsmøte bør gjennomføres på lørdag, og kanskje 
kombinert med en treningshelg / instruksjon. Grunnlag for forslaget er at medlemmer utenfor 
Østerdalen skal ha bedre mulighet til å delta på møte. Styret mener at dette ikke er en sak for 
behandling på årsmøte da det er styret som bestemmer tidspunkt for årsmøte. Styret tar 
forslaget til etterretning og vurderer dette for neste år. 

1.9 Aktivitetsplan 
Planen for 2022 ble publisert i Preller´n som ble utsendt rett før jul. Det har kommet noen 
tillegg/endringer på planen. Dette blir fortløpende oppdatert på vår hjemmeside. 

1.10 Investeringer                                                                                                           

Styret vil foreslå noen investeringer for 2022. Det er kjøp av skaphenger til bruk ved arrangementer. 
Videre mener styret at det er behov for ett ekstra telt for å kunne benyttes ved utstillinger og prøver.                                                                                                                    
Klubben har også behov for en mere permanent lagerplass for sinne premier, telt og annen rekvisita.    
Vi vil sjekke muligheter for leie av lagerlokaler i Tynset sentrum.   

Tynset, 20.01.2022: 

Referent: Arnfinn Frengstad 


