
 

Referat fra Styremøte ØFHK 
 

Sted: Eltron 

Dato: 23.06.2022 

Styremedlemmer: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen, Jostein 
Østvang, Daniel Glomb, Mali Nordvang Rundfloen, Linn Iren Humlekjær 

Varamedlemmer: Yngve Solberg, May Torill Horten 

Til stede: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Daniel Glomb Yngve Solberg,  

Teams: Jostein Østvang,  

Frafall: Tore Knudsen, Linn Iren Humlekjær, Mali Nordvang Rundfloen, May Torill Horten 

1 B. P. Minneløp 
1.1 Oppsummering 
Arrangement ble veldig vellykket. Været var utfordrende, men til tross gikk det veldig bra. 
Tilbakemeldinger fra deltakere og dommere var veldig bra. 

Faktura fra middag og Hodal fjellstyre ble godkjent. Arnfinn fikk tilbakemelding fra dem som bodde på 
Malmplassen at både mat og seng ikke levde opp til forventninger. Arnfinn har snakket med bestyrer av 
stedet. ØFHK ønsker å bruke lokale bedrifter for sine arrangement og malmplassen lover å levere bedre 
kvalitet neste år. 

Tidspunkt for minneløp i 2023 settes av jaktprøveutvalget. 

Det har kommen en artikkel om minneløpet i fuglehunden. 

1.2 Sponsing NØK 
Profilering med banner av NØK ble glemt, men ble likevel nevnt som sponsor under opprop og 
festmiddag. 

Arnfinn har snakket med NØK at dem profileres på Sommertreffen i juli. 

2 Sommersamling / Utstilling 
Helga 22. – 24. juli 

2.1 Status  
Få påmeldinger hittil. God dialog i utstillingsutvalget, telt og benker er på plass. Overnatting er ikke 
booket enda, skal samles hvem som trenger overnatting først. Vi må sjekke om det er ledige senger på 
Savalen pga. flyktninger.  



 
Jostein tar ansvar for det. 

Arnfinn jobber med premiene. Angående forpremier er det vanskelig å få kontakt med sponsor, Arnfinn 
ringer og forsøker å oppnå kontakt. Han har også bestilt flere snaps- og cognacglass fra Magnor.  

Arnfinn har snakket med retten angående en artikkel om sommertreff. 

Kiosken i fjor var inne i storteltet, det fungerte bra. Utstillingsutvalget setter opp dugnadsliste slik at 
kiosken er bemannet. Enkelt salg av pølser, is og gjerne noe bakst, f.eks. vafler. 

Skal Sport1 komme å selge klær? Vi kan selge fullmundur klærne vi har. 

Troll Mushing kan selge utstyr som potesokker +++. 

Utvalgene lager en oppsummering etter gjennomføringen. Vil være et godt arbeidsverktøy senere.  

2.2 Mannskaper 
Teltet blir satt opp med hjelp av dem som vi leier telt av. Vi må stille med en traktor og det har vi på 
plass. 

Utstillingsutvalget legger opp en plan med oppgaver så skal vi finne bemanning for disse. 

3 Ny nettside 
3.1 Foreslår å inngå avtale med Knut Solvang 
Vi har fått priser fra 3 leverandører. Knut Solvang var best på pris. Styret har besluttet at vi går videre 
med Knut Solvang. Arnfinn sender tilbudet fra Knut Solvang til styret. 

3.2 Hvem skal være med å bidra? 
Arnfinn hører med Linn Iren om hun kan være med å utforme nettsiden. 

4 Klubbmesterskapet 
4.1 Konkretisere vårt forslag 
Forslag fra siste styremøte sendes over til dommerutvalget.  

5 Årets Hund 
Konkretisere vårt forslag. Klubbmester teller som ett poeng til årets hund både UK og AK. 

6 Nytt medlemsmøte 
Vi planlegger med et nytt møte onsdag 24. august kl. 19 hos Eltron med mulighet for Teams deltagelse. 
Det legges ut informasjon på hjemmeside og facebook.  

De som ønsker å delta på Teams må sende e-post til post@fulglehundklubben.no. Linn Iren legger ut på 
hjemmeside og Anne Mette på facebook. 



 
7 Dalsbygdaprøva 
Per Kristian er prøveleder og May Toril, Yngve tar ansvar for sekretariatet. 

Anne Mette, Per Kristian og Yngve skal møtes med Dalsbygda jaktlag og Dalsbygda næring og utvikling 
onsdag 29. juni. Gode tilbakemeldinger at vi kontrollerer sauerenhetsbevis og melder fra hvis det skulle 
skje noe. 

8 Aktiviteter i 2022 
8.1 Status 
Jostein skal ha kurs litt utpå høsten. Info kommer. 

8.2 Treningssamling 
Kan vi ha et anleggsparti på Dalsbygdaprøve? Jaktprøveutvalget tar spørsmålet med seg til møtet neste 
onsdag. 

8.3 Treningsterreng Grønnfjell 
Inngått avtale gjelder også for denne høsten. Fra 21. august til 5. september. 

8.4 Kurs 
Apportprøvekurs med Tor utgår pga. at han har valper. Skogsfugl kurs kan vi mest sannsynlig ha. Anne 
Mette tar kontakt med Tor. 

8.5 Samarbeid med andre 
Må planlegges tidlig på året slik at det kan distribueres i god tid før arrangement 

8.6  Bilde av gjeldende styre 
Kommer ifbm. ny hjemmeside 
 
8.7 Info 
Fuglehundtinget ble gjennomført 21. mai på Gardermoen 
Ny hundelov kom i år 

8.8 Lager og henger 
Leier av VSO 
BK-henger 
Plassering og profilering 
  
o Nytt styremøte 
Fastsatt dato er 9. august.  
Endret til 8. august 

Tynset, 23.06.2022 

Referent: Daniel Glomb / Arnfinn 


