Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 8/17
Dato: Mandag 2.oktober 2017 kl 18.30
Sted: Bowlingen – Hamar.
Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar og Roar
Meldt forfall: Jørn

Saksliste:
63/17 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte ligger vedlagt.
Ok.
64/17 Regnskap og medlemsstatus
Morten; status for regnskapet og antall medlemmer pr.d.d.
-

681 medlemmer pr. 01.10.17. Regnskapet ligger an til å gå i balanse.

65/17 Rapport skogsfuglprøven på Budor.
Morten; orienterte om gjennomføringen av prøva.
-

29. – 30. august, 15 partier ute over 2 dager. Lite premier grunnet meget dårlig vær under
prøven, 5 premier totalt.

66/17 Regelverk lavland
Roar informerte om utfordringene som har kommet i løpet av høsten og hva myndighetene
sannsynligvis ender på vedrørende regelverket.
-

Gjennomgang av informasjon fra FKF som tas til etterretning og informasjonen gis videre til
prøveledere på Mjøs prøvene 1 og 2.

67/17 Lavlandsprøvene 2017
- MP1 har 250 påmeldte hunder pr. 01.10. Prøven fulltegnet bortsett fra noen ledige plasser
på søndag. Trenger muligens noen flere dommere. Sponsorene er i orden.
-

MP2 Påmeldt ca 200 hunder en uke før påmeldingsfristen er ute. Målsetting på 360 hunder i
løpet av helgen. Det er nok dommere på MP2. Sponsorene er i orden, finaledekken er ok.

68/17 Prøvedatoer jaktprøve 2018 og utstilling 2019
Forslag til datoer og prøveledere:
Espedalen
Dovrefjell
Rolf Sevendals minneløp
Skogsfuglprøve Budor
Mjøsprøve 1 og NM
Mjøsprøve 2

6. – 8. april
13. – 15. april
20. – 22. april
28. – 29. august
11. – 14. oktober
26. – 28. oktober

prøveleder: Asgeir Bjerke
prøveleder: Ludvik Gråterud
prøveleder: Lars Perry Øye
prøveleder: Morten Sørensen
prøveleder:
prøveleder:

Lars Perry legger inn alle prøvene, unntatt Budor som Morten legger inn og Dovrefjell som Ellen
legger inn. Det etableres en egen NM komite.

69/17 Norgesmesterskap 2018
Hed/Opp ved Roar søker om kongepokal i anledning med NM 2018.

70/17 Eventuelt
-

Profileringstøy
Det er ønske fra mange medlemmer om mulighet for å kjøpe tøy profilert med
Hed/Opp. Det undersøkes med ulike leverandør på aktuelle klær, Arnfinn sjekker
dette videre.

-

Skilt (bukker)for merking på prøver
Lars Perry bestiller 6 stk. nye bukker.

-

Årsmøte 2018
Det må bestilles lokale til årsmøte i mars og eventuell foredragsholder.

-

Neste styremøte er 29. november.

-

Styremøtet i januar flyttes til 24.

Referent: Arnfinn Berntsen

