Referat fra styremøte i

Hedmark Harehundklubb
Milepelen 20. oktober kl. 19.00
Tilstede: Kurt Johnny, Anne, Glenn Espen, Thomas, Hans Olav, Knut og Marianne (ref).
Forfall: Stian og Yngve
1. Referat og status fra forrige styremøte
OK. Under sak 4 fra forrige referat (Harejaktkurs) ble det oppdatert informasjon om at alt er
under kontroll med arrangementet.
2. Kommende prøver:
- DM
P.t. er det 27 påmeldte hunder. Knut og Stian har på forhånd skaffet en liste på 31 dommere. 5
av disse er fra Østerdalen og 8 fra Romerike. Myklegard er stamkvarter. Til lotteri er det bestilt
en kniv fra H. Nordengen. Videre er det bestilt t-skjorter, tallerkener som premie til de 4 beste.
Royal Canin sponser deltagerpremier og 4 storsekker med fôr. Komiteen har møte 21/10.
- SP
Alt under kontroll iflg mail fra prøveleder. Knut har bestilt SP-premier, samt to premier til
prøvevinner og beste beagle siden det er beaglekamp.
- Hedmarksprøva – bevegelig EP
Knut har åpnet den for web-påmelding. Siden prøveleder også har DM hviler denne til etter DM.
- Klubbmesterskap
Avholdes 6. desember, sannsynligvis med Åsen grendehus som stamkvarter. Dommermøte med
trekking av hunder fredag. Prøve lørdag med påfølgende dommermøte med premieutdeling
etter endt prøvedag. Det blir et lett måltid og sosialt samvær lørdag ettermiddag. Vanlig ÅPpremiering og kåring av klubbmester for kortbent og langbent.
- Eidskogprøva:
Anne og Kurt J. ser for seg maks 15-16 hunder. De har ikke jobbet så mye med den enda, men
foreløpig er alt under kontroll.
3. Jaktprøver 2015/16
Styret tok utgangspunkt i et forslag på datoer, drøftet disse. Det ble også vurdert å arrangere en
bevegelig EP over jul. Pga. mange prøver konkluderer styret i at vi ikke ønsker å søke om denne
prøva for 2016.
Følgende søknader om prøver sendes:
ÅP
1. sept – 31. mars
Knut Kjeverud
RR
1. sept – 23. des
Knut Kjeverud
SP
31. oktober

Klubbmesterskap
Bevegelig EP
Løtenprøva
Eidskogprøva

Lørdag 5. desember
14.-17. januar
28. 29. november
20.-21. februar

Eidskog: Kurt J. Moen

Thomas Kristiansen

Mangler prøveleder til SP, Løtenprøva og bevegelig EP. Jaktprøvekomiteen tar tak i dette og gir
tilbakemelding til styret.
4. Utstillinger 2016
Søknadsfrist 15. desember
Det er sendt en forespørsel til Vestoppland HK om å se på muligheten for å arrangere en felles
utstilling. VHHK har vist god interesse for samarbeid, og det jobbes med å sette opp et møte.
Marianne stiller p ådette og oppdaterer via mail.
Dato for Morokulien er satt til 22. mai.
5. Medlemsutsendelse
Info ut til medlemmene sendes så fort som dette er klart. Stian, Knut og Marianne ser på dette.
6. Stoff til Harehunden
Deadline 29/11.
Stian skrive litt fra DM, prøver og utstillinger 2014.
7. Utstilling og treff for FFN 2015
Dato for utstillingen måtte endres pga. at NKK satte selv opp en av sine datoer denne dagen (feil
gjort hos NKK). Finskstøverforeningen ønsker fortsatt å ha sitt treff på denne utstillingen.
8. Juletallerken
Dato satt til 4. desember. Hans Olav sjekker ut aktuelle steder for avholdelse.
9. Dommerutdanning
Forslag om at det blir styremøtevalgt en overansvarlig for dommerutdanningene, en
dommeropplæringsansvarlig. Denne personen vil da få ansvar for å følge opp alt fra teorien
starter til dommerkortet har ankommet den nye dommeren.
10. Eventuet
- Neste styremøte: 4. desember (før juletallerken).
- Premier: Elitepremiene vi har, kjøpt inn i fjor, sees på som fine, og vi bestiller opp nok for bruk i
sesongen, inkludert DM. Kurt J bestiller opp slik at Knut har nok før DM. I lageret er det mye rester i
premiene, mye som er ødelagt. Knut har bestilt nye 1., 2. og 3. SP. Det presiseres at alle bestillinger
av premier går via materialforvalter.
- Styre/komitéinstrukser: Komiteer fungerer ikke helt optimalt. Det foreslås å lages en instruks for de
forskjellige komiteer, utstillingsledere, prøveledere etc. Dette jobbes det med utover høsten og
vinteren, så dette ligger klart til første styremøte etter årsmøte 2015. Jaktprøvekomiteen og
utstillingskomiteen starter med å lager forslag for styret på sine instrukser. NKK har noen
retningslinjer det kan jobbes ut ifra.
- Medlemsmøte/festligheter: Sende forespørsel til arrangementskomiteen om å holde et
arrangement, gjerne før jul. Budsjett: 5.000,- Marianne sender spørsmål.

