
                           Referat fra Styremøte 18/8 -21 

Til stede:  

Leder:                  Olav Unnestad  

Nestleder :            Magne Seves 

Sekretær :             Raymond Tangen 

Kasserer :              Rune Kyningsrud 

Styremedlem :    Jon Atle Berger 

Varamedlemmer: Vidar Minge , Svein Bakke 

 

Sak 1: Gjennomgang av referat fra forrige styremøte. Det ble kommentert på flere av 

sakene, men dette kommer vi tilbake til senere i referatet.  

 

Sak2: Gjennomgang og oppsummering av premieutdelingen på fortet den 10.8.21. Mange 

gode tilbakemeldinger fra de som var tilstede. Svært mange av premiene ble delt ut eller tatt 

med av andre som skulle videreformidle de. Det ble skaffet mange premier til loddsalget 

som innbrakte over kr. 3000,-. Neste år blir premieutdelingen i sammenheng med årsmøtet. 

Forhåpentligvis uten de store cover-tiltakene.  

 

Sak 3: Vidar, Raymond og Olav deltok på RS ved Sanner hotell 14. og 15. august. Det ble gitt 

ett resyme fra dette møtet. Viser til referat som legger vedlagt her.  

 

Sak 4: Vi er som kjent arrangør av årets DM for støver. Vi har i år ikke mulighet for 

innkvartering på Høytorp fort. Vi har mottatt ett svært hyggelig tilbud fra Solstrand bruk på 

Ørje. Styret gjorde et enstemmig vedtak på å bruke dette som stamkvarter. Styret håper på 

stor deltagelse og at mange vil velge overnatting. Dette bør kunne bli en hyggelig samling 

med mennesker som dyrker samme hobby. Priser for overnatting og mat legger vi ut ganske 

så snart. 

Første møte i EP-komiteen blir mandag 30.8.21 kl 1800 på Høytorp fort.  

Oppfordre alle medlemmer til å tenke på aktuelle terreng  til arrangementet.  

 

Sak 5: Klubbkveld 16.11.21 kl 1800 på Høytorp fort. Vi har diskutert litt rundt aktuelle 

temaer og landet på kosthold for hunder som et svært aktuelt tema. Det blir foredrag om 

dette temaet fra en eller 2 foredragsholdere. Håper dere setter av datoen og møter opp. Her 

vil det være mye å hente. Vi fungerer bedre på grovbrød enn loff vi også☺ 



 

Sak 6: Rekruttering av nye jegere blir en viktig oppgave i tiden fremover. Vi starter med en 

harejakt dag 26/9-21 for nybegynnere eller ungdom som ikke har hund eller terreng selv. 

Det vil bli fremmøte i Rakkestad  kl.07.45  Da vil vi ta en gjennomgang av sikkerhet med 

våpen først. Det vil bli 2 hundeførere den dagen. Etter jaktdagen legger vi opp til grilling og 

litt sosialt. Vi holder mat og drikke.  

Fint om dere som har jaktradio tar den med dere. 

Meld dere på til Raymond Tangen tlf 41236815 eller Magne Sæves tlf 92289524 

Hvis interessen er stor så planlegger vi ett par dager til med rekrutteringsjakt. En av disse 

dagene vil kunne bli revejakt.   

  

Sak 7: Vi har besluttet å arrangere klubbmesterskap. Det vil bli annenhvert år for småhund 

og støver. Siden det er DM for støver i år så starter vi med klubbmesterskap for småhund. 

Mesterskap blir lagt inn som en del av småhundprøven 22-28 oktober. Det vil være den 

første dagen for de som starter flere dager som blir tellende. Det vil selvsagt kun være 

medlemmer av ØHK som konkurrerer om klubmesterskapet. 

Påmeldingsfrist 10/10-21  

 

Sak 8: Vi har besluttet å se på interessen for en reve gruppe i klubben vår. I den forbindelse 

ønsker vi at de som kunne tenke seg å være med i en komite for etablering av dette om å 

melde seg til Raymond Tangen på 41236815. Vi har mål om å arrangere en reveprøve.  

 

Neste styremøte er 27.9. kl 1800 på Ørjetun. EP/DM  komiteen inviteres for redegjørelse av 

status. Blir også en fin anledning til å gjøre seg kjent på stamkvarteret. Vel møtt.  

 

 

Sekretær R.Tangen 

 

 

 

 

 



 

 

                               

 


