
                 Referat fra Styremøte 27/9 -21 Solstrand bruk  
Til stede:   

Leder:  Olav Unnestad 

Nestleder: Magne Seves 

Sekretær :  Raymond Tangen 

Kasserer: ikke tilstede 

Styremedlem: Jon Atle Berger  

Varamedlemmer: Vidar Minge, Svein Bakke  

Fra DM komiteen: Kåre Ødemark, Sjur Danielsen og Knut Erland Hansen 

 Sak 1: Gjennomgang av referat fra forrige styremøte og deretter en orientering og 

omvisning på Solstrand bruk hvor vi skal ha DM. Dette var et utrolig fint sted for DM   

Sak 2: DM komiteen var invitert til styremøte for å orientere om status og videre 

fremdrift. Kåre startet med en gjennomgang av dommere og terreng. Vestfold og 

Norsk stiller med 5 dommere fra hver sine klubber.  Det er kontroll på dommere og 

terreng.  Det vil bli kjørt både streaming fra trekking og dreiebok på DM. En tidsplan 

for arrangementet kommer etter hvert.    

Sak 4: Det har meldt seg flere interesserte til å være med i en revegruppe i klubben. 

Presentasjon av revegruppe vil være klart til neste styremøte. 

Sak 5: Det ble gjennomført rekrutteringsjakt på søndag 26.9.21. Raymond Tangen og 

Magne Sæves hadde ansvaret for dette. Litt lav deltagelse, men en svært vellykket dag 

med harefall og alt som hører med. Det planlegges med ny dag i november. Vi vil ta 

kontakt med jeger og fisk foreninger og ungdomsgruppene der for å se om vi kan få 

med noen flere ungdommer. For øvrig lages det en egen liten reportasje på dette til 

harehunden. I utgangspunktet ga denne dagen 4 nye medlemmer fra nyåret av, og vi 

vil da være norges største harehundklubb:                 

Sak 6: Etter innspill om behov for endringer flyttes klubbmesterskapet for småhund til 

4. desember. Styret vil stå som arrangør. Vi ber dere med dommerkompetanse om å 

holde av dagen.  

Det settes krav til at hunden må være jaktpremiert. Om det blir flere hunder påmeldt 

enn vi har dommere og terreng til så gjelder reglene for jaktprøver i utvelgelsen av 

deltagere. Påmeldingsfrist kommer snart. Klubbmesterskapet for småhund Lørdag 4. 

Desember 2021.  

Sak 7: Eventuelt. Det har kommet et innspill til styret etter valget på årsmøtet. Det 

mangler en vararepresentant til valgkomiteen. Vi ber om en frivillig til å stille i den 

funksjonen.   

 

Sak 8: Neste styremøte blir 13/12-21 kl. 18.00 hjemme hos Magne Seves.   

 

Sekretær R.Tangen 


