
                                                           Styremøte Høk kro 13.9.2022 

Til stede: Olav Unnestad, Svend Bredo Gasmann, Raymond Tangen, Jon Atle Berger, Svein 

Bakke, Vidar Minge. Fravær Rune Kynningsrud 

Sak 1 Avtaler med eksterne leverandører 

Henvendelse fra hundefor forhandler med tilbud til medlemmer. Styret hadde en prinsipiell 

diskusjon knyttet til slike henvendelser og hvordan vi skulle håndtere disse da det med jevne 

mellomrom dukker opp slike. Ulike leverandører står selvsagt fritt til å gi tilbud til hvem de 

vil, men styret ønsker ikke å ha bindinger til noen spesifikke leverandører av hverken 

hundefor eller andre aktuelle ting. Det vil etter styret sitt syn blant annet begrense 

muligheten for innhenting av spons ved ulike arrangementer.  

Sak 2 Klubbmesterskap 

Viser til tidligere beslutning om å arrangere klubbmesterskap for småhund og støver annen 

hvert år. Det skal i år arrangeres klubbmesterskap for støver og dato fastsettes til 10. 

desember. Påmeldingsfrist er 1. desember. Antall hunder begrenses til 20 og kravet for å 

delta er jaktpremie. Ved overtegning på deltagere vil det bli trekning. Det blir kåret 

klubbmester i både rev og hare klasse. Raymond Aronsen står som ansvarlig for 

arrangementet.  

Sak 3 Sauedressur og dressurkurs  

Styret ønsker å se på nye løsninger vedrørende sauedressur og dressurkurs. Dette har 

aktualisert seg i forlengelsen av blodspor saken på årsmøtet. Vi kommer tilbake med egen 

sak på dette.  

Sak 4 Rekruteringsjakt 

Det vil også i år bli arrangert rekruteringsjakt. Raymond tar ansvar for dette også i år, men 

det fordre at andre er flinke til å stille med hunder. Det vil bli 3 dager med rekruteringsjakt 

fordelt på en dag hver av månedene oktober, november og desember.  

Sak 5  Klubbkveld      

Det blir arrangert klubbkveld den 6. desember på Høitorp fort. Tema vil være foring og stell 

av hund.              

Sak 6 Profileringstøy 

Styret ønsker å se på muligheten for å kjøpe inn og videreselge profileringstøy. Ansvarlig for 

dette blir Svend Bredo Gasmann.  
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