Referat fra Styremøte i Hedmark Harehundklubb på Milepelen 02.02.22
kl 18.00
Tilstede: Inger Haugland, Markus A. Nybråten, Thomas Kristiansen, Hilde Bakken, Torbjørn Bekkeli,
Bent M. Bekkeli og Elisabeth Venberget (referent).

Årsmøtet –
Berammes til 31.03.22 på Myklegard i Løten. Bekjentgjøres innenfor de satte frister, på
facebook og hjemmesiden vår.
Avholder styremøte før årsmøtet.
Det kjøpes inn 5 gavekort á 1000,- som trekkes blant dommere som har dømt jaktprøver, på
årsmøtet. Alle dommerne som har dømt får også 1 lodd hver pr. hund de har dømt, og er
med i trekningen på gavekortene. Alle resterende dommere får et gavekort hver pålydende
500,-.

Utstillinger 2022 Utstillingen på Elverum er omberammet til 25.06.22, og utstillingen på
Morokulien er som tidligere satt, den 21.05.22
Jaktprøver –
Åpen samlet prøve rev blir 19. og 20.mars, med inntil 10 hunder. Pris settes til 750,- pr
prøvedag.
Neste år ønsker vi å få til å arrangere en SP-prøve på nyåret, da det er få sånne herover/ på
Østlandet generelt.
Pga. økte utgifter generelt og at klubben ønsker å sette pris på dommere som dømmer
prøver, har vi besluttet å øke påmeldingsavgiftene på prøver.

RS Verdal Vi sender to representanter fra HHK til Verdal. Inger og Elisabeth er påmeldt.

Medlemsutvikling Det er kommet opp forslag om at HHK bør ha en egen medlemsansvarlig, for å ivareta den
gode rekrutteringen vi har hatt i det siste. Med tanke på tidligere framsatt forslag om å ha
eget opplegg rundt jaktprøve-helg for ungdom, og for å beholde interessen for harehunder
generelt, så kan vi med fordel ha et sterkere fokus på medlemmene og hva de kan få ut av
sitt medlemsskap.
Vi ønsker å gå sammen med flere harehundklubber og fremme et forslag overfor forbundet
om at man strømlinjeformer dette type rekrutteringstiltak, som jaktprøve for ungdom, da vi
opplever at andre distrikter også finner ideen god, og vi tror at det er viktig å ha et tilbud. Vi
syr sammen et forslag til opplegg og framlegger det for forbundsstyret, samt søker om
midler til gjennomføring.

Kurs og oppdateringer Dommerutdanning for nye dommere, Thorbjørn og Thomas setter opp kurs, intensivkurs
helg, foreslår at dette avholde på forsamlingslokalet på Kongsvinger Travbane.
Elisabeth er påmeldt kurs – ettersøksinstruktør som tidligere vedtatt i styret, 6.-8.mai på Flå.

