INNKOMNE FORSLAG – ÅRSMØTE ØFK 2020
Forslagsstiller: Jostein Grav
FORSLAG 1:
1.Statuttene for å bli årets hund gjelder hunder både i Uk ak og Vk med de samme statuttene som
tidligere jaktprøver feks i 2018-det kan evnt kåres årets apporthund.
Det vil si at det kåres en hund som blir årets hund i Øfk,det kåres da en årets unghund,årets ak
hund, årets vk hund, årets apporthund og årets ØFK Hund
Det bør ses til Hed Opp hvor resultatene skal være inne løpet av eks antall dager feks en uke og at
resultatene blir oppdatert slik at medlemmene til enhver tid kan gå inn på denne siden
og bli oppdatert i forhold til konkurransen (det deles opp i de forskjellige klassene ikke som nå at
alle resultater enten de er i apport eller jaktprøve uk ak blir satt inn i skjemaet,men at det blir
et oversiktlig oppsett i hver klasse slik at det blir litt mer konkurranse) .Det bør kunne finnes en
person utenom styret for denne oppgaven slik at styret blir avlastet på denne oppgaven.De fleste
som er medlemmer har vel en
mobiltelefon slik at det kan løses, mottaker gir beskjed på sms at det er mottatt,som de gjør i Hed
Opp!
Motforslag fra styret til
Forslag 1 :
Styret mener at dagens ØFK Cup tar hensyn til alle våre medlemmer som ønsker å forsøke seg på
jaktprøver og apportprøver. Vi mener det er viktig for klubben at alle kan være med og konkurrere
og at den beste fuglehunden er en hund som kan prestere på flere arenaer. I vårt nærmiljø har vi
flere slike arenaer.
Vi ser imidlertid at vi ikke helt har lykkes med å kåre årets beste jakthund i klubben og legger herved
frem følgende forslag om endring av ØFK Cup.
•
•

•

•

Årets UK/AK lavland, Årets AK skog, Årets UK/AK høyfjell, Årets UK/AK høyfjell vinter og Årets
UK/AK Apporthund fortsetter med tidligere kriterier
Årets unghund endres til Årets Alroundhund UK hvor kriteriene for å vinne er følgende.
Hunden må ha fått premie i minst 2 disipliner. Alle poeng fra jaktprøveresultater teller med
(ikke apportpoeng). Hunden må i tillegg ha deltatt på ØFK sin utstilling.
Årets AK/VK hund endres til Årets Alroundhund AK/VK hvor kriteriene for å vinne er
følgende: Hunden må ha fått premie i minst 3 disipliner. Alle poeng fra jaktprøveresultater
teller med ( ikke apportpoeng). Hunden må i tillegg ha deltatt på ØFK sin utstilling.
Den hund med flest poeng av Årets Alroundhunder vinner Sølvfasanen.

For å opprettholde spenningen i kåringen til Årsmøte ønsker vi at oversikten på hjemmesiden vår ser
ut som i dag og at vi opprettholder de 3 ukers svarfrist via vår hjemmeside. Dette fungere utmerket i
dag og er viktig for at vi skal få registrert alle resultater riktig.
I tillegg ønsker vi å sette opp en ny kåring : Årets utstillingshund,- hvor hunden med flest poeng
vinner og den må ha deltatt på ØFK sin utstilling.
Vi ber også om at disse endringen nå blir stående i 5 år slik at den kan få ro og ikke kunne endres
hvert år.

FORSLAG 2:
2.Statuttene for å vinne sølvfasan blir som tidligere øfk sin utstilling og lavlandsprøver er tellende.
Motforslag fra styret til
Forslag 2 : Styret ønsker ikke å gå tilbake til denne ordningen da dette vil diskriminere våre
dommere/markledere og dugnadsgjeng som da ikke får samme mulighet til å være med i
konkurransen. Vi mener at det nye oppsettet med kåring av Årets Alroundhund og Sølvfasanen skal
henge høyt og skal tildeles den beste hunden i klubben og at alle medlemmer skal ha like stor
mulighet til å vinne denne.

FORSLAG 3:
3.Det utarbeides et forslag til FKF om at det skal arrangeres et NM lavland for medlemmer i
fuglehundklubbene som er over 67 år,de må være medlem og eier av hunden de stiller!
Hver av lavlandsklubbene spleiser m 5000.- hver i året og i tilegg kan vi be andre klubber(det er jo
åpent for alle medlemmer av en fuglehundklubb) om å gi et årlig bidrag slik at dette blir en lavkost
prøve med høy status!
Det skal arrangeres med de danske prøvers opplegg med varm lunsj i terrenget!Jeg tenker dette
er et arrangement som kan gå på rundgang klubbene imellom og at arrangementet har
et eget regnskap som følger arrangementet slik at dette ikke skal bli en inntektskilde for
klubbene,men en takk for innsatsen til den eldre garde av kvinner og menn!Det settes opp en flott
vandrepokal
som navn på vinner og hund graveres inn av arrangør!
Hvis ønskelig blir jeg gjerne med i en komité for å få dette opp å stå!
Motforslag fra styret til forslag 3 :
Styret mener at dette ikke er noe vi kan arrangere eller ønsker å gå videre med. Det er nok
jaktprøver og å arrangere et høystatusløp og NM er en stor oppgave. Det er allerede stor slitasje på
klubbene og dommere. Hvis det ønskelig kan det evt arrangeres en uhøytidelig «Old Boys/Girls» dag
men det må være opp til klubbene selv å arrangere.

FORSLAG 4:
4.Hed/Opp har redusert sin årsavgift er det noe Øfk har vurdert,evnt øke litt /ha en avgift for å
delta på ulike treninger feks 30.- for å være med på en dressur trening!(da kan jo instruktør få noen
kroner for det han /henne gjør)
de fleste arrangementene er jo ved klubbhuset noe som gjør det kostbart for de medlemmene
som har lang reiseveg.
Motforslag fra styret til forslag 4 :
Styret ønsker ikke å redusere årsavgiften men kommer heller ikke til å komme med forslag om å øke.
Vi mener at vi har en sunn økonomi som fremmer stor aktivitet i klubben. Det er viktig for oss å
kunne gi medlemmene et godt tilbud til en god pris. Noe vi i dag mener at vi gjøre.

