
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

01.03.2021 KL 1900 –  

 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Gry Eriksen, Tore Paulshus og 

                                                           Knut Fredheim  

Varamedlemmer: Torstein Dehn og Sigmund Nyborg 

    

      

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 18/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak:  

 

Sak 19/21: Gjennomgang fra møte 09.21.20201 

  Vedtak:  

  

Sak 20/21: Covid 19 – avklaring prøvedeltakelse vinteren 2021 

 Det forandrer seg nå fra uke til uke pga den muterte virusen. 

 Det skjer mye på smittefronten over hele landet.  Det er ingen norske 

kommuner på rødlista nå.  Det verste er nå Oslo, rundt Bergen, Bodø har hatt 

oppblomstring av mutert virus, Tromsø det samme og Harstad har 800 i 

karantene. Kristiansand driver nå å innføre en del strengere tiltak.  Vi har 356 

norske kommuner og det er helt umulig å følge med på alle kommunene.  Det 

er ca. 25 kommuner i dag som har en økende smittetrend.  

 Vi ser at det avlyses en del prøver.  Gaularprøven er nå avlyst pga at det samler 

folk fra ulike kommuner.  Knut hadde kontakt med HVFK i går kveld.  De 

vurderer å avlyse sin prøve kommende helg.  En prøve i Tromsø om 14 dager 

er også i faresonen. 

  

 Spørsmål: Skal vi fortsette å ha jaktprøver? 

 

 Regjeringen har gitt ut en del anbefalinger, bl.a. unngå unødige reiser i Norge. 

 Arrangementer utsettes dersom man samler mange mennesker fra forskjellige 

kommuner.  Reiser til arrangement anses som unødvendige reiser.   

  

 Noen arrangører har i utgangspunktet fått nei til å arrangere jaktprøven, men 

etter at arrangøren på en grundig måte har blitt presentert veilederen for 

hvordan prøven skal arrangeres, så har kommunen snudd og godkjent prøven.  

Det er derfor opp til enhver arrangør å legge frem veilederen på en informativ 

og konstruktiv måte slik at kommunen får innblikk i det opplegg som 

arrangøren vil legge opp til.  

 

 NM Vinter – 25.-28. mars. 

 Har fått godkjenning av kommunelegen etter at de hadde presentert veilederen.  

 Problemet er at det kan bli litt for sosialt!  FKF må oppfordre til at de som skal 

bo sammen under NM må «høre sammen» fra tidligere. Det blir et annerledes 

NM med tanke på det sosiale. 

 NM Lag – gjennomføres i 2. etg på Andrikken Hotel hvor det er god plass. 



 

 Fredag 1. dag i NM: Opprop forskjellig sted. 

 Ingen samling utenfor hotellet. 

 

 Prøveleder ønsker ikke publikum på NM Lag og NM Finale. 

 Opprop 3-4 partier hvert sted. 

 Dommermøter flyttes til 2. etc. – God plass. 

 

 Med mindre situasjonen endrer seg mye, så er det greit at NM vinter avvikles. 

  

 Det lages en kort informasjon til arrangørene med de punktene Knut 

nevnte. 

 

 

Neste styremøte: 15.3. på Teams    

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


