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SAKLISTE: 
1. Konstituering 

Valg av møteleder 

Valg av møtesekretær 

Valg av to personer til å undertegne protokollen 

 

2. Årsberetning fra styret og utvalgene 

 

3. Regnskap med revisjonsberetning 

 

4. Fastsettelse av kontingent for 2018 

 

5. Styret har forslag på at info’n ikke gis ut mer. 

 

6. Styrets budsjettforslag for 2017 

 

7. Valg 

 
Kunngjøringen av årsmøtet ble meddelt medlemmene på itfk.no i desember 

2016. 

 

    

 

http://www.itfk.no/index.php/nyhetsarkiv/88-innkalling-til-arsmote-for-aret-2014


2. ÅRSBERETNING FRA STYRET OG UTVALG 

Styret i 2016 har bestått av: 

Leder:         Brynjar Holmli 

Sekretær:         Andreas Trefjord 

Kasserer:         Bjørn Sakariassen 

Leder jaktprøveutvalg og nestleder:    Tove Løvås 

Leder utstillingsutvalget:      Jon Sverre Finsaas 

Leder aktivitetsutvalget sør:      Ketil Eide 

Leder aktivitetsutvalget nord:      Anita Inderdal 

Leder dommerutvalget:       Bjørnar Boneng 

 

Medlemmer: 

I skrivende stund består klubben av 412 medlemmer som fordeler seg slik: 

Æresmeldemmer:                                    2 stk. 

Hovedmedlemmer:                              376 stk. 

Hustandsmedlemmer:                           34 stk. 

 

ÆRESMEDLEMMER ITFK: 

Steinulf Svenning + 

Henrik Hoel Woll + 

Einar Holmvik 

Kjell Norum 

Ivar Julnes + 

 

Gullmerker: 

1.januar 2017 er det 15 personer/institusjoner som er tildelt klubbens gullmerke. 

 

Medlemstall 

I løpet av 2016 har medlemstallet økt fra 390 til 412. Styret er godt fornøyd 

med den økningen som har vært. 

De to siste årene har det vært en økning på over 10 %, noe som er veldig 

hyggelig og som bekrefter at interessen for det vi driver med er stor. 



ITFK er en av landets største fuglehundklubb. 

Aktivitet 

Styret har i 2016 hatt 5 styremøter. Mellom møtene brukes epost og telefon 

flittig. 

Året startet med å forsterke vår instruksjonsstab, 12 medlemmer gikk kurs i 

fase 1 noe som kom godt med i vårens kurs. 

Klubbens utvalg har gjennomført de planlagte og terminfestede aktiviteter på en 

utmerket måte, og har god kontakt med styret mellom styremøtene. 

Det er også oppnevnt nye ansvarsområder: 

Sponsoransvarlig: Terje Bjugan 

Materialforvalter: Wenche Eide 

Disse fungerer godt og har vist gode resultater. 

Vi har også en samekontakt i klubben; Nils B. Skaar. Han er meget viktig for at 

aktivitetene i fjellet skal fungere på beste måte. 

Prosjekt jubileumsbok er i gode hender hos Nils B. Skaar og Helgar Sætermo. 

For og nevne en annen aktivitet der det i 2016 ble gjort løft må festkomiteen og 

årsfesten spesielt dras frem. Klubben er tradisjonelt kjent for sine sosiale 

samvær, og da var det hyggelig at ca. 90 medlemmer møtes for å spise godt, 

kose seg og være med og hylle de som har oppnådd store ting med sine hunder i 

løpet av året. 

Hjemmesiden  

Hjemmesiden fungerer godt, alle aktiviteter kunngjøres og deretter de 

påfølgende resultater. 

Husk alle sammen og rapporter inn resultater til webmaster. 

Årsrapport, regnskap og referat fra styremøtene ligger også der. 

Facebook 

Facebook har også blitt en viktig informasjonskilde som blir flittig brukt i 

klubben. 

Sponsoravtaler: 

Klubben har pr. dato følgende sponsorer: 

A/S Værdalsbruket, Steinkjer Veterinærsenter/Dechra Veterinary Products 

Sakshaug Sport G Sport, Sparebank1 SMN 

 

 



 

Representasjon: 

Leder representerte klubben på Fuglehundtinget i Drammen i juni. 

Flere av klubbens medlemmer sitter i sentrale verv, både i FKF, raseklubber og 

NKK, noe klubben profilerer seg godt på. 

 

 

Hundenes prestasjoner 

 

ITFK-hunder har på tradisjonelt vis også markert seg i 2016. Dette har 

resultert i: 

 

- 73 jaktpremierte hunder 

- 10 hunder fikk 1.AK, derav 1 på skog. En hund fikk 2 ganger 1.AK.  

- 14 hunder fikk til sammen 20 ganger 1.UK. En hund fikk 5 ganger 1.UK.  

- 27 hunder ble premiert i VK med til sammen 52 premier, derav 17 ganger 

1.VK med 6 CK og 2 Cacit. 

 

Vi var ikke representert i verken Norsk Derby finale eller i NM høyfjell finale. 

GS Åens G Blackie til Arild Dahl og B Sofus til Brian Herje kvalifiserte seg til 

NM vinter finale, men uten å lykkes.  

 

Under NM lag vinter var vi representert med GS Åens G Blackie og B Sofus samt 

ES Dc til Frank Robert Brekke. Sistnevnte ble der nummer 3 individuelt. Under 

NM lag høyfjell var vi representert ved B Raunakkenss Cox til Nils B. Skaar, SV 

Kvitsteindalens Hedda til Rune Fossum og GS Bukkafjellets Bn Nike til Arild 

Dahl. 

 

I løpet av 2016 har følgende hunder fått championtitler: 

- GS Åens G. Blackie  til  Arild Dahl har blitt norsk jaktchampion 

- B Tresallier Fleur de Lys (Fendi) til Tove Løvås har blitt internasjonal 

utstillingschampion (fra før norsk, svensk og dansk utstillingschampion) 

- ES Rakbjørglia`s Dell`a Rosa til Lise Garberg har blitt norsk og svensk 

jaktchampion  

- ES Engertopppens Arven til Lise Garberg har blitt finsk 

utstillingschampion (fra før nordisk utstillingschampion) 

 

 

Til slutt vil styret takke alle som har bidratt i god ITFK-ånd gjennom året! 

 



For styret i ITFK, desember 2016; Brynjar Holmli, leder 

ÅRSMELDING FRA AKTIVITETSUTVALG NORD 2016 

Aktivitetsutvalg nord har i 2015 bestått av Lars Morten Håven, Brian Herje, 

Stig Gorseth, Kjetil Bjørnerås og Anita Inderdal (leder). Vi har hatt flere møter 

i utvalget, samt konferert per epost og telefon. 

Vi vil rette en stor takk til instruktører og andre frivillige som har stilt opp slik 

at vi kan gjennomføre våre aktiviteter. 

 

ITFK`s dressurkurs på Nedre Lein 2016 

Gården Nedre Lein i Sparbu er svært godt egnet som arena for gjennomføringen 

av dressurkurset i regi av Aktivitetsutvalg Nord.   

Før sesongstart ble det gjennomført et felles instruktørmøte sammen med 

Aktivitetsutvalg Sør, for å samkjøre kursene best mulig.  

Noe senere ble det gjennomført instruktørmøte med de 11 instruktørene som 

bidro under årets dressurkurs i regi av aktivitetsutvalg Nord.  Agenda for møtet 

var planlegging av et enda bedre kurs med bakgrunn i erfaringer og evaluering av 

forrige års gjennomføring.  Møte ble avrundet med en uformell konkurranse i 

rypejakt på simulator. 

I løpet av 7 kvelder i perioden 26. april til 07. juni, var 37 påmeldte hunder 

innom kurset.  Kurset var delt opp i 3 kategorier, valpekurs med 8 hunder, 

appelldressur 15 og 14 hunder på apport.   

I tillegg til det sosiale, ble det under kaffepausene lagt opp til informasjon og 

veiledning rundt temaene utstillingsforberedelser og ringtrening, duetrening, 

samt tips og råd fra veterinæren. 

I etterfølgelsen av kurset er det i tillegg gjennomført apportprøver for de som 

ikke tok den under oppholdet på Nedre Lein. Totalt 12 hunder som bestod 

apportprøven.  Det ble også tid til praktisk duetrening hos Rune Fossum på 

Brandsegg Søndre i Ogndal.  Nytt i år var at Rune arrangerte en uformell duecup 

for de som ønsket å være med.  Her ble to og to hunder sluppet i konkurranse 

om å finne dua først.  Til slutt var det Lars Morten Håven og pointeren Troya 

som her stod igjen som vinnere. 



Litt senere organiserte og gjennomførte Ivar Elli hund/sau dressur hos Torstein 

Sørli i Henning, der 33 hunder deltok.  

To treningskvelder i Heia dressurområde ble benyttet til instruksjon i føring av 

hund i fjellet, et tilbud til kursdeltakerne om å bli med til treningsterrenget for 

kyndig veiledning. 

 

Aktivitetsuka 2016 

Utvalget hadde i samarbeid med styret en pågående dialog med Steinkjer 

Kommune og Skjækerfjell Reinbeitedistrikt om saken og mulighetene for å 

arrangere aktivitetsuke i 2016.  Fikk allikevel avslag på søknaden om dispens fra 

båndtvangsbestemmelsene.  Men etter direkte dialog med reindriftsnæringen 

like i forkant av ønsket periode, fikk vi avholde aktivitetsuke likevel.  F.o.m. 4 

april ble det lagt opp til ettermiddagstreff på Henningvola med oppmøte ved 

bommen alle dager utenom helg.  Et populært tilbud under fine forhold med godt 

vær og føre der det enkelte dager møtte opp 10 deltakere. 

Heia dressurområde 2016 

ITFK ønsker at tilbudet i Heia dressurområde bidrar i arbeidet med å 

ansvarliggjøre hundeeierne, gir mulighet til å skolere og fysisk trene hundene 

før prøvestart og jakt, samtidig som det øker forståelsen av de intensjoner som 

ligger til grunn for bestemmelsene om båndtvang. 

Grunnet noe vindfall over deler av stien de senere år og redusert 

framkommelighet i noen områder grunnet lauvoppslag, ble stien opp fra 

Myggheimen ryddet med motorsag før sesongstart.  

Med bakgrunn i utfordringene rundt organiseringen av ansvarshavende og at 

besøkstallene faller kraftig etter at båndtvangen oppheves, ble det i år et noe 

redusert tilbud i forhold til tidligere.  



I perioden 15. juli og ut første uka av august, ble hver tirsdag og fredag kuttet 

ut.  I tillegg ble ei lita uke av september kuttet helt ut. 

Som et nytt tilbud av året og for de eldste i klubben, ble det i 2016 organisert 

egne seniordager hver tirsdag i den samme perioden.  

Dressurområdet var åpent 41 dager i tiden 15.07. til 04.09. (34 gjennom det 

ordinære opplegget og 7 seniordager).  Også i år var det gratis for medlemmer i 

ITFK å benytte seg av tilbudet, mens ikkemedlemmer betaler kr. 200.   

Det har vært 72 personer som har løst kort, 162 personbesøk og 233 

hundebesøk.   

Selv med årets reduserte tilbud er besøkstallene svært gledelige og bekrefter 

behovet for å ha et slikt treningsterreng som et tilbud i regionen.  

Hovedtyngden brukere har kommet fra Innherred, men også brukere fra andre 

deler av landet besøker Heia med jevne mellomrom. 

Det er ikke rapportert om manglende oppmøte av ansvarshavende i perioden.  

 

 

ITFK har fortsatt utelukkende positive erfaringer med bruken av 

dressurområdet.  På tross av flere observasjoner av beitende sau enn tidligere, 

er det heller ikke i år registrert noen konflikter, verken i forhold til beitedyr, 

vilt eller forsvarets bruk av skytefeltet.   

Det ble funnet et kadaver og øremerke av sau tidlig i treningsperioden.  Saueeier 

ble kontaktet og var svært takknemlig for rapporteringen. 



Årets tilbud og opplegg vil bli grundig evaluert og vurdert.  Informasjon rundt 

dette og opplegg for neste år vil bli lagt ut i god tid før neste sesong. 

Stig Gorseth for aktivitetsutvalg nord 

ÅRSMELDING FRA AKTIVITETSUTVALG SØR 2016 

Akt. sør har bestått av følgende: Ketil Eide (leder), Joakim Aurstad, Are 

Skaufel, Jeanett Bugge, Hans Andreas Øygarden og Knut Norum. 

 

Aktivitetsuken 2016 

Også i år fikk vi fritak for båndtvangen slik at vi kunne trene på Verdalsbruket 

AS sine områder. Vi organiserte 4 treningsdager og det deltok totalt 29 førere 

og 33 hunder. Fugl ble det også funnet. 

Dressurkurs på Rinnleiret 

 

Det ble arrangert valp-, appell- og apportkurs i år også med Trond Kolstad, Olav 

Wohlen, Are Skaufel, Ketil Eide, Marianne Holmli, Tove Løvås, Erle Nordbotten, 



Torkjell Fredin, Joakim Aurstad, Frode Winge, Thomas Holthe og Bjørnar 

Boneng som instruktører. Kurset gikk over 9 kvelder, samt vi hadde 6 kvelder 

med ringtrening og litt pelsstell fra Marianne Holmli. Kaffe og kaker ble servert 

til deltagere og andre som kom innom. 7 hunder tok apportbeviset. 41 hunder 

deltok total på kursene. 

Stiklestadutstilling  

Utstillingen hadde meget godt oppmøte, flott vær og topp stemning. Det ble 

også i år solgt profileringsutstyr og servert gratis kaffe fra våre telt. Apport 

konkurranse ble avholdt under Stiklestadutstillingen, og det ble dominans av 

breton som tok de 3 første plassene. 

Markavola treningsterreng 

Trening på Markavola startet 01. august og det ble organisert til 09. september. 

Tilbudet ble benyttet av 46 førere og 57 hunder. Yngste registrerte deltager 

var Peder Kolbu Kjesbu på 2 ½ år. 

Høstmøte 

Høstmøtet ble avholdt på Stiklestad Kultursenter med Sigrid Ekran som 

foreleser. Vi hadde 91 betalende.  Det ble utlodding av premier på 

inngangsbilletten i pausen. Disse var gitt av Nava Sport, Felleskjøpet, Røros hund 

og fritid, Appetitt og Anders Strickert. Etter pausen ble det solgt rakfisk. 



 

Ketil Eide for aktivitetsutvalg sør 

ÅRSMELDING UTSTILLINGSUTVALGET 2016 

 

Utstillingsutvalget har i 2016 bestått av: Jon Sverre Finsaas leder, Odd Are 

Sandhaugen; Terje Eriksen, Gry Tveten Aune og Bente Kjøraas Knoph. 

Den årlige Stiklestadutstillinga ble avholdt lørdag 11.juni på Stiklestad camping 

under gode værforhold. Deltakelsen var i år god, med 246 deltakende hunder 

totalt. Av disse var 96 fuglehunder. Fuglehundene ble i år spredt på tre ringer 

for å fordele alle hundene best mulig på de 4 ringene. Dommere for våre raser 

var: Patric Ragnarson (IS, IRHS), Trygve Heyerdahl (ES, P) og Arvid 

Gøransson(øvrige) 

Beste fuglehund ble Gordon setter Zettertjærns Ystra, eier Agnethe Arntzen, 

men BIS 2, BIR, cert 

Akt. sør med Ketil og Wenche Eide i spissen hadde stand med salg av 

klubbeffekter, og apportkonkurranse.  



For øvrig gikk selve arrangementet bortimot knirkefritt.  

På årsfesten ble årets utstillingshund 2015 kåret. Også denne gang var det      

ES NS UCH Skogbannets Cora som vant. Eier er Andreas Trefjord. 

Utvalgets økonomi er tilnærmet som budsjettert. Vi viser til framlagt regnskap. 

Jon Sverre Finsaas leder i utstillingsutvalget 

                             

ÅRSMELDING JAKTPRØVEUTVALGET 2016 

Jaktprøveutvalget har bestått av Thomas Holthe, Tove Løvås (leder), Erle 

Nordbotn, Wenche Eide, Torkjel Fredin.  

Jaktprøveutvalget har i år arrangert vinter- og høstprøve, samt 

klubbmesterskap i Verdalsfjella.  

Skogsfuglprøven ble avlyst p.g.a. dårlig interesse og påmelding.  

 

KLUBBMESTRE 2016 

Klubbmesterskapet gikk av stabelen lørdag 06.februar. Vi hadde to AK-parti ute 

på Bellingen og ett UK og VK parti på Skallen. Det var noen fugler, men dagen bar 

preg av tungt føre og noe ruskete vær.  

UK – P Høytjønnas Tale, E/F: Terje Selen  

AK – ES Akira, E/F: Frank Robert Brekke.  

VK – P Villefarets Mico, E/F: Terje Bjugan.  

 



ÅRETS HUNDER 2015:  

VK – B Raunakkens Cox, E/F: Nils B. Skaar.  

AK – B Sofus, E/F: Brian J. Herje.  

UK – B Ismenningens C Tore Hund, E/F: Brian J. Herje.  

 

JAKTPRØVER 2016  

Vinterprøven ble gjennomført med nydelig vær på lørdag og terreng godt 

befesta med fugl. Søndagen viste Verdalsfjella seg fra en mer ubekvem side og 

vartet opp med tåke, nedbør og vanskelige forhold. VK finale ble gjennomført i 

krevende værforhold for dommere, førere og ikke minst hunder. Selv med de 

antatt beste firbeinte var det ingen som lykkes og derfor ingen premier i 

finalen.  

Premieoversikt: 

UK: 7 premieringer (3x1UK, 4x2UK).  

AK: 4 premieringer (1xAK, 2x2AK, 1x3AK).  

VK: 12 premieringer hvorav 3 med CK.  

 

Høstprøven gikk av stabelen 26. – 28. august i varierende værforhold, vind og 

regn gjorde det spesielt vanskelig med lett fugl, det var ca. 140 startende. 

Vinner av VK finale med Cacit ble ES Seterfjellets Calli og eier Rune Hansen, 

finaledommere var Brynjar Holmli og Ole Arnstein Strømsli.  

ITFK’s jaktprøveledelse tar selvfølgelig hensyn til beitedistriktets ønsker slik at 

man gjennomfører arrangementet slik at det ikke er «til særlig skade for 

reindriften innenfor et bestemt angitt område». Og vi har gjennom Itfk’s 

«samekontakt» Nils B. Skaar kontakt med beitedistriktets ledelse før og under 

vinterprøven slik at man har best mulig informasjon om hvor det måtte stå rein.  

Hovedkvarter for vinterprøven ble i år Verdal hotell p.g.a. militærøvelse og for 

høstprøven Rinnleiret, som vi i framtiden håper å få bruke.  

 

Jaktprøveutvalget takker alle dommere og deltakere som stiller opp og lager 

dette til fine og trivelige arrangementer. I tillegg har foreningen Rinnleirets 

Venner, og ikke minst grunneier AS Værdalsbruket utvist stor velvilje og sterkt 

bidratt positivt til våre jaktprøver. Og ikke minst en stor takk til sponsorene 

våre som har sponset oss med premier.  

 

Tove Løvås – Jaktprøveutvalget 

 

 



ÅRSMELDING FRA FESTKOMITEEN 2016 

Årsfest på Soltun Grendehus den 06. februar med ca. 90 stk. til bords. Det ble 

servert et gedigent viltbord. En stor takk til kokk Jon Hallem og Steinkjer 

Videregående skole for utrolig god mat. Toastmaster Kåre Norum ledet 

forsamlingen gjennom middag, taler, premiering av årets klubbmestre og 

presentasjon av årets hunder. En topp fest og danseglade gjester til god 

dansemusikk. 

 

Tradisjonell «Klonken» på Stiklestad camping den 11. juni etter hundeutstillingen. 

 

Festkomiteen har hatt flere møter og er godt i gang med planlegging av neste 

års fester. Der håper vi på enda flere deltakere og like god stemning. 

 

For festkomiteen Lars Erik Aabakken 

ÅRSMELDING DOMMERUTVALGET 2016 

 
Dommerutvalget har i 2016 bestått av Kåre Norum, Nils B Skaar og  

Bjørnar Boneng.  Det er ikke meldt opp nye kandidater i 2016, men det vil bli 

oppmeldt 3-4 stk. i 2017.  

 

Hans Andreas Øygarden besto autorisasjonsprøven med glans og ønskes 

velkommen som ITFK-dommer. Dommerutvalget gratulerer. 

 

Dommerutvalget ved Nils og Bjørnar kjørte et instruktørkurs over 5 kvelder i 

februar. 12 nye fase 1 instruktører ble autorisert. Utdanning av fase 2 

instruktører vil bli vurdert hvis behovet og interessen er der.  

 

Den årvisse dommersamlingen ble avviklet i januar. Utsendte problemstillinger 

fra sentralt dommerutvalg ble gjennomgått. 

 

Vi har også i inneværende år hatt dommere i aksjon på høystatusprøver. Nils B 

Skaar dømte finalen i NM-vinter.  Marius Aakervik dømte NM høst semifinale. 

 

Nils B Skaar og Bjørnar Boneng har tjenestegjort som sensorer på Kongsvold 1 

og autorisasjonsprøven.  

 

Bjørnar Boneng - Dommerutvalget ITFK 



3. REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING 

 
Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Budsjett   
       
RESULTATREGNSKAP      
       
 Driftsinntekter      
       
3000 Medlemskontingent 87 001,00 71 112,00 70 000   
3300 Akt.utvalg SYD 9 663,43 5 529,00 1 500   
3310 Akt.utvalg NORD 10 668,52 -524,55 1 500   
3320 Jaktprøveutvalg 8 729,00 10 211,00 8 000   
3330 Dommerutvalget 17 381,00 20 252,00 0   
3340 Utstilling 10 517,20 25 156,70 15 000   
3401 Sponsorer 32 000,00 46 000,00 32 000   
3501 Profileringsutstyr 7 723,00 -3 750,75 1 000   
 Sum Driftsinntekter 183 683,15 173 985,40 129 000   
       
 Driftskostnader      
       
4100 Festkomiteen -26 988,50 -23 817,00 -30 000   
4200 Kurs og møter -9 432,00 -11 375,00 -25 000   
6700 FKF -5 850,00 -5 580,00 -6 000   
6710 Møtevirksomhet styre, mm -1 683,21 -1 433,00 -3 000   
6760 Info'n -42 750,00 -10 675,00 -60 000   
6800 Kontorrekvisita, porto, trykking m.m 0,00 0,00 -2 000   
6850 Gaver mm 0,00 -2 911,00 -2 000   
6900 Internettdrift -5 985,00 -19 166,67 -6 000   
6950 Diverse -61 062,00 -33 566,00 -45 000   
 Sum Driftskostnader -153 750,71 -108 523,67 -179 000   
       
DRIFTSRESULTAT 29 932,44 65 461,73 -50 000   
       
 Finansposter      
       
8040 Renteinntekter 3 065,00 5 323,00 3 000   
8140 Renteutgifter og gebyrer -220,00 -212,00 0   
8300 Korrigering premiebeholdning 0,00 -4 133,50 0   
8400 Korrigering beholdning profieringsutstyr 0,00 4 900,00 0   
 Sum Finansposter 2 845,00 5 877,50 3 000   
       
RESULTAT FØR SKATTER 32 777,44 71 339,23 -47 000   
       
 Sum Skatter og årsdisp 0,00 0,00 0   
       
ÅRSRESULTAT 32 777,44 71 339,23 -47 000   

 

 

 

 

Noter til regnskap 2016 

 
1. Kto. 3000 Medlemskontingent 

Klubben hadde 412 medlemmer i 2016. Dette er en økning på 22 medlemmer i løpet av 

året. 

 



2. Kto. 3300 -3340 Utvalgene 

Utvalgene har hatt høy aktivitet også i 2016. Regnskapet viser et betydelig bedre 

resultat enn det som var budsjettert for året for begge aktivitetsutvalgene. 

 

3. Kto. 3401 Sponsorer 

Klubben hadde avtale med 3 sponsorer i 2015, og alle har betalt sin andel for året. 

Regnskapet er dermed i samsvar med budsjett. 

 

4. Kto. 3501 Profileringsutstyr 

Salg av profileringsutstyr/vester har gitt et positivt resultat for året, og betydelig 

over det som var budsjettert. 

 

5. Kto. 4100 Festkomiteen 

Dette gjelder utgifter i forbindelse med Årsfesten og Vårklonken, og er i samsvar med 

det som var budsjettert for disse arrangementene. 

 

6. Kto. 4200 Kurs og møter 

Gjelder leders deltagelse på Fuglehundtinget i juni og servering i forbindelse med 

årsmøte. Regnskapet for denne posten er betydelig under det som var budsjettert for 

året. 

 

7. Kto. 6760 Info`n 

4 nummer av Info`n i 2015 ble først betalt i 2016 pga manglende fakturering fra 

Designtrykk AS for trykking mv. Beløpet utgjorde kr 42.750,-.  I 2016 er det utgitt ett 

eksemplar av Info’n. Klubben har ikke mottatt faktura for denne utgaven, men beløpet 

er estimert til kr 20.000,- som det er tatt høyde for i budsjettet for 2017.  

 

8. Kto. 6900 Internettdrift 

Dette gjelder utgifter i forbindelse med vedlikehold av ny hjemmeside for klubben.  

Regnskapet er i samsvar med budsjettet. 

 

9. Kto. 6950 Diverse 

Denne posten inneholder hovedsakelig kostnader knyttet til jakker for våre 

instruktører, noe som det var budsjettert med etter vedtak på siste årsmøte i fjor. 

Jakken ble noe dyrere enn det var budsjettert med. I tillegg inneholder denne posten 

kostnader knyttet til dekor av klubbens henger samt kjøp av ruter for mobilt bredbånd 

som skal benyttes på klubbens aktiviteter. Regnskapet er derfor noe høyere enn 

budsjettet for året. 

 

10. Kto. 1400 Premiebeholdning 

Varetelling av premier/glass er foretatt pr. 31.12. Beholdningen er i samsvar med uttak i 

løpet av året.  

 

 

 



11. Kto. 1410 Beholdning profileringsmateriale 

Varetelling pr. 31.12. viser at beholdning av vester er i samsvar med uttak i løpet av 

året.  

Årsresultat for 2016 ble på kr 32.777,44. Selv om kostnader til trykking av Info’n i 

2016 (kr 20.000,-) ikke er regnskapsført, er resultat er betydelig bedre enn det som 

var budsjettert. Årets resultat bidrar ytterligere til å styrke klubbens egenkapital som 

viser kr 491.992,07 ved utgangen av året. 

 

 

 

 
 

Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor 
    
EIENDELER   
    
 Omløpsmidler   
    
1400 Premiebeholdning 22 662,00 15 226,00 
1410 Beholdning profileringsmateriale 25 941,25 16 800,00 



1920 Bank, driftskonto 4410.06.57764 58 829,82 25 652,63 
1930 Bank, sparekonto 4202.11.40796 384 559,00 401 536,00 
 Sum Omløpsmidler 491 992,07 459 214,63 
    
SUM EIENDELER 491 992,07 459 214,63 
    
EGENKAPITAL OG GJELD   
    
 Egenkapital   
    
2050 Opptjent egenkapital 459 214,63 459 214,63 
2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 32 777,44 0,00 
 Sum Egenkapital 491 992,07 459 214,63 
    
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 491 992,07 459 214,63 
    

 

4. FASTSETTELSE AV KONTINGENT - ØKONOMI  

 

Det ble for 2016 budsjettert med et underskudd som en følge av at kostnader 

knyttet til utgivelse av Info’n i 2015 ikke ble fakturert før i 2016. Dette 

utgjorde ca. kr 45.000,- som ble innarbeidet i budsjettet. Resultatet for året 

viser imidlertid et overskudd som er betydelig bedre enn det som var 

budsjettert. Trykking av Info’n i 2016 er imidlertid ikke med i regnskapet p.g.a. 

manglende fakturering. Korrigert for dette vil regnskapet fortsatt gå i pluss. 

 

Økonomien i klubben er dermed ytterligere forbedret i løpet av året og bidrar 

til at klubbens økonomi fortsatt er meget god. 

Utvalgene og komiteene har hatt høy aktivitet og bidratt til det gode resultatet. 

Det er noen mindre avvik i forhold til budsjett, men flere av utvalgene har hatt 

bedre resultat enn det som var budsjettert.  

 

Årsmøte 2015 vedtok styrets forslag om at det skulle kjøpes inn jakker til våre 

instruktører. Disse jakkene ble noe dyrere enn beregnet, men styret mener 

dette var en god investering for å «belønne» klubbens instruktører. 

 

Styret har fremforhandlet nye sponsoravtaler for de kommende årene. Disse 

sponsorinntektene blir et godt bidrag til klubbens drift og aktivitetstilbud til 

medlemmene fremover.  

 

Den gode økonomien i klubben medfører at vi fortsatt kan ha en lav 

medlemskontingent. I tillegg gir dette mulighet for fortsatt å tilby rimelige kurs 

og arrangement samt gratis treningsterreng for medlemmene. 

 

Styret foreslår ut i fra dette ingen endring i medlemskontingenten. 



5. FORSLAG FRA STYRET OM AT INFO’N IKKE GIS UT MER 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. STYRETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2016 

 
   

 
 Budsjett Regnskap Budsjett 

Inntekter: 2016 2016 2017 

Medlemskontingent 70 000  87 001  80 000  

Akt.utvalg SYD 1 500  9 663  5 000  

Akt.utvalg NORD 1 500  10 669  -5 000  

Jaktprøveutvalg 8 000  8 729  0  

Dommerutvalget 0  17 381  -37 000  

Utstilling 15 000  10 517  0  

Sponsorer 32 000  32 000  40 000  

Profileringsutstyr 1 000  7 723  1 000  

Sum inntekter 129 000  183 683  84 000  
  

    

Utgifter: 
  

  

Festkomiteen -30 000  -26 989  -30 000  

Kurs og møter -25 000  -9 432  -25 000  

FKF -6 000  -5 850  -6 000  

Styremøter -3 000  -1 683  -5 000  

Info'n -60 000  -42 750  -20 000  

Kontorrekvisita, porto, trykking m.m -2 000  0  -2 000  

Gaver mm -2 000  0  -2 000  

Internettdrift -6 000  -5 985  -6 000  

Diverse -45 000  -61 062  -25 000  

Sum utgifter -179 000  -153 751  -121 000  
 

     

DRIFTSRESULTAT -50 000  29 932  -37 000  
  

    

Renteinntekter 3 000  2 845  3 000  

Sum finans- og ekstraordinære poster 3 000  2 845  3 000  

  
    

Årsresultat -47 000  32 777  -34 000  

 

 

 

Kommentarer til budsjettpostene   
 Medlemskontingenten holdes på samme nivå i 2017 som i 2016. Vi 

forventer at medlemsmassen holder seg stabil og budsjetterer med 400 

medlemmer i 2017.  



 Aktivitetsutvalgene Nord og Syd forventes som ved tidligere år å gå med 

overskudd for sine aktiviteter. Akt. Nord er ansvarlig for høstmøte i 2017 

og det budsjetteres med et underskudd for året i forbindelse med dette 

arrangementet da det legges opp til at klubbens medlemmer skal få gratis 

inngang.  

 Jaktprøveutvalget budsjetterer med et resultat i balanse. Utvalget 

ønsker å benytte eksterne dommere som koster en del mer samt å 

oppgradere dommergaver og premier.  

 Dommerutvalget mottar midler fra FKF som er øremerket 

dommerutdanning/etterutdanning av dommere, og bruk av disse midlene 

regnskapsførers særskilt. Dommerutvalget planlegger flere aktiviteter 

for året. Bl.a. tar vi sikte på å starte utdanning av 4 dommerkandidater, 

avholde kurs for fase 2 instruktører, delta på sentral dommerkonferanse 

og arrangere en samling for klubbens egne dommere. I tillegg til 

akkumulerte midler fra 2016 budsjetteres det med kr. 20 000,- til disse 

formålene.  

 Utstillingsutvalget har hatt et stabilt overskudd på Stiklestadutstillinga 

de siste årene. For 2017 budsjetteres det med et resultat i balanse da 

det legges opp til økte kostnader til premier mm. i forbindelse med 

arrangementet.  

 Sponsoravtaler for perioden 2016 – 2018 er inngått. Klubben vil ha fem 

sponsorer i 2017, og av disse er det tre sponsorer som bidrar med 

kontantbeløp til klubben.  

 Profileringsutstyr gjelder i all hovedsak salg av vester.  Det budsjetteres 

med et lite overskudd for dette salget.   

 Festkomiteen har i de siste årene gitt medlemmene et godt tilbud. Styret 

foreslår at det bevilges samme beløp som i 2016.  

 Kurs og møter er innarbeidet med kostnader knyttet til tillitsvalgmøte 

som er planlagt gjennomført i løpet av året.  

 FKF: beløpet gjenspeiler antall medlemmer (jf kommentarer til 

medlemskontingenten ovenfor).  

 Info’n ble på årsmøte i 2016 vedtatt redusert til en utgave i løpet av året. 

Det legges opp til at Info’n avvikles og at hjemmesiden og facebook blir 

benyttet som informasjonskanal til medlemmene fremover. Faktura for 

trykking av Info’n i 2016, kr 20.000,- blir først betalt i 2017 pga 

manglende fakturering. Dette beløpet er innarbeidet i budsjettet. 

 Kontorrekvisita med mere er å betrakte som en diverse post og er kun 

stipulert for uforutsette utgifter.  

 Gaver vil kunne variere fra år til år. Det budsjetteres med sammen beløp 

som for 2016.   



 Internettdrift gjenspeiler kostnader knyttet til å drifte hjemmesiden. 

Budsjettet gjelder årlig drift-/supportavtale for hjemmesiden.   

 Diverse kostnader er budsjettert med et beløp knyttet til uforutsette 

utgifter i løpet av året.  

 Renteinntektene på klubben bankkonti forventes å ligge på samme nivå 

som i 2016.  

 

 

7. Innstilingen fra valgkomiteen for Årsmøtet 2017. 
 

Styret     
Formann Brynjar Holmli 16 - på valg Brynjar Holmli Gjenvalg 1 år 
Sekretær Andreas Trefjord 16/17 ikke på valg Andreas Trefjord  
Kasserer Bjørn 

Sakariassen 
13/14 - på valg Bjørn Sakariassen Gjenvalg 2 år 

Forslag nestleder 1 år,  legges frem på årsmøtet. 
 

Jaktprøveutvalget     

Tove Løvås 14/15 Trekker seg Mangler kandidat  
Wenche Eide 16/17 Ikke på valg Wenche Eide  
Erle Beate Nordbotn 15/16 Ikke gjenvalg Mangler kandidat  
Torkjel Fredin 15/16 På valg Mangler kandidat  
Thomas Holte 15/16 På valg Thomas Holte Gjenvalg 2 år 

Tove Løvås ble valgt som leder i 2016, ønsker ikke gjenvalg.  
Som ny leder  for 2 år foreslåes – dette legges frem på årsmøtet. 
 

Akt. Nord     
Lars Morten Håven 16/17 Ikke på valg Lars Morten Håven  
Kjetil Bjørnerås 15/16 På valg Kjetil Bjårnerås Gjenvalg 2 år 
Anita Inderdal 15/16 På valg Anita Inderdal Gjenvalg 1 år 
Stig Gorseth 15/16 På valg Stig Gorseth Gjenvalg 2 år 
Brian Herje 16/17 Ikke på valg Brian Herje  

Anita Inderdal ble valgt for 1 år i 2016, foreslåes gjenvalgt for 1 år. 
 

Akt. Syd     
Jeanette Bugg 16/17 Ikke på valg Jeanette Bugge  
Hans A. Øygaarden 16/17 Ikke på valg Hans A. Øygaarden  
Joachim Aurstad 16/17 Ikke på valg Joachim Aurstad  
Knut Henry Norum 15/16 På valg Nok med 5 i utvalg  
Are Skaufel 15/16 På valg Are Skaufel Gjenvalg 2 år 
Kjetil Eide 15/16 På valg Kjetil Eide Gjenvalg 2 år 

Kjetil Eide ble valgt som leder for 1 år i 2016, foreslåes gjenvalgt for 2 år. 
 

Utstilling     



Terje Eriksen 15/16 På valg Terje Eriksen Gjenvalg 2 år 
Odd A Sandhaugen 15/16 På valg Odd A. Sandhaugen Gjenvalg 1 år 
Jon S. Finsaas 15/16 Ikke gjenvalg Geir Tore Widerøe Ny 2 år 
Bente K. Knoph 16/17 Ikke på valg Bente K. Knoph  
Tor Arne Wang 16/17 Ikke på valg Tor Arne Wang  

Jon Sverre Finsaas ble valgt som leder for 1 år i 2015, som ny leder for 2 år 
foreslåes Terje Eriksen. 
 

Revisorer 
(sistnevnte  vara) 

    

Sven Odne Haugen 16 På valg Sven Odne Haugen Gjenvalg 2 år 
Hilmar Olsen 16/17 Ikke på valg Hilmar Olsen  
Morten Lund 16 På valg Morten Lund Gjenvalg 1 år 

 
 

Dommerutvalg     
Bjørnar Boneng 16/17 Ikke på valg Bjørnar Boneng  
Kåre Norum 16/17 Ikke på valg Kåre Norum  
Nils B. Skaar 15/16 På valg Nils B. Skaar Gjenvalg 2 år 

Bjørnar Boneng ble valgt som leder for 2 år i 2016, ikke på valg. 
 

Gullmerke 
komite 

    

Bjørnar Boneng. 15/16 På valg   
Hans C. Olsen. 15/16 På valg Hans C. Olsen Gjenvalg 1 år 
Helgar Sætermo 16/171 Ikke på valg Helgar Sætermo  

  
Festkomite     
Hans C. Olsen. 16 På valg Mangler kandidat  
Lars E. Aabakken 16 På valg Mangler kandidat  
Stian Hårberg 16 På valg Stian Hårberg Gjenvalg 2 år 

 
Valgkomite 
(sistnevnte vara) 

    

Kåre Norum 16/17 Ikke på valg Kåre Norum  
Helgar Sætermo 16/17 Ikke på valg Helgar Sætermo  
Arild Dahl 15/16 På valg Arild Dahl 2 år 
Nils B Skaar 16 På valg Nils B. Skaar Gjenvalg 1 år 

Leder 1 år:  Kåre Norum. 
 
 
Verdal 23 januar, 2017. 
 
                    Kåre Norum, leder.     Helgar Sætermo.      Arild Dahl.       Nils B. Skaar (vara) 
 
 
Det vil på årsmøtet legges frem forslag på nestleder, samt komplett jaktprøveutvalg og 
fæstkomitee. 



 

AKTIVITETSPLAN 2017 

Aktivitet Dato Hva/Hvor Ansvarlig 

Klubbmesterskap 04. 02  Verdalsfjella/

Frolfjellet  

Jaktprøveutvalget 

Årsfest 04. 02 Vinne 

samfunnshus 

Festkomiteen 

Årsmøte 08. 02 Verdal hotell Styret 

Vinterprøve 11.03-

12.03  

Hovedkvarter 

Verdal hotell 

Jaktprøveutvalget 

Tillitsvalgtmøte  Mars  Holmen gård Styret  

Aktivitetsuker Uke 13-14 Verdal Akt. sør 

Dressur- og apportkurs April/mai Steinkjer/ 

Rinnleiret 

Akt. nord 

Akt. Sør 

Ringtrening for utstilling Mai Verdal og 

Steinkjer 

Akt. nord 

Akt. sør 

 

Stiklestad-utstillinga,  

ITFK-stand, aversjonstrening 

og apportkonkurranse.   

10.06 Stiklestad 

Camping 

Akt. sør 

Vårklonken 10.06 Stiklestad 

Camping 

Festkomiteen 

ITFK`s utstilling 10.06 Stiklestad 

Camping 

Utstillingsutvalget 

Åpning Heia 15.07 Heia Ogndal Akt. nord 

Åpning Markavola 01.08 Markavola Akt. sør 

Høstprøven 26.08.-

28.08. 

Hovedkvarter 

Rinnleiret 

Jaktprøveutvalget 



Høstmøte November Verdal Akt. nord 

Styret i Inn-Trøndelag Fuglehundklubb 2016 


