
HVA ITFK’s styremøte nr. 2/2018 

NÅR Onsdag 5. mars kl. 19.00-21.30 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Brynjar, Ketil, Bjørn, Bjørnar, Svein Morten, Thomas, 

Terje og Andreas.  
 

Sak 06/18 – Innkomne epost 

Diskusjon rundt bruk av terrengene til Værdalsbruket og evt. konflikt med 

reindriftsnæringen. Vi anbefaler raseklubbene om å bruke andre terreng da 

distriktsklubbene bør prioriteres ved press på terrengene, men det er selvfølgelig grunneier 

som bestemmer.  

Vedtak: Bjørnar snakker med samekontakten som igjen tar kontakt med Værdalsbruket for 

å avklare mandat/oppgaver og evt. avklare situasjonen. 

 

Sak 07/18 – Nye instruktører Fase 1 og Fase 2 

Foreløpig er det for lite påmelding til å starte fase 1. Det er et mer omfattende teoriopplegg 

og krever da mer, og på grunn av det blir det ikke satt i gang noe før tidligst til høsten.  

Det blir teori for fase 2 snart, og feltsamling i ei helg senere i vinter/vår. Det er mye som 

skjer for dommerutvalget nå med 4 dommerkandidater og prøvesesong. Ønskelig med ei 

presisering på tidspunkt, innhold og volum.  

Vedtak: Dommerutvalget kommer med presisering så fort det lar seg gjøre.  

 

Sak 08/18 – Fra utvalgene 

Aktivitetsutvalg nord: Skal kalle inn utvalget til et møte for å starte organiseringen av det nye 

utvalget. Både aktivitetsuka og dressurkursene skal diskuteres og avklares. 

Aktivitetsutvalg sør: Påmelding til dressurkursene begynner å komme.  

Jaktprøveutvalget: Det meste er klart til helgas prøve. Terreng, dommere, premier, mat, 

jegermiddag o.l. er ordnet. Scootertransport til Kverndalen vurderes, men har foreløpig ikke 

fått noe kontakt.  

Utstillingsutvalget: Arbeider med koordinering av de andre klubbene, og skal snart 

bestemme dommer. 



Dommerutvalget: Samlingen i Åre ble bra med meget stor oppslutning og intensivt program 

(64 oppgaver). Sentralt dommerutvalg i etterkant av dette som leder deltok på. 4 

dommerkandidater som har kjørt både teori og praksis i vinter. Teorieksamen skal avholdes 

nå, og kandidatene blir påmeldt Kongsvold 1 til høsten. 

 

Sak 09/18 – Mandater 

Det har kommet opp spørsmål om fri start på ulike aktiviteter i klubben. Vi har diskutert en 

del rundt gratis start for styremedlemmer/utvalgsmedlemmer/dressurkurs på 

jaktprøver/utstillinger. Det har vært praktisert ulikt, men nå bestemmes det at ingen skal ha 

fri start lenger. 

Vedtak: Ingen skal ha fri start på jaktprøver/utstillinger/dressurkurs lenger.  

 

Sak 10/18 – Kriterier for kåring av årets hund jakt/utstilling 

Vi har snakket om det og kommet til følgende konklusjon: 

Vedtak: Utvalgslederne tar det med inn i sitt utvalg, og kommer med forslag til nye 

vedtekter før neste styremøte. Dette skal behandles på neste møte. 

 

Sak 11/18 – Profileringsutstyr 

Vester og capser er kjennetegn på klubben, og vi ønsker å videreføre det. Noen utfordringer 

med organisering og beholdning. Ønskelig å forenkle systemet. Ytterjakker med trykk 

vurderes kjøpt inn.  

Vedtak: Vester og evt. jakker bestilles etter ønske og forhåndsbetaling – capser bør vi ha 

lager av. Kasserer og materialforvalter kommuniserer videre om dette. 

 

Sak 12/18 – Økonomi og medlemstall  

Sponsorene har betalt inn pengene etter avtale. Alt er ellers under kontroll.   

324 medlemmer i dag. 

 

 

 



Evt. 

Mailadresser til styre og utvalg blir diskutert. Mye søppelmail som kommer på. Vi har egne 

mailadresser gjennom hjemmesiden. 

Vedtak: Bjørn sender ut info om dette (i alle fall til jaktprøveutvalget). 

 

Årsfesten diskuteres litt igjen. Forslag på at årets hund går fra 15.11.????-15.11.????. 

Vedtak: Vi tar opp dette på neste møte samtidig som vi ser på vedtektene. 

 

Bjørnar informerte litt fra jubileumsbokkomiteen. Alt er i rute, men ønsker flere bilder. 

 

Neste styremøte blir 28.05.2018. kl. 19.00 på Verdal hotell 

 

 

Referent A. Trefjord 


