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1. KONSTITUERING  

2. ÅRSBERETNING FRA STYRET OG UTVALGENE  

STYRETS ÅRSMELDING 2018 

Styret i 2018 har bestått av: 

 

Leder:        Brynjar Holmli 

Sekretær:        Andreas Trefjord 

Kasserer:        Bjørn Sakariassen 

Leder Jaktprøveutvalget:     Thomas Holthe 

Leder utstillingsutvalget:      Terje Eriksen 

Leder aktivitetsutvalg sør:     Ketil Eide 

Leder aktivitetsutvalg nord:     Svein Morten Laugsand 

Leder dommerutvalget og nestleder:    Bjørnar Boneng 

 

Medlemmer 

 

I skrivende stund består klubben av 436 medlemmer som fordeler seg slik: 

Æresmedlemmer:   2  

Hovedmedlemmer:   404  

Hustandsmedlemmer:  30 

 

ÆRESMEDLEMMER I ITFK: 

 

Steinulf Svenning + 

 

Henrik Hoel Woll + 

 

Ivar Julnes + 

 

Einar Holmvik 

 

Kjell Norum 

 

GULLMERKER 

1.januar i 2018 er det 13 personer/institusjoner som er tildelt klubbens 

gullmerke, dette er mindre enn forrige år da Karl Skaar døde i 2018. 

 

Vår klubb er på landsbasis en av de største fuglehundklubbene, og har også i år 

hatt en fin økning i medlemstallet 



AKTIVITETER 

 

Styret har i 2018 hatt 6 styremøter. 1 styremøte ble i sin helhet brukt til 

forberedelser til jubileumsåret, og da var festkomite og jubileumsbokkomite 

også representert.  Forslag til aktiviteter og budsjett var hovedtema. 

 

Årsfest ble i år etter vedtak på årsmøte avholdt i november.  Det ble noen 

kollisjoner med andre arrangementer, men over 50 medlemmer møtte opp til en 

meget stilig og vel arrangert fest, topp mat og stemning. 

 

Klubbens utvalg har gjennomført de planlagte og terminfestede aktiviteter, og 

har god kontakt med styret mellom styremøtene. 

 

Utover de tradisjonelle utvalgene har vi også utvalg og komiteer som tar seg av 

viktige aktiviteter i klubben. 

 

Mediautvalg: Andreas Trefjord, Hans Andreas Øygarden, Bjørn Sakariassen 

Materialforvalter: Wenche Eide 

Sponsoransvarlig: Terje Bjugn 

Samekontakt: Nils B. Skaar 

Jubileumsbokkomite: Helgar Sætermo, Bjørnar Boneng og Nils B. Skaar. 

Registrering av hunders prestasjoner: Helger Sætermo 

 

EN STOR TAKK TIL DERE! 

 

 

HJEMMESIDE 

 

Hjemmesiden fungerer godt, og alle aktiviteter kunngjøres der, med påfølgende 

resultater.  Husk alle sammen og rapportere inn deres resultater. 

Årsrapport, regnskap og referater fra styremøtene ligger også der. 

Ansvarlig for hjemmesiden er mediautvalget. 

 

FACEBOOK 

 

FB er en viktig informasjonskilde for klubbens medlemmer, det er ett stort 

ønske om å presentere hundens prestasjoner her, men for at dette skal fungere 

må medlemmene sende inn sine resultater. 

 

 

 



SPONSORAVTALER 

Klubben har pr dato følgende sponsorer: 

Sparebank1 SMN 

A/S Værdalsbruket 

Steinkjer Veterinærsenter  

Steinkjer Veterinærsenter/Hill’s Pet Nutrition Norge AS 

Sakshaug Sport G Sport Steinkjer 

 

REPRESENTASJON 

 

Årets Fuglehundting var i år preget av at jaktprøveregelverket for 2019-2023 

var under revisjon. 

Nils B. Skaar for dommerutvalget FKF, Bjørnar Boneng leder dommerutvalget 

ITFK og undertegnede som leder i ITFK var til stede på Tinget. 

 

 

ØKONOMI 

Det ble i 2018 budsjettert med et underskudd for året, bl.a. som følge av at det 

var satt av midler for året til arbeidet med jubileumsboka. Disse midlene ble 

ikke benyttet i 2018, og resultatet for året viste dermed et mindre underskudd 

enn det var budsjettert med.  

På tross av et mindre underskudd i 2018, er klubbens økonomi fortsatt meget 

god. 

 

Utvalgene og komiteene i klubben har hatt høy aktivitet gjennom året. Dette er 

et godt bidrag til klubbens økonomi. Regnskapsresultatet for jaktprøvene i 2018 

ble betydelig bedre enn det som var budsjettert. Dommerutvalget har hatt en 

høyrere aktivitet enn det som var planlagt for året, bl.a. ble det gjennomført en 

dommersamling i Åre.  

 

Det ble gitt støtte til fem (4 jakt- og 1 utstilling-) dommerkandidater totalt kr. 

15.000,- i løpet av året. 

 

Styret har fremforhandlet nye sponsoravtaler for de kommende årene. Disse 

sponsorinntektene er fortsatt et godt bidrag til klubbens drift og 

aktivitetstilbud til medlemmene fremover.  

 

Den gode økonomien i klubben medfører at vi kan ha en lav medlemskontingent. I 

tillegg gir dette mulighet for å tilby rimelige kurs og arrangement samt gratis 

treningsterreng for medlemmene. 

Styret foreslår ut i fra dette ingen endring i medlemskontingenten. 



HUNDENS PRESTASJONER 

ITFK-hunder har på tradisjonelt vis også markert seg i 2018. Dette har 

resultert i: 

 

- 79 jaktpremierte hunder, det største antall på et år i klubbens historie. 

- 20 hunder fikk til sammen 27 ganger 1.UK. To hunder fikk 2 ganger 1.UK, 

en hund fikk 3 ganger 1.UK og en hele 4 ganger 1.UK. Aldri før har så 

mange ITFK-hunder oppnådd 1.UK på et år. 

- 13 hunder fikk til sammen 16 ganger 1.AK, derav 1 på lavland. Tre hunder 

fikk 2 ganger 1.AK. Samtlige ble VK-hunder for første gang. 

- 19 hunder ble premiert i VK med til sammen 49 premier, derav 17 ganger 

1.VK. Til sammen fikk disse hundene 6 ganger CK og en Cacit, og de vant 7 

VK-finaler. 

 

 

B Raunakkens Cox til Nils B Skaar var nær seieren under NM-vinter, og ble 

nummer to med 2.VK i finalen.   

 

ITFK var også representert i finalen ved Rune Fossum med SV A-Beethoven Av 

Brandsegg Søndre og Marius Aakervik med Børgsjitens Vd Faiza uten at de 

lyktes. 

 

Under NM-Lag vinter var hele 5 av 22 deltagende hunder fra ITFK. Det vitner 

om bredde i klubben, og hunder som har hevdet seg. I tillegg til de tre som var i 

finalen individuelt deltok også Anita Inderdal med GS Harry og SV A-Myrtel Av 

Brandsegg Søndre til Rune Fossum.  

Bretonlaget vant med Raunakkens Cox til Nils B Skaar som beste hund på 

seirende lag og dermed pokalvinner. Cox ble også neste beste hund totalt 

under NM-lag med 2.VK.  

 

I NM høyfjell finale var vi representert med ES Sarabakks Up ’n’ Quick til Hans 

Andreas Øygarden og SV A-Beethoven Av Brandsegg Søndre til Rune Fossum 

uten at de lyktes. 

 

Under NM-lag høyfjell viste ITFK at vi har den største bredden i toppen ved 

igjen å være representert med 6 hunder. På bretonlaget som vant deltok både 

Rypkleppen`s C Ninja til Tommy Susegg Aune og Raunakkenss Cox til Nils B. 

Skaar. Rypkleppen`s C Ninja med Tommy Susegg Aune ble beste individuelt 

og vant dermed Høyfjellspokalen. I tillegg deltok fra ITFK SV A-Beethoven Av 

Brandsegg og Kvitsteinsdalens E-Hedda, begge til Rune Fossum, GS 



Kvænangsfjellets Luna til Pål Anders Wang og Bukkafjellets Bn Nike til Arild 

Dahl. Ikke nok med det, i tillegg var fire av sju reserver på lagene fra ITFK.   

 

Vi var representert Norsk Derby finale med GS Børgsjitens FL Gin-T uten at det 

ble premie. 

 

I Unghund Grand Prix ble P Barentsvidda`s E Bianca I`impavido til Ulf Arne 

Gürgens nummer tre til slutt. 

 

I løpet av 2018 har følgende hunder fått championtitler: 

 

- B Rypkleppen`s C Ninja til Tommy Susegg Aune har blitt norsk 

jaktchampion. 

- GS Kvænangsfjellet’s Luna til Pål Anders Vang blitt norsk jaktchampion. 

- GS Finnvola`s Pater til Frode Winge har blitt norsk jaktchampion. 

- B Raunakkens Cox til Nils B. Skaar har blitt svensk jaktchampion i tillegg 

til CITNJCH. 

- ES Sætermoen`s Tira Th Helgar Sætermo og Torill Bjørbekk har blitt 

norsk utsillingschampion. 

- Børgsjitens Vc Faiza til Marius Aakervik har blitt norsk jaktchampion 

kombinert.  

 

 

Ikke alle eiere er like flink til å publisere at de har fått en champion, så i tilfelle 

noen er avglemt tar styret velvilligst imot beskjed om det. 

 

Detaljert resultatoversikt over jaktpremieringer finnes for øvrig et annet sted i 

årsmeldingen. 

 

For Styret ITFK Brynjar Holmli         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSMELDING FRA AKTIVITETSUTVALG NORD 2018 

Aktivitetsutvalg nord har bestått av:  

Lars Morten Håven, Kjetil Bjørnerås, Brian Herje, Stig Gorseth, Anita Inderdal, 

og leder Svein Morten Laugsand 

ITFK’s dressurkurs på Nedre Lein 2018 

I løpet av 7 kvelder i perioden 24. april til 12. juni, var 32 påmeldte hunder 

aktivt med på kurset.  Kurset var delt opp i 3 kategorier, valpkurs med 4 hunder, 

appelldressur 16 hunder og 12 hunder på apport.   

Vertskapet på gården Nedre Lein i Sparbu lot oss nok en gang få benytte deres 

hjemmearena til gjennomføringen av kurset i regi av aktivitetsutvalg nord.  I 

tillegg sørget de i år for godt sommervær hver eneste kurskveld.  En stor takk 

til Kristin Holm og Trond Unhjem. 

Før sesongstart ble det gjennomført møte med de 10 instruktørene som bidro 

under årets dressurkurs.  Agenda for møtet var planlegging av et enda bedre 

kurs med bakgrunn i erfaringer og evaluering av forrige års gjennomføring.   

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

veiledning rundt temaene utstillingsforberedelser, ringtrening og duetrening. 

Nytt i år var at vi fikk besøk av to av ITFK’s mest erfarne medlemmer, Jostein 

Myhr og Torbjørn Eliasson.  De informerte om kombinert- og apportprøver, for 

de fleste av oss en litt fremmed prøvearena. Takk for et svært engasjerende 

foredrag. 

Det ble også i år avsatt tid til praktisk duetrening hos Rune Fossum på 

Brandsegg Søndre i Ogndal.  Som en avrunding på kvelden arrangerte Rune en 

uformell duecup for de som ønsket å være med.  Her ble to og to hunder sluppet 

i konkurranse om å finne dua først.  I år var det IS Molly med eier Anders 

Borgsø som stod igjen som vinnere. 

Totalt 10 hunder bestod apportprøven.   

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

Sørli i Henning, der 31 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 

under kyndig veiledning.  

 

Heia dressurområde 2018 

Heia dressurområde er et viktig bidrag i klubbens arbeid med å ansvarliggjøre 

hundeeierne.  En ypperlig 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. 

Erfaringene fra de senere års endringer vedrørende organiseringen av 

ansvarshavende og et redusert tilbud i forhold til tidligere, er såpass positive at 

opplegget ble gjentatt også i år.  Tilbudet på tirsdager for de eldste i klubben 

ble videreført i 2018. 

Heia var i utgangspunktet åpen 43 dager i tiden 15.07 til 02.09, 36 gjennom det 

ordinære opplegget og 7 seniordager. Av disse ble området stengt i 8 dager 

grunnet skyting.   

Spesielt i år var den varme og tørre sommeren, som i perioder var en utfordring 

for både to og firbeinte.  Noen dager var det såpass utfordrende grunnet intens 

varme og manglende tilgang til vann for hundene, at området i samråd med 

veterinær ble holdt stengt. 

Dette har naturlig nok ført til mindre bruk av treningsområdet enn normalt. Det 

har vært 54 personer som har løst kort, 115 personbesøk og 159 hundebesøk.  

Hovedtyngden brukere kommer fra Innherred, men også brukere fra andre deler 

av landet besøker Heia med jevne mellomrom. 

ITFK har fortsatt utelukkende positive erfaringer med bruken av 

dressurområdet.  På tross av en del observasjoner av beitende sau i 

dressurområdet, er det heller ikke i år registrert noen konflikter. Verken i 

forhold til beitedyr, vilt eller forsvarets bruk av skytefeltet. 

Stig Gorseth – akt. nord 

 



ÅRSMELDING FRA AKTIVITETSUTVALG SØR 2018 

Aktivitetsutvalg sør har bestått av: 

Leder Ketil Eide, Jeanette Bugge, Are Skaufel, Hans Andreas Øygarden og 

Joakim Aurstad 

Aktivitetsuka 2018 

Aktivitetsuka ble i år arrangert i uke 15. Det ble et veldig godt oppmøte, fordelt 

på 6 treningsdager/kvelder, strålende vær alle dager, fint føre og bra med fugl. 

Det ble arrangert en egen dag for pensjonistene som ble populær, hele 10 

deltagere deltok på denne dagen. På onsdagen ble det arrangert praksis for noen 

av det som tar Fase 2 utdanning. Totalt deltok 58 førere 62 hunder i løpet av 

hele uken.  

Stiklestadutstillingen 

Apportkonkurranse Stiklestad hadde i år god deltagelse og ble dømt av Jostein 

Myhr. Det ble lagt ut 1 objekt i første runde, det viste seg å være vanskelig for 

hundene da ingen hentet objektet. Det ble 8 som gikk videre vurdert etter søk. 

I finalen så var det lagt ut 2 objekter og av de 8 deltagere så var det kun 3 som 

fulførte. Vinner ble Steinar Volden med P Eidemila`s Geo, 2 plass Maris Winge 

med SV B-Saga Av Brandsegg Søndre og 3 plass til Mali Nordvang Rundfloen med 

SV Havheims Første Vorsther. 

Steinar Volden og Eidemlia’s Geo. 



Rinnleiret 2018 

I år bra det bra med påmeldte hunder. Totalt 46 hunder fordelte seg slik 11 på 

valp, 25 på appell og 11 på apport. Mange på apportkurset tok apportbevis. Alle 

valpene fikk med seg valpepakke fra Specific som ble gitt av Steinkjer 

Veterinærsenter. 

Bålkaffe og kaker som deltagerne hadde med seg gjorde at det ble god 

stemning, samt at værgudene var på vår side. 

 

Vil takke instruktørene Marianne Holmli, Lise Tromsdal og Thomas Marcussen 

som hadde kontroll på valpene. Nils B. Skaar, Trond Kolstad og Arild Dahl på 

Apport og Olav Wohlen, Jeanette Bugge, Joakim Aurstad, Thomas Holthe, 

Torkjell Fredin, Are Skaufel og Frode Winge som styrte appellgruppen. 

Marianne Holmli med hjelp av Lise Tromsdal hadde ringtrening slik at vi fikk 

trent til Stiklestad Utstillingen. 

Vi solgte også en del klubbeffekter, dette sto Wenche Eide for. 

 



 

Stian Johansen med SV Xena og Leif Inge Paulsen med B Kira. Delt førsteplass 

på appellkonkurranse, som går ut på at vi setter ned hundene i en klynge, og den 

hunden som sitter i ro, med ulike provokasjoner, til slutt vinner. I dette tilfelle 

var de like gode, og dermed delt førsteplass. 

Markavola 2018 

Godt oppmøte med 58 førere og 68 hunder fordelt på 10 treningsturer. Vi hadde 

2 pensjonistdager i tillegg til de vanlige dagene, noe som ble godt mottatt av den 

litt mere erfarne garde. Åpningsdagen ble avlyst da det var for høye 

temperaturer. Litt varierende vær var det men gode tilbakemeldinger fra 

deltagere. 

Alle ble kontrollert for godkjent sauerenhetsbevis de få som ikke hadde med 

måtte dra hjem og hente, så fikk de komme tuslende etter. 

Akt sør vil takke de ansvarlige for viljen til å stille opp på fritiden for å få 

gjennomført turene.  



Høstmøte 2018. 

I år var det akt.sør som skulle arrangere høstmøtet. Vi fikk booket Peder Zeiner 

Christiansen og Bjørn Strandvik til å prate litt om mentalitet, trening og 

måloppnåelse, men Peder Zeiner Christiansen fikk ikke til å møte. Ca. 80 møtte 

opp. Torpet Fiskeoppdrett stilte opp og solgte rakfisk og vi solgte litt 

klubbefekter. 

Valpekurs høsten  

Det var planlagt valpekurs i år også, men p.g.a militærøvelsen så kom vi ikke til 

lokalene, så vi får komme sterkere tilbake neste år. 

Med dette vil aktivitetsutvalg sør takke alle medlemmer for at dere møter opp 

og lager hyggelig stemning på våre arrangement. 

Ketil Eide - Leder akt. sør 

 

ÅRSMELDING UTSTILLINGSUTVALGET 2018 

Utstillingsutvalget har i 2018 bestått av: 

Tor-Arne Wang, Geir Terje Widerøe, Robert Helmo, Rolf Lundgren og Terje 

Eriksen (leder). 

Årets Stiklestadutstilling ble avholdt 9. juni på Stiklestad Camping i samarbeid 

med Nord-Trøndelag Dachshundklubb, Nord-Trøndelag Harehundklubb og Nord-

Trøndelag Elghundklubb. Utstillingen hadde totalt 257 påmeldte hunder og 

valper, og av dette var 107 stående fuglehunder fordelt i to ringer. Vibeke 

Lorentsen Andersson dømte engelsksetter, pointer og kleiner münsterländer. 

Weimaraner ble dømt av Vigdis Nymark, og Bjørge Christiansen dømte de øvrige 

raser i gruppen og Best i Gruppen. 

BIG 1 / Beste stående fuglehund ble engelsksetter Valera's Hi-Strå, eier Ingvar 

Rødsjø. 

BIG 2 ble vorstehhund strihåret N SE VCH BH EUJW-15 NJV-15 

Skarsemsløkkja's Larris, eier Birgit Westgård. 

BIG 3 ble kleiner münsterländer Carma, eier Thomas Hermann. 



BIG 4 ble irsksetter Fagermoa's Kira, eiere Oddveig og Tore Mæhla. 

 

 

Best in Show på utstillingen ble Norsk Elghund Sort C.I.B N UCH NJV-13 

NORDV-14'15 EUW-15 NV-13-16 WW-17 Frolingens Dyre, eier Arve Flatås. 

Akt. sør hadde stand på utstillingen med utlevering av glasspremier til premierte 

stående fuglehunder og salg av klubbeffekter. De arrangerte også 

apportkonkurranse.  

Utvalget takker deltakere, dommere og øvrig ringpersonell for en godt 

gjennomført utstilling.  

Årets utstillingshund 2017 ble kåret på årsmøtet i februar. Vinner ble 

engelsksetter Pei Fang Skott, eier Janne Holmli. 

Årets utstillingshund 2018 t.o.m oktober ble kåret på årsfesten i november. 

Vinner ble engelsksetter Skogbannets Selje, eier Andreas Trefjord. 

 

Terje Eriksen – Utstillingsutvalget 

 



ÅRSMELDING JAKTPRØVEUTVALGET 2018 

Jaktprøveutvalget har bestått av Wenche Eide, Nina Hagesæter, Svein Johan 

Hermann, Pål Anders Wang og Thomas Holthe (leder). 

Jaktprøveutvalget har i år som tidligere arrangert vinter- og høstprøve, samt 

klubbmesterskap i Verdalsfjella. 

 

Klubbmestre 2018 

Klubbmesterskapet ble arrangert lørdag 3. februar. Det var kalde og tunge 

forhold i fjellet, og det medførte at vi hadde mindre deltagelse i år. VK ble ikke 

gjennomført! Det er for dårlig i ”verdens beste” fuglehundklubb! Det ble likevel 

kåret verdige vinnere i UK og AK. Klubbmesterskapet ble arrangert i 

Verdalsfjella. Klubbmestre ble: 

UK- ES Kvernmomarka’s F-C Røya, E/F Jon Olav Helden  

AK- ES Skogbannets Vera, E/F Hilmar Olsen 

Premieutdelingen for årets klubbmester og årets hund 2017 ble i år utdelt på 

årsmøtet, da årsfesten er flyttet til november. Der ble årets hund for 2018 

utdelt! 

 

Årets hunder 2017 

UK- KV Aphhaxans Berlins Remo, eier Jon Inge Alstadvold 

AK- GS Kvisletoppens Bayliss, eier Svein Morten Laugsand 

VK- B Raunakkens Cox, eier Nils B Skaar 

 

Årets hunder 2018, som ble utdelt på årsfesten 

UK- ES Skogbannets Ask, eier Andreas Trefjord 

AK- B Kruttåsen`s L Lago, eier Bente Kjøraas Knoph 

VK- B Raunakkens Cox, eier Nils B Skaar 



 

Årets VK-hund: Raunakkens Cox til Nils B. Skaar.  

 

Jaktprøver 2018  

Vinterprøven ble gjennomført andre helga i mars, som alltid. Prøven ble 

gjennomført med delvis tungt føre og mye snø på lørdag. Søndag var værgudene 

mildere, og Verdalsfjella badet i sol, men føret var fortsatt delvis tungt. Det var 

brukbart med fugl, noe som førte til flere gode premier. Det var litt mindre 

påmeldte til prøven enn de siste år. Noe som mest sannsynlig skyldtes det tunge 



føret. Likevel hadde vi tilsammen 126 startende med VK finale. Det ble i alt 

premiert 22 hunder noe som er meget hyggelig med tanke på føret. 

VK finale ble dømt av Svein Erik Kjølstad og Nils B Skaar. Premierte i VK finale 

ble: 

1.VK finale IS Liafjellets Croma, E/F Kristin Romundstad 

2.VK finale SV A-Beethoven Av Brandsegg Søndre, E/F Rune Fossum 

3.VK finale GS Malmbekkens Lykke, E/F Tor Halvor Lian 

Premieoversikt: 

UK: 7 premieringer (4x 1.UK, 3x 2.UK) 

AK: 8 premieringer (7x 2.AK, 1x 3.AK) 

VK: 7 premieringer  

Høstprøven ble arrangert 31. august – 2. september. I år hadde vi stor 

påmelding, og mange startende. Vi hadde hele 189 hunder som stilte til start, og 

dette ble en av de største prøvene ITFK har arrangert, om ikke den største.  

Jaktprøven startet fredag med hele 4 partier ute i kvalitet. Verdalsfjella viste 

seg fra sin beste side med knallfint og varmt høstvær gjennom hele prøvehelga. 

Det var kanskje i varmeste og tørreste laget, og forholdene var kanskje litt i 

vanskeligste laget for mange. Det var bra med fugl i terrengene, og i enkelte 

terreng var det veldig bra! Dette resulterte i tilsammen 40 premieringer.  

VK finale gikk i Juldalen med Mona Himo Aakervik og Trond Kolstad som 

dommere, og Brian Herje som dommerelev. Reidar Wikdahl og Thomas Holthe var 

skyttere.  

Premierte i VK finalen ble: 

1.VK finale SV Kvitsteindalens E- Hedda, E/F Rune Fossum 

2.VK finale SV A- Beethoven av Brandsegg Søndre, E/F Rune Fossum 

 



 

Premieoversikt: 

UK: 16 premieringer (4x 1.UK, 5x 2.UK, 7x 3.UK) 

AK: 16 premieringer (4x 1.AK, 10x 2.AK, 2x 3.AK) 

VK: 8 premieringer  

Hovedkvarteret for begge prøvene var også i år på Rinnleiret. Vi får mange gode 

tilbakemeldinger om at Rinnleiret fungerer veldig bra som prøvested. Rimelig og 

greit!  

På høstprøven ble det servert Bacalao til jegermiddag, noe som ble godt mottatt! 

Kanskje det skal bli en tradisjon på Verdalsprøven. 

Jaktprøveutvalget takker alle dommere og deltagere som stiller opp og lager 

dette til det trivelige arrangementet som det er blitt. I tillegg har foreningen 

Rinnleirets Venner, og ikke minst grunneier Værdalsbruket utvist stor velvilje og 

sterkt bidratt positivt til våre jaktprøver! Og til alle sponsorer, en stor takk! De 

har bidratt til mange flotte premier, og det vises stor velvilje! 

For jaktprøveutvalget Thomas Holthe 



ÅRSMELDING FRA FESTKOMITEEN 2018 

 
Festkomiteen har i 2018 bestått av Hans Christian Olsen, Stian Hårberg 

og Lars Erik Aabakken. 

 

Aktiviteter 2018: 

 

Årsfest 2018 

Årsfest i Soltun Grendehus 17. November 2018 med ca. 50 stk. til bords. 

Det ble servert 4-retters middag fra Steinkjer videregående skole. 

Toastmaster var Bjørn Ivar Gomo, leder Brynjar Holmli tok ordet underveis på 

festen og Nils Skaar takket til slutt for maten. 

 
Årets AK-hund: Kruttåsen`s L Lago til Bente Kjøraas Knoph. 



 

Underveis i programmet var det premiering av årets hunder. 

 
Årets UK-hund Skogbannets Ask og årets utstillingshund Skogbannets Selje til 

Andreas Trefjord. 

Etter hvert ble det dans som varte til kl. 01.00. 

 

 

Klonken 2018 

 

Tradisjonell «Klonk» på Stiklestad Camping lørdag 9. juni 2018.  

Ca. 30 stk. deltok. 

 

Jubileumsfest 2019 

Planlegging av neste årsfest, 50-års jubileum er i gang. 

 

 

                         



ÅRSMELDING DOMMERUTVALGET 2018 

 

Dommerutvalget har i 2018 bestått av Trond Kolstad, Nils B. Skaar og  

Bjørnar Boneng.   

 

2018 har vært et aktivt år for utvalget som startet med en dommersamling i 

Åre den 13. og 14. januar. Vi hadde invitert dommerutvalget i Namdal FHK, og 

sammen hadde vi en utbytterik samling der både det faglige og det sosiale ble 

godt ivaretatt. Til sammen møtte 28 dommere, de fleste med sine bedre 

halvdeler.   

 

Klubben har 4 nye dommerkandidater, Pål Anders Wang, Magnus Haugen, Brian 

Herje og Andreas Trefjord. Utdanningen startet i november 2017 og fortsatte 

med teorisamlinger i januar og februar 2018. Teorien ble avsluttet med en 

eksamen der alle besto med glans.  

 

Vi har også tatt i bruk moderne kommunikasjonsmetoder. I november 2017 

opprettet vi en chatt på Facebook med det ambisiøse navnet «Dommere 2019». 

Her legger vi ut sitasjoner og problemstillinger som flittig blir diskutert. Et godt 

supplement som bidrar til å holde kontakten og trykket oppe. 

 

Den 26. til 28. januar arrangerte vi en feltsamling på Lifjellet. Moderat med 

fugl, men allikevel en god samling der vi bl.a. brukte videoklipp som grunnlag for 

bedømming og diskusjon. Dommerutvalget takker Arild Dahl for leie av Gosen. 

 

Den 15. august sto Kongsvold 1 for døren. Kandidatene møtte godt forberedt og 

ikke uventet besto alle fire prøvelsene.  

 

Den 22. oktober samlet vi kandidatene hjemme hos BB. Invitert var også Trond 

Kristian Karlsen og Lars Sagberg fra Nordenfjeldske FK, h. h. v. kandidat og 

medlem av LD. Siden KV1 hadde kandidatene tatt flere elevarbeid og de følte et 

behov for å diskutere sine erfaringer i plenum.  

 



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

Norum dømte NM skog finale og Trond Kolstad dømte NM høyfjell finale. Nils B. 

Skaar fra sentralt DU og Bjørnar Boneng fra LD tjenestegjorde som sensorer på 

Kongsvold 1 og autorisasjonsprøven.  Bjørnar Boneng representerte ITFK på den 

sentrale dommersamlingen i regi av FKF DU. 

 

Dommerutvalget ITFK - Bjørnar Boneng 

 

Jubileumsbok ITFK 50 år - rapport fra bokkomiteen  

Komiteen består av Nils B. Skaar, Bjørnar Boneng og Helgar Sætermo.  

Komiteen har hatt totalt 7 møter, derav 5 i 2018. Teksten er for det meste 

ferdig skrevet, men det siste må utstå til slutten av 2019, da vi mener 

jubileumsåret også må med i boken. Det betyr at boken etter planen vil bli ferdig 

til jul i 2019. Vi arbeider fortsatt med innsamling og systematisering av bilder. 

Opplegget er at boken skal inneholde mange bilder av personer, hunder og 

aktiviteter. Slik vi ser det er en bok på ca. 250 sider i et opplag på ca. 500 

kanskje realistisk. Tilbudet på layout og trykking av en bok i dette omfanget er 

ca. kr. 130.000,-.   

Vi mener arbeidet med jubileumsboken er i rute. 

For bokkomiteen Helgar Sætermo 



3. REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING 

 

 



 

 

 



Noter til regnskap 2018 

1. Kto. 3000 Medlemskontingent 

Klubben hadde 436 medlemmer ved utgangen av 2018. Dette er en økning på 6 medlemmer i løpet 

av året. 

2. Kto. 3300 -3340 Utvalgene 

Utvalgene hadde høy aktivitet også i 2018. Akt Sør hadde ansvaret for høstmøte i 2018 og et 

beregnet underskudd i løpet av året, men på tross av det fikk utvalget et bedre resultat enn 

budsjettert. 

Jaktprøvene i 2018 gikk med et fint overskudd, og resultatet ble betydelig bedre enn budsjettert.  

Sponsormidler fra Sparebanken kr 13.000,- er derfor ikke benyttet av utvalget, men ville bidratt til et 

enda bedre resultat for jaktprøveutvalget. Beløpet ble innbetalt på klubbens driftskonto og er 

regnskapsført på konto for sponsorer. 

Dommerutvalget hadde planlagt en dommersamling i løpet av året, og det ble satt av midler til dette 

i budsjettet. Dommersamlingen i Åre, og støtte til fire kandidater som har bestått prøven som 

dommerkandidat kr 12.000,-, har bidratt til et overforbruk i forhold til det som var budsjettert for 

året. 

Utstillingsutvalget fikk også et bedre resultat for Stiklestadutstillingen enn det som var budsjettert. 

Støtte til en dommerkandidat kr 3.000,- er i tillegg belastet utvalget. 

3. Kto. 3401 Sponsorer 

Klubben hadde avtale med 5 sponsorer i 2018. Tre av dem bidrar med penger til klubben,  

kr 40.000,- , og de to andre med rabatter for medlemmene for sportsutstyr og hundefor. I tillegg 

inneholder avtalene dekning av premier til klubbens aktiviteter. 

4. Kto. 3501 Profileringsutstyr 

Salg av profileringsutstyr (vester, caps og dekken) har gitt et negativt resultat for året. Dette skyldes 

at det er solgt 20 dekken til Spesific totalt kr 4.000,- som ikke er betalt i 2018. 

Beholdning for vester og dekken er ført i balansen under konto for beholdning profileringsmateriale. 

5. Kto. 3700 Andre driftsinntekter 

Momskompensasjon for 2017 fra NKK er inntektsført her, og er ihht. budsjettet for året. 

6. Kto. 4100 Festkomiteen 

Dette gjelder utgifter i forbindelse med Årsfesten og Vårklonken, og det 41ble brukt noen flere 

midler enn det som var budsjettert for disse arrangementene. 

 

 



7. Kto. 4200 Kurs og møter 

Gjelder leders og nestleders deltagelse på Fuglehundtinget i juni og servering og leie av møterom i 

forbindelse med årsmøte. Det ble benyttet noen flere midler til disse aktivitetene enn det som var 

budsjettert for året. 

8. Kto. 6700 FKF 

Dette gjelder medlemsavgift til FKF, og er i samsvar med det som var budsjettert for året. 

9. Kto. 6710 Møtevirksomhet styret, mm 

Leie av lokaler og servering under styremøter er regnskapsført her. Det ble i 2018 benyttet mindre 

enn det som var budsjettert. 

10. Kto. 6770 Jubileumsboka 

Budsjetterte midler til arbeid med jubileumsboka ble ikke benyttet i løpet av året. 

11. Kto. 6850 Gaver 

På denne posten inngår støtte til «Jakt i Verdal» kr 5.000,- samt blomster i forbindelse med diverse 

markeringer i klubben. 

12. Kto. 6900 Internettdrift 

Dette gjelder utgifter i forbindelse med vedlikehold av hjemmesiden for klubben.  

13. Kto. 6950 Diverse 

Vedlikehold av klubbens regnskapsprogram og innkjøp av en Moccamaster til klubben er 

regnskapsført her. 

14. Kto. 1400 Premiebeholdning 

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

året.  

15. Kto. 1410 Beholdning profileringsmateriale 

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

 

 

Årsresultat for 2018 ble et underskudd på kr 2.291,-. Resultat er betydelig bedre enn det som var 

budsjettert. Klubbens egenkapital er kr 531.260,- ved utgangen av året.  

 

 



4. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2020 

Styret foreslår uendret kontingent for 2020, det vil si kr. 200,-. 

5. STYRETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 

Budsjett ITFK 2019    

 
    

 
 

Budsjett Regnskap Budsjett 

Inntekter: 2018 2018 2019 

Medlemskontingent 80 000  83 600  82 000  

Akt.utvalg sør -5 000  -2 065  0  

Akt.utvalg nord 0  -299  -7 000  

Jaktprøveutvalg 0  23 004  -30 000  

Dommerutvalget -25 000  -47 939  20 000  

Utstilling 0  4 040  -23 000  

Sponsorer 40 000  40 000  40 000  

Profileringsutstyr 1 000  -1 667  1 000  

Andre driftsinntekter 5 000  5 779  6 000  

Sum inntekter 96 000  104 453  89 000  

  
  

  

Utgifter: 
  

  

Festkomiteen -40 000  -49 754  -100 000  

Kurs og møter -25 000  -30 380  -30 000  

FKF -6 400  -6 375  -8 600  

Styremøter -7 000  -4 793  -7 000  

Jubileumsboka -30 000  0  -80 000  

Kontorrekvisita, porto, trykking m.m -2 000  -774  -1 000  

Gaver mm -7 000  -7 505  -5 000  

Internettdrift -6 400  -6 735  -6 200  

Diverse -25 000  -3 280  -35 000  



Sum utgifter -148 500  -109 596  -273 000  

 
   

  

DRIFTSRESULTAT -52 500  -5 143  -184 000  

  
  

  

Renteinntekter 2 500  2 852  2 500  

Sum finans- og ekstraordinære poster 2 500  2 852  2 500  

  
  

  

Årsresultat -50 000  -2 291  -181 500  

 

Kommentarer til budsjettpostene   

• Medlemskontingenten holdes på samme nivå i 2019 som i 2018. Vi forventer at 

medlemsmassen holder seg stabil og budsjetterer med ca. 410 medlemmer i 2019.  

• Aktivitetsutvalgene Nord og Syd forventes å gå med balanse for sine aktiviteter. Akt. 

Nord er ansvarlig for høstmøte i 2019 og det budsjetteres med et underskudd for 

året i forbindelse med dette arrangementet da klubbens medlemmer får gratis 

inngang.  

• Jaktprøveutvalget budsjetterer med et resultat i minus. Sponsormidler kr 13.000,- fra 

Sparebanken skal gå til dekning av jaktprøvene, men det legges opp til ekstra 

aktivitet i jubileumsåret. 

• Dommerutvalget mottar midler fra FKF som er øremerket 

dommerutdanning/etterutdanning av dommere. Det forventes ikke at alle disse 

midlene blir benyttet i 2019. 

• Utstillingsutvalget har hatt et stabilt overskudd på Stiklestadutstillinga de siste 

årene. For 2019 budsjetteres det med et resultat i minus da det legges opp til økte 

kostnader til premier mm. i forbindelse med jubileumsåret.  

• Sponsoravtaler for perioden 2019 – 2020/21 er inngått. Klubben vil ha fem sponsorer 

også i 2019, og av disse er det tre sponsorer som bidrar med kontantbeløp til 

klubben.  

• Andre driftsinntekter gjelder beregnet momskompensasjon for 2019 

• Profileringsutstyr gjelder i all hovedsak salg av vester, caps og dekken.  Det 

budsjetteres med et lite overskudd for dette salget.   

• Festkomiteen, styret foreslår at det bevilges ekstra midler i 2019 for en større 

markering i jubileumsåret for våre medlemmer. 



• Kurs og møter budsjetteres med samme beløp som i 2018. Utgifter i forbindelse med 

et arrangement for tillitsvalgte i klubben inngår i budsjettet. 

• FKF: beløpet gjenspeiler antall medlemmer (jf. kommentarer til 

medlemskontingenten ovenfor).  

• Styremøter gjelder dekning av lokalleie og servering på styremøtene. Budsjetteres 

med samme beløp som for 2018. 

• Jubileumsboka gjelder kostnader i forbindelse med trykking av boka i 2019 med 

fratrekk av forventet salg av boka til medlemmene. 

• Kontorrekvisita m.m. budsjetteres med samme nivå som i 2018. 

• Gaver vil kunne variere fra år til år. Det budsjetteres med et lavere beløp enn i 2018. 

• 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. Innkjøp av datautstyr for utstillingsutvalget ca kr 10.000,- er inkludert i 

budsjettet. 

• Renteinntektene på klubben bankkonti forventes å ligge på samme nivå som i 2018.  

 
   

6. NKK’s lover 
 

Både de eksisterende lovene og styret sitt endringsforslag blir presentert på årsmøtet. De 

ligger også som vedlegg i dette dokumentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. VALG 

 

Valgkomiteens forslag til Årsmøtet i ITFK februar 2019 
 

Styret      

Leder Brynjar Holmli 18 På valg Brynjar Holmli Gjenvalg 1 år 

Sekretær Andreas Trefjord 18/19 Ikke på valg Andreas Trefjord  

Kasserer Bjørn Sakariassen 17/18 På valg Torbjørn Eliasson For 2 år 

Nestleder for 1 år: Bjørnar Boneng 

Jaktprøveutvalget     

Nina Hagesæter 17/18 På valg Nina Hagesæter Gjenvalg 2 år 

Wenche Eide 18/19 Ikke på valg Wenche Eide  

Pål Anders Wang 17/18 På valg Pål Anders Wang Gjenvalg 2 år 

Svein Johan Hermann 18/19 Ikke på valg Svein Johan Hermann  

Thomas Holthe 17/18 På valg Thomas Holthe Gjenvalg 2 år 

Leder for 1 år: Thomas Holthe 

Utstillingsutvalget     

Terje Eriksen 17/18 På valg Marianne Holmli For 2 år 

Robert Helmo 18/19 Ikke på valg Robert Helmo  

Geir Terje Widerøe 17/18 På valg Geir Terje Widerøe Gjenvalg 2 år 

Rolf Lundgren 18/19 Ikke på valg Rolf Lundgren  

Tor Arne Wang 18/19 Ikke på valg Tor Arne Wang  

Leder for 2 år: Geir Terje Widerøe 

Aktivitetsutvalg Sør     

Jeanett Bugge 18/19 Ikke på valg Jeanett Bugge   

Hans A. Øygarden 18/19 Ikke på valg Morten Hallan For 2 år 

Joakim Aurstad 18/19 Ikke på valg Joakim Aurstad  

Are Skaufel 17/18 På valg Are Skaufel Gjenvalg 2 år 

Kjetil Eide 17/18 På valg Lars Kjønstad For 2 år 

Leder for 2 år: Lars Kjønstad 

Aktivitetsutvalg Nord     

Lars Morten Håven 18/19 Ikke på valg Lars Morten Håven  

Kjetil Bjørnerås 17/18 På valg Kjetil Bjørnerås Gjenvalg 2 år 

Svein M. Laugsand 18/19 Ikke på valg Svein M. Laugsand  

Stig Gorseth  17/18 På valg Anders Borgsø For 2 år 

Brian Herje 18/19 Ikke på valg Brian Herje  

Leder valgt for 2 år i 2018: Svein M. Laugsand 

 



 

 

Dommerutvalg     

Bjørnar Boneng 18/19 Ikke på valg Bjørnar Boneng  

Trond Kolstad 18/19 Ikke på valg Trond Kolstad  

Nils B. Skaar  17/18 På valg Nils B. Skaar Gjenvalg 2 år 

Leder for 2 år valgt i 2018: Bjørnar Boneng 
 

Revisorer  
(sistnevnte vara) 

    

Sven Odne Haugen 17/18 På valg Sven Odne Haugen Gjenvalg 2 år 

Hilmar Olsen 18/19 Ikke på valg Hilmar Olsen  

Morten Lund  18 På valg Morten Lund Gjenvalg 2 år 

 

Gullmerkekomitè     

Bjørnar Boneng 17/18 På valg  Bjørnar Boneng Gjenvalg 2 år 

Helgar Sætermo 18/19 Ikke på valg Helgar Sætermo  

Nils B. Skaar  18/19 Ikke på valg Nils B. Skaar  

 

Festkomitè     

Hans C. Olsen 18/19 Ikke på valg  Hans C. Olsen  

Lars E. Aabakken 18/19 Ikke på valg Lars E. Aabakken  

Stian Hårberg  17/18 På valg Stian Hårberg Gjenvalg  2 år 

Leder for 1 år: Hans C. Olsen 

Valgkomitè 
(sistnevnte vara) 

    

Nils B. Skaar 18/19 Ikke på valg Nils B. Skaar  

Helgar Sætermo 18/19 Ikke på valg Helgar Sætermo  

Arild Dahl 17/18 På valg Jostein Myhr For 2 år 

Anita Inderdal 18 På valg Anita Inderdal Gjenvalg 1 år 

Leder for 1 år: Helgar Sætermo 

 

 
 
 
 
 



AKTIVITETSPLAN 2019 

Aktivitet Dato Hva/Hvor Ansvarlig 

Klubbmesterskap 2. februar Verdalsfjella/

Frolfjellet  

Jaktprøveutvalget 

Årsmøte 13. februar Verdal hotell Styret 

Tillitsvalgtmøte  Februar/mars Verdal hotell Styret  

Vinterprøve 9.-10. mars Rinnleiret Jaktprøveutvalget 

Valpekurs  Februar/mars Rinnleiret Akt. sør 

Aktivitetsuker Mars/april Verdal og 

Steinkjer 

Akt. sør 

Akt. nord 

Dressur- og apportkurs April → Nedre Lein/ 

Rinnleiret 

Akt. nord 

Akt. sør 

Ringtrening for utstilling Mai  Verdal og 

Steinkjer 

Akt. nord 

Akt. sør 

 

ITFK’s utstilling 15. juni Stiklestad 

Camping 

Utstillingsutvalget 

Stiklestad-utstillinga,  

ITFK-stand, 

aversjonstrening 

og apportkonkurranse.   

15. juni Stiklestad 

Camping 

Akt. sør 

Vårklonken 15. juni Stiklestad  Festkomiteen 

Åpning Heia 15. juli Heia Ogndal Akt. nord 

Åpning Markavola 1.august Markavola Akt. sør 

Høstprøven 30. august – 1. 

september 

Hovedkvarter 

Rinnleiret 

Jaktprøveutvalget 

Valpekurs Høsten  Verdal Akt. nord 

Høstmøte November  Verdal Akt. nord 

Årsfest 23. november Soltun 

grendehus 

Festkomiteen 



VEDLEGG 1: PREMIERTE ITFK-HUNDER PÅ JAKTPRØVE – 2018 I NORGE  

(kilde Royalura.com) 

 

ES Turbekken`s Kjapp Irene og Ole Morten Rømo 

Vinter: Stjørna JFF 1.UK/ Høst: Stjørna JFF 1.AK, NESK Hjerkinn 2.AK 

P Fjellrypas Rf Ailo Frank Robert Brekke 

Vinter: Stjørna JFF 2.UK, NISK/Røros JFF 2.UK, Nordenfjeldske FHK 

Storlidalen 1.UK 

GS Børgsjitens Vd Faiza Marius og Mona Aakervik 

Vinter: Namdal FHK’s Namdalsprøve 1.VK finale, NM-Individuelt Andøya 3.VK 

kval 

IS Loke Robert Daniel Hermann 

Vinter: Namdal FHK’s Namdalsprøve 3.AK, ITFK 2.AK, 

GS Finnvola`s Kira Tor Erik Arntsen 

Vinter: Namdal FHK’s Namdalsprøve 2.UK/ Høst: Namdal FHK Lurudalen 2.AK 

GS Svartvatnets Shiba Svein Morten Laugsand 

Vinter: Namdal FHK’s Namdalsprøve 2.AK, ITFK 2.AK, Namdal FHK Lifjellet 

3.AK/  

Høst: Namdal FHK Lurudalen 2.AK, ITFK 2.AK 

KM Ospekollens B-Frøya Hans Ole Ingulfsvann 

Vinter: Namdal FHK’s Namdalsprøve 2.AK/ Skog: NGK Hemne 3.AK 

GS Finnvola`s Ria Bente Kjøraas Knoph 

Vinter: Namdal FHK’s Namdalsprøve 2.UK 

ES Strydalens Chui Frank Robert Brekke 

Vinter: NBK Ålen 2.AK, Orkla JFF 2.AK, HED-OPP’s Dovrefjellprøve 1.AK, 

Nordenfjeldske FHK Storlidalen 1.AK 

ES Jokkehunders King Erling Ragnar Hermann 

Vinter: ITFK 2.UK 

SV A-Beethoven Av Brandsegg Søndre Rune Fossum 

Vinter: ITFK 2.VK finale, NM-individuelt Andøya 4.VK semi, Namdal FHK 

Lifjellet 2.VK kval, Salten FHK Saltfjellet 1.VK m/CK kval/ Høst: Namdal FHK 

Lurudalen 2.VK kval, ITFK 2.VK finale, NM-individuelt Hjerkinn 1.VK m/CK kval 

P Furukollen`s Shotgun Boogie Geir Anders Kvåle 

Vinter: ITFK 2.UK/ Høst: ITFK 2.AK  

ES Kvernmomarka`s F-C Røya Jon Olav Helden 

Vinter: ITFK 1.UK + 1.UK 

GS Harry Anita Inderdal 

Vinter: ITFK 4.VK kval, NISK/Røros JFF 2.VK kval, NM-Individuelt Andøya 1.VK 

kval 

B Messi Knut Robert Staahl 

Vinter: ITFK 2.AK 



B Kruttåsen`s L Lago Bente Kjøraas Knoph 

Vinter: ITFK 2.AK, Vefsn JFF Hattfjelldal 2.AK, Namdal FHK Lifjellet 2.AK/ 

Høst: ITFK 1.AK + 1.AK 

ES Dancess av Astafjord Torbjørn Eliasson 

Vinter: ITFK 2.UK, Orkla JFF 1.UK/ Høst: ITFK 2.UK/ Skog: Tiur’n Jakt Hoinn 

og Fiskeklubb Malvik 2.AK 

GS Bukkafjellets Br Aro Rune Busch 

Vinter: ITFK 2.AK, Namdal FHK Lifjellet 1.AK 

IS Tuvberget`s Killer Anita Inderdal 

Vinter: NISK/Røros JFF 2.UK/ Høst: Stjørna JFF 1.UK 

B Raunakken`s Cox Nils B Skaar  

Vinter: NM-individuelt Andøya 1.VK m/CK kval + 2.VK finale, NM-lag vinter 2.VK 

(individuelt og vinner av pokalen), Vefsn JFF Hattfjelldal 3.VK finale/ Høst: 

Namdal FHK Lurudalen 4.VK kval, NESK Hjerkinn 1.VK kval, NM-individuelt 

Hjerkinn 3.VK kval 

GS Kvænangsfjellets Ramp Pål Andor Kjesbu 

Vinter: Meråker JFF 2.AK/ Høst: ITFK 2.AK 

ES Skogbannet`s Thira Morten Lund 

Vinter: Meråker JFF 2.UK/ Høst: NISK/Røros JFF 2.UK, ITFK 3.UK + 1.UK 

ES Berkjestølen`s Tempo Olav Wohlen 

Vinter: Meråker JFF 1.UK, Namdal FHK Lifjellet 2.UK  

ES Rotåa`s Quick Krister Stav 

Vinter: Meråker JFF 5.VK,  Orkla JFF 2.VK finale, NGK Storlidalen 5.VK kval + 

4.VK finale 

ES Pei Fang Vilkas Jan R Tunby 

Vinter: Meråker JFF 1.UK, Agder FHK Hovden 2.UK/ Lavland: HED-OPP FHK 

Mjøsprøve 2.AK 

GS Lunvika`s Skravla Lars Aarvik Kjønstad/Hans Kjønstad 

Vinter: Meråker JFF 2.UK, Namdal FHK Lifjellet 1.UK + 1.UK/ Høst: Stjørna JFF 

2.UK + 1.UK, Namdal FHK Lurudalen 1.UK 

GS Kvænangsfjellets Luna Pål Anders Wang 

Vinter: Orkla JFF 1.VK m/CK finale, NGK Storlidalen 3.VK kval 

ES Rotåa`s Aisa Magnus Haugen 

Vinter: Østerdal FHK Tolga 1.VK kval, NGK Storlidalen 2.VK finale 

P Likko`s Arn Sturla Bendiksen/Øyvind Kleiven 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 2.UK/ Høst: Namdal FHK Lurudalen 2.UK 

ES Gallok`s Fanta Olav Margido Bratberg 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 2.UK/ Høst: Namdal FHK Lurudalen 3.AK 

ES Heggsjøfjellet`s Biko Stig Gorseth 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 2.UK 

 



ES Texaslia`s Skott Erling Ragnar Hermann 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 1.AK 

P Fjellrypas Rf Trass Terje Bjugan 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 1.UK 

SV Springleikens Ago Jan Petter Jermstad 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 2.UK 

GS Bjørktun Trixie Svein Morten Laugsand 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 2.UK + 1.UK 

ES Goppollens Fauna Frode Bratberg 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 1.AK 

GS Børgsjitens FL Gordon Rune Busch 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 2.UK/ Høst: Namdal FHK Lurudalen 2.UK 

ES Sarabakks Up’n’ Quick Hans Andreas Øygarden 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 1.VK/ Høst: NM-individuelt Hjerkinn 2.VK kval  

ES Sætermoen`s Tira Th Helgar Sætermo og Torill Bjørbekk 

Vinter: Namdal FHK Lifjellet 1.VK finale 

B Rypkleppen`s C Ninja Tommy Susegg Aune  

Vinter: HED-OPP’s Dovrefjellprøve 1.VK/ Høst: Namdal FHK Lurudalen 2.VK kval 

+ 1.VK m/Cacit finale, NM-lag høyfjell 1.VK (individuelt og vinner av 

Høyfjellspokalen)  

ES Langsåbakken`s Shori Jostein Myhr 

Vinter: NGK Storlidalen 1.UK/ Høst: NPK Hjerkinn 2.UK 

SV A-Myrtel Av Brandsegg Søndre Rune Fossum 

Vinter: HED-OPP’s Rolf Sevendals minneløp 1.VK m/CK semi  

ES Skogbannets Ask Andreas Trefjord 

Vinter: Nordenfjeldske FHK Storlidalen 1.UK/ Høst: ITFK 2.UK, NBK Ålen 1.UK  

ES Jokkehunders Daisy Joakim Aurstad 

Vinter: Salten FHK Saltfjellet 2.UK 

P Høytjønna`s Aiko Aleksander Ystmark 

Vinter: Salten FHK Saltfjellet 3.AK 

SV Kvitsteindalen`s E-Hedda Rune Fossum 

Høst: Stjørna JFF 1.VK kval + 3.VK finale, ITFK 3.VK kval + 1.VK finale 

GS Finnvola`s Pater Frode Winge 

Høst: Stjørna JFF 1.VK m/CK kval, Nordenfjeldske FHK Sølvhundprøve 

Kongsvold 1.VK kval 

GS Bukkafjellets Bn Nike Arild Dahl  

Høst: Stjørna JFF 2.VK m/CK kval + 1.VK finale, Namdal FHK Lurudalen 1.VK kval 

+ 2.VK finale, NVK Trøndelag Høgkjølen 2.VK kval 

ES Stillatjønna`s Lita Sindre Børmark 

Høst: Stjørna JFF 2.AK, Namdal FHK Lurudalen 3.AK 

 



ES Goppollens Troya Olav Bratberg 

Høst: Stjørna JFF 1.AK 

KV Tiurjegerns Nemi Tommy Susegg Aune 

Høst: Namdal FHK Lurudalen 1.AK 

ES Hågakollens Elena Rune Fossum 

Høst: Namdal FHK Lurudalen 2.UK, ITFK 2.UK 

B Storsnasen`s Vidda Sveinung Aune 

Høst: Namdal FHK Lurudalen 3.AK, ITFK 1.AK 

ES Hærvola`s Zita Jens Petter Stamnes 

Høst: Namdal FHK Lurudalen 2.UK + 2.UK 

GS Tøfteaasen`s Shakira Ailin Wigelius 

Høst: Namdal FHK Lurudalen 1.AK + 2.AK 

GS Børgsjitens VF Holly Mona og Marius Aakervik 

Høst: Namdal FHK Lurudalen 1.UK, ITFK 2.UK 

GS Børgsjitens FL Gin-T Mona og Marius Aakervik 

Høst: Namdal FHK Lurudalen 1.UK, ITFK 3.UK 

KV Aphhäxans Berlins Remo Jon Inge Alstadvold 

Høst: Namdal FHK Lurudalen 1.VK kval 

B AT Black Magic Torkjel Fredin 

Høst: Namdal FHK Lurudalen 2.AK, NBK Ålen 2.AK 

ES Steinrabben`s Toya Reidar Wikdahl  

Høst: Namdal FHK Lurudalen 1.UK 

IS US Famous Ronny Aksnes/ Janne Holmli 

Høst: Namdal FHK Lurudalen 2.AK 

P Eraaks U-Hera Marit Rendum 

Høst: NISK/ Røros JFF 3.AK 

P Barentsvidda`s E Bianca I`impavido Ulf Arne Gürgens 

Høst: Øystre Slidre JFF Beitostølen 2.UK, NPK Hjerkinn 1.UK, Unghund Grand 

Prix Rjukan 3. pr UGP, Nordenfjeldske FHK Sølvhundprøve Kongsvold 3.UK/ 

Lavland: Østfold FHK 1.UK + 1.UK  

P Langlandsmoens Black Ella Ketil Aune 

Høst/ NPK Hjerkinn 1.AK + 1.AK + 3.AK, Nordenfjeldske FHK Sølvhundprøve 

Kongsvold 1.VK kval 

P Skoglykka`s Larsen XO Andreas Jørgensen 

Vinter: Nordenfjeldske FHK Storlidalen 1.UK/ Høst: NPK Hjerkinn 2.UK 

ES Miss Nala Av Bokkedal`n Frode Edvardsen 

Høst: ITFK 1.AK 

ES Steinrabben`s Trine Thomas Holthe 

Høst: ITFK 1.UK 

ES Skogbannets Tesla Janne Holmli 

Høst: ITFK 3.UK + 3.UK  



IS Redlabs Tf Xera Anders Borgsø 

Høst: ITFK 2.AK 

B Suhlegan O`Hunter Ronny Sagmo 

Høst: ITFK 3.AK 

IS Rishovda`s Senta Per Gunnar Svendsen 

Høst: ITFK 3.UK 

GS Bjørktun Bazinga Espen E. Solheim 

Høst: ITFK 2.AK 

GS Kvænangsfjellet`s Ramp Pål Andor Kjesbu 

Høst: ITFK 2.AK 

ES Vindølas Negus Frank Robert Brekke 

Høst: Støren JFF Holtsjøen 2.UK, Trondheim JFF Haltdalen 2.UK + 1.UK 

ES Dulles B Tiba Kåre Norum 

Nordenfjeldske FHK Sølvhundprøve Kongsvold 3.VK kval 

GS Langsundets Ville Marius Aakervik 

Høst: Namdal FHK Tunnsjøen 2.VK 

GS Gaia Bente Kjøraas Knoph 

Høst: Namdal FHK Tunnsjøen 3.VK 

B Orreskogen`s Ray Sven Oddne Haugen 

Høst: NVK Trøndelag Høgkjølen 2.AK 

B Ajakawis Bajas Wenche Eide/Ketil Eide 

Lavland: HED-OPP FHK Mjøsprøve 1.AK 

 

 

Vi beklager hvis vi har glemt noen.  

Styret i Inn-Trøndelag Fuglehundklubb 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 2: Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969  

Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 

 

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. 

 

Kap 1 Innledende bestemmelser  

 
§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Inn-Trøndelag fuglehundklubb, og forkortes til ITFK. Klubben er 

selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i 

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), 

og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKF’s og NKK’s lover og 

bestemmelser. 

 

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Inn-Trøndelag. 

 

Klubben har verneting i Verdal.  

 

§1-2 Formål  

ITFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund. ITFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 

behandling av hunder.  

 

§1-3 Definisjoner  

Klubbens organer:  

- Årsmøtet 

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styret  

- Valgkomite  

- Revisorer 

 

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette  

 

§2-1 Medlemskap  

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 

hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 

medlem kan anke avslag til NKK’s Appellutvalg.  

 

ITFK har følgende medlemskategorier: hovedmedlem, husstandsmedlem og æresmedlem. 

 

Som æresmedlem kan utnevnes den som i særlig grad har gagnet klubbens virksomhet, eller 

på annen måte har gjort seg fortjent over lengre tid. Forslag til æresmedlemskap fremmes for 

styret av minst 2 medlemmer som begge har vært medlem i minst 5 år. Det avgjøres i styret 

ved hemmelig skriftlig avstemning, og krever ¾ flertall. Blir det ikke vedtatt, protokollføres 

intet. Det utnevnte æresmedlem overrekkes diplom hvor begrunnelse for utmerkelsen er 

påført. Det tildeles videre et spesielt klubbmerke for æresmedlem og gratis livsvarig 

medlemskap i ITFK. Æresmedlem har for øvrig fulle medlemsrettigheter, og 

æresmedlemskap utdeles på årsmøte eller årsfest.   



§2-2 Medlemskontingent  

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av 

NKK’s Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.  

  

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  

 

§2-3 Medlemsplikter  

Medlemmene er forpliktet til å støtte ITFK’s, FKF’s og NKK’s virksomhet samt å følge 

ITFK’s, FKF’s og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn 

i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, 

FKF eller klubben. 

 

§2-4 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 

annen uregulert gjeld til klubben  

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  

d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7  

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner  

NKK’s lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.  

 

 

Kap 3 Organisasjon  

 

§3-1 Høyeste myndighet  

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. mars.   

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 

lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 

flertall).  

 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  

 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 

møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig 

medlemskap.  

 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. 

 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 

representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.  

 



§3-3 Innkalling  

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  

 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan 

sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens 

nettsider.  

 

Med innkallelsen skal følge:  

- Dagsorden  

- Årsberetning   

- Regnskap med revisors beretning  

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene 

må være 

  styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

- Budsjett for neste år 

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi 

observatører rett til å være til stede.  

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet.  

c) Behandle årsberetning  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning  

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 

Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

g) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år 

h) Velge:  

- Leder for 1 år  

- Nestleder for 1 år  

- Sekretær for 2 år 

- Kasserer for 2 år 

- Aktivitetsutvalg Nord for 2 år med leder for 2 år 

- Aktivitetsutvalg Sør for 2 år med leder for 2 år 

- Utstillingsutvalg for 2 år med leder for 2 år 

- Jaktprøveutvalg for 2 år med leder for 2 år 

- Dommerutvalg for 2 år med leder for 2 år 

- Gullmerkekomite for 2 år 

- Festkomite for 2 år med leder for 1 år   

- Redaksjon for 2 år 

- Revisorer for 2 år og vararevisor for 2 år  

- Valgkomite for 2 år med leder for 1 år, samt vararepresentant for 1 år.  



En av de som sitter i styret velges som nestleder. 

 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

 

Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” 

kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til 

saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.  

 

Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater 

til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller 

ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte. 

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene 

forlanger det. 

  

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 

saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag 

til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.   

 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.  

 

 

Kap 4 Styret m.v.  

 

§4-1 Styret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, leder aktivitetsutvalg nord, leder 

aktivitetsutvalg sør, leder utstillingsutvalg, leder jaktprøveutvalg og leder dommerutvalg.  

 

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 

skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og 

NKK.  

 

§4-3 Styrets oppgaver er:  

- lede klubben mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte  

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

- oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer  

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen  

 

 

 



Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer  

 

§5-1 Valgkomite  

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes.  

 

§5-2 Revisor  

Årsmøtet velger 2 revisorer og vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir 

beretning til årsmøtet. Både revisorer og vararevisor bør være personer med kunnskap og 

erfaring i regnskapsførsel.  

 

 

Aktivitetsutvalg Nord 

Utvalget består av leder pluss minimum 4 medlemmer og er spesielt ansvarlig for aktivitet i 

norddelen av klubbens virkeområde. Aktivitetene  bør være medlemsmøter, dressur-

/apportkurs, apportprøver og annen fuglehundfaglig aktivitet alene eller i samarbeid med 

andre klubber. Utvalget har ansvaret for drifting av sine dressurområder. 

  

Aktivitetsutvalg Sør 

Utvalget består av leder pluss minimum 4 medlemmer og er spesielt ansvarlig for aktivitet i 

sørdelen av klubbens virkeområde. Aktivitetene  bør være medlemsmøter, dressur-

/apportkurs, apportprøver og annen fuglehundfaglig aktivitet alene eller i samarbeid med 

andre klubber. Utvalget har ansvaret for drifting av sine dressurområder. 

 

Utstillingsutvalget 

Utvalget består av leder pluss minimum 4 medlemmer og gjennomfører klubbens utstilling(er) 

og andre aktiviteter knyttet til eksteriørbedømming av hund i klubbens regi. Utvalget forestår 

kåringen av årets utstillingshund i klubben.   

 

 Jaktprøveutvalget 

Utvalget består av leder pluss minimum 4 medlemmer og gjennomfører jaktprøver i klubbens 

regi, arrangerer klubbmesterskap og annen aktivitet som utvalget eller styret initierer. 

Utvalget forestår kåringen av årets hunder etter deres resultat på jaktprøver.   

 

Dommerutvalg 

Utvalget består av leder pluss 2 medlemmer og har ansvaret for uttak av dommerkandidater 

og gjennomfører dommerutdanning etter FKF’s retningslinjer. Videre har utvalget ansvar for 

etterutdanning av klubbens dommere. Ved revisjon av jaktprøvereglementet skal utvalget 

gjennomføre høringer blant klubbens dommere. Utvalget bør være representert på 

dommerkonferanser i regi FKF. Utvalget skal også forestå utdanning av instruktører med 

tanke på dressur-/apportkurs i klubbens regi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gullmerkekomite 

Komiteen består 3 medlemmer som alle forutsettes å ha hatt sammenhengende medlemskap i 

klubben de siste 5 år. 

ITFK’s gullmerke tildeles etter følgende kriterier: 

- Utenom jubileumsår kan det tildeles 1 gullmerke pr år 

- Gullmerket kan unntaksvis tildeles ikke-medlemmer og i tilfelle kun med 

enstemmighet i gullmerkekomiteen 

- Gullmerket skal være en stimulans for fremme av klubblivet, og det er ikke antall år 

som vedkommende kandidat har vært medlem som legges til grunn, men 

vedkommendes innsats gjennom kortere eller lengre tid 

- Gullmerket deles ut på Årsmøtet eller årsfest 

 

Festkomite 

Komiteen består av leder pluss 3 medlemmer og har ansvaret for gjennomføring av fester i 

klubbens regi. 

 

Redaksjon består av 2 medlemmer og forestår klubbens medlemsblad. Klubbens hjemmeside 

kan driftes av noen utenom redaksjonen. 

 

 

 

 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

 

§6-1 Lovendringer  

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 

endringer av disse må sendes FKF’s styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt 

som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

 

§6-2 Tolking av lovene  

NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk 

som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKK’s lover § 6-1. 

 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer 

beslutningen om oppløsning i kraft.  

 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 

årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.  
 

 

 

 



VEDLEGG 3: Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969  

 
Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2019 

 

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. 

 

Kap 1 Innledende bestemmelser  

 
§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Inn-Trøndelag fuglehundklubb, og forkortes til ITFK. Klubben er 

selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i 

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), 

og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKF’s og NKK’s lover og 

bestemmelser. 

 

Klubben er lokal fuglehundklubb og har sitt virkeområde i Inn-Trøndelag. 

 

Klubben har verneting i Verdal.  

 

§1-2 Formål  

ITFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund. ITFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 

behandling av hunder.  

 

§1-3 Definisjoner  

Klubbens organer:  

- Årsmøtet 

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styret  

- Valgkomite  

- Revisorer 

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette  

 

§2-1 Medlemskap  

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 

hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 

medlem kan anke avslag i henhold til NKK’s til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

 

ITFK har følgende medlemskategorier: hovedmedlem, husstandsmedlem og æresmedlem. 

 

Som æresmedlem kan utnevnes den som i særlig grad har gagnet klubbens virksomhet, eller 

på annen måte har gjort seg fortjent over lengre tid. Forslag til æresmedlemskap fremmes for 

styret av minst 2 medlemmer som begge har vært medlem i minst 5 år. Det avgjøres i styret 

ved hemmelig skriftlig avstemning, og krever ¾ flertall. Blir det ikke vedtatt, protokollføres 

intet. Det utnevnte æresmedlem overrekkes diplom hvor begrunnelse for utmerkelsen er 

påført. Det tildeles videre et spesielt klubbmerke for æresmedlem og gratis livsvarig 

medlemskap i ITFK. Æresmedlem har for øvrig fulle medlemsrettigheter, og 

æresmedlemskap utdeles på årsmøte eller årsfest.   



§2-2 Medlemskontingent  

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av 

NKK’s Representantskapsmøte samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.  

  

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  

 

§2-3 Medlemsplikter  

Medlemmene er forpliktet til å støtte ITFK’s, FKF’s og NKK’s virksomhet samt å følge 

ITFK’s, FKF’s og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn 

i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, 

FKF eller klubben. 

 

§2-4 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 

annen uregulert gjeld til klubben  

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  

d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7  

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner  

NKK’s lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.  

 

Kap 3 Organisasjon  

 

§3-1 Høyeste myndighet  

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. mars.   

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 

lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 

flertall).  

 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  

 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent i det år årsmøtet avholdes har møterett 

og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. 

 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 

representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.  

 

§3-3 Innkalling  

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  



 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 

sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens 

nettsider.  

 

Med innkallelsen skal følge:  

- Dagsorden  

- Årsberetning   

- Regnskap med revisors beretning  

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene 

må være 

  styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

- Budsjett for neste år 

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi 

observatører rett til å være til stede.  

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet.  

c) Behandle årsberetning  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning  

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 

Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 

h) Velge:  

- Leder for 1 år  

- Nestleder for 1 år  

- Sekretær for 2 år 

- Kasserer for 2 år 

- Aktivitetsutvalg Nord for 2 år med leder for 2 år 

- Aktivitetsutvalg Sør for 2 år med leder for 2 år 

- Utstillingsutvalg for 2 år med leder for 2 år 

- Jaktprøveutvalg for 2 år med leder for 2 år 

- Dommerutvalg for 2 år med leder for 2 år 

- Gullmerkekomite for 2 år 

- Festkomite for 2 år med leder for 1 år   

- Mediautvalg for 2 år 

- Revisorer for 2 år og vararevisor for 2 år  

- Valgkomite for 2 år med leder for 1 år, samt vararepresentant for 1 år.  

 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 



Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av 

domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller 

oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til 

saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.  

 

Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater 

til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller 

ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte. 

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene 

forlanger det. 

  

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 

saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag 

til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.   

 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.  

Ved valg; Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. 

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 

 

Kap 4 Styret m.v.  

 

§4-1 Styret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, leder aktivitetsutvalg nord, leder 

aktivitetsutvalg sør, leder utstillingsutvalg, leder jaktprøveutvalg og leder dommerutvalg.  

 

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 

skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og 

NKK.  

 

§4-3 Styrets oppgaver er:  

- lede klubben mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte  

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

- oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer  

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen  

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer  

 

§5-1 Valgkomite  



Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes.  

 

§5-2 Revisor  

Årsmøtet velger 2 revisorer og vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir 

beretning til årsmøtet. Både revisorer og vararevisor bør være personer med kunnskap og 

erfaring i regnskapsførsel.  

 

Aktivitetsutvalg Nord 

Utvalget består av leder pluss minimum 4 medlemmer og er spesielt ansvarlig for aktivitet i 

norddelen av klubbens virkeområde. Aktivitetene bør være medlemsmøter, dressur-

/apportkurs, apportprøver og annen fuglehundfaglig aktivitet alene eller i samarbeid med 

andre klubber. Utvalget har ansvaret for drift av sine dressurområder. 

  

Aktivitetsutvalg Sør 

Utvalget består av leder pluss minimum 4 medlemmer og er spesielt ansvarlig for aktivitet i 

sørdelen av klubbens virkeområde. Aktivitetene bør være medlemsmøter, dressur-/apportkurs, 

apportprøver og annen fuglehundfaglig aktivitet alene eller i samarbeid med andre klubber. 

Utvalget har ansvaret for drift av sine dressurområder. 

 

Utstillingsutvalget 

Utvalget består av leder pluss minimum 4 medlemmer og gjennomfører klubbens utstilling(er) 

og andre aktiviteter knyttet til eksteriørbedømming av hund i klubbens regi. Utvalget forestår 

kåringen av årets utstillingshund i klubben.   

 

 Jaktprøveutvalget 

Utvalget består av leder pluss minimum 4 medlemmer og gjennomfører jaktprøver i klubbens 

regi, arrangerer klubbmesterskap og annen aktivitet som utvalget eller styret initierer. 

Utvalget forestår kåringen av årets hunder etter deres resultat på jaktprøver.   

 

Dommerutvalg 

Utvalget består av leder pluss 2 medlemmer og har ansvaret for uttak av dommerkandidater 

og gjennomfører dommerutdanning etter FKF’s retningslinjer. Videre har utvalget ansvar for 

etterutdanning av klubbens dommere. Ved revisjon av jaktprøvereglementet skal utvalget 

gjennomføre høringer blant klubbens dommere. Utvalget bør være representert på 

dommerkonferanser i regi FKF. Utvalget skal også forestå utdanning av instruktører med 

tanke på dressur-/apportkurs i klubbens regi.  

 

Gullmerkekomite 

Komiteen består 3 medlemmer som alle forutsettes å ha hatt sammenhengende medlemskap i 

klubben de siste 5 år. 

ITFK’s gullmerke tildeles etter følgende kriterier: 

- Utenom jubileumsår kan det tildeles 1 gullmerke pr år 

- Gullmerket kan unntaksvis tildeles ikke-medlemmer og i tilfelle kun med 

enstemmighet i gullmerkekomiteen 

- Gullmerket skal være en stimulans for fremme av klubblivet, og det er ikke antall år 

som vedkommende kandidat har vært medlem som legges til grunn, men 

vedkommende sin innsats gjennom kortere eller lengre tid 

- Gullmerket deles ut på Årsmøtet eller årsfest 



Festkomite 

Komiteen består av leder pluss 3 medlemmer og har ansvaret for gjennomføring av fester i 

klubbens regi. 

 

Mediautvalg 

Utvalget består av 2 medlemmer og drifter klubbens hjemmeside og facebookside. 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

 

§6-1 Lovendringer  

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 

endringer av disse må sendes FKF’s styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt 

som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

 

§6-2 Tolking av lovene  

NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk 

som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKK’s lover § 6-1. 

 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer 

beslutningen om oppløsning i kraft.  

 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 

årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.  

 

§ 6-4 Flertallsdefinisjoner 
De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKK’s lovmal for klubber skal legges til 
grunn. 
Simpelt flertall 

- Flest stemmer 
Alminnelig flertall 

- 50 % +1 av de avgitte stemmer 
- Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall 
- 50 % +1 av de avgitte stemmer 
- Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 
- 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall 
- Blanke stemmer teller 
- Bruk er vedtektsfestet  

 
Ved valg; Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første 
avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest 
antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd 
alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i 
hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes 
(også aktuelle forhåndsstemmer). 
 


