
HVA ITFK’s styremøte nr. 5/2017 

NÅR Onsdag 21. november kl. 18.00-22.00 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Brynjar, Bjørnar, Ketil, Bjørn, Stig (for Anita), Thomas, 

Terje og Andreas.  
 

Sak 26/17 – Innkomne post 

Søknad om støtte til jakt i Verdal. 

Vedtak: 

I fjor gav vi 5 000 som en oppstartssum. Vi bestemmer at vi også gir det i 2018, men vi 

ønsker en rapport/årsmelding eller et slags referat på resultat av uttaket av rovvilt. 

 

27/17 – Fra utvalgene 

Utstillingsutvalget 

Ingen spesiell virksomhet siden siste møte. Regnskap er levert til kasserer. Har begynt 

sonderingen etter dommere til neste års utstilling som blir den 09.06.18. Søknad om 

utstilling 2019 er sendt, men Terje sjekker ut detaljene angående søknadsprosessen. Har 

også noen tanker om neste års jubileumsutstilling. 

Jaktprøveutvalget 

Stor deltakelse på prøven. God økonomi og veldig bra arrangement, men med små detaljer 

(spekemat o.l.) hadde det blitt helt prima. Utvalget tenker å inviterer inn flere medlemmer 

som kan bidra under arrangementet slik at det ikke blir så voldsomt mye på 

utvalgsmedlemmene. Prøvene til neste år er under kontroll, har fått den foreløpige 

terminlista, men den er ikke vedtatt enda.  

Aktivitetsutvalg nord 

Det er avholdt et par møter i utvalget. Både dressurkurset og treningsterrenget har fungert 

bra. Er så heldig at det er mange instruktører å ta av. Høstmøtet er under kontroll. 

Spennende å se hvor mange som kommer. Aktivitetsukene blir mest sannsynlig i uke 14 og 

15 for utvalgene. 

 

 

 



Aktivitetsutvalg sør 

Utvalget har hatt møte og laget en årsplan for neste år. Aktivitetsuke, treningsterreng og 

apportkonkurranse blir ca. som i år. Høstmøtet til neste år er allerede under planlegging. 

Utvalget har snakket om alternativ plass for dressurkurset. Det er behov for flere 

instruktører hvis antallet hunder skal opprettholdes, uavhengig av plass. Det er planlagt et 

par møter for instruktørene slik at de blir så synkronisert som mulig. Dommerutvalget og 

aktivitetsutvalget samarbeider om dette. Leder i akt. sør tar ansvar for organiseringen av det 

møtet. 

Dommerutvalget 

Det er planlagt instruktørkurs i både fase 1 og fase 2 kurs. Klubben har 5 nye kandidater som 

er oppmeldt til Kongsvold 1, og for disse skal det både være teori og praksis i løpet av 

vinteren. Det blir samling for klubbens dommere i januar anledning revisjon at 

jaktprøvereglementet.  

Til diskusjon: Hvilke kriterier skal vi ha for å delta på fase 1-kurs?  

Egnethet blir avgjørende, og dommerutvalget får myndighet til å ta slike 

utvelgelser/avgjørelser.  

 

Sak 28/17 – Jubileumsboka 

Komiteen er kommet godt i gang. Flere som har startet skrivearbeidet og innsamlingen av 

bilder. Bjørn og Helgar følger opp spørsmål om moms med designtrykk. Styret bør komme 

med et forslag til hvor mye penger klubben skal bruke på jubileumsboka. 

Vedtak: Vi bestemmer at dette blir en sak på årsmøtet. Sekretær ordner forslag til tekst på 

årsmøtesak. 

Forslag:  

Sak – Jubileumsbok 2019 

Årsmøtet må ta stilling til hvor mye penger som skal settes av på neste års budsjett til 

arbeidet med jubileumsboka. 

 

Sak 29/17 – Årsmøte, årsmelding, regnskap og budsjett 

Årsmøte: Fortsatt en god del diskusjon om årsfest som påvirker årsmøte.  

Har fått inn de fleste årsmeldinger, og arbeidet med årsmeldingen er godt i gang.  



Regnskapsgjennomgangen for utvalgene er gjennomgått. Totalt for året går vi mye i 

overskudd selv om vi har budsjettert med mye i minus. Tallene blir presentert på årsmøtet. 

Budsjettforslag fra kasserer blir diskutert med utvalgene, og kasserer summerer og kommer 

med et forslag til årsmøtet for neste år.  

Vedtak: 

Vi bestemmer at årsmøtet neste år blir fredag 09.02.18 etter klubbmesterskapet (det betyr 

at klubbmesterskapet blir lørdag 03.02.18). Vi deler da ut årets hunder 2017 og 

klubbmester 2018. Vi ordner en sak til årsmøtet der vi nok en gang diskuterer tidspunkt og 

innholdet for årsfest. Årsfesten 2018 er bestemt arrangert høsten. Sekretær ordner forslag 

til tekst på sak til årsmøtet.  

Forslag:  

Sak – Årsfesten i ITFK 

Styret ønsker at tidspunkt for fremtidige årsfester blir vurdert, enten at årsfesten avholdes 

på nyåret eller på ett senere tidspunkt på høsten. Dette på grunn av kåringen av årets 

hunder foregående år. 

 

Sak 30/17 – Aktivitetskalender  

Vedtak:  

Sekretær sender ut fjorårets til utvalgslederne (er vedlagt i dette referatet). 

Utvalgslederne sender oppdaterte datoer og innhold tilbake. 

 

Evt.  

Alle undersøker om vi kan få noen til å male fat til dommergaver og årets hunder etc. 

Bjørn legger ut info om kåringer av årets hunder på hjemmesiden. 

 

 

Neste styremøte blir 24.01 klokka 19.00 på Verdal hotell. 

 

Referent A. Trefjord 



Vedlegg 1 – 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 

 


