
ÅRSMELDING INN-TRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBB 2011 

 

 

 

Vinner av NM-Vinter 2011 - ITFK gratulerer! 
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STYRETS ÅRSMELDING 2011 

Styret i ITFK har i 2011 bestått av følgende personer: 

Leder:     Helgar Sætermo 

Sekretær og nestleder:   Terje Bjugan 

Kasserer:     Viggo Skålsvik 

Leder utstillingsutvalg:   Odd Are Sandhaugen  

Leder jaktprøveutvalg:    Tove Løvås 

Leder aktivitetsutvalg Sør:  Frode Strand 

Leder aktivitetsutvalg Nord  Åge Sjømark 

 

Medlemmer 

Ved utgangen av oktober 2011 hadde klubben 408 medlemmer, som fordelte 

deg slik: 

 

- Æresmedlemmer: 3 stk 

- Hovedmedlemmer: 359 stk 

- Husstandsmedlemmer: 46 stk 

 

Æresmedlemmene er Henrik Hoel Woll, Kjell Norum og Einar Holmvik. 

 

Klubben har også i 2011 hatt en økning i medlemstallet slik at vi nå er over 400 

medlemmer for første gang.  En liten økning i antall hovedmedlemmer og en litt 

større økning i husstandsmedlemmer. Styret er svært godt fornøyd med dette. 

Økningen skyldes nok flere forhold – godt omdømme som aktivt tilkjennegis, 

sosial profil og aktiviteter og tilbud som medlemmene ønsker.  ITFK er landets 

tredje største distriktskubb for fuglehunder.  

 

Klubben har i dag 15 personer/institusjoner som er tildelt klubbens gullmerke. 

Tove Løvås fikk gullmerket i 2011. 

 

Aktivitet 

Styret har i 2011 hatt 5 styremøter. Mellom møtene brukes e-post og telefon 

flittig. 

 

For første gang arrangerte vi en samling for alle tillitsvalgte den 22. mars på 

Holmen gård med Verdalsbruket som vert. Vi mener dette var nyttig for både 

gamle og nye tillitsvalgte. Klubbens aktiviteter ble gjennomgått og innspill og 

ideer i forhold til driften av klubben ble drøftet.   

 

Klubbens utvalg har gjennomført de planlagte aktivitetene og har hatt god 

kontakt med styret mellom styremøtene.   



Info’n er gitt ut 5 ganger i løpet av året. Styret er sammen med redaktørene 

opptatt av å videreutvikle Info’n. Avtale om Info’n var inngått med en av våre 

sponsorer ut 2011 og er forlenget i ytterligere 2 år. Andreas Trefjord har hatt 

hovedansvaret for Info’n som etter styrets mening har vært god i 2011. 

 

Vår hjemmeside besøkes av mange. Å drifte hjemmesiden er en krevende jobb 

om alle skal tilfredsstilles. Marius Andersen har vært webredaktør siden mai 

2010 og i høst tok Andreas Jørgensen over.  

Styret besluttet i april å opprette et medieutvalg i klubben. Utvalget har som 

oppgave å utgi Info’n og drifte hjemmesiden samt koordinere dette. Viggo 

Skålsvik er styrets representant.  

 

Klubben har inngått flerårige sponsoravtaler med AS Værdalsbruket, Steinkjer 

Kiropraktorsenter, Designtrykk, Steinkjer Dyreklinikk as, Smådyrklinikken, 

MX-Sport Steinkjer, MX-Sport og Devold, Malmo Sport Steinkjer.        

Avtalene innbærer både direkte sponsing og sponsing av premier og 

dommergaver. Her har klubbens sekretær nedlagt et betydelig arbeid.  

 

Styret er stolt av at klubben får fram nye jaktprøvedommere. Trond Kolstad, 

Ronny Sagmo og Arild Dahl besto alle autorisasjonsprøvene på Kongsvoll i 

august og er nye dommere. 

 

Representasjon 

Leder representerte klubben på FKF’representantskapsmøte i juni. Flere av 

klubbens medlemmer sitter i sentrale verv både i FKF og raseklubber, noe 

klubben profilerer seg godt på.  

 

Økonomi 

ITFK har holdt seg innenfor budsjettet for 2011 og klubbens økonomi er fortsatt 

meget god. Iherdig arbeid på sponsormarkedet bidrar til klubbens økonomi. For 

første gang har vi fått et betydelig beløp fra FKF til dekning av klubbens utgifter 

til dommerutdanning. Som følge av solid økonomi kan medlemskontingenten 

være lav. Det koster lite å delta på kurs og tilstelninger og det er heller ikke 

mange, om noen, klubber som kan tilby gratis treningsterreng for sine 

medlemmer.  

 

Klubbens beholdning fortsetter å vokse.  Å utvikle tilbudet til medlemmene er 

derfor en utfordring for styret. Dette ønsker vi skal skje i samråd med 

medlemmene.  

 

Hundenes prestasjoner 

ITFK-hunder har også markert seg i 2011. Pronto til Nils Skaar og Tove Løvås 

vant NM-vinter med kongepokal - gratulerer både eiere og ITFK.  Klubbens 



unghunder har markert seg med 13x1.UK fordelt på 9 hunder. 9 hunder har 

oppnådd 1.AK, en av dem på skog og en av dem på lavland. De 9 1.AK 

medførte 8 nye VK-hunder fra klubben.  20 hunder er premiert i VK. Disse 

sanket til sammen 40 VK-premier, derav hele 20 1.VK. Vi var representert i 

både finale NM-vinter og finale NM-høyfjell med to hunder i hver. En fra ITFK 

deltok i NM-lag vinter og to deltok i NM-lag høyfjell. En ITFK-hund var med i 

finale Norsk Derby.  I løpet av 2011 har fire ITFK- hunder har fått tittelen 

NJCH: GS Finnvola’s Tiri II til Bjørnar Boneng, ES Royaluras F-Racing til 

Mats Allan Skaret/ Roy Allan Skaret, ES V’Luca Du Mas Dèyraud til Per 

Brannsten/Frank Robert Brekke og ES Spjeldbergets Trym til Pål Inge Røe. 

 

Detaljert resultatoversikt over jaktpremieringer finnes for øvrig et annet sted i 

årsmeldingen. 

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

noen er avglemt tar styret velvilligst i mot beskjed om det. 

 

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

For styret ITFK, november 2011, Helgar Sætermo, leder 

 

 

 

ÅRSMELDING FRA AKTIVITETSUTVALG NORD 2011 

Aktivitetsutvalg nord har i 2011 bestått av: Åge Sjømark (leder), Anita Inderdal, 

Kristin Holm, Are Skaufel og Sigmund Bratberg. Vi har avholdt 4 møter i 

utvalget, og har ellers konferert på e-post og telefon ved behov. Vi vil rette en 

stor takk til instruktører og andre frivillige som velvillig stiller opp slik at vi kan 

gjennomføre alle våre aktiviteter. 

 

Åpent medlemsmøte 

I forbindelse med årsmøtet arrangerte aktivitetsutvalg nord medlemsmøte på 

Steinkjer kurssenter. Søstrene Vigdis Nymark og Birgit Westgård fortalte først 

litt om hundens bygning og hvilken bygning som foretrekkes på en funksjonell 

jakthund. Deretter demonstrerte de hvordan pelsen på fuglehundene våre bør 

trimmes, slik at hunden viser seg på best mulig måte i utstillingsringen.  

Birgit og Vigdis har vært aktive med fuglehunder både i utstillingsringen og på 

jaktprøve i mange år. Vigdis er også utdannet jakt- og utstillingsdommer. De har 

sammen trimmet alle mulig raser i profesjonelt i mange år.  

Selv om det var en irsk setter som ble brukt som demonstrasjonshund, forklarte 

damene med stor innlevelse hvordan de ulike rasene bør stelles i forkant av 



utstilling. De fortalte også litt om hva slags utstyr man bør ha, og ga tips om 

hvordan hunden bør håndteres mens man trimmer pelsen. Etterpå ble en strihåret 

vorsteh hentet fram. Den var av det vedlikeholdsfrie slaget, men damene 

forklarte litt rundt hvordan denne pelstypen bør stelles.   

De 22 medlemmene som hadde møtt opp hadde mange spørsmål og det ble en 

svært trivelig kveld med kjappe replikker og mye nyttig lærdom før 

utstillingssesongen startet. 

                                                                                       

Dressur og apportkurs  

I forkant av årets kurs ble alle instruktører samlet for oppdatering og 

samkjøring. Dressurkurset startet opp onsdag 16. mars, og gikk over fem 

kvelder. Med god påmelding ble det 32 hunder med stort og smått. Det ble 

arrangert 2 kvelder for de minste valpene, som gikk ut på preging og 

sosialisering. På de hundene som var med på selve appellkurset var det et 

aldersspenn fra 5 måneder til 3 år. De fleste rasene av stående fuglehunder var 

representert, pluss Tysk wachtelhund og Golden Retriever. Det blir terpet 

grunndressur gjennom hele kurset. De som ville trene apport ble delt opp i 2 

grupper. En gruppe på Mære, og en gruppe hos Terje i Støa. Kursene startet opp 

30. april og gikk over ca 6 kvelder. Siste kveld i Støa holdt veterinær Anita 

Inderdal et foredrag med hovedvekt på dvergbendelorm, flått, vaksinering, 

nesemidd og andre aktuelle tema. 

En stor takk til både de nyutdannede instruktørene og de rutinerte instruktørene 

som stiller opp år etter år!  

Aktivitetsuka                                                                                     

Aktivitetsuka ble i år gjennomført i uke 15. På grunn av forsinkelse i 

behandlingen av fritak fra båndtvangen i Steinkjer kommune ble det dessverre 

en del usikkerhet i forkant, men det ble tilslutt gitt dispensasjon på Henningvola. 

Det var satt opp 6 treningsdager. Været var ikke med oss den uka. Det var mye 

regn og ufyselig forhold, så det var ikke alle dagene det møtte opp hundeiere for 

å trene. Snøforholdene var heller ikke bra, så det ble tøffe forhold for de som var 

ute og trente denne uka. Vi takker de som stiller opp som instruktører og gjør 

aktivitetsuka til et fint tilbud for de som ønsker å trene lovlig etter 1. april. 

Aversjonsdressur på sau                                                                                      

3 onsdagskvelder i juni/juli arrangerte aktivitetsutvalg Nord aversjonsdressur på 

sau. I utgangspunktet var det beregnet to kvelder, men enkelte hunder måtte 

"lades opp", så det ble en tredje kveld. De fleste fuglehundrasene var 

representert. Ivar Elli ble godkjent instruktør til aversjonsdressur på sau. 

Gratulerer med det! Veldig bra oppmøte, noe som tyder på at fuglehundeierne 

tar dette seriøst. Stor takk til Torstein Sørlie og Line Salater som stilte sauer og 



beite til disposisjon for klubben, og som serverte kaffe i beste ITFK-ånd til alle 

som deltok. FLOTT!! Det ble i september arrangert nok et aversjonskurs for de 

som ikke hadde fått gjennomført dette før jakta startet. 

Heia dressurområde                                                                      

Dressurområdet var åpent i perioden 15.07-08.09. Det var også i år gratis for 

medlemmer å benytte seg av dressurområdet. Dette ser ut til å ha effekt. I 2011 

ble det skrevet ut 57 kort. Dette er en liten nedgang fra rekordåret 2010. Kun 3 

av disse kortene ble løst av ikke medlemmer. Det betyr at en stor andel av våre 

medlemmer benytter dette tilbudet. Det er svært gledelig! 16 – 17 juli hadde 

Norsk Pointerklubb samling og 23 – 24. juli hadde Norsk Bretonklubb treff  i 

dressurområdet. Det ble avviklet 2 egne instruksjonsdager. Føring av hund i 

fjellet ble lagt til begynnelsen av august. 

 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Ant. 

Trenings-

kort 

63 58 68 65 49 35 50 54 94 57 

Person-

besøk 

227 198 199 197 139 85 144 172 227 180 

Hunde-

besøk 

287 243 254 246 198 110 160 230 273 219 

 

ITFK har fortsatt svært gode erfaringer med bruken av dressurområdet. Tilbudet 

bidrar til å bevisstgjøre hundeeierne i forhold til båndtvangsbestemmelsene. 

Samtidig gir det mulighet til og fysisk å trene hundene i god tid før jakt og 

jaktprøvestart. 

Steinkjermartnan                                                                                             

ITFK har som tradisjon å delta på Steinkjermartnan med egen stand i 

Jernbaneparken. På årets martna, så prøvde Akt N et nytt opplegg. Vi skulle få 

“føggelhoinn” i fokus og markedsføre klubben på en positiv måte. Den 

tradisjonelle utstillingen ble sløyfet, og det ble arrangert et valpeshow for 

fuglehunder i gr. 7.  



Først så ble alle hunderasene som var til stede presentert i ringen. Kjell Eriksen 

presenterte irsksetter, Terje Bjugan: pointer, Are Skaufel: engelsksetter, Åge 

Sjømark: gordonsetter og Rune Fossum: vorstehrasene.  

Etter presentasjonen ble det valpeshow med bedømming av valpene. Terje 

Bjugan stod for bedømmingen av pointer, irsksetter og strihåret vorsteh. Are 

Skaufel hadde oppgaven med å bedømme engelsksetter og gordonsetter. Det ble 

gitt mange gode kommentarer og tilbakemeldinger underveis, og stemningen i 

og rundt ringen var meget stor. Latteren hang løst for å si det slik, og det kom til 

mer publikum underveis. I valpeshowet deltok det 5 irsksettere, 3 gordonsettere, 

2 pointere, 1 engelsksetter og 1 strihåret vorsteh. Alle de 12 valpene fikk 

deltakersløyfe og en sponsorpakke fra Felleskjøpet. 

Det ble vist hvordan en hund skulle føres og stilles opp i utstillingsringen, og 

hvordan en fuglehund skal klippes før utstilling. Are Skaufel klippet sin 

engelsksetter, og publikum fikk gå rundt å se hvordan dette skulle gjøres. En 

stor takk til Kira, som viste god tålmodighet under denne seansen med så mange 

tilskuere til stede.                                                                                             

Espen Bush fortalte litt om trening av hund på tam fugl. Det er ikke alle som er 

kjent med hvordan dette gjøres, og dette var nyttig informasjon for de fleste som 

var til stede i parken denne lørdagen.                                                             

Veterinær Anita Inderdal fra Steinkjer Dyreklinikk var også til stede for å svare 

på spørsmål som deltakere og tilskuere lurte på angående hund, hundehold og 

foring av hund.                                                                                                    

Det ble også anledning til å teste hundens sprintegenskaper. I et inngjerdet 

område med ca 50 m lengde fikk hund og eier virkelig prøvd samhandlingen seg 

i mellom. Det var veldig underholdene for tilskuerne, men mer slitsomt for 

deltakerne! Det deltok 13 hunder på sprinten. Raskeste hund 0 – 6 mnd var 

pointeren Janka med Lars Morten Håven på 4,5 sekund, 7 – 9 mnd irsksetteren 

Alpha med Terje Eriksen på 4,7 sekund og over 9 mnd Dr. Paki Stanton med 

Snorre Gundersen på 4,4 sekund. Vinnerne fikk hver sin premie sponset av 

Steinkjer Dyreklinikk.                                                                                         

Det ble servert gratis kaffe fra svartkjel, og det var salg av lodd under hele 

arrangementet. Vår sponsor Malmo Sport hadde ordnet med 6 flotte premier. En 

stor takk til Arve Hammer som også i år stilte opp som kaffekoker og 

loddselger.                                                                                               

Arrangementet under årets martna vil vi si var vellykket. Det var bra med folk til 

stede i parken, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på arrangementet. Et 

slikt arrangement gir også muligheten til å verve nye medlemmer. Terje Bjugan 

var aktiv på den fronten, og klubben fikk 5 nye medlemmer denne dagen! 

Ny med fuglehund.                                                                                                

2 kvelder i slutten av oktober ble det arrangert kurs for de som nylig hadde valp 

eller vurderte å anskaffe seg fuglehund. En kveld inne med teori og en kveld ute 

med demonstrasjon. Temaer som ble gjennomgått var husdressur, stell og foring 



av valpen, utstilling og jaktprøver. Det var 7 personer som benyttet seg av dette 

kurset. 3 av dem hadde ikke hund, men vurderte å anskaffe seg hund. Takk til 

Gry Tveten og Jon Sverre Finsås som var instruktører på dette kurset. 

Aktivitetsutvalg Nord november 2011, Åge Sjømark, leder. 

 

 

ÅRSMELDING FRA AKTIVITETSUTVALG SYD 2011 

Akt. Syd har inneværende år bestått av følgende: Andreas Jørgensen, Ronny 

Sagmo, Trond Kolstad, Per Ole Jensvik og Frode Strand (leder) 

 

Aktivitetsuka 5.4 – 11.4.2011 

Selv om båndtvangen var inntrådt, fikk vi også i år dispensasjon fra Verdals 

Bruket A/S til å bruke terreng i Verdalsfjella for trening av fuglehunder i fjellet. 

Det ble gjennomført ni økter i fjellet og det deltok ca 30 personer pluss hunder, 

noen av øktene ble avlyst pga svært dårlig vær. Vi takker klubbens instruktører 

som stiller opp og gir råd og instruksjon til unge og gamle, ferske og garvede 

ekvipasjer i fjellet gjennom fine treningsdager på ”snille” vårryper. 

 

Dressurkurs på Rinnleiret våren 2011. 

Tradisjonelt ble det også denne våren avholdt dressurkurs på Rinnleiret. 

Valpekurs for de yngste, appell- og apportkurs for de litt mer viderekommende. 

Det var også i år stor deltakelse og mange nye deltok på kursene. Dette lover 

godt for rekrutteringen i miljøet. Totalt deltok 38 hunder som ble skolert over en 

periode over ca. 8 uker. 

 

Ellers så vil vi i aktivitetsutvalget sør, takke alle instruktørene for godt utført 

arbeid 

Og at dere stiller opp gratis for medlemmene i klubben!!!  

 

Ringtrening.  

Vi arrangerte også i år ringtrening v/NTE på Verdal. Dette besto av en kveld 

med ringtrening og kyndig veiledning av Pål Inge Røe. Her ble det vist klipping, 

føring av hund og mange tips ble gitt om hva som er viktig å gjøre for å 

presentere hunden på en best mulig måte i utstillingsringen. Pål Inge ga 

individuell veiledning til alle ekvipasjene og det ble god tid til å stille spørsmål. 

Det var ekstra moro å se at så mange nye og mer rutinerte deltok på denne 

kvelden. Dette er et tilbud som vi også til neste år satser på å gjennomføre. 

 

 

 



Stiklestadutstillingen 

Stiklestadutstillingen ble avholdt 18. juni. ITFK hadde stand i forbindelse med 

utstillinga i flotte omgivelser nært utstillingsringen. Vi hadde informasjon og 

presentasjon av klubbens aktiviteter. Standen var meget godt besøkt gjennom 

hele dagen og det ble servert kaffe og noe og ”å bite i”. Det ble også solgt 

klubbens profileringsutstyr.  

 

Markavola treningsterreng  

Treningsterrenget har i år vært åpent mandag, tirsdag, torsdag, lørdag og søndag 

i perioden 1.8- 9.9.2011. Ved at vi har hatt færre treningskvelder har vi oppnådd 

en større pågang på treningskveldene og kanskje et større sosialt møtested for 

klubbens medlemmer. 

Pensjonistene i klubben har hatt fri tilgang til treningsterrenget i år, dette har 

Sturla Bendiksen hatt ansvar for å organisere. Ellers så har treningsterrenget 

vært gratis for klubbens medlemmer.  

 

Profileringsutstyr 

ITFK har også i år fått designet nytt profileringsutstyr for klubben, dette består 

av klubb vester, capser og t - skjorter. Dette med design og produkter vil vi rette 

en stor takk til ”Oshen”- Hans Chr. Olsen for meget godt utført arbeid. 

Profileringsutstyret er populært og det fås kjøpt ved klubbens arrangementer 

eller ved henvendelse hos Frode Strand (formann AktSyd) 

 

Aktivitetsutvalg Syd, november 2011, Frode Strand, leder 

 

 

ÅRSMELDING FRA UTSTILLINGSUTVALGET 2011 

Utstillingsutvalget har i 2011 bestått av Odd Are Sandhaugen (leder), Tor Arne 

Hegstad, Pål Malmo, Rose Marie Hoffmann, Jon Sverre Finsaas og Arve 

Pettersen.  

Utstillingsdagen var lørdag 18. juni. For fjerde året var at utstillingen lagt til 

Stiklestad camping. Det har nå blitt en tradisjon å ha utstillingen der. Vi var 

velsignet med bra vær stort sett hele dagen, det så ut som folk trivdes på 

utstillingen, og vi fikk positive tilbakemeldinger på arrangementet fra så vel 

deltakere som dommere. 

Det var en nedgang i antall påmeldte hunder, så det var kun en dommer på alle 

hunder. Dommer for dagen var John Smedbakken. Totalt var det påmeldt 76 

stående fuglehunder. De påmeldte hundene var fordelt på 7 breton, 30 



engelsksetter, 15 gordonsetter, 12 irsksetter, 5 pointer, 6 vorstehhund strihåret 

og 3 vorstehhund korthåret. Dette er en liten nedgang fra i fjor, noe av dette 

skyldes flere utstillinger i området.   

Det praktiske arrangementet ved utstillingen var som tidligere et samarbeid 

mellom Nord-Trøndelag harehundklubb, Nord-Trøndelag dachshundklubb, 

Nord-Trøndelag elghundklubb og Inn-Trøndelag fuglehundklubb. Utstillingen 

totalt hadde en oppgang i antall påmeldte hunder i forhold til året før. Over 290 

påmeldte bekrefter at det fortsatt er av landets største utstillinger for jakthunder. 

Av resultatlistene framgår at mange ITFK-hunder gjorde det svært bra på 

utstillingen. Fullstendig resultatliste finnes på våre nettsider. 

Beste fuglehund ble dømt av John Smedbakken med følgende resultat:  

1BIG – Vorsterhund strihåret BIR: Guriskogens Tob Hugin, eier Rune Fossum 

2BIG – Gordon Setter BIR: Jervaheimens Troy, eier Bjørnar Størvold 

3BIG – Breton BIR: Tresallier Fleur De Lys, eier Tove Irene Løvås 

4BIG – Engelsk Setter BIR: NUCH Furuskogens Tanja TH, eier Helgar 

Sætermo & Torill Bjørbekk 

 

 
 

BIR vinnere ellers ble: 

Irsksetter, Solgangshaugen's Mz Kira, eier Sonja Hollås 

 



Følgende hunder ble tildelt certifikat: 

- Breton Sætertunets Mille, eier Brian Herje  

- Engelsksetter Åsvangens Tripper, eier Trond Kolstad  

- Engelsksetter Royaluras F-Sisu, eier Frode Strand 

- Gordonsetter Steinådalens Folla, Bjørn Dahl 

- Irsksetter, Fagermoas Honey, Tore og Oddveig Mæhla 

- Vorstehhund strihåret Guriskogens Tob Hugin, eier Rune Fossum 

 

På årsfesten i februar ble premie til årets utstillingshund i ITFK 2010 utdelt. 

Vinneren var Rypkleppens A Runa, eier Andreas  Jørgensen. 

 

Utstillingsutvalget november 2011, Odd-Are Sandhaugen, leder 

 

ÅRSMELDING FRA JAKTPRØVEUTVALGET 2011 

Jaktprøveutvalget har bestått av Tove Løvås (leder), Knut Robert Staahl, 

Andreas Jørgensen, Camilla Horn, Jon Inge Alstadvold og Thomas Holthe.  

Jaktprøveutvalget har også i år arrangert vinter- og høstprøve i Verdalsfjella, i 

tillegg til klubbmesterskap.  

Klubbmesterskapet ble arrangert 5. februar, heller ikke i år var værgudene med 

oss, ikke de enkleste føreforhold med snø og vind, men god deltagelse og med 

klubbens dommerkandidater som dommere ble det også i år kåret klubbmestre i 

alle klasser. 

KLUBBMESTRE 2010: 

UK - ES Kira til Are Skaufel.   

AK - ES Ildfotens H-Charlie til Stig Garli. 

VK - GS Vistviks Raija til Tormod Bjørken.  

 

ÅRETS HUNDER 2010:  

UK - ES DC eier Frank Robert Brekke. 

AK - ES Royaluras F-Racing med eiere Ida R og Roy Allan Skaret. 

VK - B Pronto eiere Tove Løvås og Nils B. Skaar. 
 

Vinterens Verdalsprøven samlet ca 140 startende. Varierende vær gjorde 

forholdene vanskelig og rypa urolig, men til tross for det så ble det en del 

premieringer. Vinner av VK-finale ble ES Lunheimens Maddee til Hans Ch 

Olsen. Det kom innsigelser fra samene på arrangementet og på bakgrunn av det 



ble det flydd helikopter over terrengene, det ble ikke observert rein i de aktuelle 

jaktprøveterrengene, og vi valgte å kjøre prøven som vanlig.  

Høstens prøve gikk av stabelen 26. - 28. august, mye fugl, varmt vær og urolige 

hunder gjorde at premieringsprosenten på årets høstprøve ble noe lavere enn 

vanlig, men noen greide det. Vinner av høstens VK - finale m/Cacit ble P 

Metrinelunds Kejser - til vår gode ”sponsorsjef” Terje Bjugan.  

Hovedkvarter for jaktprøvene har også i år vært Rinnleiret. Jaktprøveutvalget 

takker alle dommere som har stilt opp. I tillegg har som vanlig foreningen 

Rinnleirets Venner, Sørholt Selskapsmat og ikke minst grunneier AS 

Værdalsbruket har utvist stor velvilje og sterkt bidratt positivt til våre jaktprøver. 

En stor takk til Felleskjøpet som har sponset oss i mange år med forpremier. 

Økonomisk har jaktprøveutvalget også i år levert et positivt resultat tross for 

rimelige tilbud til deltagerne hva gjelder servering og overnatting. Det takket 

være gode sponsorer, og utvalgets dugnadsinnsats. Det har vært et mål for 

utvalget å ha en sosial profil på jaktprøven, noe vi mener å ha lyktes med. 

Jaktprøveutvalget november 2011, Tove Løvås, leder 

               
Tre gammelkarer i ITFK med sine hunder, Nils med Pronto, vinneren av NM-

Vinter, Bjørnar med sin nye JCH Tiri og Terje med vinneren av Verdalsprøven, 

Metrinelunds Kejser. 



ÅRSMELDING FRA FESTKOMITEEN 2011 

Festkomiteen består av: Bente Kjøraas Knoph (leder), Ronny Sagmo, Andreas 

Trefjord og Camilla Horn 

I 2011 hadde festkomiteen følgende aktiviteter: 

Første helga i februar hadde vi årsfest på Lø grendehus i Steinkjer. Ca. 60 

medlemmer møtte opp. Bacalao og ”kjøtt i mørke” sto på menyen. Ronny 

geleidet oss gjennom middagen med sin underholdning. Utdeling av gullmerket, 

presentasjon og premiering av årets hunder. Mange entret etter hvert 

dansegulvet og svingte seg til trubadurens rytmer…  Stemningen holdt seg i 

tradisjonell stil gjennom hele festen til bussen kom, og festen var over. 

Klonken ble også i år arrangert på Stiklestad camping. 18. Juni møttes ca. 50 – 

60 ITFK’ere til grilling. God mat, drikke, hoinnprat, sang og dans  gjorde til at 

stemningen ble god. 

Festkomiteen har hatt to møter i 2011, og er nå i starten av planleggingen av 

neste årsfest. 

Vi i festkomiteen takker ITFK’erne for fine fester i året som har gått, og lover å 

gjøre vårt beste også neste år. 

 

For festkomiteen november 2011, Bente Kjøraas Knoph, leder 

 

ÅRSMELDING FRA DOMMERUTVALGET 2011 

Dommerutvalget har i 2011 bestått av Kåre Norum, Torbjørn Røsæg og  

Bjørnar Boneng  

Som kjent besto alle våre 3 kandidater Kongsvold 1 i 2010, noe som betydde at 

den formelle opplæringen fra lokalt dommerutvalg var over, men det betydde 

ikke at kandidatene var ferdige dommere.  DU ønsket fortsatt å holde 

kandidatene virksom, og det ble gjennomført en feltsamling samt flere 

diskusjonskvelder.  I tillegg skulle de gjennomføre 6 elevarbeider.  Kandidatene 

møtte vel forberedt til autorisasjonsprøven i august.   



Ikke uventet besto alle 3 prøvelsene med glans.  Arild Dahl, Trond Kolstad og 

Ronny Sagmo kunne fra da av trede inn i ”varmen” å kalle seg ITFK dommere, 

gratulerer. 

Pr. 1. November har vi ingen oppmeldte kandidater. Dommerutvalget vil i løpet 

av kommende år kontakte medlemmer som fyller de formelle krav.  Vi håper 

noen finner motivasjon og tid til å gå på en dommerutdanning 

I slutten av november ble det arrangert en samling for klubbens dommere og 

dommerkandidater. Som vanlig med god oppslutning og stort engasjement. 

Nils B Skaar og Bjørnar Boneng har tjenestegjort som sensorer under 

Kongsvold 1 og autorisasjonsprøven på Kongsvold.  

For Dommerutvalget, november 2011, Bjørnar Boneng, leder 

 

Budsjett ITFK 2012 

Post Inntekter Kostnader 

Medlemskontingent 91.000,-  

Aktivitetsutvalg Nord 0,-  

Jaktprøveutvalg 5.000,-  

Utstillingsutvalg 5.000,-  

Sponsormidler 54.000,-  

Aktivitetsutvalg Syd 0,-  

Salg profileringsutstyr 10.000,- 
 

Renteinntekter 6.000,-  

Sum inntekter 171.000,- 
 

Dommerutvalg  10.000,- 

Festkomiteen  30.000,- 

Kurs/møter  20.000,- 

FKF  5.000,- 

Info’n  75.000,- 

Overnatting NM/Derby  4.000,- 

Kontorrekvisita, porto, 

mm 

 10.000,- 

Gaver  5.000,- 

Internettdrift  2.000,- 

Sum kostnader  162.000.- 

Overskudd 10.000,-  



 

Kommentar 

Inn-Trøndelag Fuglehundklubb har gledelig nok også i 2011 økt 

medlemsmassen i klubben. Det gir positive ringvirkninger for ITFK også 

økonomisk sett. Årsmøtet 2010 vedtok å øke medlemskontingenten i 2012 med 

kr. 50,- for ordinære medlemmer og kr. 25,- for familiemedlemmer. I ettertid 

kan sikkert nødvendigheten av dette diskuteres i og med økt medlemstall og 

fortsatt uendrede og betydelige sponsorinntekter ut 2012. Per i dag (november 

2011) har vi passert 400 medlemmer som innbringer vel 90.000 kr i 

medlemskontingent.  

Sponsoravtalene gjelder fortsatt ett år til, så her blir det ingen endring 

I forhold til de ulike utvalgene, mener disse at aktivitetsnivået vil ligge på 

samme nivå i 2012 som for 2011. Unntaket her er dommerutvalget som for 2012 

ikke har dommerkandidater. 

ITFK har de siste år kjøpt inn mer profileringsutstyr. Det forventes derfor et 

positivt salg i kommende år. 

Jaktprøveutvalget budsjetterer med 5.000 kr i overskudd. Usikkerheten kan være 

høstprøven som uansett helg, vil kollidere med annet jaktprøvested. Det er for 

øvrig kun 2 helger det er mulig å arrangere Verdalsprøven på i og med at 

båndtvangen oppheves på et “ugunstig” tidspunkt i forhold til når jakta starter. 

ITFK vil også i 2012 tilby sine medlemmer en minnerik årsfest. Årsfesten er 

viktig for mange av flere grunner. Her får vi alle anledning til å treffes under 

uhøytidelige forhold. På årsfesten gis alle anledning til å skryte av sine gode 

hunder. Styret legger derfor opp til en økning i festkomiteens budsjett i 2012. 

Klubben har i flere år bestilt overnattingssted under NM-høyfjell og Norsk 

Derby på Kongsvoll/Hjerkin. Dette ønsker vi å utvide med et tilbud under NM-

vinter på Andøya. Tilbudet bør omtrent gå til selvkost, men usikkerhet gjør at vi 

budsjetterer med en utgift.  

Øvrige driftskontoer er stort sett på samme nivå som for 2011. 

Styret øker budsjettet for Info’n noe i forhold til 2011. Forholdet skyldes 

omkostninger med Info’n i forhold til økt medlemsmasse, samt at vi ser for oss 

et noe utvidet sistenummer før jul 2012. 



I forhold til innmeldte aktiviteter fra utvalgene, stor medlemstilstrømming, gode 

sponsoravtaler, utvalg som gir overskudd, innebærer budsjettet for 2012 at vi 

også i det året vil gå med overskudd. Styret budsjetterer med tilnærmet 0-

overskudd på de forskjellige utvalgene som normalt har gitt gode overskudd. 

Foranledningen er at styret ser for seg at klubbens gode økonomi vil kunne gi 

utvalgene muligheten til ytterligere å satse på økt aktivitet/profilering av de 

ulike utvalgene.  

Av denne grunn ønsker styret at medlemmene kommer med forslag til 

aktiviteter som kan komme medlemmene til gode.  

Styret i Inn-Trøndelag Fuglehundklubb, november 2011. 

 

VALG ITFK 2012 

Oversikten viser hvem som har hatt verv i 2011, hvem som er på valg og 

valgkomiteens innstilling for 2012 og 2013.   

Vedtektene § 13 sier; 

Valg av leder, kasserer, sekretær, ledere av utvalg nord, utvalg sør, 

utstillingsutvalg og jaktprøveutvalg samt minst 4 medlemmer i hvert utvalg. 

Årsmøtet velger en av styrets medlemmer som nestleder. Utvalgene konstituerer 

seg selv og velger en nestleder som møter som vararepresentant i styret når 

utvalgsleder ikke kan møte.  

         

Valgkomiteens innstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIERTE ITFK-HUNDER PÅ JAKTPRØVE – 2011 I NORGE 

(kilde Royalura.com) 

IS Tømtlias C Ronja Oddbjørn Ovesen 

2. VK kval Stjørna JFF 

ES Åsvangen’s Tripper Trond Kolstad 

1. AK og 3. AK Stjørna JFF 

GS Langsundets Ville Mona Himo og Marius Aakervik 

1. UK Stjørna JFF, 2. UK Namdal FHK Lierne, 2. UK Harstad og Vesterålen 

FHK Andøya,  

1. UK Namdal FHK Namdalsprøven 

 GS Steinådalens Folla Bjørn Dahl 

1.AK Namdal FHK Lierne 

ES Åsvangen’s Stegg Rune Aardal 

2.AK Namdal FHK Lierne, 2.AK ITFK vinter 

B Raunakkens TA Roma Røverlægg Ronny Sagmo 

2. VK kval Namdal FHK Lierne 

GS Børgsjitens Beto Mona Himo og Marius Aakervik 

1.VK kval + 6.VK finale Namdal FHK Lierne, 1.VK kval NM-vinter Andøya 

ES Spjeldbergets Trym Pål Inge Røe 

2.VK kval + 3.VK finale Namdal FHK Lierne, 2.VK m CK kval ITFK høst 

GS Finnvola’s Tiri II Bjørnar Boneng 

1.VK m CK kval Namdal FHK Lierne, 1.VK Kval og 1.VK m/Cacit Finale 

NGK Grotli,  

2.VK kval ITFK høst 

ES Kira Are Skaufel 

3.UK Møre og Romsdal FHK Ørskogfjellet 

ES Dc Frank Robert Brekke 

1.AK Trondheim JFF Haltdalen 

GS Zettertjärns Belle  Kari Kolsum Hofstad 

2.AK Trondheim JFF Haltdalen, 2.AK NGK Ljørdalen 

GS Patjanen’s Black Granit Geir Heggertveit 

3.AK Hallingdal JFF Hemsedal 

GS Dovrefjellets Lucky Geir Heggertveit 

1.AK og 2.AK Sogn og Fjordane JFF Gaularfjellet 

P Bjønnålias Figaro Per Ole Bjørndal 

2.AK Kristiansund JFF Smøla,2.AK Kristiansund og Nordmøre JFF Smølaprøve 

P Borgeflon’s CJ Pia Trygve Kolstad 

1.VK m CK kval ITFK vinter 

ES Lunheimens Maddee Hans Christian Olsen 

1.VK m/CK kval + 1.VK finale ITFK vinter, 1.VK m/CK kval NM Høgfjell 

Hjerkinn 

B Rypkleppens A Runa Andreas Jørgensen 

4.VK kval ITFK vinter 



ES Hærvola`s Scott Gunnar Rasch 

2.AK ITFK vinter 

B Sætertunets Mille Brian Herje 

2.AK ITFK vinter, 2.AK Namdal FHK Snåsaprøven 

P Borgeflon`s Cj Pelle Johnny Ekseth 

1.AK ITFK vinter 

ES Ringvassøya`s Mira Reidar Wikdahl 

2.UK ITFK vinter 

ES Skogbannets Cora Andreas Trefjord 

1.UK ITFK vinter, 1.UK Meråker JFF, 2.UK og 2.UK Møre og Romsdal FHK 

Storlidalen,  

1. UK og 3. UK NBK Meråker, 1. UK ITFK høst 

P Skoglykkas Balder Hans Korsgaten 

2.UK ITFK vinter, 1.UK Meråker JFF 

ES Royaluras F-Racing Mats Allan Skaret/Roy Allan Skaret 

3.VK kval Møre og Romsdal Ørskogfjellet, 2.VK Folldal JFF, 1.VK kval 

Namdal FHK Snåsaprøven, 1.VK kval NM Høyfjell Hjerkin, 3.VK  Trondhjem 

JFF Haltdalen, 1.AK skog NVK Møre og Romsdal Molde  

GS Åens Bark Camilla Horn 

3.UK Namdal FHK Namdalsprøven 

SV Guriskogens Tob Freke Rune Fossum 

1. UK Namdal FHK Namdalsprøven 

SV Guriskogens Tob Hugin Rune Fossum 

1.UK Namdal FHK Namdalsprøven, 1.AK Vestfold FHK’s Vestfoldprøve 2 

lavland 

SV Liv & Lyst Lyst Ragnar Jermstad 

2.UK og 3.UK Namdal FHK Namdalsprøven, 2.UK Vefsn JFF Hattfjelldal 

IS Follsjøens Fia Fischer Terje Eriksen 

2.AK Namdal FHK Namdalsprøven 

GS Svartvatnets Toya Jann Ivar Sæther 

1.AK Namdal FHK Namdalsprøven 

ES Drivsjøfjellets Mini Steinar Volden 

1.AK Meråker JFF, 2.VK finale ITFK høst 

B Pronto (Velvet Dei Fiorindo) Nils B Skaar og Tove Løvås 

3.VK kval + 2.VK semi + 1.VK m Cacit finale NM-vinter Andøya, 1.VK m/CK 

kval ITFK høst 

IS Neadalens Esna Tore Skjerve 

1.VK m Ck semi NM-vinter Andøya  

ES R Inna Pål Inge Røe/Tommy Forselius 

2.UK Harstad og Vesterålen FHK Andøya, 1.UK Hed-Opp’s Dovrefjellprøve  

IS Tundra Terje Eriksen 

2.AK Hemne JFF, 3.AK Namdal FHK Snåsaprøven 

 



GS Gordvalls Mentor Geir Heggertveit  

1.VK kval Buskerud JFF Geilo, 2.VK m CK kval Nordenfjeldske FHK 

Sølvhundprøven 

GS Bukkafjellets Af Fauna Arild Dahl 

2.UK NGK Grotli, 3.UK Salten JFF, 3.UK NGK Ljørdalen 

ES Spjeldberget’s Fack U Pål Inge Røe 

2.AK Vefsn JFF Hattfjelldal 

ES Royaluras E-Rhina Morten Lund 

3.AK Namdal FHK Snåsaprøven 

P Metrinelunds Gabi Einar Hustad 

2.UK Namdal FHK Snåsaprøven 

B Sætertunets Mille Brian Herje 

2.AK Namdal FHK Snåsaprøven 

SV La-CStella Cathrine Enoksen og Svein Bjørken 

2.AK Namdal FHK Snåsaprøven 

ES Singsåsen’s Stegg Leif Ystmark 

3.AK Namdal FHK Snåsaprøven  

P Bjørklunds C/R Jackson Einar Holmvik 

1.UK Namdal FHK Snåsaprøven, 1.pr. kval Norsk Derby Kongsvold 

ES Skillevatnets Turte Kåre Norum 

1.VK m Cacit finale Namdal FHK Snåsaprøven, 3.VK semi og 2.VK kval NISK 

Kongsvold 

ES Dulles A Torika Kjell L Norum 

2.UK NBK Meråker, 3.UK NPK Hjerkinn 

GS Bukkafjellets Nestor Geir Heggertveit 

2.AK Vestlandets FHK Raggsteindalen, 3.AK NESK Hjerkinn 

KV Haugtuns Brc Falco Jon Inge Alstadvold  

1. VK m CK Kval Nordenfjeldske FHK Sølvhundprøven 

GS Børgsjitens Anni Mariuas Aakervik/Mona Himo  

3.VK kval Nordenfjeldske FHK Sølvhundprøven 

ES Zenta Bjørn Følstad 

3.UK ITFK høst, 2.UK Vefsn JFF Hattfjelldal 

ES Ringvassøya’s Mira Reidar Wikdahl 

3.AK ITFK høst 

P Metrinelunds Kejser Terje Bjugan 

1.VK kval + 1.VK m/Cacit finale ITFK høst 

ES Valera`s Beauty Joacim Aurstad 

2. AK ITFK høst 

ES Mikkeli Luri Kenneth Reinås 

2. UK ITFK høst 

ES R Tutta Tommy Forselius 

1.UK  NISK Tydal  

 



B Åa Sveinung Aune 

3.VK kval NM Høgfjell Hjerkinn  

ES V’Luca Du Mas Dèyraud Per Brannsten/Frank Robert Brekke 

2.VK kval NM Høgfjell Hjerkinn 

B Raunakkens Cox Nils B Skaar 

2.UK NGK Ljørdalen, 1.UK Namdal FHK Steinfjellet 

ES Simos Leo Frank Robert Brekke 

2.AK NISK Kongsvold 

Es Vindølas Bjg Maestro Frank Robert Brekke 

2.UK NISK Kongsvold 

IS Imingens Lk Naya Nuki Oddbjørn Ovesen 

2.UK Vefsn JFF Hattfjelldal 

ES Furuskogens Tanja TH Torill Bjørbekk og Helgar Sætermo 

3.VK kval NESK Hjerkinn 

GS Trollheimens Alfa Andreas Gomo Leistad 

1.VK m CK Namdal FHK Steinfjellet 

IS Redlabs Alpha Terje Eriksen 

3.UK Orkla JFF Våvatnet 

ES Vindølas Bjg Laffen Jonny Bjørkli 

2.UK Fasancup Vestfold FHK    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITETSPLAN 2012 

AKTIVITET DATO HVA/HVOR ANSV MERK 

Innkalling 

årsmøte 

Nov-2010 

 Info nr 5 

Verdal Hotell 

15. febr 2012 

Sekretær  

Info nr 1 20 jan Innhold; 

Klubbmesterskap og 

Årsfest 

Vinterprøven 

Temamøte 

Innsendte bidrag 

Redaksjon  

Klubb-

mesterskap 

04 febr Verdalsfjella Jaktprutv  

Årsfest 04 febr  Festkom  

Årsmøte 15 febr Verdal Hotel Styret  

Info nr 2 15 febr Innhold; 

Klubbmesterskap og 

Årsfest 

Vinterprøven 

Årets hunder 

Innsendte bidrag 

Redaksjon  

Dressur/ 

Motivasjonskveld 

Jan/Febr Steinkjer AktNord  

Samling 

tillitsvalgte 

Mars Verdal Styret  

Vinterprøve 10-11 

mars 

Rinnleiret Jaktprutv  

Dressur og 

apportkurs 

Mars/april Rinnleiret 

Steinkjer 

AktNord 

AktSør 

 

 

 

Aktivitetsuker April, uke 

15 og 16 

Verdal 

Steinkjer 

AktNord 

AktSør 

 

Info nr 3 01.april Årsmøtesaker 

Ref fra 

klubbmesterskap og 

årsfest 

Info om årets kurs 

Ref fra vinterprøven 

Info 

Stiklestadutstillingen 

Innsendte bidrag 

Redaksjon  

Ringtrening for 

utstilling 

Mai Verdal og Steinkjer AktNord 

AktSør 

 



Info nr 4 05 juni Referat fra kursene 

Info om vårklonken 

Ansvarlige 

treningsterreng 

Årets 

jaktprøvehunder 

Innsendte bidrag 

Redaksjon  

ITFKs utstilling 

Stiklestad 

Stand på 

utstillingen 

11 juni Stiklestad Camping UtstUtv 

 

 

AktSør 

 

Vårklonken 11 juni Stiklestad Camping Fest-

komité 

 

Åpning Heia 15 juli Heia Ogndal AktNord  

Instruksjon Heia 18 juli  Heia Ogndal AktNord  

Åpning 

Markavola 

01 august Markavola AktSør  

Info nr 5 01 august Ref fra 

Stiklestadutstillingen 

og Vårklonk 

Info Høstprøven 

Info om takseringer 

Treningsterrengene 

Steinkjermartnan 

Innsendte bidrag 

Redaktør  

Steinkjer-

martnan 

11 august Steinkjer AktNord  

Høstprøven 24-26 

august 

Rinnleiret Jaktprutv Påmeldfrist 

primo aug. 

Høstmøte  Okt/ nov Verdal AktSør  

 

 

Nybegynnerkurs 

”Ny med 

fuglehund” 

Okt Steinkjer AktNord  

Årsmeldinger og 

Valgkomiteens 

forslag 

15. 

november 

Sendes sekretær Utvalg og 

valg-

komite 

Arbeid med 

årsmelding 

starter 

Info nr 6 25. 

oktober 

Ref fra høstprøven 

og Steinkjermartnan 

Dressurområdene 

denne sommeren 

Kunngjøre årsmøte 

Redaksjon  



Annonse årsfest 

Oppsummering fra 

høsten 

Annonse høstmøte 

Innsendte bidrag 

Medlemsmøte 

Sponsortreff 

Tirsdag 6. 

november 

Steinkjer AktNord MX-Sport 

Steinkjer 

Medlems-

/Pubkveld 

Medio 

november 

Steinkjer AktNord  

Dommersamling Medio 

november 

Verdal Dommer-

utvalget 

Samtlige 

dommere og 

kandidater 

Aversjons-

dressur på rein 

 Nov/des Roktdalen Snåsa AktNord Annonseres 

Info og 

hjemmesida  

 

 

 

Lykke til på vinterprøvene! 

 


