
Bjørnar Boneng  

Han har vært medlem av ITFK siden 1985 og har hatt mange forskjellige verv i klubben 

nesten sammenhengende siden 1990. Han har hatt flere lederverv i ulike utvalg og sittet i 

styret i mange år, flere av de som nestleder. Virkelig en av våre kontinuitetsbærere med 

enormt engasjement, tilgjengelighet og lojalitet til klubben. 

Han er instruktør fase 3 i FKF og har utdannet halvparten av klubbens instruktører fase 1 og 

2. Han har i over 20 år vært instruktør på klubbens apport- og dressurkurs. Han har vært 

dommer siden 1995 og var i en periode den av våre dommere som oftest stilte opp på 

klubbens prøver. Han er en vel ansett dommer og har derfor dømt flere høystatusløp som 

NM-høyfjell, NM-lag høyfjell og Norsk Derby finale. 

Han har hatt et betydelig oppdrett og levert noen av rasens beste hunder i sin aktive 

periode, og selv hatt hunder i vinnerklassen siden 1991. 

Han har tidligere mottatt gullmerket i ITFK og er også æresmedlem av en Norsk raseklubb. 

Han har vært sensor og instruktør under jaktprøveutdanninga på Kongsvold siden 2008. 

Gjennom dommerutdanningen har han vært svært aktiv og vært med å utdanne 18 av 

klubbens 28 aktive jaktprøvedommere. Videre har han sittet i gullmerkekomiteen siden 

2008. Han er en av tre redaktører av ITFK’s jubileumsbok og er nestleder i jubileumsåret. 

Han møter opp på de fleste av klubbens arrangement, og bidrar med sitt gode humør og 

lune vesen på en slik måte at den klassiske ITFK-ånden blir tatt vare på. Når kaffen blir 

servert etter midnatt oser det av trivsel, tilstedeværelse og kos av hele han. Med sin 

væremåte og gjennom sitt oppdrett har han bidratt til at mange unge fuglehundeiere har 

kommet inn i klubbmiljøet.  

Dere forstår at personen vi her snakker om er gulstolens venn Bjørnar Boneng! 

For sitt kontinuerlige arbeid for klubben, sitt utmerkede gemytt og sosiale sinnelag og sin 

kompetanse med hund, har han i særlig grad høynet klubbens anseelse og gagnet ITFK’s 

virksomhet. For dette har styret vedtatt at han tildeles æresmedlemskap i Inn-Trøndelag 

Fuglehundklubb. 

Gratulerer så mye Bjørnar! 

 


