
Helgar Sætermo 

Personen har vært medlem av ITFK siden 1983. Han kom ganske fort kom inn i miljøet med 

sterke bidrag med varierte oppgaver og forskjellige verv. Han har sittet mange år i styret og 

har også i en 4-års periode vært klubbens leder.   

Han ble dommer i 2007 og har mange dommerdøgn for klubben. Han er en vel ansett 

dommer som har dømt høystatusløp som Norsk Derby og NM-semi. Han er fase 1-instruktør 

i FKF og har i mange år deltatt som instruktør på klubbens appell- og apportkurs. 

 

Han møter opp på de fleste av klubbens arrangement, og er en bidragsyter sosialt. Under 

sosiale sammenhenger tar han gjerne på seg oppgaver både av formell karakter og som 

historieforteller. Han står uredd fram med sitt syn og forfekter alltid dette på en saklig og 

kultivert måte som bidrar til et godt nivå i debatter. 

Han har tidligere mottatt Gullmerket i ITFK. 

 

Med sitt oppdrett har han siden 1985 oppdrettet rasetypiske hunder med høy jaktlig 

kvalitet. Selv har han nå hatt 5 generasjoner med utstillingschampioner på rad etter eget 

oppdrett og VK-hunder etter eget oppdrett sammenhengende siden 1989. 

Han har i flere år vært distriktskontakt for Norsk Engelsk Setterklubb. I denne rollen har han 

sørget for at denne vår tallmessige største rase ikke har hatt konkurrerende virksomhet til 

ITFK i vårt distrikt, og gjennom det bidratt til den fordeling av oppgaver som rase- og 

distriktsklubber er ment å ha.  

Han har hatt meget viktige og arbeidskrevende oppgaver i ITFK gjennom mange år, blant 

annet som en av hovedredaktører for klubbens jubileumsbok til 50-årsjubileet. Han framstår 

med stor lojalitet til klubben, og til den ånd som ITFK ble skapt i, og han representerer 

kontinuitetsbærerne i klubben. Med sin deltagelse på høyt nivå med hund og med hans 

rakryggede væremåte har han i særlig grad høynet klubbens anseelse og gagnet ITFK’s 

virksomhet. Da har vel de fleste skjønt at vi snakker om Helgar Sætermo, og at styret med 

dette tildeler han æresmedlemskap i Inn-Trøndelag Fuglehundklubb. 

Gratulerer så mye Helgar! 

 


