
Nils B. Skaar 

Personen har vært medlem av ITFK siden 1990 og dommer siden 1996. Han kom fort inn i miljøet og  

markerte seg som en person med stort engasjement, sterke meninger, målrettet arbeid og  

fantastiske hundeprestasjoner. 

 

Helt fra begynnelsen har han hatt mange varierte verv i klubben, og blant annet vært leder i en 4-års- 

periode. Som dommer har han vært aktiv både i regi egen gjerning og som ansvarlig for utdannelse  

av andre nye dommere og instruktører. Han har dømt flere høystatusløp – både ND finale og NM-lag.  

Han er også fase 3 instruktør og vært instruktør på klubbens dressurkurs i over 20 år.  

 

Han har også hatt en sentral rolle i raseklubbarbeidet og ikke minst i FKF. Her har han representert  

klubben på beste måte med stor faglig dyktighet, voldsomt engasjement og arbeidsinnsats og på alle  

måter bidratt til ITFK’s anseelse nasjonalt. Vært sensor og instruktør på Kongsvold siden 2008. 

 

Han har tidligere mottatt gullmerket i ITFK, FKF og NBK – samt tildelt æresmedlemskap i Norsk  

breton klubb.  

 

De siste årene har han også sittet i jubileumsbokkomiteen, stadig nytenkende, kreativ og vist et  

enormt engasjement og lojalitet til klubben. Han har samtidig hatt stor påvirkning og innflytelse på  

dommerutdanningen på landsbasis. Stiller bestandig opp på klubbens arrangement – både natt og  

dag. Ingen vet hvor haren hopper… velger å ta en annen variant her → ingen vet når og hvor han 

sover. Det som er sikkert er at isbitmaskina aldri er langt unna.  

Kort oppsummert: Han er kunnskapsrik, tilgjengelig og engasjert med fuglehund 24/7. 

 

Så skulle man kanskje tro at med alt av organisatorisk arbeid ville det ikke bli tid til egne hunder. Det  

er vel snarer tvert imot, resultatene taler for seg. Her snakker vi om en fantastisk konkurransemann,  

jeger og hundemann. Skal ikke ramse opp alle premier denne karen har fått siden oppstarten for 30  

år siden, men noen stikkord må med! NJCH med diverse andre titler på 4 hunder, vinner  

Norgescupen, NM-lag vinner flere ganger, høyfjellspokalen, NM-vinner individuelt, årets ITFK-hund i  

VK latterlig antall ganger. Per dags dato innehar Nils og Cox Norgesrekord på antall CACIT med hele 8  

i Norge og 1 i Sverige. 

 

Vi kunne fortsatt med superlativene i timevis, men vi som kjenner han vet at nå syns han det er på  

høy tid med en skål. Vi snakker selvfølgelig om Nils B. Skaar. 

På grunn av sitt kontinuerlige arbeid for klubben, sitt utrettelige engasjement, sin evne til å ivareta  

ITFK-ånden 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 Nils. 

 

 

 

 


