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ITFK’s styremøte nr. 4/2020
Onsdag 15. juni kl. 19.00-22.00
Hjemme hos Andreas
Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Lars Aarvik
Kjønstad, Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Øystein
Klokkerhaug, Tor A. Wang, Geir T. Widerøe
Forfall:

30/20 Gjennomgang av referat fra forrige møte
Facebookgruppe for unge fuglehundeiere
Leder har hatt møte med representanter fra gruppen. De redegjorde for sin historikk, bakgrunn
for etableringen av gruppa som nå er tilsluttet NPK og for sine planer for drift. Deres opplegg
er at de vil ha nye fuglehundeiere under opplæring i ett år før disse sluses videre til
distriktsklubber. De ønsker en dialog med ITFK og at vi kommer til gruppa og forteller om
våre tilbud. Styret hadde en diskusjon rundt rase- og distriktsklubbers primæraktiviteter samt
vårt eget nyetablerte tilbud til nybegynnere. Leder og gruppen vil kommunisere om videre
samarbeid.
Samarbeid med lokale JFF
Leder og Nils har vært i møte med Verdal JFF. Begge partene virket og være enige i hva hver
enkelt part skulle bidra med av tilbud til sine medlemmer, og hvordan vi skal forholde oss til
hverandre. Øystein har hørt med Steinkjer JFF, og de har også planer om aversjonsdressur.
31/20 Innkomne mail
Mail fra FKF angående valg av medlemmer til samordningsutvalg Midt-Norge.
FKF har bekreftet i mail at de har mottatt fellesforslaget fra Møre og Romsdal, Namdal,
Nordenfjeldske og ITFK. Vårt forslag støttes også fra innsender av det andre innsendte
forslaget.
NKK og senere FKF har sendt mail ang ønske om lån og støtte under covid-19 tiden. Vi har
senere fått oversendt en oversikt fra Jakthund divisjonen med klubber som har valgt og støtte
NKK.
32/20 Fra utvalgene
Akt. Nord
De er på 7. kveld på dressur- og apportkurs. Godt fornøyd med avholdelsen forholdene tatt i
betrakting.
De skal også prøve å avholde litt aktiviteter for nye fuglehundeiere. Litt dårlig påmelding
enda, men det kan komme seg.
Heia treningsterreng er også under diskusjon, så dette vil komme som et tilbud i år som før.

De ønsker også å ha litt fokus på valpekurs/informasjonskvelder ang aktivitetstilbud etter
hvert.
Akt. Sør
De er på 7. kveld med dressur- apportkurs. Rundt 60 påmeldte, så de er veldig fornøyde med
avholdelsen. Mange gode tilbakemeldinger. De skal også prøve å arrangere en
apportkonkurranse under utstillingen. Og markavola treningsterreng vil komme som et tilbud
i år også. Det er også planlagt å holde flere temakvelder.
Utstillingsutvalget
Det er lagt ut påmelding til utstilling nå. 18. juli er det planlagt avholdt utstilling for gruppe 7.
Dommere og sekretærer er funnet, men vi må fremdeles kjøpe inn premier. Plassen blir
fotballbanen til Ness IL. Det har også vært møte mellom utstillingsutvalget og festkomiteen i
forbindelse med Klonken.
Jaktprøveutvalget
Rinnleiret utgår mest sannsynligvis som samlingsplass resten av året, derfor er vi på leting
etter en ny plass for overnatting og sekretariat.
Dommerutvalget
Godt i gang med fase-1 kurs. Flere som har vist interesse for og være med som deltakere i
ettertid, så det lover godt for fremtiden. Frode Winge har stilt med hus og kaffe under
kurskveldene, så styret har godt inn for å gi en påskjønnelse for dette.
33/20 Økonomi/medlemstall
Litt mindre penger inn i medlemskontingent enn budsjettert. Ellers viser det seg at håndsprit
er dyrt. Derfor har det godt noe penger til det hos de forskjellige utvalgene for de forskjellige
aktiviteter som er avholdt under covid-19 tiden. Det er kommet inn sponsorpenger, men en
sponsor har takket nei til å forlenge avtalen. Vi må derfor forsøke å skaffe en ny sponsor som
er villig til å gå inn med i størrelsesorden 15 000 kroner. FKF har sendt en sum i forbindelse
med dommeraktiviteter. Alt i alt virker det som at tallene er under kontroll.
Medlemstall er pr dags dato 466 stk.
34/20 Klubbhus
Det er et ønske om en fast lokasjon for ITFK hvor vi kan ha temakvelder, profileringsutstyr
og andre sosiale aktiviteter. I første omgang trenger vi en tomt, kanskje en låve som noen kan
stille til rådighet. Vi følger opp saken videre.
35/20 Eventuelt
Det blir tatt opp om vi skal begynne å arrangere apportprøver. Styret stiller seg positive til
dette, og vi vil følge opp det videre for å se hvordan vi skal få til et arrangement.

Neste møte blir tirsdag 13. oktober på sykehuset levanger.
Referent R. Olsen

