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ITFK’S styremøte nr. 5/2020
Tirsdag 13. oktober kl. 18.30-21.30
Verdal hotell
Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Lars Aarvik
Kjønstad, Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Tor A. Wang,
Geir T. Widerøe
Forfall: Øystein Klokkerhaug

36/20 Gjennomgang av referat fra forrige møte
Gjennomgått og godkjent
Vi har fått våpenkort på våre 18 startrevolvere. Leder tar kontakt med FKF for å avklare om
det er tatt vurderinger og beslutning på oppbevaring i forbindelse med arrangement.
37/20 Innkomne mail
Det er kommet mail fra FKF til distrikts klubbene med spørsmål angående manglende
dommere på jaktprøver. Videre er det spørsmål om nærliggende klubber kan slå seg sammen
for å løse eventuelle utfordringer på forskjellige arrangement. Det ønskes også flere
jaktprøver fra forbundet. Styret tar en felles gjennomgang av mailen på møtet.
38/20 Fra utvalgene
Akt. Nord
Kurs:
•

Vi har våren 2020 gjennomført valp, dressur og apportkurs med ganske bra
oppslutning på tross av Covid 19. Vi startet i små grupper iht. gjeldende
smittevernregler og åpnet etter hvert til at alle kunne samles på Lein Nedre.

Heia:
•
•
•
•
•

Her er det utført dugnad for å gjøre ferdig området rundt gapahuken med et gjerde for
å hindre sauer.
I år har vi endret på hvordan det er organisert med ansvarshavende ved at det i tillegg
er ført opp en personlig vara.
Erfaringen er at dette har funger nesten uten problemer. Vi opplever fortsatt at det er
noen som ikke er tilgjengelig som ikke gir beskjed videre.
Har ikke gått gjennom alle underlag, men det jeg har fått opplyst kun har vært en dag
at det ikke har møtt ansvarlig.
Vi hadde en gjennomgang med regler for bruk av Heia på dagtid for de med spesielle
behov. Dette har stort sett gått bra og folk har respektert dette.
Har fått tilbakemelding på en hendelse hvor det ikke ble respektert at vedkommende
dro på Myggheimen i stedet for oppe på Giskåsheia.

•

Gjenstående arbeid er å skifte torvhalls stokker og heve gapahuken på fundament.

Temakveld:
•

Like før jakte gjennomførte vi en temakveld på Lein Nedre med tema: Fra valp til
unghund. «Hvordan lykkes med hunden ved å utnytte den første tiden#
Det var god oppslutning og de fleste ønsket å delta på et valpekurs i ettertid.

Har ellers hatt en samling for nye/ungdommer i gapahuken på Steinkjer skistadion i juli
administrert av Espen Solem.

Videre planer:
Akt Nord har planer om å arrangere valpekurs på Lein Nedre i samme tidsrom som Akt sør
har planer om. Det vil si 4 tirsdager i november. Rune Busch vil ha ansvaret for
instruksjonene.
Akt. Sør
Markavola:
•

Gode tilbakemeldinger fra treningsterrenget.

Dressurkurs:
•

Gjennomført med gode tilbakemeldinger.

Valpekurs:
•

Gjennomføres første kveld 3. november på Stiklestad hundesenter. Så langt 11
påmeldte.

Utstillingsutvalget
Har hatt ett møte siden forrige styremøte med gjennomgang av forskjellige arrangement.
Forslag til forskjellige effekter som trengs til arrangement blir gjennomgått i styret.
Det er ønskelig fra utvalget sin side om å dra på forskjellige utstillinger for å se hvordan andre
gjennomfører arrangement, i den hensikt å lære litt om hvordan forskjellige oppgaver løses på
best mulig vis. Et kursopplegg lignende ringsekretær i enklere format blir diskutert. Saken blir
fulgt opp videre fra utvalget sin side.
Jaktprøveutvalget
Verdal hotell som base under verdalsprøven ble en suksess og det vil bli sjekket om vi fortsatt
kan bruke hotellet videre.
Ellers er utvalget godt fornøyd med gjennomføringen av prøven, dog dårlig vær og ingen
premierte i VK finale. Gode tilbakemeldinger fra deltakere, godt initiativ med storlunsj i

fjellet, godt med fugl og jegermiddag i kjent ITFK-stil. Oppropet fungerte veldig bra, covid19 reglementet tatt i betraktning.
Det blir minnet på det at innkjøp av alkoholholdig drikke, ikke skal gå over styr. Utvalget har
forståelse for utsagnet, og nevner det at dommere skal tas godt vare på, men at det da kun er
dommere og medlemmer i utvalget som blir oppvartet, og ikke utenforstående.
Det vil bli vurdert videre om skogsfuglprøve skal arrangeres i fremtiden.
Dommerutvalget
Ferdig med fase 1-kurs. Alle bestått, hvorpå alle var interessert i å hjelpe til på
førstkommende valpekurs, så dette lover godt.
Fase 2- kurs er planlagt fremover.
Utdanning av nye dommere er i planleggingsfasen.

39/20 Økonomi/medlemstall
Medlemstallet er pr. dags dato 491 stk.
Økonomi:
Tallene blir gjennomgått i styret. Vi ser ut fra disse at vi ligger godt an mot årsresultatet.
40/20 Fuglehundtinget 2020
Avlyst. Tas antageligvis opp igjen til sommeren 2021.
41/20 Hjemmesiden – mail fra medlem
Det er kommet noen tips til at kun facebook som opplysningsplattform er for lite.
Hjemmesiden må oppdateres fortløpende med aktiviteter hvorpå det eventuelt kan vises
videre til facebook for mer informasjon. Mediautvalget følger opp innspillet fra medlemmene
og har som målsetning å få en mer oppdatert hjemmeside med et levende årshjul.
42/20 Dressurmetoder i ITFK
Styret i ITFK legger til grunn at dressurkurs i regi av klubben følger de retningslinjer som
finnes i NKK og FKF. Den enkelte instruktør har styrets fulle tillit, og styret som overordnet
ansvarlig for klubbens aktiviteter har det formelle ansvaret også for denne delen av ITFKs
virksomhet. Hvert enkelt styremedlem har et ansvar for å bidra til å skape aksept for de
dressurmetoder vi benytter.

43/20 Stiklestad hundesenter
•

Leder har vært på besøk og omvisning. Vi må ta ei vurdering om vi skal arbeide med
opprettelse av avtale.

Vi skal arrangere valpekurs på nevnte plass i november. Vi vil ta en vurdering av videre
samarbeid etter gjennomføringen av dette. Vi holder dialog med hundesenteret videre.
44/20 eventuelt

•

•

Årsfest
Leder tar kontakt med festkomiteen og stiller spørsmål om det er mulig å gjennomføre
årsfesten slik situasjonen er med Covid 19 i dag. Et alternativ som diskuteres i styret
er å evt. utsette til i februar.
Sosialt:
Ønskelig med felles bespisning og sosial ramme rundt deltagelse på jaktprøver rundt
omkring i landet. Prøvedeltakere går sammen og informerer hverandre via FB.
Det er observert at enkelte medlemmer prøver og følge opp dette ved enkelte
jaktprøver. Styret ser veldig positivt på dette.

Årsmøte blir satt til 17. februar
Neste styremøte blir tirsdag 1. desember.

Referent R. Olsen

