
HVA ITFK’S styremøte nr. 2/2021 

NÅR Onsdag 5. mars kl 18.00-20.45 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Lars Aarvik 

Kjønstad, Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Tor A. Wang, 

Geir T. Widerøe, Øystein Klokkerhaug 

 

Forfall:  
 

6/21 Konstituering av styret og gjennomgang av mandat og etiske retningslinjer etter 

årsmøtet 

Gjennomført. 

7/21 Innkomne mail 

Ingen innkomne.  

8/21 Fra utvalgene 

Akt.Nord 

Siste valpekurs i kveld. 7 deltakere. Blitt avholdt på Nedre Lein. Gode tilbakemeldinger. Det 

er planlagt temakvelder for valpekjøpere fremover. Gode tilbakemeldinger fra forrige 

temakveld. 

Ingen nye samlinger i utvalget siden sist. 

Det skal gjennomføres valp- dressur- og apportkurs med oppstart siste uke i april. 

Annonsering koordineres med akt sør. Akt Nord har gjennomgående færre påmeldte til kurs 

og vil forsøke å kjøre dette samlet hvis korona restriksjoner tillater det.  

Det er ikke innsendt søknad om unntagelse for båndtvang enda, men dette er planlagt 

innsendt. 

Akt.Sør 

2 treningsdager i fjellet med Joakim Aurstad. Tunge forhold, men godt oppmøte med gode 

tilbakemeldinger. Valpekurset er i gang, 22 påmeldte. Stiklestad hundesenter stiller opp med 

både bål og kaffe. 

Vi har fått fritak fra båndtvangen fra Verdal kommune uke 15 ifm. aktivitetsuka. Nærmere 

avtaler med verdalsbruket kommer på et senere tidspunkt. 

Begynner å planlegge neste valpekurs. Det blir diskutert hvor store gruppene skal være under 

et slikt kurs. Leder tar med seg de forskjellige synspunkter tilbake til utvalget for videre 

diskusjon.   

Utstillingsutvalget 

Ingen nye møter siden sist. 



 

 

Jaktprøveutvalget 

Vinterprøven er godt i rute. Verdal hotell som base. Opprop i mindre bolker. 45 påmeldte 

hunder så langt, dag 1, og 25 hunder dag 2. Det er muligheter for en matbit på hotellet for 

påmeldte deltakere, men det vil ikke være noe videre program fra ITFK’s side, grunnet covid 

restriksjoner. Holder tett kontakt med samekontakten i klubben i forbindelse med prøven. 

Gode utsikter med tanke på fugl. Laget et lettere oppsett for innsending av betalende deltakere 

til kasserer. 

Godt oppmøte tross dårlig føre under klubbmesterskapet. Det ble tilbudt både munnbind og 

håndsprit for de av deltakerne som måtte samkjøre opp til anvist terreng. Godt fornøyd med at 

vi klarte å avholde prøven tross dårlig føre og de forskjellige restriksjonene. 

Dommerutvalget 

Det blir oppstart på fase 2 kurs før aktivitetsuka så vi kan stille med flere instruktører.   

9/21 ITFK sin utstilling  

Utvalget har hatt en gjennomgang og levert en innstilling til styret om at ITFK kan stille med 

sin egen utstilling uten å være sammen med resterende klubber fra Stiklestadutstillingen. Det 

blir diskutert litt frem og tilbake, det vil også bli kontaktet et medlem med sterk innsikt i 

utstillingsmiljøet for og høre at vi ikke har oversett noe som kan være en fordel ifm. og være 

med på Stiklestadutstillingen. Ellers stiller styret seg foreløpig positiv til en utstilling i regi 

ITFK kaldt Verdalsutstillingen. Utvalget fortsetter arbeidet. 

10/21 Klubbhus 

Det er tatt kontakt med Sven Odne Haugen. Han skal ta en runde for å forhøre seg videre. 

Vi følger fremdeles med på saken angående klubbhuset oppe i Ness i Verdal. 

11/21 Økonomi/medlemstall 

Tallene blir fremlagt av kasserer. Det er kommet inn sponsorpenger fra 2 sponsorer. Ellers ser 

klubbens økonomi bra ut. 

Det er pr. dags dato 455 medlemmer som har betalt medlemskontingenten. 

12/21 Gjennomgang av statuttene for årets hund  

Det blir diskutert ordlyd i statuttene for årets hund. Styret er blitt gjort oppmerksom på at det 

kan være vanskelig å tyde statuttenes ordlyd pr dags dato. Styret har begynt å se på saken, 

som tas opp på neste styremøte for endelig avklaring. 

13/21 Strategi vedrørende ekstraordinær båndtvang 

Det er bekymringer i forhold til de tidligere års ekstraordinære båndtvang. Det ble sendt inn et 

brev til leder i Nord-Trøndelag jeger og fisk fra de fleste klubbene, siden det ikke ble lagt ut 

på høring før det ble gjennomført. Leder i klubben tar kontakt med NTJFF og viser til 

bekymringene, for å være litt i forkant av en eventuell ny båndtvang i år igjen. 



 

 

14/21 Sponsoravtaler 

Det er påbegynt leting etter nye sponsorer. Noen bedrifter er blitt forespurt også. 

De forespurte er nysgjerrige på hva klubben eventuelt vil ha sponset, være seg penger, 

redusert pris på diverse utstyr eller utstyr som gaveartikler ifm. jaktprøver/utstillinger. 

Styret diskuterer saken, og kommer frem til at vi vil at medlemmene får rabatt ved kjøp av 

varer i butikk. 

Ved sponsing av et pengebeløp til klubben er det mer ønskelig å høre med en bank eller en 

bedrift som ikke selger et produkt vi som hundeeiere kan ha bruk for.  

Styrets ønsker blir sendt sponsoransvarlig. 

 

Neste styremøte blir torsdag 6. mai 

Referent R. Olsen 


