
HVA ITFK’S styremøte nr. 4/2021 

NÅR Onsdag 16. juni kl 18.30-21.30 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Morten Hallan 

(for Lars Kjønstad), Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Tor 

A. Wang, Geir T. Widerøe 

 

Forfall: Øystein Klokkerhaug 
 

26/21 Gjennomgang av referat fra forrige møte 

Gjennomgått og godkjent. 

27/21 Innkomne mail 

Leder akt. nord har sendt inn mail angående GPDR, og hvordan klubben forholder seg til det. 

Styret diskuterer saken, og vil høre med FKF for og få en konkret beskrivelse på hva det vil si 

for vår del. 

28/21 Fra utvalgene 

Akt. Nord 

4 stykker av 7 har tatt apportbevis på vårens dressurkurs. Resten er godt i gang. 10-12 hunder 

på appellkurs. Gode tilbakemeldinger fra årets deltakere. 

Akt. Sør 

66 hunder fordelt på 3 forskjellige kurs. Over 20 stykker som har fått utdelt apportbevis. 

Veldig gode tilbakemeldinger der også.  

Utstillingsutvalget 

152 hunder påmeldt på siklestadutstillingen. Gode tilbakemeldinger, men noen avvik som vil 

bli tatt videre. Det vil bli tatt en runde innad i utvalget for videre evaluering. 

Jaktprøveutvalget 

Har begynt å planlegge førstkommende prøve. Dommerforespørsler er utsendt, og det er også 

sendt ut forespørsler på premier. Sekretariatet er planlagt på Verdal hotell. Har i samarbeid 

med kasserer også lagt en plan for å forholde seg til budsjett. Det blir stilt spørsmål til 

skogsprøven. Den er planlagt avholdt 30. - 31. oktober.  

Dommerutvalget 

De nyutdannete instruktørene får skryt for det som er blitt utført på årets kurs. 

Festkomiteen 

Rundt 50 deltakere på klonken. Stor begeistring for arrangementet. 4 av 5 æresmedlemmer i 

klubben møtte opp, samt mange andre gamle, men også noen nye ansikter. Et vel blåst 



arrangement, som ble avholdt innen de retningslinjer som er gitt. All ære til festkomiteen som 

fikk dette i boks. 

 

29/21 Økonomi og medlemstall 

Kasserer tar oss gjennom klubbens økonomi, har ikke kommet inn noe spesielt siden sist. 

Konkluderer med at klubbens økonomi er god og foreløpig under kontroll. 

Medlemstallet er 500. 

30/21 Klubbhus 

Intet nytt siden sist, men leder har en tanke om og forhøre seg om Rinnleiret som en aktuell 

lokasjon. 

31/21 valg av fremtidig forsponsor som er positiv til jakt 

Under den siste tidens hendelser på Facebook, har det kommet frem at Hills har et nært 

samarbeid med Dyrebeskyttelsen, som igjen har et stort mål om å få stoppet all jakt. Siden 

dette er en stor del av det ITFK jobber for, føler vi det må avklares hvorvidt samarbeidet skal 

fortsette. 

Styret diskuterer saken mellom seg og kommer frem til at Nils tar kontakt med Hills, og hører 

med de om dette er noe de er klar over, og videre står for. Saken vil bli fulgt opp videre. 

32/21 Regler for bruk av treningsterrengene – maks antall hunder pr. deltaker.  

Det er kommet tilbakemelding om at noen møter til treningsterreng med opptil flere hunder. 

Konsekvensen av dette er at det blir betydelig mindre slipptid for de resterende oppmøtte. 

Styret diskuterer temaet, og kommer frem til at vi skal ha en evaluering etter sesongen 21.  

33/21 Skriftlig retningslinjer og progresjon om våre dressurprinsipper 

Styret har laget et skriv om våre retningslinjer og hvilken progresjon vi kan forvente av dette. 

Styret har lest igjennom skrivet, men vil lese gjennom en gang til for å forsikre seg om at det 

absolutt ikke er noe som kan misforståes.  

Eventuelt:  

Profileringsutstyr:  

Vi er nødt til og få tak i flere vester siden beholdningen er på det absolutte minimale. 

Problemet med Bergans vestene vi har i dag, ikke lenger produseres. 

Det er også kommet inn tips til nye capser. Det er laget en prøve, men prisen ble i første 

omgang for stor.  

Styret tar kontakt med to stykker som kan være ansvarlige for profileringsutstyr, og også vil få 

i oppgave og få frem nytt profileringsutstyr og kommer tilbake til saken senere. 

Tilhenger: 

Det trengs en opprydning i tilhengeren igjen. Vi har en sky der vi lagerfører beholdningen, 

denne bør sjekkes opp mot beholdningen. Det blir diskutert om ny lokasjon for hengeren også. 



Den lokasjonen bør være mer lokal enn dagens ordning. Vi tar kontakt med valgt person for å 

høre om vervet er ønskelig.  

Sponsoravtaler: 

Leder tar kontakt med sponsoransvarlig for å høre hvordan vi ligger an med nye 

sponsoravtaler. 

 

Neste styremøte blir onsdag 6. oktober. 

Referent R. Olsen 


