
HVA ITFK’S styremøte nr. 5/2021 

NÅR Onsdag 6. oktober kl 18.30-21.30 

HVOR Levanger sykehus 

HVEM Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Morten Hallan 

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

A. Wang, Geir T. Widerøe, Øystein Klokkerhaug 

 

Forfall: Lars Kjønstad 
 

34/21 Innkomne mail 

Ingen innkomne mail. 

35/21 Fra utvalgene 

Akt.Nord 

Har inngått nye avtaler, og fornyet gamle. Heia treningsterreng er blitt godt brukt i år som før. 

Det er kommet inn noen tilbakemeldinger angående noen hundeførere med opptil flere hunder 

igjen. Styret diskuterer saken litt løst, og vil se hvordan det utvikler seg videre. 3-4 kvelder 

der det ble arrangert noen samlinger på Steinkjer hvor det ble mulighet for litt dressur og 

sosialisering. Det er arrangert introduksjon til valp-kurs. Utvalgene blir enig om arrangering 

av årets høstmøte. Utvalget får skryt av kasserer for innsendt søknad til studieforbundet. Det 

resulterte i støtte for avholdte kurs. Hatt kontakt med forsvaret i forbindelse med dugnad på 

gapahuken. Der ble det fortalt at det ikke ville bli behov for dugnad siden området ikke ville 

være tilgjengelig pga blindgjengere. Dette vil mest sannsynligvis ta litt tid før det blir endelig 

bestemt, men det var vel en føler på hva som eventuelt venter i forhold til treningsterrenget. 

Utvalget får skryt av utvalgets leder for innsatsen. 

Akt.Sør 

Jobber med å arrangere høstens valpekurs, ellers lite aktivitet i utvalget. 

Utstillingsutvalget 

Et møte etter sommeren. Hatt en gjennomgang av stiklestadutstillingen og kommet til enighet 

om videre arrangering. Leder i utvalget kjenner på at enkelte kanskje ikke har like stort 

engasjement i utvalget lenger, så styret tar en liten diskusjon og det vil bli tatt videre til 

valgkomiteen. 

Jaktprøveutvalget 

Arrangert høstprøve. Mindre premier enn i vinter, men mye tyder på at arrangementet ble en 

suksess likevel. Utvalget får ellers skryt av utvalgets leder for innsats og 

gjennomføringsevnen, i tillegg vises det at dommerne i klubben er veldig lojale hos oss. 

Dommerutvalget 

Noen av klubbens dommere har dømt høystatus prøver. Ellers ingen aktivitet ellers innad i 

utvalget. 



Festkomiteen  

Styret har en diskusjon angående når og hvordan vi skal arrangere årsfesten. Styret tar det 

videre til festkomiteen for videre behandling av saken. 

36/21 Økonomi og medlemstall 

Kasserer fører oss gjennom regnskapet, og klubbens økonomi viser seg å være god. 

Det blir nevnt at både klubbens dommere og instruktørene bør få en påskjønnelse. Styret 

diskuterer saken, og tar det med videre for videre behandling. 

Medlemstallet pr dags dato er 531 stykker. 

37/21 NM skog 

Klubben har fått forespørsel om å arrangere NM skog i samband med pointerklubben og det 

har vi takket ja til. Det blir diskutert nøytrale kjentmenn som skal følge partiet ved ønske fra 

dommer. Geir Terje står som prøveleder. NM vil gå samtidig som vår egen skogsfuglprøve.  

38/21 Årets hund 

Har fått henvendelser om de statuttene vi kom frem til ang årets hund. Styret går gjennom 

statuttene en gang til, og vil justere det som behøves. 

39/21 Årsmelding og årsmøte 

Det kommer forslag om dato for årsmøte i februar som tidligere. Årsmeldingene fra utvalgene 

skal sendes inn til sekretær før neste styremøte.  

40/21 Klubbhus 

Klubbens leder har som nevnt tidligere vært på befaring av aktuelt klubbhus på Rinnleiret, og 

lagt inn et tilbud på huset. Nå ser det ut til at kontaktpersonen har endret seg, så vi venter 

fremdeles på svar på tilbudet. 

41/21 Sponsorer 

Foreløpig ingen nye avtaler underskrevet, selv om det er satt i gang en prosess med flere 

aktuelle sponsorer. Andreas tar kontakt med sponsoransvarlig for videre avklaring. Det vil bli 

gjort et fremstøt nå for å få inngått noen konkrete avtaler. Øystein tar kontakt med Steinkjer 

veterinærsenter, Nils tar kontakt med Non-Stop, Andreas tar kontakt med Verdalsbruket og 

Geir Terje tar saken med eventuell forsponsor. 

42/21 Profileringsutstyr 

Vi trenger mer oversikt over hengeren. Silje Adelaide Austmo har tatt på seg jobben, og vil ta 

en gjennomgang av hengeren. 

 

Neste styremøte blir 2. desember. 

Referent R. Olsen 


