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Møtereferat SJK 30. januar 2019 
Møte 2/19 

Telefonmøte 30.01.19 

Deltakere: André, Solveig, Nina E., Nina N., Gunn Therese, Einar 

 

1. Prøvelederkurs og prøvelederkonferanse våren 2019 
- Tid: 10-12 mai 
- Fokus: 

o kurset: B-prøver (inkl TJP) 
o konferansen: WT (vanlig, Mock Trial, Lag) 

- Sted: Hotell Gardermoen, terreng maks 30 min kjøring fra hotellet. 
- Ansvarlig: Nina E og André  

Krav til deltakelse: 

- Kurs ha premiering i AK… 
- deltakelse på konferansen: gjennomført prøvelederkurs og erfaring som prøveleder 

I år inviterer vi til både prøvelederkurs og konferanse samme helg. De to gruppene har to ulike 
opplegg men overnatting samt teori og praksis vil foregå hhv på Gardermoen og terreng i nærheten 
av hotellet. 

Snarlig første utlysning: be avdelingene melde inn hvor mange plasser de tror de vil ha.  

Og samtidig be avdelingene sende inn oversikt over sine prøveledere (som har prøvelederkurs, og 
som fortsatte er aktiv/ønsker å være aktiv prøveleder for avdelingen). 

 

2. Søknad fra Avd Nordland disp godkjent prøveleder 

Avd. Nordland trenger disp fra kravet om godkjent prøveleder på våre jaktprøver i 2019 
-WT 1.-2.6 
-B-prøve 31.8-1.9 
 
Usikkert om avdelingen får sendt noen på prøvelederkurset, da alle aktuelle kandidater er påmeldt 
jaktkurs med ekstern instruktør samme helg. 
 
Dommerne, Svein Scheie og Bjarne Holm, er begge orientert, og kan bistå avdelingen med 
prøveopplegget. 

Vedtak: 

Søknad innvilges under forutsetning av at avdelingen finner en person/personer med forståelse for 
jaktprøve B og WT som kan fungere som prøveleder og kan samarbeide med dommerne om 
prøveopplegg.  

SJK vil fra 2021 ikke innvilge dispensasjoner da dette undergraver prøvelederrollen. 
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3. Innspill fra Avd. Rogaland til registering av kritikktekst i Arra prøver 

Jaktkomiteen i Avd. Rogaland foreslår og anbefaler at det kun registreres sammenfattende kritikk fra 
kritikkskjemaet for alle klasser og prøveformer i DogWeb Arra for prøver. 

Bakgrunnen for anbefalingen er at Rogaland vurderer at det blir mye jobb for 
sekretariatfunksjonærene å legge inn all teksten fra kritikkskjemaet, særlig i BK og AK.  NKKs hensikt 
med at dommernes vurderinger blir elektroniske er å legge til rette for et bedre hjelpemiddel i 
avlsarbeid.  Forslaget drøftet på jaktkonferansen om tallkarakterer er det mange meninger om.  
Tallkarakterer brukes på enkelte andre jakthundprøver i Norge og på jaktprøve B i Sverige. 

Vedtak: 

Det framkom på jaktkonferansen ønske om at kritikkskjema, det nye elektroniske, utføres tilsvarende 
kritikkskjema i papir. 

2019 vil være et prøveår og erfaringer fra kommende sesong vil danne grunnlaget for det videre 
arbeidet. 

 

4. Uttak til internasjonale konkurranser 

Retrieverklubben har de siste årene gitt støtte til påmeldingsavgift og økonomisk støtte til reise til 
følgende arrangementer: 

- Nordisk mesterskap, Individual Challenge Cup (ICC), Europacup og Chatsworth (The 
Kennel Club).   

Interessen for deltakelse i lagkonkurransen på Chatswort har vært laber de siste årene, mens 
interessen for deltakelse i The IWT er økende. Derfor foreslår SJK at vi heller gir støtte til The IWT enn 
Chatsworth.  Svenskene og Danskene gjør noe liknende:  

Vedtak: 

Nina E. og André utarbeider et forslag som på et senere tidspunkt vil bli gjennomgått av et samlet 
SJK. 

 

5. WT Pinsen  
Gunn Therese fortsetter som adm. kontaktperson  
Gunn Therese har skaffet alle dommerne 
Nina E prøveleder 
Solveig evt støtte på Dogweb Arra 

- Kontrakt underskrevet 

Vedtak: 

Arrangementet er i rute. Info ut i RN. 

 

6. Eliteprøven 2019 
- Agder 19+20 oktober 
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- Kontrakt 
- TA Agder har begynt annonseringen. 
- Dommere er invitert: Norsk dommer: Øyvind Veel, Svensk dommer: Andreas Josefsson 

Vedtak: 
Solveig blir SJKs kontaktperson 
 

7. Mesterskapshelgen 2019 (André) 
- Oslo er TA, Sted for arr blir mest sannsynlig Lyngnasæter, alt på ett sted! 
- Kontaktperson: André 
- WT BK og EK, 600,- og 750,- etter tidligfristen Vestfold  

- Påmelding til og med 22. juli: NOK 600,- 
- Påmelding 23. juli til og med 12. aug.: NOK 750,-  (Kan dette endres i Arra?) 

- Kontrakt utarbeidet og oversendt TA. 
- Morten Egeberg er prøveleder, AA og Nina E er assistenter. 
- 8 dommere, 6 er på plass: 

o Morten Kjelland 
o Ragnhild Hammelbo 
o Peter Nordin (S)  
o Roger Westerman (S) 
o Luise Linnemann Rasmussen (D) 
o Tomi Sarkkinen (F) 

 

Vedtak: 

Følge opp for å få de siste 2 dommerne på plass 

André følger opp signering 

Avvente budsjettutkast. 

8. Prøvelederhåndbok for TJP?   

Vedtak: 

Nina følger opp. Trolig ferdig i løpet av kort tid. 

 

9. Årets jaktretriever. 

Vedtak: 

Vinneren er klar 

André lager en reportasje i RN. 

Einar ser på kravene. 

 
10. Eventuelt 

André utarbeider møteplan. 
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