
Referat møte SJK nr 8/2019, onsdag 14. august. 

Deltakere: André, Nina J., Nina W., Solveig, Karianne 

Meldt fravær: Einar, Gunn Therese 

 

Referat fra møte 7, 12. juni 2019: Godkjent. 

1. Veiledning til Jaktprøvereglementet (Tidligere ROA)  

o Svein har ikke fått tid til å jobbe med veilederen.  Men han og Hedvig skal se 

nærmere på dette og komme med forslag til steder i regelverket det det kan trenges 

veiledning/forklaringer, innen august. 

o SJK sender mail til jaktprøvedommerne med henstilling om at de melder inn forslag 

til tekst for punkter/steder i reglementet som trenger forklaring/veiledning. Frist? 1. 

oktober? 

o Veilederen sendes over til styret innen november 2019. 

o Ingen høring til avdelingene denne gang, det vil komme sammen med revisjon av 

jaktprøvereglementet våren 2020. 

 

2. Poeng på WT og tildeling av Cert på WT 

o Årets jaktretriever. Regne om til % fordi det ikke alltid er 100 poeng max på WT 

(Solveig). 

o Cert på WT 70% poeng av totalen. Må beskrive dette i nytt regelverk. Bør det være et 

minimumskrav på postene 10 eller mer? Dette er satt inn i Dropboxdokumentet som 

huskelapp til regelrevisjon 2020. 

o Hva gjør Danmark og Finland? Danmark har samme system som oss mht poeng og 

prosentgrenser.  Men det står ingenting om Cert på WT i DK-reglementet. Men 3x 1. 

vinder med 70% eller mer av total poengsum gir rett til Dansk WT Championat. Nina 

E. Undersøker hvordan dette er i Finland. 

o På goldens WT juli 2019 fikk Jo´s Golden Fudge 79 poeng men ikke cert.  Kan dette 

endres i ettertid? (André undersøker). 

 

3. Spørsmål fra avd. Vest-Finnmark vedr de nye jaktprøvereglene. Solveig og AA lager en sak til 

styret for svar til Vest-Finnmark. Solveig starter. 

 

4. Flat: tilbud til NRK om felles nordisk åpen A-prøve i DK 

o SJK synes dette er et spennende initiativ. 

o Dette er en raserådsak.  Vi gir tilbakemelding til kontoret om at vi anbefaler at RR flat 

avgjør denne saken. (André) 

 

5. Sak fra Nord-Trøndelag om disp prøveleder. 

o André sender svar til NTR om at det er OK. 

 

6. Terminlisten 2020 

o Oslo, + Kongsvinger flytter, Oslo flytter WT i april 

o Østfold/Kongsvinger må også bytte helg på høsten 

o Karianne ferdigstiller første utkast terminliste til styremøte 20/8 



 

7. Nordisk mesterskap i Norge 2020 - tid/sted/danne komité 

o Vi sjekker terminlisten for høvelig dato men kan kjøres slutten av juli eller midt 

august. 

o André kommer med forslag til prosjektet. 

 

8. Info om Frank Hermansens videoprosjekt 

o SJK ser fram til det ferdige produktet. 

 

9. DogWebArra 

o Siste sak fra Morten K om problemer med godkjenning. Nina J. tar denne videre. 

o Prøveleder får ingen indikasjon på at du har sendt (prøven/WT-en) til godkjenning til 

dommere. Man trykker flere ganger, og dommerne får mail om det samme flere 

ganger. 

o Snakke med Hedvig om vi skal sende en undersøkelse til avdelingene om problemer 

med Arra. Om mulig så sender NRK en undersøkelse til avdelingene om utfordringer 

med ARRA. (Solveig) 

 

10. Godkjenning av Ronny Lillebakken som TJP-prøveleder. 

o Ronny har fullført prøvelederkurs for retrievere. 

o Lang erfaring som prøveleder for u-off TJP. 

o Fullført tilleggskrav sammen med dommer på TJP august 2019. 

o Godkjent TJP-prøveleder! 

 

11. Eventuelt 

o Mail.  Svar fra SJK-boxen! 

 Snakk med Svein om at vi bytter telefonnummer, eller ordne innlogging. 

 Ikke videresend til Solveig, Ikke Nina E 

 Ta bort to-trinnsinnloggingen. (Karianne) 

o Dropbox: 

 Ta bort de som ikke er i SJK (Karianne) 

o Møte mellom de Nordiske landene, anmode styret om at vi ber om at dette 

samarbeidet tas opp igjen. (André) 

 

Referent: André 


