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Møte SJK 20. mars 2019  
Deltakere: André, Nina W., Nina E., Gunn T., Einar 

Fraværende: Solveig, Karianne. 

 

1. Godkjenning av referat fra møte 27. februar 
- Møtereferat godkjent. 

 

2. Prøvelederkurs og prøvelederkonferanse våren 2019  
- Sliter med å finne område. Må nå gå for Sessvollmoen. Alternativt må kurs/konferanse 

utsettes til høsten 
- Innspill fra Midt-Hedmark besvares av Nina W. 
- SJK må jobbe litt med hvilke veier man kan gå for å bli prøveleder. 
- Det bør være 3-4 interesserte for at prøvelederkurs for toller skal gjennomføres. 

 

 

3. Søknad fra Avd Tromsø disp fra krav om for prøvelederkurs 
- Avdelingen får dispensasjon. Vedkommende må gå som «aspirant» med en erfaren 

prøveleder alternativt gjøre en avtale med dommer om gjennomgang av prøveopplegget.  
Kandidaten må gå 2 prøver (6 klasser) før status som prøveleder oppnås. SJK må da 
informeres om gjennomført utdanning. 
Einar informerer avdelingen. 
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4. Uttak til internasjonale konkurranser  

Vedtak for styremøte 5. mars: 30/19         
 
Søknad om omdisponering av støtte til lag fra SJK                                                     
                  Vedtak: Vi støtter bare FCI arrangement, ikke lenger Chatsworth. SJK bes  
                   publiser hva som støttes. Det er mulighet for å søke om ekstra bevilgning for  
                   de som reiser langt. 
 

- Info legges ut på hjemmesiden. André gjør dette.  
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The IWT: 

- 3 lag har meldt sin interesse. André melder på lagene. Påmeldingsavgift samt festmiddag 
dekkes. 

 

SJK har mottatt invitasjon til  International lagkonkurranse i Danmark 2.-4.august 2019 

 

- Vi lyser denne ut, men her kan vi ikke dekke noen utgifter (ref styrevedtak).  
André ordner. 

 

5. WT Pinsen  
- Facebookside opprettet. Oppdrettere er oppfordret om å hjelpe til. Registrerer allerede 

at mange oppdrettere har sagt seg villig til å stille opp. 
 

6. DogwebArra og nettsidene  
- Leder i klubben har sendt ut mail til avdelingene med info om bruk av DogwebArra. 

Avdelingene må kontakte SJK om de har spørsmål. 
-  

7. Bevegelige prøver 
 

- Styret  oppfordrer avdelinger som skal avholde bevegelig jaktprøver til å benytte 
kalenderfunksjon på klubbens hjemmesider for å opplyse om når prøvene faktisk skal 
finne sted.  

- Flere, deriblant styremedlemmer, opplever det som utfordrende å finne frem til når 
faktisk en avdeling skal arrangere en bevegelig prøve.  

 

Oppfølging: Solveig/Karianne 

 

8. Sende mail til avdelingene om turliste for nasjonale arrangementer. 
- Forslag til turliste som ble lagt fram på jaktkonferansen må sendes ut til avdelingene for 

uttalelse. Einar gjør dette. 

 

9. Evaluering Eliteprøven 2018. 

Denne hadde kun 3 deltakere.  Vi bør finne årsaken til den lave deltakelsen. 

André lager spørreskjema.   

 

10.  kommende saker 
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 Terminliste 2020, lage webskjema  
 Hjemmesiden NRK/jakt.  André snakker med Karianne iløpet av uke. Så kommer vi opp med 

en plan.  Men det åpenbare er å legge inn info om årets prøver + hvem dømmer hvor, og 
generelt oppdatere på kort  

 Neste møte 10/4-19 kl. 20,00 


