
Møte i Sentral Jaktkomite, via Zoom 08.12.2020 kl 2000 - 2130 
Tilstede: Tina, André, Hedvig, Karianne, Gunn Therese 

Meldt forfall: Nina 

 

SAK 1: Jaktkonferansen 2021 

Styret har avlyst/utsatt kontaktmøte i januar, og prøver å se om de kan holde det litt senere 

(april). SJK holder jaktkonferansen fortsatt åpen – og vurderer fortløpende. 

 

SAK 2: Regelverk-revidering 

- Info om prosessen rundt rev 02. 

- Hvordan skal vi få publisere innspill fra avdelingene og dommerne?  

o Gå gjennom innspillene som er kommet til nå, og kommentere på de som det 

trengs å kommentere på. Hedvig og Andre går gjennom disse å lager ett 

dokument som vi legger ut på hjemmesiden. 

- Prøvelederhåndboka for B-prøve/WT – Nina begynne å se på denne 

- Prøvelederhåndboka for Toller – legges inn i dropboks 

 

SAK 3: MH Bergen 

 TA – avtale er underskrevet.  

 Dommerønsker:  

1. Morten Egeberg 

2. Grete Ranheim 

3. Ragnhild Hammelbo 

4. Lars Nørgaard (Danmark) 

5. Peter Nordin (Sverige) 

6. Frank Hermansen (reserve) 

 - Hedvig sender ut invitasjon til dommerne. 

 

 Hedvig sender også TA – avtalen til Ringerriket ang. Eliteprøven 

 

SAK 4: Årsmelding/ budsjett 

- Budsjettet er sendt over til Bente  

- Årsmeldingen er påbegynt, ligger i dropboks 

 

SAK 5:  

- Jaktprøvestatistikk – Hedvig har gjort ferdig statistikken, denne legges også inn i 

årsmeldingen.  

- Årets jaktretriever: få som enda har sendt inn, vi ber avdelingene til å oppfordre sine 

medlemmer til å sende inn. Vi legger også ut påminnelse/oppfordring på 

hjemmesiden/FB 

- Hedvig har sendt inn til NKK hvem som skal ha titler ifm. MH og EP. 

- Svein er re-oppnevnt i NKKs jaktkomite for gruppe 8 (i samarbeid med spanielklubben)  

 

SAK 6: Publisering av jaktarrangement på jaktsiden – ikke rasespesifikke arrangement, kun 

arrangement vi arrangerer eller Nordiske prøver.  

 

SAK 7:  Prøvelederkurs 2021 

 Nina og Andre ser på dato for kurs og konferanse 


