
Møte i Sentral jaktkomite 17/6-21 kl. 1930 - 2130 

Tilstede: Hedvig Ihlen, Nina Egeberg, André Alfredsen, Tina Edvartsen, Gunn Therese Olafsen, 
Karianne Hansen 

Møtereferat fra forrige møte er godkjent.  

 

Sak 14/21: Invitasjon til neste års MH/EP 

  André har sendt invitasjon 

Sak 15/21: Påmelding til IWT (Ungarn) & Brahetrolleborg Game Fair (Danmark) 

  IWT – Hans Petter Grongstad tar ansvaret for disse påmeldingene 

Brahetrolleborg – Helen Debuse, Anne Mansås, Thrine-Lise Tryterud. Janicke 
Gurijordet er reserve 

Sak 16/21:  Endringer terminliste 2021 

  Avd. Østfold ønsker en ny prøve i år, Mock Trail. Vi foreslår helga 23. og 24. oktober 

 

Sak 17/21:  Terminlista 2022 

  Går gjennom innkomne søknader. Sender mail til de avdelingene der det krasjer, med 
anmodning om å flytte. Bevegelig EK kan arrangeres etter Eliteprøven 

 

Sak 18/21: Innkommende mail 

- Ny prøveleder. Eirin Søreng Landsem fra NRK avd. Nord-Trøndelag settes inn på 
lista over godkjente prøveledere. 

- Mail fra Knut Fredheim fra FKF ang. covidprotokol.  
- Flere mail fra klubbene ang vanskeligheter med å skaffe vilt til årets prøver 

o Vi søker disp til at avd. som ikke får skaffet vilt til årets prøve pga. covid-
19, at de får arrangere AK med dummyer.  

- Telefon henvendelse: det dømmes forskjellig på kvalifiseringsprøver, det bør 
presiseres at hunden skal være uten bånd etter at de er tatt av etter lineføring. 
Og at man skal sjekke tilgjengelighet (når covid -19 restriksjoner er over). Vi 
sender ut en presisjon.  

 

Sak 19/21: Eventuelt 

  Andre informere om møte med De nordiske landene.  

Det blir i Sverige 16. - 17- oktober. Longtora i Enköping. Som før 5 ekvipasjer. Så må vi 
stille med en dommer.  

Regler for Nordisk blir justert. Blir fortsatt annethvert år. Norge er arrangør i 2023. 
Tanken er at man i de Nordiske landene går sammen om å kjøpe en jakt (i et av de 3 
landene som har jakter da). Vi får diskutere dette litt framover for å se om vi/hvordan 
vi ønsker å prioritere dette. 

Så litt info fra Danskenes nye forslag til prøvesystem. 



B-prøvene og Brugsprøven (den som likner vår kvalikprøve) utfases. Ny 
inngangsprøve med fri ved fot apporteringer etc. som blir litt mer omfattende enn 
brugsprøven. 

Så kan man starte på WT og andre dummyprøver (det om dummiprøvene var litt 
uklart). Kaldt vilt utfases! 

A-prøvene. Åpen A forandrer navn og innhold. 2 til 4 hunder er inne samtidig på 
jakten, vann skal inngå. En Mock Trial (på dummy) blir inngangsbillett til den nye 
Åpen A klassen. Vinner A forandrer også navn og blir mer innrettet mot int. field 
trials. Det var kort fortalt det jeg oppfattet fra Kelds lynhurtige beretning om det nye 
regelverket i Danmark. 

 

Oppfølgingssaker 

 

Sak 1/21: Har fått svar fra NKK om at de ikke har økonomi til å gjøre noen endringer i dogweb 
ved en evt. regelendring.  

o Skal vi da beholde dagens regelverk – prolongere 1 år til? 
o Skal vi endre regelverk uten de endringer som har med endringer i 

dogweb å gjøre – og da låse det nye regelverket til 4 nye år? 
▪ Vi avventer svar fra NKK, de har ikke svart på siste mail fra oss. 

 

Sak 3/21:  MH Bergen - Svar på spørsmål fra arrangør: 

1. Dommere - Erling Skotner har også sagt ja til å dømme. Vi forespør videre Magnus, 

Øyvind, Svein, Frank - i den rekkefølgen.  

2. Bergen ordner selv med dommerpresentasjoner  
 

3. Påmeldinger i dogweb og ellers registrering av resultat o.l. – dette administrerer 
alt dette. Passord til dogweb får de av Hedvig. 

 
4. Påmeldingen kan åpnes nå. Ordinær påmeldingsfrist er 1.8. Påmeldingsfristen bør 
mest sannsynlig utvides - alltid noen etteranmeldinger og da endrer dere den når det 
nærmer seg. Dere bestemmer da hvor nærme opp til prøven dere vil ha fristen. 

 

Sak 8/21: Digitalt prøvelederseminar 

Det er fortsatt behov for prøvelederkurs, men pga covid -19 situasjonen har vi 

vurdert digitalt prøvelederseminar. Det er vanskelig å finne tid for dette, både 

digitalt kurs og ordinært kurs.  

Vi setter av noen forslag på helger til neste år for å arrangere prøvelederkurs:  

1. og 2.april, 23. og 24.april, 14. og 15.mai 

 

Neste møte: mandag 23.august kl 1930. 


