
Møte i Sentral jaktkomite 11.10.21 kl. 2000 -  

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

Møtereferat fra forrige møte er godkjent.  

 

Sak 25/21: Jaktkonferansen 22.-23.januar. 

Invitasjon sendt avdelingene med ønske om innspill på saker. 

Andre tema:  

• Viltsituasjonen 

• Flere praktiske prøver 

• Kort om det nye regelverket (som blir utsatt ett år) 

• Prøvelederhåndbøkene – hva avdelingene skal gjøre når de arrangerer prøve (årshjul) 

• Jaktstatistikker 

• Dreiing mot flere WT på bekostning av B-prøve – forskjell på nord-sør. I tilfelle - gjør det noe? 

• MH/EP på det sentrale Østlandet. Hva vinner vi/hva taper vi 

• Info fra det utvalget André sitter i rundt NCH/NJCH/NUCH??? 

Vi må få til noen gode diskusjoner. 

Jobber mer med konferansen på neste møte. 

26/21: Mail – Utvalg som André sitter i, viltmail – blir egen sak på jaktkonf. 

27/21: WT pinsen 2022 

Forslag til dommere: André, Thrine-Lise, Hans Petter, Magnus, Kivki Pilenås, Bengt Gustavsen 

TA må begynne planleggingen. Sted Gjøvik/Lillehammer. Det er ikke tid til å lete etter nytt 

sted – styret godkjente for et par år siden Øverby helsesportsenter i nærheten av Gjøvik. 

Avdelingene må kontaktes og starte planlegging.  

28/21: Skal dommere meldes inn som tidligere. Skal avdelinger sende SJK info om hvem som 

dømmer prøvene? Ved et par anledninger måtte prøver avlyses pga dommermangel. Ønske 

om å gjeninnføre tidligere instrukser om at dommere blir bestilt og rapportert til SJK innen 

februar prøveåret. 

29/21: Nye kvalikprøvedommere: Solveig Markussen og Elle Marie Kemi.  

30/21: Curly-kvalikprøve: Deltakere under 9 mnd fått bestått på kvalikprøve. RR Curly fått beskjed 

om å «rydde opp»  

31/21: Viltsituasjonen – generell søknad om innførsel av vilt: lage ei arbeidsgruppe bestående av Eva 

Otterstad, Tina og Gunn Therese (SJK), Sigrid (avd Østfold) og Magnus (toll). Jobbe fram noe 

som kan presenteres på jaktkonf. 

 

 

 



Oppfølgingssaker: 

Sak 1/21:  Regelverkrevidering 

Styret vedtok på sitt siste styremøte at NRK søker om prolongering av regelverket. 

Mail sendt NKK 19.oktober. NJK har sitt siste møte for året 9.november. 

Sak 8/21:  Prøvelederkurs. 

Prøvelederkurs planlegges 21.-22. mai.  

Sak 14/21:  MH/EP 2021 

Vi frafalt søknaden til NKK om disp fra regelverket. Dels fordi det var flere prøver 

igjen før EP og dels fordi NKK ikke ville få tid til å behandle søknaden og mest 

sannsynlig ville avslå den. Det ble 23 påmeldte deltakere dag 1, 12 ekvipasjer 

kvalifiserte seg til dag 2.  

 

 

 

Neste møte: 13.-14.november på Scandic Oslo Airport. Møtestart kl. 10.00 lørdag, møtet 

avsluttes til lunsj søndag 

Saker til neste møte:  

• Høringssak Championatregelverk – GF2022 

• Jaktkonferansen 

• Prøvelederkurs 

• Budsjett 

• Årsmelding 

• Statistikker 

 


