
Møte i Sentral jaktkomite 13. og 14.11.2021, Scandic Gardermoen Airport. Tilstede: Hedvig Ihlen,
André Alfredsen, Nina Egeberg, Karianne Hansen, Gunn Therese Olafsen

Sak 33/21: Ledsager på jaktprøve.
SJK har fått en henvendelse på om man kan ha med seg ledsager/hjelper på
jaktprøve/WT. SJK mener man kan ha med seg ledsager på BK i B-prøve og i alle
klasser i WT da man da går alene i klassen. Sender vår innstilling til dommerkomiteen
slik at de kan uttale seg også.

Sak 34/21: Budsjett/ Årsrapport
Går gjennom budsjett – sendes til kontoret
Årsrapport – godkjenner

Sak 35/21: Nordisk mesterskap
Det er kommet forslag om en ny modell for å arrangere nordisk mesterskap – de
deltakende landene kjøper en jakt, fast avtale på ett par plasser i Norden. Arrangør
blir en gruppe bestående av alle landene. SJK støtter denne modellen, vi sender
innstillingen vår til styret.

Sak 36/21: Prøvelederhåndbok

Sak 37/21: Medlemmer i SJK, Hedvig Ihlen, André Alfredsen og Nina Egeberg går ut av SJK etter
kontaktmøte. Forslag på nye medlemmer, prioritert i denne rekkefølge, må ha 3 nye
medlemmer:
Christina Bergman, Hallvar Fremstad, Wenche Hildisch, Nina Vik, Siri Svihus, Ingrid
Skår, Trond Valdersnes

Sak 38/21: Avtale TA Eliteprøve og Mesterskapshelga 2022
Hedvig sender avtalene til TA

Oppfølgingssaker

Sak 17/21: Terminlista 2022.
Går gjennom, retter og prøver å flytte evt. prøver som krasjer

Sak 23/21: Championatutvalget
André referer fra utvalget og vi går gjennom innstillingen til utvalget. SJK gir
tilbakemelding om at alternativ 4 er dekket gjennom alternativ 3. Ansvarlig: Hedvig

Sak 27/21: WT pinsen 2022.
Områdene de har brukt tidligere er ikke aktuelt for videre bruk. TA jobber med å finne
nytt område.
SJK stiller spørsmål med hele arrangementet, er dette blitt ett for stort arrangement.
Bør tas opp på kontaktmøtet om vi fortsatt skal arrangere dette, også med tanke på at
rasearrangementene er startet opp igjen. SJK sender våre innspill til kontoret og leder
i NRK.



Sak 14/21: MH 2022 – dommere
André sender mail med invitasjon til dommerne

Sak 25/21: Jaktkonferansen 2022
- Til diskusjon

o Betaling av prøveleder
o Vanskeligheter med å skaffe dommere til jaktprøve
o

- Innspill fra avdelingene:
o Vilt
o Dommere
o Koordinering av jaktprøver på terminlista – sjk sin rolle
o Rekruttering og bredde
o Krav om minimum antall deltakere i EK for å dele ut CERT

- Tema fra SJK
o Statistikk
o Prøvelederkurs
o Vilt – sammen med kontaktmøte
o Info om arbeid med NCH – sammen med kontaktmøte
o Praktisk jakt – hvordan arrangere. Hvordan kan vi arrangere flere jakter.

Samarbeid med lokale jegere

Sak 8/21: Prøvelederkurs 21. og 22. mai 2022
Instruktører: Morten Egeberg, Jostein Siring og Bjarne Holm – Ansvarlig: André
Info og hotell: Sende ut info til avdelingene, sjekke om vi har noen avtale med hotell
– Ansvarlig: Nina
Område: Ansvarlig: André og Nina

Sak 31/21: Viltgruppa: SJK sender forespørsel til ønskelige deltakere om de kan sitte i gruppa.

Sak 9/21: Championatregelverket: Innen 31.12.21 må innspill til nye regler være sendt til
kontoret. SJK sender innspill på endring av championatregler for Toller. Ansvarlig: Tina

Neste møte: 5.januar kl 2000, Zoom


