
Møte i Sentral jaktkomite 13.01.2022, Zoom.  

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

Meldt forfall: Tina Edvartsen 

 

 

Sak 1/22:  Godkjenning av referat fra møte 13/11-21 

   Godkjenner med disse komentarene: 

  - sak 35/21 – Må legge inn en ekstra post på budsjettet for utgifter til dette 

- sak 8/21 – Instruktører: Morten har svart ja, Jostein/Bjarne har ikke svart 

enda. André purrer. 

- sak 31/21 – viltgruppa er godt i gang med jobbing 

 

Sak 2/22: Jaktkonferansen 

Ble avlyst i god tid, men klubben må likevel betale 75% av utgiftene. Vi ser 

ikke at vi kan få flyttet den til senere i år, så det blir ikke arrangert i 2022.  

 

Sak 3/22: Terminlista 2022 

De fleste avdelingene har lagt inn prøvene. Vi må lage rutiner for frister for 

å legge inn til godkjenning – slik at deltakere/dommere får en oppdatert 

terminliste i starten på året. 

 

Sak 4/22: Regelverk 2023 

Avventer med å sende inn nytt regelverk til NKK til etter 

dommerkonferansen, om det skulle komme noen forandringer i forbindelse 

med dommerutdanningen som bør være med på nytt regelverk. 

En siste gjennomgang må også gjøres.  

 

Sak 5/22: Nye kandidater til SJK 

  Styret har ikke gitt noen tilbakemelding på nye medlemmer i SJK. 

 

Sak 6/22: Årshjul 

Må oppdateres av ny komite, og legge ut på hjemmesiden med viktige 

datoer som bør følges opp av avdelingene. 

 

Eventuelt: - Årets retriever. Frist for innsendelse var 31/12, fortsatt noen som sender 

inn. Kommet inn 6 stk til nå. 

 - Prøvelederkurs 21/22.mai – Nina og André har fortsatt ansvaret for dette 

 - Praktisk prøve avd. Rogaland har ikke vært avholdt etter gjeldende 

regelverk. Hedvig sender en mail til styret i avd. Rogaland og Vestfold, med 

kopi til de respektive komiteer og til hovedstyret.  

 - sak 30/21 kvalifiseringsprøve for curly fortsatt ikke avsluttet. Sender ny 

purremail ang å få avsluttet denne prøven.  

 

 

Nytt møte blir bestemt når de nye medlemmene i SJK er oppnevnt.  
 


