
Møte i sentral jaktkomite 27/1-2022

Tilstede: Hedvig Ihlen, Karianne Hansen, Nina Ingrid Vik, Trond Valdersnes, Andrè Alfredsen, Christina
Berman, Tina Edvardsen, Gunn Therese Olafsen

Godkjenner referatet fra møte 13/1-2022

Sak 7/22: Praktisk prøve avd. Rogaland som ikke ble avholdt etter gjeldende regelverk.
SJK v/Hedvig har informert avd. Rogaland og Vestfold ang dette, og informert
om rutinene ved avholdelse av prøve.

Sak 8/22: Sentrale arrangement 2022

- Pinsearrangementet ser ut til å gå sin gang på Elverum. Kontaktperson SJK:
Karianne Hansen.

- Mesterskapshelgen. Kontaktperson SJK: Christina Berman
- Eliteprøven. Kontaktperson SJK: Christina Berman

Dommere får fra nå av betalt for å dømme på mesterskapshelga. En direkte
konsekvens av dette er at vi øker påmeldingsavgiftene til 650 kr pr ekvipasje. Øker
også påmeldingsavgiften på de andre arrangementene.

Sak 9/22: Lovlig innføring av vilt

Tina har startet prosessen med å gå gjennom hva man må gjøre for å få tatt inn vilt
lovlig. Det er en lang prosess bare med mattilsynet bare for å få innført vilt.

Det er mange sider med å bruke vilt i våre prøver, og man må se på alternative
løsninger. (Vanskeligheter med å innføre vilt lovlig, fugleinfluensa, det etiske ved å
bruke vilt, kassering av vilt).

Bør vi se på alternativer, som f.eks. en egen viltprøve. Andrè tar opp dette i
dommerkomiteen, SJK avventer å gjøre noe før vi har dommerkomiteens synspunkter.

Eventuelt: Mail ang. stambokføring av vinner av eliteprøven i 2019.

Mail ang. statutter for retrieverklubben

Mail ang. terminlista på vår egen side – det er terminlista på NKK som gjelder. Vi ber
avdelingene å legge inn dommer under dommer/eventuelt i terminlista.

Saker SJK må se på:

- Hvordan ta ut lag til IWT, European Championship, Brahetrolleborg
- I forhold til budsjett: Vi støtter påmeldingsavgift og festmiddag, evt. Reisestøtte.

IWT, European, nordisk mesterskap
- Årets jaktretriever:
- Retrievernytt: Annonse for WT i pinsen



Regelverk: Andrè/Hedvig fortsetter å ha dialog med NKK ang. endring av regelverk og
IT-løsninger.

Prøvelederkurs: Andrè/Nina har praktisk ansvar for kurset. SJK tar påmeldinger og det
organisatoriske ansvaret. Må sende ut påmeldingsinfo til avdelingene. Kurset blir delt
opp for helt nye og for de som har hatt før.

Konstituering av SJK: gjøres på neste møte 6.februar kl 1900


