
Møte i sentral jaktkomite 2/3-2022

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

Sak 12/22: Dommersituasjonen på Tollerprøver

Prøven i Agder har i utgangspunktet svensk dommer, ingen av de norske dommerne
har anledning til å stille som NKK-representant eller at de ikke svarer. Avdelingen har
avlyst prøven på FB, den ligger fortsatt på terminlista. De har sendt en henvendelse til
hovedstyret ang. problemstillingen.

Vi oppfordrer avdelingen til å gjennomføre prøven etter gjeldende regelverket, særlig
kapitel 1.1.6 Avlysning av prøve, i regelverket «jaktprøve for retrievere».

Vi sender også en henstilling til Dommerkomiteen å se på denne situasjonen der
ingen dommere ønsker å stille som NKK-rep.

Ansvarlig: Tina

Sak 13/22: Terminliste 2023

Ny prøvestruktur. Vi går for forslaget som foreligger. Vi utarbeider ett infoskriv til
avdelingene med forslaget. Ansvarlig: Karianne.

Sak 14/22: Norge har fått en invitasjon via Frank Hermansen, om at Norge kan stille lag til
European challenge som arrangeres 29. og 30. juli.

Vi sjekker ut om det er mer informasjon om dette før vi evt. legger ut på
hjemmesiden for interesse. Dette er ett arrangement som ikke kvalifiseres til
økonomisk støtte. Ansvarlig: Nina

Oppfølgingssaker:

Sak 4/22: Regelverk 2023.

På bakgrunn av en lang prosess med diskusjoner rundt etiske forhold ved bruk av
kaldt vilt på jaktprøver, samt kompliserte  innføringsregler, vedtar SJK å endre dagens
regelverk til å ta vekk all bruk av kaldt vilt. I praksis vil det si at bruk av kaldt vilt på
B-prøver åpen klasse, tollingprøver og finalene på Mesterskapshelgen fjernes.

Vedtaket understøttes med sak fra Dommerkonferansen februar 2022 (sak 6):

SJK ønsker en tilbakemelding fra dommerkonferansen om bruken av vilt på B-prøvene.
Det var enighet om at DK gir en tilbakemelding til SJK om at all bruk av vilt bør tas
bort fra våre B-prøver snarest mulig. Det innebærer i praksis at bruk av vilt i AK, på
Mesterskapshelgen og på tollingprøver fjernes. Begrunnelsen for dette kan kort
sammenfattes slik:

• Etiske hensyn tilsier at vi ikke lenger bør bruke vilt på B-prøvene.



• Faglige vurderinger tilsier at det ikke er nødvendig med avprøving på vilt for å
vurdere retrieveren som ettersøkshund og apportør på B-prøver.

• Det bør samtidig arbeides for flere praktiske prøver for alle retrieverne, også for
tollingprøver.

Det var oppslutning om at DK bør tilby SJK et samarbeid om et forslag som kan
fremmes til styret så raskt som mulig, der en ber om dispensasjon fra bruk av vilt på
B-prøver fra og med inneværende sesong og frem til nye regler er gjort gjeldende.

På bakgrunn av de etiske forhold, innføringsregler og stadig fugleinfluensa søker vi
disp fra dagens regelverk allerede i år.  SJK utarbeider en søknad som oversendes
hovedstyret i NRK snarest.

Ansvarlig: Trond

I tillegg så går vi igjennom regelverket en siste gang før vi sender inn til endelig
revidering. Tar da bl.a. med endringer i kapittelet om Mock Trial (se sak 8.1 fra
Dommerkonferansen), og vurderer endringer av premiegrader m.m.  som krever
tekniske endringer hos NKK.

Sak 6/22: Årshjulet

Går gjennom gjeldende årshjul, oppgaver er fordelt.

Møte slutt kl 2200. Neste møte mandag 28.mars


