
Møte i sentral jaktkomite 9/5-2022

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

Referatet fra 28/3-2022 godkjennes

Sak 15: Prøvelederkurs/Konferanse – Status

- 12 påmeldte prøvelederkurs, 9 påmeldte til prøvelederkonferansen
- Fokus på B-prøve på kurs / fokus på konferansen er WT og Mock Trail
- Noen praktiske ting gjenstår men alt er under kontroll.

Oppfølgingssaker

Sak 4: Revidert Regelverk 2023

o Går gjennom Innvendinger/kommentarer til de nye fellesbestemmelsene fra
NKK

o Kapittel 1.1.5. Overtegning – Nytt er punktene:
▪ Dommere skal få plass med egen hund like mange ganger som

dommeren har tjenestegjort som dommer, begrenset til 3 starter i
perioden (innen 12 måneder).

▪ Prøveledere skal få plass med egen hund om de har tjenestegjort som
prøveleder, begrenset til 1 start i perioden (12 måneder)

▪ På dobbeltprøver skal de som ikke har fått starte på dag 1, få fortrinn
på dag 2.

o Presisering av Mock Trail
o Vi endrer ikke endring av kriteriet for start på praktisk prøve.
o Hvis NKK ikke kan gjøre endringer i systemet med premiegrad, justering av

prosent på bestått WT AK/EK og bevegelig kvalifiseringsprøve – går vi tilbake
til opprinnelige premiegrader og prosenter for bestått.

SJK oversender revidert forslag til HS, med anbefaling om ikke å sende det ut på høring
igjen. Det er kun små justeringer som er gjort etter forrige vedtatte endring, og de større
endringene, som bestemmelsen å fjerne viltet i AK – mener SJK at ikke behøves å sende på
høring til avdelingene, da HS allerede har vedtatt å gjøre disse endringene på dette
regelverket, og at de allerede har søkt dispensasjon for å ta dette vekk allerede i år på
bakgrunn for regelendring som kommer.

Sak 3: Terminliste 2022

Avd. Kongsvinger ønsker å avlyse årets EK prøve og de ønsker å endre den
ordinære AK prøven til bevegelig prøve, grunnen de oppgir er mangel på



dommere og at de er en liten klubb og vanskeligheter med å arrangere flere
arrangement.

SJK henviser til regelverket ang. avlysning av prøver og foreslår at de endrer
dato på prøvene, dette kan de gjøre opp til en gang uten å søke, gjerne til en
ukedag. Ansvarlig for å svare avdelingen på mail: Karianne.

Neste møte: 8. juni kl 1930-2130


