
Møte i sentral jaktkomite 8/6-2022

Tilstede: Karianne Hansen, Trond Valdersnes, Tina Edvardsen, Nina Vik

Sak 15: Pinsearrangementet 2022

Kort gjennomgang av pinse arrangement. Tilbakemelding om at arrangementet var
bra.

Læringspunkt : Dual konkurransen må være ferdig før utstillingen er ferdig (Utregningen av poeng
og premie utdeling må utføres parallelt med premie utdeling på utstilling).

Sak 16: EC annonse og uttak

Tekst til annonse laget av Trond i løpet av uka, sendes til Karianne for publisering. Frist
for påmelding til SJK 01.08.2022

Sak 17: Årets jaktretriever

Kommet innspill ang. revidering av poengskalaen for årets retrieve (se egen mail).

Vi er en norsk klubb, de norske resultatene fra norske prøver bør med denne
argumentasjonen rangeres høyt. Forslaget ligger opp til at internasjonale prøver
verdsettes høyere. Dagens rangeringsprinsipper er et sterkt initiativ for å delta på de
norske mesterskap og prøver. SJK finner ingen grunn til å revidere
rangeringsprinsippene i år.

Sak 18: Praktiske prøver, samarbeid med NJFF

Enighet om at vi bør samarbeide med Njff med formål om å få arrangert flere
praktiske prøver, samt stimulere for at retrieveren blir mer anvendt som apportør på
Norske jakter. Da i den forstand at NJFF gjennom sine media / kurs kan informere om
retrieveren som jakthund. For eksempel. Video?  SJK bør kontakte NJFF for å av sjekke
om det er interesse for et samarbeid. Det bør skilles mellom sentral kontakt (info.... )
og Lokal kontakt jakter / praktiske prøver. Ansvarlig: Tina Kontakter NJFF.

Eventuelt: Innspill til neste møte - Gjennomgang av oppgavefordeling, vurdere om det er behov
for et medlem til i SJK.

Oppfølgingssaker:



Sak 14: Prøvelederkurs/konferanse 2022

Tilbakemelding fra kursholdere, se egen mail fra Jostein – SJK har ingen kommentarer
til mail.

Vi bør lage en egen FB-gruppe for prøveledere på lik linje med den som eksisterer for
dommere. SJK bør være administrator. Formålet med gruppen: utveksle erfaringer
mellom prøverledere, dele prøveopplegg, annet av interesse. Henvendelser til SJK skal
fremdeles rettes til pr. mail.

Ansvarlig: Nina oppretter gruppen og inviterer oss andre i SJK inn. Administratorer
Nina og Karianne.

Læringspunkter: Vi bør se om det er mulig for at det i fremtiden blir mindre
administrativt arbeid med hotell-booking. Vi bør for fremtiden bruke forms skjema
eller påmelding via en hjemmeside knyttet til overnatting.

SJK eller representanter som representerer SJK bør være tilstede, (for eksempel som
instruktører).

Sak 3: Regelverk 2023

Det er kommet forslag fra DK om tillegg til regelverket om bedømmelse MOck Trail (se
egen mail).

SJK har ingen innvendinger til forlaget fra DK. Forslaget tas til etterretning og tas med
i nytt regelverk. Ansvarlig: Christina

Status regelverkendringer: har fortsatt ikke fått tilbakemelding fra NKK om de kan
gjøre noen endringer i DogWeb


