
Møte i sentral jaktkomite 24/8-2022

Tilstede: Christina Berman, Trond Valdersnes, Nina Vik, Gunn Therese Olafsen

Sak 20: Nye medlemmer i SJK: Sigrid Marie Evensen blir forespurt

Sak 21: SJKs arbeidsfordeling: Christina trekker seg som leder i SJK. SJK velger å fortsette uten
leder, men med samme arbeidsfordeling som i dag. Vi fordeler hovedansvaret for mail
en uke av gangen: Ha oversikt over at ting blir svart ut, evt. fordele mail til de som har
saker. Alle må likevel gjøre som i dag, sjekke mail og svar ut på det du har ansvaret for.

Sak 22: Postliste:

- Mail med forespørsel om SJK kan lage ett system slik at deltakerlister på
jaktprøver blir offentligjort. SJK sjekker om det faktisk er mulig i henhold til
regelverk. Hvis det er mulig, tar vi dette med som diskusjonstema på
jaktkonferansen. Ansvarlig: Gunn Therese

Saker til oppfølging:

Sak 4: Regelverk 2023

SJK har i før sommeren ferdigstilt alt arbeidet knyttet til revidering av regelverk.

SJK har på tross av gjentatte henvendelser siden mars 2022 ikke lykkes med å få

bekreftelse fra NKK om at nødvendige endringer i DogWeb Arra er mulig å

gjennomføre innen 01.01.2023.

SJK har drøftet om denne utfordringen skal medføre at vi fjerner de punktene fra

revidert regelverket som krever endringer i prøvesystemet, for med det å øke

sannsynligheten for at nytt regelverk kan bli gjeldende fra 2023.

Etter drøftingen konkluderte SJK med at vi i all hovedsak har et velfungerende

gjeldende regelverk per i dag, der det også foreligger nødvendige dispensasjoner

(fjerning av vilt på B-prøver og TJP, samt prioritering ved overtallighet) frem til nytt

regelverk foreligger.

SJK anbefaler derfor at vi venter med å innføre det reviderte regelverket inntil vi har

skaffet nødvendige tilbakemeldinger og bekreftelser fra NKK. Vi er avhengig av at NKK

endrer prøvesystemet, for å kunne gjennomføre deler av det reviderte regelverket i

praksis.

Sentralt i denne vurderingen er at dersom vi skulle velge å «presse gjennom» revidert

regelverk fra nyttår, uten de foreslåtte endringer som er uavklart fra NKK sin side, så

får vi en karenstid på 3 år før alle ønskede endringer vil kunne bli en realitet.



Sak 18: Årets jaktretriever.

Fortsatt ønske om endring av poengskala til årets retriever. Vi avventer denne saken

da vi vil innhente opplysningene og diskusjonen som var da dagens poengskala ble

laget. Legge som sak til neste møte.  Ansvarlig: Karianne


