
Møte i sentral jaktkomite 03/10-2022

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

Sak 23: Turliste sentrale arrangement

Eliteprøven 2023 – Østfold

Mesterskapshelgen – Trondheim har sagt nei til å arrangere i 2023.

Blant annet pga. at MH er blitt ett veldig stort arrangement, sender vi forespørsel til 3
klubber om å være arrangør i 2023 Agder/Vestfold/Telemark. Ansvarlig: Christina

Denne listen må tas opp på neste års jaktkonferanse.

Sak 24: Jaktkonferansen 2023

Har startet med programmet. Nina har kontakt med kontoret ang. hotell.

Sak 25: Budsjett

Regulerer budsjettet for 2023 og 2024.

- Informere avdelingene om posten om støtte til praktisk jakt

- SJK ønsker at det settes av penger i budsjettet til dommere som er under
utdannelse. Det er ønskelig at det støttes fra sentralt, da dommere kommer alle
avdelingene til gode, ikke bare for sin egen klubb. Bakgrunnen er at det er ulikt
hvilke reiseutgifter dommerelever får ut fra hvor de bor i landet. SJK foreslår at
HS setter av 100 000 til kompetanseheving for dommerelever. Ansvarlig: Sigrid

- Nordisk mesterskap – ny post.

Sak 26: Fysisk møte (HS har fysisk budsjettmøte 12. og 13.november). Disse datoene passer
dårlig for flere av medlemmene i SJK. Vi beslutter å ha vårt fysiske møte 19. og 20.
november. Ansvarlig: GT tar kontakt med Bente bestilling av rom og overnatting.

Eventuelt: SJK sender en henvendelse til dommerkomiteen om det er planlagt oppstart av
dommereutdannelse neste år? SJK ser at dommersituasjonen ikke har endret seg noe
særlig, tross for at det har blitt utdannet flere dommere de siste årene. Både antallet
prøver har økt og noen dommere har gitt seg som dommere. SJK ser at behovet for å
fortsette å utdanne dommere er stort. Ansvarlig: Trond

Oppfølgingssaker

Sak 18: Årets Jaktretriever

SJK har diskutert dagens poengskala. Vi spør Frank hva han mener mangler på dagens
poengskala. Ansvarlig: Trond

Sak 3: Terminliste 2023



Har godkjent enkelt-prøver som var flyttet fra gitt helg av ulike årsaker. SJK sender ut
påminnelse til avdelingene om å legge inn prøver for neste år før 1.desember. Legger
ved oversikt over tildelte helger. Avdelingene kan melde inn kvalifiseringsprøvene
fortløpende gjennom året, med 3 ukers varsel.  Ansvarlig: Karianne


