
Årsberetning 2019 for Jakt- og sporkomitéen i NRK avd. Ringerike og omegn. 
 

 
 

Komitéen har i år bestått av Thrine-Lise Tryterud (leder) og Ingrid Skår. Rune Foslien har vært viltansvarlig og 

Elling Tryterud våpenansvarlig. Komitéen har holdt kontakt via samtaler på treninger, samt ved telefonmøter og 

e-postutvekslinger.  
 

Vi arrangerte våren 2019 en vellykket bevegelig B-prøve i jakt for BK (begynnerklasse). Det var 8 startende den 25. 

juni, og vi hadde 4 premieringer.  Hans Petter Grongstad var dommer og Thrine-Lise Tryterud prøveleder. 

Prøveområdet var ved Langebru/strømsoddtjern i Strømsoddbygda. Deltakerne var koselige, og prøvekveld gikk 

prikkfritt unna.  
 

 

31. august og 1. september arrangerte vi dobbel B-prøve i jakt for AK og EK (åpen- og eliteklasse). Vi fikk langt 

flere påmeldte enn tidligere år, så vi klarte å skaffe én ekstra dommer lørdag og to ekstra dommere søndag! 

Dommere var Ragnhild Hammelbo, Øyvind Veel, Morten Kjelland og Hans Petter Grongstad. Prøveområdene vi 

benyttet var Auretjern og Strømsoddtjern i Strømsoddbygda. Dette året hadde vi faktisk oppholdsvær (ref. 2017 

og 2018…) og bål, niste, gode medhjelpere og god viltkvalitet høyner i tillegg et slikt arrangement. Ingrid Skår var 

prøveleder lørdag og da stilte 24 ekvipasjer til start i EK, hvorav 10 av dem ble premiert, samt 12 ekvipasjer i AK 

med 5 til premiering. Søndag var Thrine-Lise prøveleder og da stilte 30 ekvipasjer til start i EK, hvorav 15 av dem 

ble premiert, samt 10 ekvipasjer i AK med 6 til premiering. Gratulerer spesielt til de to danske som ble norske 

jaktchampions denne helgen: 
 

                           
  

Klubben leide inn Per A. Lier som instruktør 4 kvelder for å trene apportering med klubbens ekvipasjer i 

begynnerklasse. Vi fikk gode tilbakemeldinger på opplegget fra dem som deltok. 

 

Avdelingen hadde tradisjonen tro meldt på 1-2 lag til Norsk Lagmesterskap første helgen i juli, men dessverre ble 

arrangementet avlyst grunnet liten interesse ellers. 

 

I høst har jaktkomitéen holdt et par fellestreninger for begynnerklassen, med bl.a. gjennomgang/trening på B-

prøve og Workingtest. Det har også vært et par «raskt annonserte» treninger der AK-/EK-ekvipasjer har møtt 

hverandre. Det er koselig med alle slike sammenkomster, og også greit at ting kan tas litt på sparket når noen 

finner mulighet/tid. 

 

Også i år har ekvipasjer fra avdelingen bestått kvalifiseringsprøven. Medlemmer av avdelingen hadde også flere 

gode prestasjoner på ulike jaktprøver og i ulike klasser: B- og A-prøver innen- og utenlands. Gratulerer til alle 

sammen!  



Ekvipasjer fra avdelingen fikk i juni være med til Nederland på det norske laget til IWT, samt i august til Danmark 

på Brahetrolleborg Game Fair. Vi gjorde oss ikke bort! 

 

Et par førere og deres retrievere har deltatt som apportører/ettersøk på praktiske jakter/prøver i Sverige og 

Danmark, eller har vært ute på jakt her hjemme med egen hagle og egen apportør. Morsomt, spennende og 

viktig! 

 

Ingrid Skår deltok på prøvelederkurs våren 2019, og fungerte godt i jobben i høst:-) Avdelingen har dette året 

«mistet» 2 jaktprøvedommere: Ole Johan Andersen har levert inn sin autorisasjon etter mange år i jobben; TAKK 

for godt arbeide! Trond Gjøtterud har flyttet til Danmark, og fortsetter sitt virke som instruktør og dommer der; 

LYKKE TIL til ham og Aase! Thrine-Lise Tryterud ble ved årsskiftet drillet og nå godkjent som dommerelev, og har 

da noen år med elev- og aspirantarbeid foran seg. 

 

Jaktkomitéen vil igjen takke alle gode medhjelpere på våre jaktprøver dette året; vi har de beste medhjelperne!!! 
 

 
 

 Planer for 2020:  

 Kvalifiseringsprøver mai og august. 

 B-prøve i BK juni/juli for dommer Morten Kjelland, samt dobbel AK og EK 29.-30. august for dommerne 

Hans petter Grongstad, Anders Carlsson og Jens Magnús Jakobsson. 

 Klubbmesterskap jakt som en workingtest Kr. Himmelfartsdag. 

 Fellestreninger/kurs apportering/jakt med innleide instruktører og egne krefter.  

 Gleder oss til å følge ekvipasjene fra de nye kullene som var valper/unghunder i 2019, og som viser 

interesse for apporteringstrening:-) 

 
Strømsoddbygda 18.02.20, Thrine-Lise Tryterud 

 

       


