
Årsberetning 2020 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.  
 

Klubbmesterskapet i jakt ble avholdt i Trampen på Sokna 21.mai som en 5 posters uoffisiell workingtest. Det stilte til 
sammen 18 hunder og 17 førere, derav en del nye ekvipasjer som stilte for første gang. Prøven ble arrangert av 
Thrine-Lise som dommer, med god hjelp av Just og Elling og som skytter og kaster. Selvsagt var det pølsegrilling på bål, 
men avstander var godt tilrettelagt i forhold til smittevernreglene. I BK stilte 9 ekvipasjer, og klassen ble vunnet av Pia 
og Bailey med 85 poeng.  I AK stilte det 2 ekvipasjer, og klassen ble vunnet av Hans Petter og Mento med 70 poeng. I EK 
stilte det 7 ekvipasjer, og klassen ble vunnet av Hilde og Spiro med 78 poeng. 

 

     
 

Vi arrangerte på forsommeren en bevegelig B-prøve i jakt for BK (begynnerklasse). Totalt ved én kveld i juni og én kveld 

i juli startet 18 ekvipasjer for dommer Morten Kjelland. Thrine-Lise Tryterud var prøveleder og dommer elev, men Kari 

Stabæk og Elling Tryterud fungerte som kaster og skytter begge kveldene; TAKK. 9 av deltakerne oppnådde en 

premiegrad. Prøveområdet var ved Langebru/Strømsoddtjern i Strømsoddbygda. Deltakerne var koselige, og 

prøvekveldene gikk prikkfritt, om ikke knottfritt, unna.  
 

29. og 30. august arrangerte vi tradisjonen tro dobbel B-prøve i jakt for AK og EK (åpen- og eliteklasse). Forespurte 

dommere var Bjarne Holm og Hans Petter Grongstad, som dømte hver sin klasse og byttet klasse neste dag. Ingrid Skår 

fungerte som prøveleder, og Thrine-Lise Tryterud fikk være dommerelev. Prøveområdene vi benyttet var Bjørvika, 

Langebru/Strømsoddtjern og Auretjern i Strømsoddbygda. Dette året hadde vi også oppholdsvær! Lørdag stilte 14 

ekvipasjer til start i AK, hvorav 9 av dem ble premierte, samt 14 ekvipasjer i EK hvor også der 9 stk fikk en premiegrad. 

Søndag stilte 14 ekvipasjer til start i AK hvorav 6 av dem ble premierte, samt 12 ekvipasjer i EK med hele 10 til 

premiering. Legendariske og sagnomsuste matpakker ute i feltet begge dager gjør at vi også i år hadde medhjelpere fra 

Østfold, Oslo og Agder i tillegg til våre egne erfarne og trofaste medhjelpere, med Vetle og Rune i spissen. Begge 

klassene ble prøvd også på utfordrende vannarbeid begge dager. Viltkvaliteten var upåklagelig.  Lørdagskvelden var det 

dommer-/medhjelpermiddag med godt humør (og god mat) på Aure. 

  

Fra midten av juni til ut august hadde Per A. Lier treninger/kurs for de ulike jaktklassene i klubben. Deltakerne betalte 

litt selv, og klubben sponset resterende. 10 ekvipasjer i hadde meldt seg på BK-treninger, og disse ble delt i 2 grupper 

som fikk 3 treninger hver. AK-gruppa besto også av 5 påmeldte ekvipasjer som også møtte Per 3 kvelder. 6 ekvipasjer 

var påmeldt i EK, og disse fikk 2 lørdagstreninger. Vi fikk gode tilbakemeldinger på opplegget fra dem som deltok.  
 

Jaktinteresserte i klubben har dette året forsøkt å tilby fellestreninger i jaktlydighet og apportering litt mere jevnlig. De 

fleste av disse treningene har vært holdt på Musemyra med et oppsatt tema, men også ute i terrenget/distriktet ellers. 

Dette har vært lærerike og koselige treninger. Takk til Hans Petter, Morten, Roar, Karin, Rune og Thrine-Lise.  



Også i år har ekvipasjer fra avdelingen bestått kvalifiseringsprøven. En STOR takk til Karin Fagerås for 

kvalifiseringsprøvekurs og treninger av ekvipasjer. Klubben har bedømt 17 ekvipasjer dette året, og selv om ikke alle 

ekvipasjene tilhører vår egen avdeling, har det vært høy aktivitet hos oss. Takk til dommerne Hedvig Ihlen og Karin.  
 

Medlemmer av avdelingen hadde også flere gode prestasjoner på ulike jaktprøver og i ulike klasser.  Vi fremhever 

Ingrid Skår fra Hallingdal (avdeling Ringerike og omegn) med jaktlabradoren Huntingmate Bri som tok 2. plassen i 

Unghundmesterskapet, gratulerer! Klubben hadde også 2 hunder til finalen i Mesterskapshelgen og 2 deltakere 

kvalifisert til Eliteprøven, samt fikk en Jaktchampion. 
 

  
 

Prøver og retrieverjakter (oppsamlinger) i Sverige og Danmark har det jo ikke vært mulig å delta på i dette 

koronapregede året, men noen har vel benyttet hunden sin på praktiske jakter her hjemme i Norge. 
 

    
 

Det har dette koronaåret fra NRKs side ikke vært arrangert sentrale jakt- eller prøvelederkonferanser. 
 

Jaktkomitéen vil ønske alle lykke til med jaktlydighet og apportering av dummier, kaldt- og varmt vilt sesongen 2021. 
 

Planer for 2021 (Avhengig av eventuelle fortsatte coronarestriksjoner): 

 Fellestreninger/kurs apportering med innleide instruktører og egne krefter.  

 Kvalifiseringsprøver, flere perioder mulig via NKK-påmelding. 

 Klubbmesterskap jakt som en workingtest, helst før sommerferien. 

 Bevegelig B-prøve i BK juni/juli. 

 B-prøve i AK 29. august.  

 Teknisk arrangør av Eliteprøven, trolig tidlig i oktober.  

Nesbyen 13.02.20, Thrine-Lise Tryterud        


