
Instruks for den 

Sentrale Jaktkomiteen (SJK) i Norsk Retrieverklubb 

 

Norsk Retrieverklubbs styre ønsker gjennom denne instruksen å bidra til å øke kompetansen om jaktarbeid, 

utvikling av prøveledelse, samt at SJK skal være en kompetent faginstans.  

 

1. Oppnevning  

Styret i Norsk Retrieverklubb oppnevner hvert år en egen sentral jaktkomite (SJK), som består av 4-7 

medlemmer som innehar faglig kompetanse og forståelse for retrieveren som jakthund.  

 

2. Konstituering og funksjonsdyktighet  

Komiteen konstituerer seg selv og oppnevner leder. Komiteen oppnevner også en web-ansvarlig (se egen 

instruks for web-ansvarlig). Leder er ansvarlig for berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for 

møtene, ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.  

Komiteen fører protokoll over behandlede saker. Utskrift av protokollen sendes fortløpende til alle medlemmer 

av komiteen, til NRK v/kontoret og til styrets kontaktperson. Komiteen er ansvarlig for arkivering av egen 

korrespondanse.  

 

3. Jaktkomiteens arbeidsfelt  

 SJK er NRKs rådgivende komité i jaktlige spørsmål.  

 SJK jobber på oppdrag fra Styret i NRK og bør rådspørres før styret fatter vedtak i saker som er relatert 

til jaktlige spørsmål.  

 SJK administrerer på vegne av styret i Norsk Retriever Klubb følgende reglement og dokumenter og 

skal påse at disse er oppdaterte og tilgjengelige:  

o NKK Regler for Jaktprøver for Retrievere  
o NRK ROA (Råd og Anvisninger) for retrieverprøver  
o Veiledning for gjennomføring av kvalifiseringsprøve  
o Veileder - prinsipper for bedømming av kvalifiseringsprøver  
o Kriterier for dommergodkjenning kvalifiseringsprøver  
o Teknisk arrangøravtale for Norsk Retrievermesterskap 

o Teknisk arrangøravtale for Norsk Elitevinner jakt arrangement  

o Uttak av lag/deltagere som skal representere NRK der det gis støtte til deltagelse (vedtatt av 

NRK sitt hovedstyre) 

o Viltliste for jaktprøver  

o Prøvelederhåndbok  

o Diplom for bestått prøve PDF  

o Diplom for bestått prøve Word  

o Statutter for Årets jaktretriever  

 

4. Jaktkomiteens oppgaver 

 Innen 1. oktober skal komiteen lage årsbudsjett (totalbudsjett) for 2 år fram i tid med underbudsjett 

over komiteens ulike aktiviteter. Dette skal godkjennes av styret. Komiteen er ansvarlig for å holde seg 

innenfor det vedtatte budsjettet.  

 Komiteen skal sende årsberetning til styret innen 15.desember hvert år.  



 Komiteen skal forberede for styret alle spørsmål vedrørende Norsk Retrieverklubbs utvikling av 

regelverk for jaktprøver. 

 Komiteen skal sette opp forslag til terminliste over jaktprøver for det kommende året innen 1. juli. 

Komiteen skal holde kontakt med øvrige komiteer i NRK for å unngå stevnekollisjoner.  

 Komiteen skal fremsette forslag om tid og sted, samt dommerforslag for de årlige jaktprøver arrangert 

av NRK sentralt (MH/Norsk Elitevinner). Komiteen skal etter styrets godkjenning, være utøvende organ 

for gjennomføring av disse.  

 Komiteen skal være behjelpelig med råd og veiledning til avdelingene i forbindelse med 

jaktarrangement, å informere om regelverk, terminlister m.v. og å samarbeide med raserådene 

vedrørende jaktlige rasespesifikke arrangement.  

 Komiteen skal utarbeide statistikker over jaktdeltagelse/premieringer for hvert år 

 Komiteen skal føre oppdaterte lister over hunder som har bestått kvalifiseringsprøven 

 Komiteen skal tilrettelegge og gjennomføre utdannelse av prøveledere.  

 Komiteen skal tilrettelegge og gjennomføre utdannelse av jakthundinstruktører.  

 Komiteen skal holde kontakt med europeiske lands retrieverklubber i jaktspørsmål og spørsmål 

vedrørende regelverk for jaktprøver 

 Komiteen skal jobbe for å fremme retrieverrasenes omdømme som jakthunder.  

 Komiteen skal jobbe for bruk av norske hunder under praktisk jakt i inn og utland (F.eks C-prøver, A-

prøve kurs etc.).  

 Komiteen skal hvert andre år gjennomføre jaktkonferanse og prøvelederkonferanse.  

 Komiteen skal etter innbydelse fra DK stille med representant på dommerkonferansen i den hensikt å 

sørge for samarbeid mellom dommere og SJK i relevante saker.  

 

Vedtatt av styret i Norsk Retrieverklubb 09.06.2016 


