
 

Referat fra styremøtet 25/8-2019 på Folkets Hus på Hagan 

Tilstede: Reinert, Arild, Cecilie, Stig, Bjørnar, Kjell, Trine 
Ikke tilstede: Øystein 

Sak 1: Dommermøte 25/8. Oppdatering på nytt reglement. Alle våre dommere er innkalt. Arild kjører 

oppdateringen.  

Sak 2: Dommersamling i samarbeid med Hadeland, lørdag 7/9-19, kl. 06.00 med oppmøte på Varpet 
skytebane i Hakadal, for fordeling av lag og avreise til terreng. Kobling senest kl. 12. Dommermøte så 
fort alle kommer inn. Grilling og kaffe/brus, Bjørnar ordner. Reinert er ansvarlig for samlingen. 
 
Sak 3: Damekampen 2019. 
Arild klargjør for påmelding på Web. Ønskelig at alle påmeldinger til klubbens prøver heretter skal gå 
over web. Bjørnar prøver leder, Arild NKK rep. På dommermøtet etterpå spør Stig og Bjørnar de 
fremmøtte hvilke prøver de kan dømme i år. Leier MC låven hos Stig, blir stamkvarter. Overnatting til 
ca 10 pers+ ei campingvogn (Per og Trine) med plass til 4 stk. Klarer vi å få låne flere vogner er det 
plass på gården. Bjørnar undersøker om det er mulig å leie «sveltihjæl» så evt. dommere kan 
overnatte der.  
Trine fikser vilt til grilling + potetsalat. Bjørnar med hjelp av Cecilie ordner resterende mat. Drikke+ 
frokost og matpakkesmøring.  
Cecilie og Stig jobber med premier. 
Royal Cain, Tracker, Sisu villmark + kniver fra Hans Johan Jensen.  
 
Sak 4: Avtale opplæring av jaktprøvepersonale på nytt system i Arra. 
Sendt innkalling til prøve ledere, NKK rep og sekretærer. Blir avholdt onsdag 11/9 kl. 19. 00 hos Stig 
Sundtveten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMMERMØTE 25/8-2019 

Innkalt samtlige av klubbens dommere (40stk ), hvor 31 stk. møtte opp. 

Arild loset oss igjennom endringene av nytt regelverk. Litt diskusjoner ble det, og det er bra. 

Endringene i jaktprøvereglementet går på disse punktene;  

 

Arild må sjekke opp tildeling av bokstavene T/A/G, om disse har noe å si for og hvor de legger seg 

opp i forhold til neste påmelding. Så vi kommer tilbake med svar. 

Kast din gamle regelbok og les denne! 

Neste utfordring blir dommersamling lørdag 7/9 kl. 06.00 hvor vi får prøvd det nye regelverket. 

Klubbens dommere har møteplikt! 

Vel møtt 😊 

 

 

 

Mvh Trine 

 

 

 

 

 


