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Året 2014 har Jaktkomiteen bestått av:  

 Knut Framstad (leder) 

 Anders Brunvoll  

 Tor Magne Gramstad  

 Arild Stenbråten 
 
Etter to hektiske år for JK i 2012-2013 med revisjon og iverksetting av nytt jaktprøveregelverk for 
spaniels, dommerkonferanse, utarbeidelse av veiledningsdokument for Jaktanleggsprøve- og 
Jaktprøvedommere, ”Råd og anvisninger for arrangører av jaktprøver”, nytt dommerkritikkskjema for 
den nye Jaktanleggsprøven, mv, kan 2014 karakteriseres som et mellomår med forberedelse til mer 
omfattende aktivitet i 2015.  
 
Gjennomførte aktiviteter i 2014 

 JK hadde fire møter i 2014 

 Integrert NKKs nye Fellesbestemmelser i spanielregelverket. Samtaler med NKK 

 Planlagt revisjon av JKs mandat. Drøftes med HS i 2015 

 HS ga JK oppgaven å fungere som NSKs Dommerutdanningsutvalg   

 Behandlet dommerautorisasjonssak på forespørsel fra HS 

 Etter oppfordring fra NKK og NSKs HS, startet gjennomgang av kapitlet om dommerautorisasjon i 
jaktprøveregelverket 

 Planlagt hvordan JK kan informere og involvere avdelinger og jakt- og prøveinteresserte bedre  

 Planlagt gjennomgang og revisjon av jakt- og prøvestoffet på spaniels.org 

 Diskutert utvidelse av JK med ett medlem. Forslag fremmes for HS på nyåret 2015 

 Gjennomgang av høstens prøver; steder og datoer, dommervalg 

 Delt ut JKs æresbevisning; årets Rookie; vinner Hans T. Gaarder 

 Leder JK sitter som FCI-representant for spaniels FCI. I denne funksjonen var han til stede på FCI 
Europacup i Belgia. Arrangementet ble presentert i en artikkel i Våre Spaniels 

 
Noen utvalgte aktiviteter fra JKs handlingsplan for 2015 

 Foreslå endringer i JKs mandat overfor HS 

 Foreslå utvidelse av JK med ett medlem til fem medlemmer 

 Fullføre gjennomgang og revisjon av kapitlet om dommerautorisasjon i jaktprøveregelverket 

 Gjennomføre revisjon av Jaktprøveregelverket for spaniels. Nytt regelverk, inkludert nytt 
dommerautorisasjonskapittel, skal være gyldig fra 1.1.2016.  

 I 2015 vil veiledningsdokumentet for prøvedommere og Råd og anvisninger for prøvearrangører 
bli revidert i samsvar med ny revisjon av prøveregelverket  

 JK planlegger dommerkonferanse i 2016 

 Utarbeide en treårig dommerutdanningsplan for NSKs JAL- og Jaktprøvedommere 

 Gjennomføre klubbens første Norgesmesterskap i Rogaland i samarbeid med NSK avd. Rogaland 

 Oppdatere jakt- og prøvekapitlet på spaniels.org.  Legge ut JKs mandat. Få inn 
veiledningsdokumenter, Råd og anvisninger mv. Etablere egen side på spaniels.org med info fra 
JK. Legge ut møtereferater mv. Oppgi kontaktinfo for JKs medlemmer. 

 Etablere et forum for avdelingenes jaktkontakter. Første samling i mai 2015 

 Utvikle konstruktivt samarbeid med den nye jaktspanielklubben, JSK 
 
 

På vegne av JK 2014 
                                              

Knut Framstad 
Sign. 
Leder 


