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Tilstede 
- Per Martin Korsmo, Rune Viddal, Martin Løvtjernet og Hans W. Halvorsen, 

referent 
- Forfall: Roy Nilsen, Oddbjørn Nordhagen og Kristin Hansen 

 

Saksliste 

1. Regnskap og Balanse ble gjennomgått herunder status for hver enkelt prøve. 
2. Budsjett for 2011. 
3. Styrehonorarer 2010, ingen endring fra tidligere. 
4. Årsmøtet 2011 fordeling av arbeidsoppgaver 
5. Terminliste jaktprøver  

Terminliste er sendt alle berørte og vil bli registrert på NKK Dog Web. 
Prøveleder og NKK representant er fordelt men her er det mulig å endre. 
Internasjonal jaktprøve i Hedmark 20-21.august 
Internasjonal jaktprøve i Trøndelag 03-04.september 
Norsk Mesterskap i Hedmark 24-25.september 
Internasjonal jaktprøve i Nord Norge 05-06.november 
Internasjonal jaktprøve i Hedmark 20-21.november 
Spredt prøve 21.august - 30.september 
Spredt prøve 01.oktober – 31.desember 
Spredt prøve 01.januar – 30.april 

6. Jaktprøvedommerkurs 
Foreløpig dårlig påmelding, bare 9 personer som har meldt seg på kurset. 
Det er generelt mangelfull kunnskap om DogWeb Arra, så det er helt vesentlig at 
dommer og dommerkandidater deltar. Det ble besluttet å sende ut påminnelse til 
dommere og dommerkandidater.  

7. Regelendringer i forbindelse med revidering av jaktprøveregler 2012 
Styret har behandlet endringsforslaget fra Sverige, som har vært ute til høring hos 
NSFN’s dommere. 
Styret har vedtatt følgende endringer for 2012: 
-Bruk av hundepeiler tillates med enkelte restriksjoner  
-Endring av tabell for beregning av forfølgning i tid. Reduseres til 15sek 1-2poeng, 
-1,5min 9-10poeng, ref ny tabell. 
-Hørselsmarkering, endring i ordlyd, fjerner 30m og haglehold 
-Losens art og hørbarhet, endrets fra lostetthet på 80 til ”los med lavere lostetthet 
kan regnes som meget god” 
-Finnende i tre – presisering at primærlos må konstanteres for å få FIT  
Kull og flokkarbeid – endring av ordlyd, kan bedømmes som markeringen av 
enkeltfugl dersom markeringen er meget god  

8. Dommerkonferanse ekstriør  
- Ansvar PMK. Blir ikke konf. 2011, men Per jobber med rasekompendiet som 

må være klart innen dato fastsette. Sannsynlig vil det bli benyttet finsk 
ekspertise på konferansen. 

9. Priser jaktprøver, herunder NM 
- Påmeldingsavgiften dekker kun dommerhonorar.  
- Kjørgodtgjørelse, husvær, terrengleie, bompenger, mat til dommere fordeles 

på prøvedeltakerne. 
10. Treff? når og hvor? ikke treff? 

- Treff i sør på Morttjernsberget i Grue 18. og 19. juni. 
- Morttjernsberget er nå oppgradert med ny dusj, WC og badstue, dessuten 

pusset opp inne. 
11. Informasjon til medlemmer fra styret 

- Inntil årsmøtet og nytt styre, innstiller vi Oddbjørn til den oppgaven. 
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12. Gratis blader. Gjennomgang av liste 

- Kristin sender listen til styret og styremedlemmene merker av mottakere de vil 
ha med, og sender den til HWH 

13. CACIT 
- Nye regler for CACIT og Championat finner en på NKK’s sider, men vi må 

tilskrive NKK, da noen av våre krav har falt ut, ansvar PMK og HWH. Nye 
regler i neste Spets Nytt. 

14. Gjenparring 
- Gjenparring tillates kun dersom første kull hadde mindre enn 4 hvalper. 

15. Eventuelt 
- Spredtprøve er et ord som bare benyttes av NSFN alle andre bruker Beveglige 

prøver. I  nye regler fra 2012 endrer vi til Bevegelige prøver. 
 
 


