
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben

Jaktkommittémöte 010120

Närvarande: Johan Körge, Ulf Berghed och Marie Theorin.

Val av ordförande Johan Körge

Val av sekreterare Marie Theorin

1. Vad skall kommittén ha för arbetsuppgifter. Lägga förslag till styrelsen.
Kommitténs ansvarsområde diskuteras. Gemensam uppfattning är att det under en tid varit en
alldeles för diffus ansvarsfördelning. En stor del av arbetet har bedrivits utanför kommittén
och tyvärr saknas även rapportering till och förankring i Tollarklubbens jaktkommitté.

Beslut om förslag till ansvarsområde för jaktkommitté i Tollarklubben:
# Planering och samordning av provverksamhet och unghundsbeskrivningar.
# Ge styrelsen förslag för  fastställande av blankettsystem för provrapportering.
# Utse mottagare för provrapportering samt statistiskt bearbeta densamma.
# Ansvara för regelverk.
# Utse provledare och kommissarier samt tillfråga, eller godkänna, tillfrågad domare till
klubbens prov.
# Ansvara för provsammanställning och rapportering till klubbtidning samt Apportören.
# Initiera utbildning av provledare, kommissarier och unghundsbeskrivare.
# Rapportering till styrelsen skall ske av kommittéansvarig, som tillika är styrelsemedlem.
# Mottaga och behandla medlemmarnas förslag gällande prov  och beskrivningar.
# Förbereda förslag till styrelsebeslut.

2. Antal kommittémedlemmar?
Beslut: Antalet medlemmar skall vara fem personer. Utses av styrelsen på förslag av sittande
kommitté.
# Sammankallande är ansvarig för att kommittémötena ligger före styrelsemöte.
# Ansvarig för statistik och provhandläggning.
# PR-ansvarig.
# Provansvarig
# Beskrivningsansvarig

3. Remissinstanser.
Beslut: Föreslår styrelsen att utse följande remissinstanser.
# Jaktansvarig i HS SSRK.
# Domarföreningen SSRK.
# Uppfödarkommittén i Tollarklubben.
# Avelsansvarig i Tollarklubben.

4. Unghundsbeskrivning, rapportering av Marie och Ajis arbete
Beskrivningsunderlaget är oförändrat.
8 – 10 beskrivare skall utbildas under våren/sommaren 2001, för att kunna gå med som
aspiranter på höstens retrieverjaktprov. Klara att bedöma våren 2002. Förslag finns att utbilda
i internatform, tre dagar. Kostnad ca15-20.000 år 2001. Till dess får beskrivningar utföras av,
av SSRK godkänd person.



5. Vilka är godkända beskrivare?
Vi har i dag inte klart vilka som är av SSRK godkända beskrivare av gamla retrievertestet.
Beslut: Ulf tar fram en lista.

6. Vilka är godkända domare?
Beslut: Auktoriserade domare i SSRK är tillåtet att använda vid tollingjaktproven 2002.

7. Ansvarsfördelning på proven
Med anledning av att olika ansvarsfördelningar uppges för olika prov,
Beslutas att En provledare och En kommissarie skall utses och ansvara för proven.

8. Vilken skall vara den korrekta benämningen på jaktprov för tollare, i
klubbens regi.
Beslut: Prov som anordnas i Tollarklubbens regi och bygger på av styrelsen fastställda
provregler, skall benämnas Tollingjaktprov. Dessa skall inrapporteras till kommittén för
statistisk bearbetning och registrering.

9. Vilka personer föreslår kommittén till arbetsgruppen för utveckling av
tollingjaktprov.

Namnförslag till styrelsen. Johan Körge, Marie Theorin, Aji Franzen och Petter Jansson,
föreslås av Ulf att representera Tollarklubben enligt SSRK/HS förslag till arbetsgrupp
gällande Tollingjaktprov.

10. Provregler i framtiden.
Beslut: Styrelsen föreslås besluta att fastställa regelverk för Tollingjaktprov att gälla i minst
tre år.
Diskussion om nuvarande provregler och klassindelning. Mötets mening är att nuvarande
regelverk och klassindelning inte är bra. Mötet är enigt om att de provregler som utarbetades
av Johan Körge och Pierre Andrén var bättre. Dessa gick mer i linje med SSRK:s regler och
användes t om Trolleboprovet  2000. Marie uttryckte önskemål om att man 2001 skulle återgå
till dessa och se de senaste som en olycklig parentes.
Beslut: föreslå styrelsen att diskutera saken och att under 2001 köra proven enligt Stenebos
regler från 1/8 2000.
Under år 2001 skall regler för framtiden föreslås, remitteras till instanser enligt
punkt 3, och fastställas av styrelsen att gälla under 3 år, med början år 2002.

11. Övrigt.
Diskussion angående benämningen Tolling SM.

12. Nästa möte.
 Nästa kommittémöte planeras efter eller i samband med årsmötet.
       

Sekreterare
Marie Theorin


