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REFERAT FRA TELEFONKONFERANSE 

03.12.2009 kl. 20.00-22.40 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen , Kjell Enberget, Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar,  Cato M. 

Jonassen, Tor Steigedal og Petter Elvestad 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 114/09: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 115/09: Godkjenning av møteprotokoll fra 17.11. 2009: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 116/09: Terminliste vinterprøver 2010 

Kjell har fått oversendt terminlisten, svarene fra SU’ene og har bearbeidet de 

innkomne rapportene. 

 

Det er styret sin oppfatning at SU-utvalgene fungerer stadig bedre. Det er 

ønskelig at de fortsetter sitt arbeid med å kunne få samle arrangørene til et 

felles møte i god tid før jaktprøvenes frister går ut. En avklaring om klubbenes 

ønsker for tidspunkter og CACIT vil lette SU’ene sitt arbeid når terminlisten 

skal behandles. 

 

SU Syd-Øst: 

 

Det er datokollisjoner mellom Hed-Opp Sjodalen og NGK Fagerhøi. NGK 

flytter sin prøve til helgen 27.-28.3.  Det er også datokollisjoner mellom NBK 

Dovre 19.-21.3. og Folldal JFF samme dato. SU er av den oppfatning at 

kollisjonen er uheldig og anbefaler å bytte helg.  Det har imidlertid ikke 

kommet noen løsning i saken, og prøvene arrangeres som søkt. 

 

Det er søkt om flere CACIT enn hva er tildelt regionen. Regionen disponerer 3 

CACIT. 

SU har ikke innstilt på at Hed-Opp/Gudbrandsdal tildeles CACIT og FKF 

støtter dette.  

Folldal JFF har i samarbeid med andre klubber fått tildelt CACIT to år på rad. 

Det  må være en rullering i regionen, og FKF vil derfor vinteren 2010 tildele 

CACIT til NESK i samarbeid med Romerike FK.  

Østerdalen FK får tildelt CACIT i år, da de ikke fikk CACIT i fjor.  

 

SU Syd-Vest: 

Pga. datokollisjon, har Rogaland FK flyttet sin prøve i Sirdal til 5.-7-mars.  

 

Styret ønsker å gi honnør til SU som har tatt kontakt med prøvearrangørene og 

fått ”kabalen til å gå opp”. 
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Det er ikke søkt om flere CACIT enn hva er tilgjengelig for regionen. 

 

SU Midt Norge 

Det er datokollisjon i distriktet. Meråker JFF vil bli bedt om å flytte sin prøve 

til helgen 6.-7. mars. Det blir kollisjon med datoer uansett, men FKF anser at 

det er såpass avstand mellom Meråker sin prøve og Trondhejm JFF i Haltdalen, 

at denne datoen foretrekkes fremfor å kollidere med Nordenfjeldske FK’s 

prøve 20.-21. mars. 

 

Det har vært møte i regionen og det er enighet om fire faste CACIT-arrangører 

i form av tradisjon og erfarenhet. Dette gjelder Namdal FK, ITFK, 

Nordenfjeldske FK og NISK avd. 7. (Det er dermed ikke sagt at disse klubber 

ikke må søke hvert år!) Dermed blir det rullering på de fire andre som søker, - 

nemlig Røros JFF, Trondheim JFF, Stjørna JFF og Møre og Romsdal FK.  I 

2009 fikk Stjørna JFF og Møre og Romsdal FK CACIT, derfor ”står de over” 

vinteren 2010.  

 

SU  Nordland 

Det er ingen datokollisjon i distriktet. 

 

Det er 3 CACIT til fordeling, 4 klubber har søkt. 

FKF støtter SU’s innstilling for tildeling av CACIT, mao Bodø JFF, Rana JFF 

og Vefsn JFF tildeles CACIT.  Styret har registrert at det er relativt få deltakere 

på CACIT-prøvene og vil til neste år vurdere å gå ned til 2 CACIT til fordeling 

på de fire klubbene.  

 

SU Nordre Nordland, Troms og Finnmark 

Det er datokollisjon i distriktet mellom Harstad JFF og Harstad & Vesterålen 

FK.  HJFF godtar å flytte sin prøve på Hinnøya til 20.-21.3. 

 

Det er ikke søkt om flere CACIT enn hva det er til fordeling. 

 

Nord-Troms FK sin prøve på Arnøya 20.-21. mars tas inn på terminlisten pga. 

klubbens gode resultater fra tidligere prøver selvom klubben hadde glemt å 

søke innen fristen. Klubben tildeles CACIT. Klubben må imidlertid sørge for at 

dens tillitsvalgte til enhver tid er informert om tidsfrister når det gjelder 

jaktprøver.  

 

NISK avd. 7 har ikke søkt CACIT, men tildeles CACIT pga. av prøvens 

tradisjon og størrelse. Men, hvis det ikke søkes for fremtiden, er det ikke noen 

automatikk i at prøven får tildelt CACIT.  

  

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


