Referat fra møte SU Midt-Norge, representanter fra arrangørklubbene i regionen og styret i
FKF.
Invitasjon til møtet var sendt alle arrangørklubbene i regionen.
Følgende var representert:
NFK, ITFK, Kristiansund JFF, Trondheim JFF, Støren JFF, Tiuren jakt hund og fiskeklubb JFF, NISK avd
7, NBK, Orkla JFF, Namdal FK, Røros JFF, NESK, NGK, Møre og Romsdal FK, Meråker JFF, SU MidtNorge (Tove Løvås, Roy Allan Skaret og Rune Tyvold) og FKF-styret ved Hans Enoksen og Nils B.
Skaar.
Punkter som ble tatt opp:
1)
Presentasjon av deltagerne
2)
Gjennomgang mandat samarbeidsutvalg i FKF (SU) og tidligere vedtatte retningslinjer for
tidspunkt for avholdelse av prøver.
3)
Gjennomgang av jaktprøvehelger på Kongsvold 2017 – 2022.
4)
Utfordringer ved terminlisteoppsett i Midt-Norge:
- Arrangørene søker på samme helger / få helger.
- Mange raseklubber har jaktprøver i regionen. Enkelte av disse bruker sin rett til å ha Cacitprøver
her.
- Mange JFF har jaktprøver i regionen.
- Enkelte store, private grunneiere som naturlig nok ikke ønsker å leie ut terreng til jaktprøver
under jakta.
5)
Muligheter for samarbeid mellom arrangørklubber.
6)
Muligheter for å legge en flerårsplan for terminlisteoppsett.
Følgende ble avtalt mellom arrangørklubbene uten innsigelser:
1.
SU innkaller til møte med arrangørklubbene hvert annet år. Neste gang i 2018.
2.
Det søkes for jaktprøver for 2 år av gangen. Neste gang for 2017 og 2018.
3.
Frist for innmelding / søknad til SU er 1. mai. Første gang blir dette naturlig nok forskjøvet og da til
1. august 2016. Det søkes da for 2017 og 2018.
4.
Arrangører som søker om Cacit må gjøre dette årlig innen 1. mai. Skjema som viser fuglebestand,

premieringsprosent osv legges ved søknaden. Skjemaet legges ut på FKFs nettsider under fanen
utvalg/ samordningsutvalg og informasjon hentes fra Dog Web.
5.
SU gis fullmakt til å endre på terminlista og flytte arrangement. Gjeldene arrangør skal da være
informert og hørt.
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