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Kompetansegruppe for ettersøk - KGE 

Protokoll fra møte den 7.04.2015 

 

 

Møtende:   
Knut Herland (KH) Leder 
Helga-Mari Tessem (HMT) 
Knut Juvet (KJ) 
Torfinn Thomassen (TT) 
Eva Pedersen (EP) (Adm) 
 
Forfall:  
Bjørn Sønsteby (BS) 
 
 
Eva Pedersen åpnet møte og ønsket velkommen. Dette var første møte med de nyoppnevnte 

representantene. Mandat ble levert ut til de nye i gruppe, som signerte disse.  

Runde rundt bordet med presentasjon av de fremmøtte. 

 

Sak 1/15 Konstituering av KGE - valg av leder mm. 

Beslutning: Knut Herland ble valgt til leder og Torfinn Thomassen til nestleder.  EP sender liste over navn, 

adresser, tlf. og e-post til alle i KGE. 

Sak 2/15 

 

 Orientering om økonomi/budsjett ved Marianne O. Njøten 

Avdelingsleder aktivitetsavdelingen Marianne O. Njøten informerte om budsjett 2014 og bruk av 

reiseregninger. KGE har 25.000 som skal dekke all møtevirksomhet.  

Det er lagt opp til 2 fysiske møter pr år i NKKs lokaler. 

Reiseregninger sendes inn så fort som mulige med alle bilag (kan scannes og sendes på e-post til Eva 

med kopi til Marianne). Utbetaling av reiseregninger skjer den 15. og 30. pr måned. 

Det er satt av 154.000 til dommerkonferanser for 2015. Det blir ikke avholdt dommerkonferanser i år, 

men man satser på regionsamlinger i 2016.  

Beslutning:  

Sak 3/15 
 

Regelverket blod- og fersksporprøver - hva skjer nå?  

KH orienterte om den nye Miljødirektoratets nye instruks som er godkjent fra 1. april 2016 . 

Punkter KGE bør se på er: 

 Hund som er godkjent for eget lag som går ettersøk og viltet går over på annet vald. Må få 

klarlagt om den kan fortsette ettersøket. Slik det er i dag, skal ny hund overta evt. 2. dag?  

Kan ikke fortsette uten å ha ettersøk kurs. 

 Registrering av ekvipasjer som har tatt offentlig /videregående kurs.    

Ha eget register for det? 

Regelverket for blod- og ferskspor prøver er revidert og har blitt er lagt på vent til  forskrift  for 

jakt, felling og fangst er klar.  

KH lager forslag på tekst i blod- og ferskspor regelverket og dette sendes på høring til KGE 
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medlemmer, før det sendes NJK for godkjenning.: 

Beslutning:  

Sak 4/15 

 

Dommerutdanning – saker 

 To kandidater har ventet lenge på å få sin autorisasjon, da det har vært problemer med en 

arrangør/ manglende signaturer på utdanningskortene. Dette er nå i orden og kandidatene ble 

godkjent som dommer for blod- og fersksporprøver. 

 Om løs- og bandhund dommerne ikke får dømt ferskspor prøver fra 2016, vil vi få stor 

dommermangel på ettersøk. KGE vedtok å sende denne saken over til NKKs jakthundkomite 

(NJK). Knut H. lager forslag på tekst. Eva sender over til NJK. 

 

Beslutning: KGE vedtok at begge kandidatene fikk godkjent sin autorisasjon. 

Sak 5/15  Dommerkurs – kompendiet 

Dommer kompendium må oppdateres. Helga- Mari sender det ut pr e-post til hele gruppen. 

Beslutning: Dommerkurs kompendium oppdateres av KGE. 

Sak 6/15  Dommerkonferanser i 2015 – 16 

KGE rekker ikke å avholde dommerkonferanser i 2015.  

Revidert regelverk for blod- og ferskspor prøver og ny forskrift/instruks for ettersøk gjeldende fra 2016, 

gjør at det er mer behov for dommerkonferanser dette året. 

 

Disse fordeles blant komiteens medlemmer og er oppdelt etter fylkene. 

Bjørn Sønsteby: Hedmark og Oppland 

Torfinn Thomassen: Aust- og Vest Agder, Telemark 

Knut Juvet: Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo Akershus 

Helga:- Mari Tessem Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland 

Knut Herland: Møre og Romsdal,  Sør og Nord Trøndelag, Norland, Troms og Finnmark 

 

Hver enkel finner tid og sted, og gir beskjed til Eva.  Alle datoene og stedene settes inn i invitasjonen, 

slik at dommerne kan melde seg på der det passer best. 

Alle elever og aspiranter skal også inviteres til dommerkonferansene. 

Beslutning:  

Sak 7/15  Regions avdelinger 

Det ble diskutert om man etter hvert skulle dele alle dommerne opp i regioner og finne en regions 

leder. Gruppens medlemmer kommer med forslag på navn.  Kan også forhøre seg på 

dommerkonferansene som avholdes neste år. 

Beslutning:  

Sak 8/15  Budsjett 2016  

Dommerkonferanser/ region samlinger: 160.000 

2 fysiske møter + diverse reiser (Miljødirektoratet og andre offentlige instanser) 40.000 

Total sum 200.000 
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Beslutning:  

Sak 9/15  Eventuelt 

Protokollen legges ut på nett så fort den er godkjent. Protokollen sendes også ut til alle 

medlemsklubbene for informasjon. 

Beslutning:  

 

 

 

Protokoll skrevet av Eva Pedersen 


