
 

Kompetansegruppe for ettersøk - KGE 

Protokoll fra skypemøte den 12.05.2014 

Møtende: Helga-Mari Tessem. Berit Langdahl Andresen, Vidar Huse  

Forfall: Bjørn Sønsteby, Rudi Sønnervik 
 
 

Sak 23/14 Revidering av regelverk for blod- og fersksporprøver samt fellesbestemmelsene 

Vi fortsetter gjennomgangen av regelverket fra der vi slapp på forrige møte (29.04).    

Vi har brukt to skypemøter à 3 timer på å arbeide oss gjennom alt. 

Vedtak:  KGE sitt høringsforslag sendes over til NKK som vil videresende det til klubbene.  

Målet er at det reviderte regelverket skal tre i kraft 01.01.2015. 

Sak 24/14 Ny NKK-kontakt etter at Linda Bekkelund sluttet er Mona Louise Schaug Hermansen.   

Vedtak: Mona Louise  ønskes hjertelig velkommen! 

Sak 25/14 Budsjett 2015 

Minst 3 fysiske møter,  opprettelse av regionkontakter og opplæringsmøte med dem, 

dommerkonferanser mm. må inngå i busjettet for 2015 

Vedtak: Berit lager et forslag på budsjett for 2015 og sender til NJK via admin.   

Sak 26/14 NM blodspor –søknad fra Norsk Retrieverklubb og Norske Dachshundklubbers 

forbund om godkjenning av forslag til nytt regelverk med endring i bla. uttaksreglene 

for deltakelse i NM og bruk av protokoll for fastsetting av premiegrad. 

KGE har tidligere invitert NM-arrangørene til selv å presentere et forslag til nye regler 

for arrangementet og hvordan man skal fastsette sorteringskriterier som gir en 

rettferdig rekkefølge for deltakerne til å komme med.  

Vedtak: KGE  godkjenner det framlagte forslaget til regelverk og er positive til at godkjent 

ettersøkshund nå tas inn og vektlegges.  

NM arrangeres som en terminfestet ordinær blodsporprøve og fastsetting av 

premiegrad og skriving av kritikk skal gjøres etter regelverket for ”blod- og 

fersksporprøver” .  Når det gjelder bruk av andre hjelpemidler for å fastsette 

deltakernes resultater,  må det være opp til arrangørene selv å bestemme hvorvidt 

den enkelte av dem ønsker å bruke dette. 

Sak 27/14 Dommerutdanning – søknad om dispensasjon for å begynne på aspirantarbeid på 

blodspor før elevarbeidene på ferskspor er påstartet/gjennomført. 

Vedtak: Som aspirant skal man kunne fungere selvstendig – det er en slags «eksamen» og det 

blir derfor feil å sjonglere mellom elev- og aspirantarbeid fordi man vil bli ferdig 

raskere med utdanningen.  Utdanningsrekkefølgen er der for å sikre god læring og 



 

utvikling. Det er enighet i gruppa at dispensasjon ikke gis.   

Sak 28/14 Dommerkonferanser 

De fleste konferansene er nå gjennomført; det gjenstår å beramme en 

oppsamlingskonferanse.   

Vedtak: Dato og sted for oppsamlingskonferansen fastsettes på neste møte. 

Sak 29/14 Neste skypemøte blir 04.06.2014 kl. 19.00  

Kommentar: Helga-Mari kobler opp som vanlig. 

 

 

 

Referent: 

Helga-Mari Tessem 

 


