
MØTE I KOMPETANSEGRUPPE ETTERSØK (KG) 14.02.2012 

Tilstede:  Erling Kjelvik, Berit Langdahl Andresen, Helga-Mari Tessem   

For NKK: Linda Bekkelund og Eva Pedersen 
Ikke møtt: Helge Johnsen 

Forfall: Knut Jørstad 

 
Sak 1: 
Kompetansegruppen for blod- og fersksporprøver (KG) har ønsket en klargjøring av 
mandatet.  Skriv om dette, samt forslag til nytt mandat ble oversendt HS til behandling høsten 
2011.  Svar på behandlingen av dette er ikke mottatt.  Det er mottatt melding fra HS at KG 
skal sortere under NJK, og rapportere dit.  For å avklare KG sin plassering og funksjon, ble 
det besluttet at Berit og Erling tar initiativ til et møte med leder av HS, Siv Sandø, og leder av 
NJK Niels Brandstrup. 

Alt som har med jakt å gjøre har HS delegert til NJK.  
Pga bemanningsproblemer i NKK har Eva Pedersen overtatt alle sakene fra NJK og KG og 
det har vært svært arbeidsbelastende.  Det er en av årsakene til at ting har tatt tid.  Det er 
imidlertid søkt om en ekstra stilling i aktivitetsavdelingen så det vil bli bedre framover. 

 

Sak 2:   
KG gikk gjennom forslag til endringer i mandatet og gammel og ny versjon blir tatt med på 
møtet med Siv Sandø og Niels Brandstrup.  Blant de større endringene i ordlyden er hvem 
som skal kunne sitte i KG samt hvem KG rapporterer til. 

Pr. nå er det tre mandatforslag: KG sitt opprinnelige, NJK sitt forslag og KG sitt behandlede. 

 

Sak 3: 
Orientering fra en disiplinærsak fra en hundeklubb.  Beslutning: Dokumenter fra avsluttede 
saker skal ikke videreformidles. 

 

Sak 4: 
Arrangering av dommerkurs: KG skal se på saken om å få lagt ut informasjon på hvor man 
skal henvende seg for å få avholdt dommerkurs.  Slik det er i dag så er ikke informasjonen lett 
tilgjengelig og behovet for slike dommerkurs er absolutt til stede.  Berit viste i en presentasjon 
innholdet av, og hvordan selve kurset kan gjennomføres.   

Sak 5: 
KG ønsker at NKK-administrasjonen fortløpende orienterer KG med navn og adresse på de 



kandidater administrasjonen godkjenner for oppstart på dommerutdanning for 
ettersøksdommere. Dette for å bli orientert om hvor i landet det er aktivitet på utdanning av 
nye dommere og for å evt. kunne kvalitetssikre at de gjennomgår utdannelsen i henhold til 
utdanningsreglene.   

 

Sak 6: 
KG foreslår en endring i pkt 1.3 ”Dommere i regelverket”: 
Pr i dag står det at norske dommere som flytter utenlands må søke om å overføre sin 
autorisasjon i det landet de flytter til.  En utenlandsk dommer som flytter hit står det ingenting 
om.  KG mener at en utenlandsk dommer som flytter hit ikke bare må søke om overføring av 
sin autorisasjon, men også må ta norsk dommerkurs når de flytter til Norge.  Dette for å sikre 
at de følger vårt regelverk.   

Erling Kjelvik lager et forslag til justering av pkt. 1.3. som sendes over til KG for høring før 
det går videre til NJK. 

 

Sak 7: 
Godkjenning av fører nr. 2 – der venter KG fortsatt på svar fra DN etter henvendelse fra 
Erling i 2010.  Det hersker uklarheter om hva slags regler som gjelder for å bli godkjent som 
fører av tidligere godkjent ettersøkshund for akutte tilfeller. 
Er det permanent ny fører så skal både blod- og fersksporprøve gjennomføres på vanlig måte.  
Er det akutte tilfeller at fører nr. 2 kommer inn så skal det være tidsbegrenset, og bør gjelde 
for en bestemt periode, for eksempel jakttiden inneværende år.  Her hersker det uklarheter.  
Og hva slags prøve skal gjennomføres?  KG etterlyser svar og purring går via 
aktivitetsavdelingen.  Alternativt at Erling lager et forslag til ny tekst og oversender Eva for 
videresending til DN. 

 

Sak 8: 
Lukket sporprøvearrangement.  Noen klubber ønsker å tilby lukkede prøver for klubbens egne 
medlemmer, klubbmesterskap, rasemesterskap osv.  Dersom det skal kunne tillates så er det 
viktig at arrangør av dette samtidig arrangerer bevegelige prøver som tilbud til alle som ikke 
er kvalifisert til å delta på de lukkede prøvene.  Det skal søkes NKK om tillatelse for å 
arrangere lukkede arrangementer i hvert enkelt tilfelle.  

Sak 9: 
NM blodspor – pr. i dag er dette arrangementet et samarbeid mellom Norsk Retrieverklubb og 
Norske Dachshundklubbers Forbund.  Når det gjelder regelverket for NM blodspor så bør 
klubbene selv kunne sette opp kriteriene. 

Berit sender brev til begge klubbene angående dette. 



Sak 10: 
Dommerkonferanser skulle vært gjennomført 2011, men KG ønsket en opprydding i 
dommerlistene først.  Det viste seg å ta mye lengre tid enn antatt da svært mange dommere 
unnlot å sende inn papirer og forsinket prosessen.  Siste innmeldte kom 22.12.2011.  Dessuten 
gikk mesteparten av sommeren med til å avklare uenighet med NJFF vedrørende 
dommerautorisasjon.  

Fra 2012 planlegges det å avholde dommerkonferanser.  Det er lokale klubber/foreninger som 
skal stå som arrangør og NKK vil i samarbeid med KG plukke ut ca. 10 dommere som skal 
være ledere av konferansene.  De vil bli tatt inn til en dagssamling hos NKK for å gjennomgå 
program og gjennomføring av disse. 

Det satses på å avholde endagssamlinger arrangert regionvis med ca. 30 deltakere pr. 
konferanse.  Agenda og materiell vil bli utarbeidet av KG.  Det er stort behov for å kunne 
utveksle erfaringer og tanker men første samling bør kanskje ha tema som å fastslå 
dommertilhørighet, hvem er vi og hvor går vi osv.   

Etter at konferansen er gjennomført skal det sendes inn rapport til Norsk Kennel Klub. 

Dommersamlingene starter i år og skal ha dekket hele landet i løpet av 2013. 

 

Sak 11: 
Forening for autoriserte ettersøksdommere holder på å dannes i disse dager. 

 

Sak 12: 
Forslag til endring i ordlyden på dommerutdanningen Pkt. 7.1. fra at:  

”Kandidaten skal ha deltatt på jakt etter hjortevilt, og ha gjennomført ettersøk av skadet 
hjortevilt”. 
til:  
”Kandidaten skal ha deltatt på jakt etter hjortevilt, og ha god erfaring i ettersøk etter skadet 
hjortevilt”.  
vurderes inntatt ved justering av reglene. 

 

Sak 13: 
KG etterlyser gruppens møtereferater på NKK sin hjemmeside da det er avtalt at disse skal 
legges ut etter hvert som administrasjonen mottar dem.  Gruppen blir orientert om at 
arbeidsmengden i administrasjonen har vært så stor at dette ikke har vært en prioritert sak, 
men at det vil bli ordnet fra nå av. 

Referent  

Helga-Mari Tessem 


