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Kompetansegruppe for ettersøk  - KGE 

Protokoll fra møte den 10.04.2013 

Møtende:  Erling Kjelvik, Berit Langdahl Andresen, Helga-Mari Tessem, Vidar Huse, Rudi Sønnervik 

Maranne Ono Njøten orienterte om økonomi 

Sak 14-13 Antidopinghøring.   

Det er høring på hva som skal gjelde innen hundesport innen dopingreglementet.   Vi 

vil ikke bli berørt i særlig grad når det gjelder ettersøk og sporprøver så vi har ingen 

motforestillinger mot høringsforslaget. 

KGE støtter forslaget.  Erling skriver et kort utkast og sender til høringsinstansen.   

Sak 15-13 Dommere som ikke har betalt medlemsskapet i NKK. 

NKK vil hvert år oppdatere dommerlistene med kontroll av betalt kontingent. Dette er 

utført pr. 01.03.2013. De som ikke hadde betalt mottar en siste purring. Dersom 

denne ikke blir betalt, blir dommeren avautorisert. Hundeklubbene/foreningene skal 

betale medlemsskapet for sine æresmedlemmer når disse gis gratis medlemsskap. 

KGE infomeres av adm. når endelige dommerlister foreligger. 

Sak 16-13 Møte i kontaktutvalget DN – NJFF 24.04.2013   

Det er varslet om et møte i kontaktutvalget i slutten av april. EK , BLA  og EP er 

oppnevnt fra NKK. Aktuelle saker som tas opp fra NKK er: 

Midlertidig fører nr. 2 – tidsavgrensning? 

Elgsporprøven  

Egen godkjenning for elgjakt. 

KGE møter i kontaktutvalget DN – NJFF- NKK med de oppnevnte representanter.  KGE  informerer 

NJFF om sine synspunkter når agenda for møtet foreligger. 

Sak 17-13 Økonomi .  Marianne Ono Njøten orienterte. 
Dommerkonferansene: 
160000 fra NKK 
100000 fra DN  
Faktura fra hotellene direkte til NKK 
Reise og opphold betaler klubbene for sine dommere 
KGE sender reiseregning til NKK (av de 160000) 
Budsjett for 2014 fremlegges for adm. innen 01.06.2013. 

Innbydelse til dommerkonferansene utsendes fra NKK. Erling lager et utkast. Det kan bli mulighet for 

dommere å delta andre steder dersom det ikke passer på nærmeste konferanse. 

Sak 18-13 Dommerkonferanser. 

Vi deler konferansene grovt sett inn i fylker/regioner: 

Berit:  Sør- og Nordtrøndelag 

Vidar:  Hedmarksområdet 

Rudi:  Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 
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Helga-Mari:  Hordaland og Rogaland 

Erling:  Agderfylkene  

Vi klarer ikke å gjennomføre konferanser over hele landet i år – vi starter nå i mai og 

fortsetter fram til ut august.  Deretter tar vi resten i 2014. 

Finmark, Troms og deler av Nordland: Forsøkes avviklet i august (Erling?) 

Vi finner datoer for konferansene og bestiller lokaler deretter.  Invitasjon til dommerne sendes ut når 

vi har dette klart. Det er NKK som sender ut invitasjonene. Dokumenter til konferansene produseres 

av NKK og bestilles av den ansvarlige. 

Sak 19-13 Dommerkompendiet ble raskt gjennomgått i sin helhet  

  

 

Referent: 

Helga-Mari Tessem 


