
 
 
 
 

KOMPETANSEGRUPPEN FOR BLOD- OG FERSKSPORPRØVER 
 
 

Referat fra møte 23.08.2011. 
 
 
Møtested: NKK`s kontor Bryn. 
 
Tilstede: Berit Langdahl Andresen, Helga-Mari Tessem, Knut Jørstad, Erling Kjelvik 
Forfall: Helge Johnsen 
 
Fra NKK: Eva Pedersen, Linda Bekkelund 
 
 
Erling ønsket alle velkommen. Helga-Mari ble spesielt ønsket velkommen som nytt medlem. 
Dessverre var Helge Johnsen forhindret fra å møte. 
Sakslisten ble gjennomgått og godkjent. 
 
 
Sak 2: Dommeroppdatering 
Erling refererte saksgangen ved dommeroppdateringen som har pågått fra november 2010, og 
ikke er ferdig ennå. Knut, Linda og Eva kom med supplerende opplysninger. Det har helt fra 
starten vært uenighet mellom våre representanter og NJFF om kravene for å få beholde 
autorisasjonen. Vi bygger våre krav på det gjeldende regelverk, og mener at dette må følges. 
NJFF vil at alle som en gang er blitt autorisert skal beholde sin autorisasjon. Saken ble 
oversendt NJK som fulgte NJFF`s syn i sin beslutning. KG valgte å bringe saken inn for HS 
til endelig avgjørelse. Kjennelsen fra HS er ennå ikke kjent. 
  
Sak 3: Dommerutdannelse TROEK. 
Det har i Troms Elghundklubb vært en omfattende uenighet om dommerelevarbeider avlagt 
av et av deres medlemmer. En feil i rapporteringen fra prøveleder medførte at ikke eleven ble 
registrert i prøvepapirene. Erling sendte et skriv i samråd med Aktivitetsavdelingen til 
arrangør med forslag til å rette dette. Det ble gjort, og etter de uttalelser som er innhentet fra 
tjenestegjørende dommere, og elevens kritikker av hundene, finner KG elevens arbeid fullt 
tilfredsstillende. Erling forfatter et skriv til TROEK hvor de meddeles dette. Klubben får 
ansvaret for å distribuere avgjørelsen til de involverte. 
 
Sak 4: Arbeidsgruppe Sikker og human jakt. 
Sikker og human jakt. 
Det oppnevnte utvalget, hvor Kjell Grødal representerte NKK, har lagt frem sin innstilling. 
Utvalget legger i rapporten fram en delt innstilling, hvor DN`s to representanter er på den ene 
siden, og de valgte/oppnevnte på den andre. KG stiller seg svært positivt til at det i denne 
innstilling åpnes for adgang til å bruke lys ved ettersøk av skadet vilt. Når og hvordan denne 
innstillingen blir ferdigbehandlet er ennå ikke kjent. 
 



Sak 5: Arbeidsgruppe ettersøk. 
Denne arbeidsgruppa avsluttet sitt arbeid i mars 2011. Den var nedsatt av DN, med 
representanter for DN, NJFF og NKK. Fra NKK møtte Eva Pedersen, Knut Jørstad og Erling 
Kjelvik. Fra NKK`s side så vi det som viktig å få slutt på disse såkalte ”annonserte” prøvene, 
da muligheten for å få gått prøve via NKKs ordinære og bevegelige prøver nå er ubegrenset. 
NJFF var dypt uenig i dette, og så ingen problemer ved å fortsette med disse. I et ettermøte 
gikk DN inn for vårt syn, og disse prøvene er ikke lenger tilgjengelig etter 01.04.2013. 
De vesentligste endringene i forslaget som foreligger, er at alle særordninger opphører fra 
2015. Fra da gjelder kun hunder godkjent på blod- og ferskspor som godkjente 
ettersøkshunder. Det vil samtidig bli et krav at det offentlige (kommunene) kun skal bruke 
godkjente hunder ved ettersøk. 
 
Sak 8:Personalsak.  
(Denne sak ble flyttet fram så Linda kunne delta i behandlingen). 
Personsaken som vi har hatt til behandling siden høsten 2010, anses ferdigbehandlet i KG. 
Det er innkommet noen nye brev fra gjeldende person, uten at det har brakt nye momenter inn 
i saken. 
 
Sak 6: Høringssaker: 
En sak vedr. bjørnejakt forelå fra DN, og en sak om villsvin fra NJK. Det vil være naturlig at 
KG er med i utformingen av evt. forskrifter vedr. ettersøk for disse to viltarter. KG mener 
imidlertid at ettersøk på disse skiller seg så klart fra ettersøk på kløvvilt, at dette må ses på 
som en helt egen oppgave, og ikke blandes inn i den eksisterende ettersøksordningen. Disse to 
viltarter kan ved ettersøk representere en stor fare for både folk og hunder. Det vil derfor være 
viktig at det her utdannes ekvipasjer bestående av hund, hundefører og skytter som et team, og 
at disse godkjennes etter mer omfattende prøver enn det som gjelder for nåværende ordning. 
 
Det forelå et forslag til revidert mandat for KG. Det var ønske om en del endringer på dette. 
Berit renskriver et utkast som vi mener er ønskelig for vår virksomhet. 
 
Sak 7: Sporingsforsøk på friske dyr av GPS merket elg og hjort.  
Det ble i august 2010 gjennomført et sporingsforsøk på GPS merket elg og hjort i regi av 
NINA og DN. NKK bisto med å plukke ut tilfeldige hunder av forskjellige raser og av 
forskjellige godkjenning. Sporingsforsøket er presentert i en rapport fra NINA. Dette er fra en 
del hold blitt slaktet i ettertid, underlig nok også fra NJFF som i både startfasen og ved 
presentasjonen virket ganske positive. Det resultat man kan trekke av forsøket, er at det i de 
aller fleste tilfeller ble begått store feil av hundefører. Disse lot hundene få spore på det de 
ville spore på, og ikke det de skulle. Dette er en ikke ukjent feil som også forekommer i 
prøvesituasjoner. 
 
Sak 9: Eventuelt 
Det var mottatt et skriv fra Norsk Schweisshundklubb som ønsker at deres prøve skal være 
den eneste gjeldende for godkjenning av ettersøkshunder. KG slutter seg ikke til dette. 
 
Skriv fra Inger Handegård vedr. dommeres tildeling av HP ved Blodsporprøver. Det er ingen 
tvil om at det her er stort sprik i dommernes oppfatning av hva som gjelder ved tildeling av 
HP. Dette er etter KG`s mening kun gjeldende for de som konkurrerer og ser sporprøvene 
som en sport. Det kan være et tema ved dommerkonferanser. Men KG ser det som langt 
viktigere at bedømningen av hunder til ettersøksoppgaver prioriteres. 


