Kompetansegruppe for ettersøk - KGE
Protokoll fra møte den 17.09.2012
Møtende: Erling Kjelvik, Berit Langdahl Andresen, Helga-Mari Tessem, Knut Jørstad
For NKK: Linda Bekkelund og Eva Pedersen
Forfall: Helge Johnsen
Sak 1

Referat fra møte med NJK 08.05.2012.
Det har vært en del uenighet om mandatet til KGE. Man håpet at man på dette
møtet skulle komme fram til en løsning, men NJK representert ved Marianne Holmli
hadde ikke mandat til å godta fremlagte forslag.

KGE foreslo at gjeldende mandat skal beholdes ut 2012 og at man tar stilling til nytt mandat når
kompetansegruppa skal konstitueres på nytt i 2013.
Sak 2

Referat fra møte med DN – NJFF 23.08.2012
DN har ikke sendt ut fullstendig referat fra møtet så her ble det gjengitt etter
hukommelsen.
Det ble redegjort for bjørnesporingsprosjektet ved Tobias Gustavsen , Sverige.
Fra 01.04.2016 forsvinner godkjenning i eget lag. DN kom med et forslag om at dette
skulle erstattes med et kurs/praksis. Veldig uklart hva det skulle bestå av. Både KGE
og NJFF gikk sterkt imot forslaget og DN la det til sides.

For alle hunder som godkjennes fra 2016, foreslås det at godkjenningen skal gjelde i fem år, deretter
må hunden regodkjennes med ny prøve. Deretter vil hunden være godkjent for resten av levetiden.
Hva den prøven skal være er ikke fastsatt enda.
Sak 3

Budsjett.
Budsjettet for 2012 er 163000, og KGE har søkt om 260000 for 2013. Det budsjettet
er ikke behandlet enda. Administrasjonens innstilling er å bevilge 160000 for 2013.

KGE søker DN om midler til dommerkonferansene – vi søker om 100000. Erling setter opp søknad til
DN via NKK-administrasjonen.
Orientering om utdanningen til en dommerkandidat. Det har vært noen
misforståelser men de er blitt ryddet opp i.
Erling sender brev til dommerkandidaten om autorisasjonen.
Sak 4

Sak 5

Behandling av innkommet rapport vedrørende hendelser på en blodsporprøve, og
klager på behandling av disse. Flere regelbrudd er begått av både arrangør og NKK`s
representant.

Vedtak: Erling forfatter et skriv til alle involverte i saken. Dette forelegges alle medlemmer i KGE før
det sendes ut.
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Sak 6

Berit orienterte om en dommeraspirant som hadde gått for NKK-representant, noe
som det ikke er anledning til. Det øverste ansvaret for å kjenne reglene er
dommeren, og derfor skal ikke aspirantene lide under det. Berit forfatter et brev om
saken. Eva skal undersøke medlemskap i NKK blant dommerne – det er mange som
ikke har noen tilhørighet. Så lenge de representerer NKK så må de også være
medlem. Dommerkurset som NKK har laget er et todagers kurs. Det viser seg at noen
klubber avholder kurset på noen få timer. Dette ønsker KGE å få rettet opp slik at
dommerkurset blir likt for alle i hele landet.

Iforslaget til justering av reglene, vil vi foreslå at dommerkursene arrangeres av NKK for å få en lik
utdanning over hele landet. Frist for å søke om dommerutdanning settes til 31.10., samme frist som
for å søke om prøver. Det vil fortsatt være anledning for dommerelever å starte på elevgjerningen før
dommerkurset er gjennomført. KGE sender ut brev/epost til alle hundeklubber om at det er denne
ordningen som skal gjelde. Ved å ha søknadsfrist 31.10 så faller det sammen med søknadsfristen til
neste års prøver og lettere å huske på.Endringen vil bli inntatt i utdanningsreglene.Kurs som
arrangeres i egne klubber faller dermed bort.
Sak 7

Dommerkonferanser 2013.
Fra 2013 starter dommerkonferansene. Det utpekes erfarne dommere som ledere av
disse. Fokus på konferansene er: Dommertilhørighet til NKK, regelverk,
dommerutdanningsregler, etikk. Disse er de viktigste fokusområdene. I tillegg blir
det fokus på bedømmelser og prøver.

Sak 8

Justering av forskrifter.
Fra 2016 er det kun autoriserte ettersøksdommere som kan dømme ferskspor. Kun
løshunddommere som er autorisert før 2005 har anledning til å dømme ferskspor.
Endring av Utdanningsregler for løshunddommere. Fra 2013 vil det i
utdanningsreglene for løshund komme krav om elev og aspirantarbeide på ferskspor.
Det foreslås at disse er i samsvar med kravene til ettersøksdommere, altså: 3
elevarbeider og 2 aspirantarbeider på ferskspor.
De annonserte prøvene forsvinner fra 2013.

Sak 9

Skriv fra Gudbrandsdal Elghundklubb.
Det søkes om at elghunddommere løshund autorisert etter 2005 får dømme
fersksporprøve for godkjenning til ettersøkshund.

Vedtak: For å dømme ettersøksprøver (blod- og fersksporprøver), må dommer ha gjennomgått
dokumentert utdanning og prøve ihh. til utdanningsregler behandlet av KGE og godkjent av Norsk
Kennel Klub. Erling lager et utkast til skriv som distribueres til gjennomsyn før det sendes ut.
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Sak 10

Forslag til endringer av regler for blod- og fersksporprøver samt utdanningsreglene
for ettersøksdommere.
Helga-Mari og Berit går gjennom regelverket og gjør nødvendige justeringer for å
unngå misforståelser og feiltolkninger av regelverket. Endringer av regelverk i forhold
til prøveform vil komme fra 2016 og i løpet av den tiden vil vi også ha avholdt mange
dommerkonferanser der dommere sjølv kan komme med forslag. Derfor gjør vi ikke
de store endringene nå, kun justeringer.

Sak 11

Endringer i krav til N VCH.
Helga-Mari og Berit ser på dette også.

Sak 12

Det vil bli foreslått endring i adgang til å delta på bevegelige prøver i det utkast det
arbeides med til justering av reglene. Dette tilpasses forslaget om at ettersøkshunder
skal reautoriseres etter 5 år.

Referent:
Helga-Mari Tessem
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