
 
Årsrapport for Kompetansegruppen for blod- og fersksporprøver. 

 
Kompetansegruppen for blod- og fersksporprøver har i 2009 bestått av: 
Berit Langdahl Andresen, Knut Jørstad, Kjell Grødal, Øystein Sjursen og Erling Kjelvik,  
med sistnevnte som leder. 
Gruppen har i 2009 avholdt 2 møter, den16.03. 2009 og 15.12.2009. Begge møtene har vært 
i NKK`s  lokaler på Bryn. Den øvrige kommunikasjon mellom medlemmene har skjedd pr. 
e-post og telefon. 
Kontaktpersoner i NKK er: Linda Bekkelund, Eva Pedersen og Monica Nordlund. 
 
Gruppen har organisert seg med fordeling av følgende ansvarsområder på medlemmene: 
 
 Dommerkonferanser - Dommerutdannelse 
 Human jakt (utvalg ledet av DN) 
 Ettersøkshundarbeidet 
 
Det er blitt oversendt en del saker vedr. dommerutdannelse fra administrasjonen. Disse er 
behandlet og besvart. Det har også blitt foreslått noen små endringer i reglene for deltakelse i 
NM blodspor. 
Det har i 2009 ikke innkommet noen klager eller protester på arrangerte prøver. 
 
Kjell Grødal har vært oppnevnt som NKK`s representant i det nedsatte utvalg for Human 
jakt (nattjakt). Dette utvalget har hatt 4 møter. Samarbeidet mellom representantene for 
NKK, NJFF og Skogeierforbundet har fungert meget bra, og vi mener dette i sterk grad har 
påvirket det som hittil er fremkommet. Det er en del frustrasjon fra disse om hvordan 
referatene er utformet, noe som er påpekt i et eget skriv til det siste møtet. Man venter nå på 
en konklusjon fra DN. 
 
Kompetansegruppen arbeider for å fremlegge et dommerkurs for dommerelever. Det har 
vært gjort forsøk på å få tilgang til raseklubbenes kursmateriell. Dette har ikke lykkes, 
sannsynligvis fordi mangler i klubbene. Enkeltpersoner har utarbeidet kursplaner som er blitt 
brukt i en del elevkurs. Det vil bli fremlagt et forslag til et felles kurskompendium for 
ettersøksdommere til godkjennelse første halvår 2010. 
 
Det er dessverre ikke avholdt noen dommerkonferanse for ettersøksdommere i 2009. 
 
Erling Kjelvik deltok sammen med jakthundavdelingen. På et møte med NJFF og DN på 
Hvalstad i desember. Det ble konkludert med at et hurtigarbeidende utvalg snarest bør 
nedsettes for å gjennomgå forskrifter og regelverk med bakgrunn i de erfaringer som er gjort 
disse 15 år. 
Fra NKK`s side ble det sterkt fremhevet ønsket om å fjerne de annonserte prøvene, noe vi 
fikk tilslutning for fra DN. 
 
For Kompetansegruppen for blod- og fersksporprøver 
Erling Kjelvik 
Leder  
 
 
 


