KOMPETANSEGRUPPEN FOR BLOD -OG
FERSKSPORPRØVER
ÅRSMELDING 2011.
Kompetansegruppen for Blod- og Fersksporprøver (KG) har i 2010 bestått av:
Berit Langdahl Andresen, Øystein Sjursen (til 30.06.2011), Kjell Grødal (til 30.06.2011),
Knut Jørstad, Helga-Mari Tessem (fra 01.07.2011), Helge Johnsen (fra 01.07.2011), og Erling
Kjelvik, med sistnevnte som leder.
KG har i 2011 avholdt et møte, den 23.08, i NKK`s lokaler på Bryn. Øvrig kontakt i aktuelle
saker har skjedd pr. e-post og telefon..
I forbindelse med dommeroppdateringen fra november 2010, har det vært en mengde
henvendelser og saker til behandling. Disse har i det vesentlig blitt behandlet fortløpende, og
ekspedert videre av Aktivitetsavdelingen. Pga. stor uenighet mellom NJFF og KG om kravene
til å beholde autorisasjonen, har dette dratt ut i tid, og medført et tidkrevende arbeide både for
Aktivitetsavdelingen og KG, da spesielt leder. KG hadde som målsetting at alle svar skulle
være behandlet innen utgangen av 2010, da svarfristen var 30.11.2010, men en rekke av
tilbakemeldingene kom så sent som våren/forsommeren 2011. Det kan nevnes at siste
besvarelse fra dommeroppdateringen ble oversendt undertegnede til behandling den 22.12.
2011. Dette gjorde det umulig å få oversikt over de dommere som det var planlagt å innkalle
til dommerkonferanser i 2011, da det først ut på høsten forelå en oppdatert dommerliste.
Arbeidsutvalget bestående av representanter for DN, NJFF og NKK hadde sitt siste møte i
januar 2011. Fra NKK møtte Eva Pedersen, Knut Jørstad og Erling Kjelvik. Vi gjentok der
våre krav om at kun terminfestede prøver skulle aksepteres for godkjenning til ettersøkshund,
og at det derved forelå dokumetasjon og sporbarhet på bedømmelse og premiering. Som
tidligere var NJFF sterkt imot at dette skulle endres. Fra vår side stilte vi krav til DN at de
skulle fatte et snarlig vedtak. I det utsendte høringsdokument med justerte forskrifter vedr.
Jakt, Felling og Fangst, er vårt krav imøtekommet gjeldende fra 01.04.2012.
KG ønsker en klar instruks med ansvarsforhold og funksjon innenfor vårt fagområde. I den
forbindelse sendte vi et forslag om ny instruks og mandat til HS i september 2011. KG har
ennå ikke mottatt svar på dette, og ønsker et snarlig møte med representant(er) fra HS og NJK
for å avklare KG`s myndighet til å fatte beslutninger i saker innenfor vårt kompetansefelt.
Dette er også avslutningsvis nevnt i årsrapporten for 2010.
Samarbeidet med administrasjonen ved Aktivitetsavdelingen har også i 2011 fungert
utmerket.
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