
Protokoll 

NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Møte nr. 6/2017 5. desember 2017 

Møtende 

Kjell Kruke (gruppe 5) 

Roger Åsheim (gruppe 4) 

Sigmund Ask Johansen (gruppe 6) 

Jan Helge Nordby (HS) 

Knut Framstad (gruppe 8) 

Hilde Engeland (Adm) - referent 

 

Meldt fravær:  

Alfred Sæther (gruppe 7) 

 

Sak 49/17 

 

Protokoll fra forrige møte 

Protokollen publiseres på NKKs hjemmesider samt sendes på epost til medlemsklubber/ forbund innen 

jakthundsektoren. Protokollen sendes HS som orienteringssak.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité godkjente formelt den fremlagte protokoll fra møte 5/17 2.november 2017.  

Sak 50/17 Klage på dommer. Østfold Fuglehundklubb. Ref.nr. 53-17001 

Dommer skal ha rettet startrevolver mot hund under prøven. Dette er i strid med jaktprøveregelverkets 

pkt 1.3.3 samt de etiske retningslinjer for dommere, jf NKKs lover § 7-2 c).  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteens innstilling og utestenger dommer for 6 måneder fra vedtak 

trer i kraft, jf NKKs lover § 7-3 jf § 7-2 c). 
 

Sak 51/17  Revidering av hiprøver regler 

Miljøet har vurdert dagens regelverk modent for revidering, og FK Hi og hiprøvedommerne har i fellesskap 

gjort denne jobben. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok det fremlagte forslag med endringer og tillegg som innebærer at NDF og NTK 

utarbeider formålet for prøven.  

Sak 52/17 Konvertering av utenlandske prøver 

Norsk Münsterländer Klubb ønsker å ta i bruk et konverteringssystem for enkelte utenlandske prøver for 

klubbens raser, da de mener at det norske prøvesystemet ikke gir tilstrekkelig dokumentasjon på at 

arbeidsprofilen til klubbens raser blir oppfylt, og for Kleiner Münsterländer sin del, kan man med norske 

prøver heller ikke dokumentere at den nye rasestandarden vil kunne bli oppfylt. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å utsette saken som følge av uklar problemstilling og inviterer RU/ NMLK til 

neste møte for å redegjøre for problemstillingene. 

Sak 53/17 Hund har vist uønsket adferd. Hallingdal Fuglehundklubb. Prøve med ref.nr 51-17021 

Engelsksetter Berkjestølens Alfa, reg nr NO50590/10, har vist uønsket adferd mot annen hund på 



ovennevnte prøve.  

 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteens innstilling og utestenger hunden fra terminfestede 

jaktprøver for 1 år, jf NKKs lover § 7-9 annet ledd bokstav b) jf første ledd bokstav a), fra vedtaksdato. 

Sak 54/17 Tolkning av jaktprøvereglene for stående fuglehund pkt 1.2.7 

På bakgrunn av at NJK har behandlet en rekke rapportsaker som omhandler brudd på 

jaktprøveregelverkets pkt 1.2.7 hva gjelder hund som har vist interesse for/ løpt etter sau/ rein, anses det 

som nødvendig å se på hvordan regelen bør tolkes/ håndheves i de tilfeller hvor hunden ikke har vært i 

fysisk kontakt med sauen/ reinen og reaksjonen som rent faktisk ilegges er krav om å fremskaffe nytt 

renhetsbevis før ny prøvestart.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité utsetter saken og inviterer Fagkomiteen til dialogmøte.  

Sak 55/17 Aktivitetsforbud kuperte jakthunder – søknad om dispensasjon fra regelverket 

Administrasjonen hadde i begynnelsen av november et møte med representanter fra Bretonklubben hvor 

utgangspunktet for møtet var et ønske om bistand til å søke Mattilsynet om dispensasjon fra regelverket 

hva gjelder aktivitetsforbud for hund som er lovlig kupert i sitt hjemland.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å anbefale ovenfor Hovedstyret at det søkes Mattilsynet om unntak for 

jakthunder i gr 7 av rasen Breton, Vorstehund (stri- og korthåret), Weimaraner og Vizla samt Spaniels fra gr 8, som er 

lovlig kupert i det landet hunden kommer fra, hva gjelder forbudet mot at halekuperte hunder får delta på 

arrangement jf forskrift om forbud mot kuperte hunderaser § 4.  

Sak 56/17 Oppnevning til NKKs kompetansegrupper 

Tiden for oppnevning til komiteer og utvalg er der igjen, og det fremlegges kandidater på bakgrunn av 

forespørsel til klubber/forbund. Til Kompetansegruppen for ettersøk er det kommet inn forslag fra flere 

klubber og miljøer på én og samme kandidat på plassen som er på valg for kommende periode. 

For de to kandidatene med gjenstående tid i KG er det kommet ønske fra NEHK om at de to fortsetter ut 

sin periode. 

 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité oppnevner Roger Sjølstad på bakgrunn av forslag fra medlemsklubber og forbund som 

nytt medlem av Komptansegruppen for ettersøk. 

Sak 57/17 Oppnevning av FCI- representanter 

Hvert annet år er det oppnevning av representanter til ulike FCI komiteer, og disse oppnevnes etter forslag 

fra klubber, forbund og regionene. Forslagene er som følger:  

FCIs commission for Spaniels:         Knut Framstad  

FCIs commission for Retrievers:     Øyvind Veel 

FCIs commission for Earth Dogs:                 Roger Åsheim 

FCIs commission for British Pointers:     Elisabeth Kallevig 

FCIs commission for Continental Pointers: Audun Kristiansen 

FCIs commission for Hounds of the 6th Group: Tom Wenger 

 

Vedtak: Jakthundkomiteen vedtar å oppnevne de fremlagte representantene til FCI-komiteene for perioden 2017-

2019. 



 

 

Neste møte: tentativt 6.februar 2018 


