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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 01. mars 2016 

 

Møtende  

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7) 

Roger Åsheim (RÅ) (gruppe 4) 

Kjell Kruke (KK) (gruppe 5) 

Marianne Holmli (HS) 

Lisa Maria Rohrhirsch (LR)  (Adm)  

Hege Christin Dahl (HCD) (gruppe 8) 

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6) 

Forfall  

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør) 

 

Valg av leder: Kjell Enberget  

 

Sak 1/16 

 

 

Protokoll fra forrige møte. 

Protokollen sendes i tillegg ut på e-post til medlemsklubber/forbund innen jakthundsektoren.   

Svar på saker som angår den enkelte klubb sendes som separat post til disse.  

Protokoll fra møter skal fast oversendes HS som orienteringssak.  

Beslutning: Godkjent 

Sak 30/15 

 

 Klubb som ikke overholder frister i regelverket 

Habilitet til RÅ er vurdert og han ansees ikke som inhabil.  

Klubben har igjennom en årrekke ikke overholdt frister ift arrangering av hiprøver. Gjentatte purringer fra 

administrasjonen har vært ubesvarte. RÅ har vært i dialog med klubben og det tyder på at de har tatt grep.  

Beslutning: NJK vedtar å gi Hedmark Dachshundklubb en kraftig advarsel. Dersom frister ikke overholdes, 

vil aktivitetsnekt bli iverksatt med øyeblikkelig virkning, uten ytterligere advarsel. Norske 

Dachshundklubbers forbund pålegges kontrollansvaret for at frister overholdes.  

Sak 2/16 
 

Anke på vedtak sak 31/15 – rapport på hund, uønsket atferd mot andre hunder.  

Innkommet rapport fra NKKs representant på korthåret Vorstehhund «Kongtorpets JJ-Sokrates», etter 

fuglehundprøve høyfjell i regi av Norsk Gordonsetterklubb. Det fremkommer av rapporten at hunden viste 

uønsket atferd mot andre hunder.  

NJK vedtak 31/15 lyder: 

«NJK følger administrasjonens og fagkomiteens innstilling. Korthåret Vorsteh, «Kongstorp’s J J-sokrates» 
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no39414/12 utestenges fra jaktprøver i to- 2 år fra dom foreligger.» 

Hundeeier har anket vedtaket, og fagkomiteen har sett på saken på nytt. Fagkomiteen kan ikke se at det 

fremkommer nye opplysninger i saken og opprettholder tidligere innstilling.  

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling, og vedtaket opprettholdes. Saken oversendes NKKs Appellutvalg.  

Sak 3/16 

 

 Anleggsprøve Tysk Jaktterrier 

Norsk Terrierklubb har på anmodning fra gruppen for Tysk Jaktterrier vedtatt at de ønsker å innføre 

anleggsprøve for Tysk Jaktterrier. Forslag til regelverk er utarbeidet av rasegruppen og godkjent av 

Norsk Terrier Klubb. 

NJK har noen merknader som må rettes opp før regelverket kan godkjennes 

Beslutning: Saken sendes i retur med merknader om hva som må endres før godkjenning 

Sak 4/16  Revidert mandat kompetansegruppe ettersøk 

Kompetansegruppen for ettersøk har i mange år bestått av 5 medlemmer. Antall saker som må 

behandles av KGE har økt og administrasjonen mener gruppen har mulighet til å arbeide mer effektivt 

og kan raskere håndtere sakene dersom antall medlemmer i gruppen reduseres til 3.  

Beslutning: NJK godkjenner det reviderte mandatet 

Sak 5/16   Oppnevning av kompetansegruppe ettersøk 

Fremlagte kandidater på bakgrunn av forespørsel til klubber og forbund 

Knut Herland (leder) – 1 år igjen av sin periode 

Dag Arne Matre – ny for 2 år 

Hans Petter Klokkerengen – ny for 1 år 

Beslutning: NJK oppnevner foreslåtte medlemmer til kompetansegruppen for ettersøk 

Sak 6/16  Søknad fra FKF om dispensasjon fra Jaktprøveregelverket – behandlet på epost (protokollføres) 

Administrasjonen mottok 26.01.2016 brev fra FKF med søknad om fortsatt dispensasjon fra 

jaktprøveregelverket for stående fuglehunder pkt 1.3.1, Oppnevnelse av dommere. 

NJK innvilget i sak 7/14 to års prøveordning med dispensasjon fra ovennevnte punkt i 

jaktprøveregelverket slik at dommerkandidater med bestått Kongsvold1 har kunnet ta sine 

kandidatarbeider som settedommer i vinnerklasse.  

Dispensasjonstida er over og FKF har nå evaluert prøveprosjektet. Tilbakemeldingene fra 

samtlige dommerkandidater er svært positive. FKF mener at dette er et tiltak som bedrer 

jaktprøveutdanninga og vil legge fram forslag om at dette blir en permanent ordning ved neste 

revisjon av jaktprøveregelverket som da blir gjeldende fra 2019. Fram til da ønsker FKF å 
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gjennomføre settedommerfunksjon i VK på dispensasjon 

Beslutning: Dispensasjon innvilges  

Sak 7/16  Klage på dommeravgjørelse som følge av regelbrudd 

KE melder seg inhabil.  

Deltaker på Fuglehundprøve lavland 53-15004 i regi av Hedmark og Oppland Fuglehundklubb har levert 

klage knyttet til dommerens vurderinger av hva som skjedde når hans hund var i slipp. Klagen er 

behandlet av NKKs vararepresentant på stedet da aktuell dommer var NKKs representant. Deltaker 

mener at hendelsene ikke er berettiget til skjønnsmessig vurdering.  

Saken har vært i fagkomiteen for lavlandsprøver, som har kommet med sin innstilling.  

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling. Klagen avvises og NKKs vararepresentants avgjørelse legges til 

grunn.  

Sak 8/16  Rapport på deltaker, fuglehundprøve skogsfugl høst, 54-13030 

Innkommet rapport fra NKKs representant på fuglehundprøve skogsfugl 54-15030 beskriver at deltaker 

viste sterk misnøye med dommerens oppfølging av hunden under prøve. Deltaker skjeller ut dommer, 

også etter advarsel er gitt.  Det er innhentet uttalelser fra prøveleder, dommer og vitner i tillegg til 

eier/fører, og fagkomiteen for skogsfuglprøver har gitt sin innstilling i saken. 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling til vedtak. Etter NKKs lover §7-2b, er oppførselen til deltaker 

uakseptabel. Lovens §7-3 g) gir adgang til å frata deltakeren rett til å delta på terminfestede arrangement for en 

begrenset tid eller alltid. Deltaker utestenges fra fuglehundprøver fram til 31.12.2016  

Sak 9/16  Rapport på hund som jaget sau, breton, Suhlegan Jennifer Lopez – 54-15035 

Rapport fra NKKs representant på prøve 54-15035 fuglehundprøve skogsfugl, beskrive at breton 

«Suhlegan Jennifer Lopez» springer/hopper rundt en sau og gjør utfall mot denne. Hunden reagerer ikke 

på førers innkalling, men fører får stoppet hunden i det den er i ferd med å ta tak i sauens fot.  

Det er innhentet uttalelser fra prøveleder, dommer og vitner i tillegg til eier/fører, og fagkomiteen for 

skogsfuglprøver har gitt sin innstilling i saken. 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling. Etter NKKs lover §7-9a, NKKs regler for fuglehundprøver  pkt 1.1 

under «utestengelse av hund», er hendelsen å anse som uønsket adferd hos hund. Lovens §7-9.2 ledd b) samt NKKs 

regler for fuglehundprøver pkt 1.1 under «utestengelse av hund», gir adgang til å frata hunden rett til å delta på 

terminfestede arrangementer for en gitt tid eller for alltid, eller stille vilkår for å kunne delta.  

 «Suhlegan Jennifer Lopez, regnr SE20711/2013 utestenges fra jaktprøver frem til 31.12.2016, og det må legges frem 

nytt sauerenhetsbevis før den kan starte på prøver i Norge.  

-   

Sak 10/16  Rapport på hund som jaget sau, pointer Redsweetsugar, 54-15035 

Rapport fra NKKs representant på prøve 54-15035 fuglehundprøve skogsfugl, beskrive at Pointer 

-  
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«Redweetsugar» regnr SE29147/2013 loset på sau. Fører kalte inn hund og koblet den straks.  

Det er innhentet uttalelser fra prøveleder, dommer og vitner i tillegg til eier/fører, og fagkomiteen for 

skogsfuglprøver har gitt sin innstilling i saken.  

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling. Etter NKKs lover §7-9a, NKKs regler for fuglehundprøver  pkt 1.1 

under «utestengelse av hund», er hendelsen å anse som uønsket adferd hos hund. Lovens §7-9.2 ledd b) samt NKKs 

regler for fuglehundprøver pkt 1.1 under «utestengelse av hund», gir adgang til å frata hunden rett til å delta på 

terminfestede arrangementer for en gitt tid eller for alltid, eller stille vilkår for å kunne delta. 

Det må legges frem nytt sauerenhetsbevis for «Redweetsugar» regnr SE29147/2013 før den igjen kan starte på 

jaktprøver i Norge.  

-  

Sak 11/16  Forslag til regler for mediekommunikasjon på jaktprøver 

FKF har sendt innspill til regler for mediekommunikasjon som de ønsker behandlet i jakthundkomiteen. 

Administrasjonen er usikker på om dette er hensiktsmessig og ønsker å klarlegge lovligheten av 

foreslåtte regler. Uttalelse er derfor innhentet fra advokat Stephan Didrich Eid.  

Administrasjonens innstilling lyder: NJK avviser forslag om regler for kommunikasjon på jaktprøver, da 

intensjonen i forslaget til reglene kan håndteres innenfor dagens fellesbestemmelser og ulike 

prøveregelverk.  

-  

Beslutning: NJK delegerer til de enkelte forbund å vurdere om regler for mediekommunikasjon skal tas inn i 

regelverk.  

 (Saken vil bli videresendt til NKKs hovedstyre, og blir behandlet på neste møte).  

-  

Sak 32/15  Dommervervets etiske innhold 

NJK har i lengre tid jobbet med etiske retningslinjer for prøvedommervervet. Forslaget har vært på 

høring hos klubbene, og justeringer er gjort ihht tilbakemeldingene 

-  

Beslutning: NJK vedtar etiske retningslinjer. Settes inn i fellesbestemmelsene for alle jaktprøver etter hvert som 

regelverkene skal revideres; «Dommere skal følge de til enhver tid gjeldene etiske retningslinjer vedtatt av NJK».  

-  

Sak 12/16 Søknad om regodkjenning av tidligere jaktprøvedommer for stående fuglehunder 

FKF har sendt inn søknad om regodkjenning av tidligere jaktprøvedommer for stående fuglehunder. 

Dommer ble autorisert i 1986, og hadde siste aktivitet som dommer med 4 dommerdøgn i 1994 og ett i 

1999.  

FKF foreslår av dommer regodkjennes dersom lokalt dommerutvalg finner henne egnet, men må ta 

teoriutdanning og teorieksamen samt gjennomføre og få godkjent 1 settedommerarbeid o hver klasse 

(3) før endelig reautorisering. Praksis og teori godkjennes av FKFs dommerutvalg før endelig 

regodkjenning foretas av NJK.  

-  

Beslutning: Søknaden godkjennes -  

Eventuelt: -  
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- KE er utilgjengelig fra 22.mars til 22.april. HCD fungerer som leder i perioden.  

 -  

 

Orienteringssaker 

- Nye dommerautorisasjoner 

- Tildeling av Kongepokal                                                      Protokoll skrevet av Lisa Rohrhirsch 


