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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 5. mai 2015 

 

Møtende  

Bjørn Pettersen(BP) (gruppe 4)  

Kjell Kruke (KK) (gruppe 5) 

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6)  

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7) leder  

Hege Christin Dahl (HCD) (gruppe 8) 

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør) 

Lisa Maria Rohrhirsch (LR)  (Adm)  

 

Forfall  

Marianne Holmli (MH) (Hovedstyret) 

 

Sak 7/15 

 

 

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 8/15 

 

 Søknad fra FKF – lukket prøve med CACIT 

Norsk Gordonsetterklubb ønsker å avholde lukket prøve med CACIT under NM Høyfjell 2016.  

Saken mangler vesentlig informasjon om hvordan arrangementet er tenkt gjennomført.  

Beslutning: Utsettes til neste møte – informasjon må innhentes før saken kan behandles hos NJK. LR kontakter søker 
og ber om mer informasjon.  

Sak 9/15 
 

Anke sak 3/15 

NJK behandlet i sak 3/15 klage fra fuglehundprøve lavland høst 53-14008. Vedtaket i saken lyder: 

NJK følger innstillingen til fagkomiteen for lavland- og høyfjellsprøver. NKKs representant fastsettelse av 

premiegrad kan ikke endres.  

NJK ser ikke at det er tilført noe ny informasjon i saken. 

Beslutning: Opprettholder beslutningen fra 3/15 – anke tas ikke til følge 

Sak 10/15 

 

 Sak til lovkomiteen – samarbeidsavtale mellom FKF og klubber 

 NJK mottok 19. mars 2015 en fortolkningssak fra Fuglehundklubbenes forbund vedrørende medlemmer 

med en annen organisatorisk hovedtilknytning enn NKK. Henvendelsen ble behandlet på epost og sendt 
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lovkomiteen for fortolkning.  

Svar fra NKKs lovkomité ble mottat 14. april 2015.  

  

Beslutning: NJK tar svar fra lovkomiteen til orientering og videreformidler til Fuglehundklubbenes Forbund.  

Sak 11/15 Uønsket oppførsel hos hund – Elghundprøve løshund 32-14009 

Dommer ved elghundprøve løshund 32-14009 diskvalifiserte hund på grunn av ukontrollert bjeffing 

rundt prøvegruppen og napping i dommerens hånd. Ingen uenigheter om hendelsesforløpet. Hunden 

fikk konstatert sprukket trommehinne hos veterinær påfølgende uke.  

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling og ilegger ikke noen ytterliggere reaksjoner enn diskvalifiseringen 

som er gitt på prøven. Midlertidig aktivitetsforbud gitt på stedet opphører.  

Sak 12/15  Uønsket oppførsel hos hund – Elghundprøve løshund 30-14004 

Dommer ved elghundprøve løshund 30-14004 ble nappet i støvelen av hund. Det er ingen uenigheter om 

hendelsesforløpet, men NJK mener det er manglende subjektiv fortolkning av situasjonen, hvordan og 

hvorfor hunden opptrådde uønsket. Ut i fra den informasjonen som foreligger er det for lite 

dokumentasjon til å mistenke at hunden har opptrådd aggressivt.  

Dommeren som ble bitt blir konsultert på tlf og bekrefter at han oppfattet hendelsen som “lekebiting” 

og at hunden var ikke aggressiv overfor dommeren. 

Beslutning:  NJK følger fagkomiteens innstilling og ilegger ikke noen ytterligere reaksjoner enn diskvalifiseringen 

som er gitt på prøven. Midlertidig aktivitetsforbud gitt på stedet opphører.  

Sak 13/15  Innspill Budsjett 2016 

 2016 

FKF 381.000 

Basset 56.000 

Hare 161.000 

Elg 153.000 

Retriever 41.000 

Dachs 44.000 

Terrier 36.000 

Ettersøk 54.000 

Halsende fugl 29.000 
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Spaniel 15.000 

Norsk 

Wachtelhundklubb 

20.000 

 Totalt                                   990.000  

Beslutning:  NJK fastslår fordeling av midler for 2016 og oversender dette til administrasjonen.  

Sak 14/15  Revidert regelverk for blod- og fersksporprøver 

Instruksen til den nye forskriften om utøvelse av jakt, felling og fangst er ikke ferdig. NJK frykter at 

regelverket ikke vil stemme overens med instruksen som kommer og mener det er nødvendig at det er 

samsvar mellom instruks og regelverk.  

Beslutning: Saken utsettes i påvente av instruks til forskrift om utøvelse av Jakt, felling og fangst fra 

miljødirektoratet.  

Sak 15/15  Autorisasjon dommer retriever 

NJK vedtok i 26/14 å avautorisere dommer ut 2014 pga opptreden som ikke var forenelig med reglene 

for dommeretikk.  

Straffen som ble ilagt er sonet ferdig og dommeren har søkt Norsk Retrieverklubb om å få tilbake sin 

autorisasjon. Dommerutdanningskomiteen uttaler at dommeren innehar høy faglig kompetanse.  

Beslutning: NJK vedtar at dommeren får tilbake sin dommerautorisasjon fra d.d  

 Sak 16/15  Anke sak til DK (Behandlet på epost – protokollføres) 

NJK behandlet i sak 40/14 rapport på deltaker ved fuglehundprøve høyfjell høst 51-14037. Vedtaket 

lyder: 

 
NJK er enig i Fagkomiteens vurdering og oversender saken til DK for avgjørelse. NJK legger til 
grunn beskrivelsen av hendelsesforløpet slik det er beskrevet av jaktprøvedommerne og NKKs 
representant. En prøvedeltager, som også er dommer, er innklaget for å ha opptrådt usportslig 
overfor prøvedommere antas å ha større interesse for NKK enn bare for jakthundsektoren. NJK 
ber DK ta stilling til forholdet mellom NKKs generelle regler og jaktprøvereglene. Videre ber NJK 
om at DK tar stilling til om et disiplinærorgan i NKK kan legge vekt på en dommerrapport som 
innleveres etter prøvereglenes innsendelsesfrist. NJK ber i tillegg DK vurdere sakens betydning for 
dommerautorisasjoner  
 

Disiplinærkomiteen har behandlet saken og sendt svar til NJK 25. mars 2015. DK vedtok at 

prøvedeltaker, som også er dommer, gis advarsel for sin opptreden.  

NJK viser til at saken ble oversendt som prinsipiell, prøvedommerne ønsker ankebehandling og at NJK 
ønsker AUs syn på spørsmålet om forholdet mellom NKKs disiplinærregler og Jaktprøvereglene. Det 
anføres at NJK ikke deler DKs lovforståelse, men at Jaktprøvereglene er kun ment å gjelde ifht selve 
prøven og ikke opptreden som NKK medlem. 

Beslutning: NJK anker DKs vedtak og ber om at det foretas en fullstendig ankebehandling.  
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Sak 17/15 Dommerutdanning eksteriør innenfor Jakthundsektoren 

Ønsker å diskutere problemstillinger rundt manglende rekruttering av eksteriørdommere innenfor 

jakthundrasene. 

Beslutning: NJK ber skriftlig om et møte med NKKs dommerutdanningskomité for å drøfte tiltak for rekruttering.  

Eventuelt: 

- Etisk regelverk for dommere sendes ut på høring 

- NJFF er bekymret for at mange klubber nekter sine raser å delta på utstillinger i regi av NJFF-

lokalforeninger. Ønsker å ha en dialog med de ulike klubbene om dette. Klubbene har forvaltningsansvar 

for rasen og står fritt til å velge bort utstillinger.  

- Ikke oppdaterte lister på jaktprøvedommere. Ber administrasjonen ajourføre lister over dommere.  

- Prøver som ikke er anerkjent. Generelt lang tid mellom godkjenning og resultater på dogweb. Ber 

administrasjonen se på dette.   

 

Orienteringssaker: 

- Årsrapport fra FCI-representant for støver 

- Europapokalkonkurranse for harehunder i San Marino 

- Vedtak i NKKs Hovedstyremøte nr 4/2015  - uttak av landslagsdeltakere  

 

 

Protokoll skrevet av Lisa Rohrhirsch 


