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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 06. september 2016 

 

Møtende  

Kjell Enberget (gruppe 7) 

Roger Åsheim (gruppe 4) 

Kjell Kruke (gruppe 5) 

Hilde Engeland (Adm) 

Eva Pedersen (Adm)  

Hege Christin Dahl (gruppe 8) 

Sigmund Ask Johansen (gruppe 6) 

Forfall  

Marianne Holmli (HS) 

Roar Lundby (observatør) 

Sak 25/16 

 

 

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 26/16 

 

 Organisering av harehundmiljøet i Norge 

NHKF vedtok på sitt RS i 2016 å åpne for at samtlige raseringer gis anledning til å søke medlemskap i NHKF 

og dermed få rettigheter på lik linje med lokal harehund klubb, forutsatt at samtlige ringmedlemmer står 

tilsluttet lokal harehund klubb.  

De aktive medlemmene er allerede organisert i NHKF. I de ulike ringene er det en betydelig andel 

«støttemedlemmer» og ved å tvinge ringene til å innlemmes i forbundet vil en stor del av inntekten til 

ringene forsvinne. Ringene støtter forbundet økonomisk og har også et godt samarbeid med forbundet i 

forhold til å innlemme de aktive medlemmene i forbundet.  

  

Beslutning: NJK er innforstått med at NHKF vanskelig kan etterkomme Hovedstyrets vedtak fra møte 4/10 
sak 81/2010 og dets intensjon. Ringenes (raseklubbene) er av varierende organisatorisk sammensetning 
og sannsynligheten for at alle medlemmer vanskelig kan innlemmes i NHKF uten betydelig støy gjør at  
gevinsten syntes marginal. 
Det er gjennom årene gjort flere forsøk med forskjellige organisasjonskomiteer på å få dette til uten å 
lykkes. 
   
NJK påpeker at raseansvaret for gruppe 6- hunder tilsluttet NHKF ligger hos NHKF gjennom deres avlsråd, 
som er en velfungerende organisasjonsform praktisert gjennom mange tiår.  Det er kun medlemmer av 
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distriktsklubb som har forslagsrett og stemmerett i disse spørsmål og saker på NHKFs RS og det er kun 
medlemmer tilsluttet NHKF som kan velges inn i avlsråd for den enkelte rase. 
 
NJK er også tilfredse med at lovverket tilpasses slik at Ringene(raseklubbene) kan innlemmes med 

frivillighet over tid etter hvert som de er klare for det. 

Sak 27/16 
 

Anke på vedtak i sak 8/16, Fuglehundprøve skogsfugl høst, 54.13030   

Under av prøving av deltakers hund, viser deltaker sterk misnøye med dommerens oppfølging av hunden. I 

forbindelse med fuglearbeid ramper hunden og blir koblet og avsluttet for dagen. 

Deltaker skjeller ut dommere, også etter at advarsel er gitt. Han hevder blant annet at dommeren ikke har 

tilstrekkelig jaktlig erfaring med rapporterende hunder. Etter avsluttet dag, i sekretariatet fortsetter 

deltakeren sin kritikk av dommeren. 

Det er innhentet uttalelser fra prøveleder, dommer og vitner samt eier/fører.  

 

Innklagede har anket vedtaket og har sendt inn flere synspunkter til denne saken. 

Fagkomiteen for skogsfuglprøver har vurdert saken på nytt, men ser ingen nye momenter. Vedtaket blir 

ikke endret. Deltaker bør utestenges fra fuglehundprøver i 10 mnd fra endelig vedtak foreligger. 

  

 

  

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling og opprettholder sitt vedtak med 10 mnd utestengelse fra endelig 

vedtak. Anken oversendes Appellutvalget for behandling.  

 

 

Sak 28/16 

 

 Rapport på hund som har vist interesse for rein. Salten Fuglehundklubb. Ref. nr. 50-16057 

Gordon setter «Gulluras Shana», reg. nr. NO44310/13 jaget ifølge dommers rapport rein. Hunden var 

ikke i fysisk kontakt med reinen og lot seg kalle inn fra jaginga.  

 

 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling til vedtak. 

Gordon setter «Gulluras Shana», reg. nr. NO44310/13, må framlegge aversjonsbevis for rein før hun kan melde på 

jaktprøver. 
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Sak 29/16 Rapport på hund som har vist uønsket adferd. Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. Ref. nr 50-16047 

Korthåret vorstehhund Kongstorps Lure Theo, reg nr NO36467/15, angrep uprovosert makker i søk 

under ovennevnte jaktprøve. I tillegg utviste Theo dominans og aggressivitet overfor nok en tispe som 

er ute i slipp når han sliter seg fra eier fra bak i partiet. Forholdet bekreftes av dommer og eier av Lure 

Theo. 

 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling til vedtak. 

Korthåret vorstehhund, Kongstorps Lure Theo, reg nr NO36467/15, utestenges fra jaktprøver i to år fra endelig 

vedtak foreligger. 

Sak 30/16  Rapport på hund som har vist uønsket adferd. Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb. Ref. nr 50-

16025 

Straks etter slipp «møtes» hundene. Det blir litt knurring, begge førerne roper på hundene og problemet 

ser ut til å løse seg. Senere møtes hundene ute på en flate og det blir igjen endel knurring og knuffing. 

Det hele avsluttes. 

Begge førere bekrefter hendelsen ved underskrevet kopi som er vedlagt. 

Dommer Iver Melby skriver følgende: «Jeg kan med sikkerhet ikke si hvem som startet dette. Om det er 

grunnlag for utestengelse eller skarp advarsel må andre vurdere». 

 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling til vedtak. 

Hund med reg.nr. NO37320/13, breton, «Mørkvedmarkas Tico», får en advarsel for sin opptreden under 

ovennevnte prøve  

 

 

Sak 31/16  Rapport på hund som har vist uønsket adferd. Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb. Ref. nr 50-

16025 

Straks etter slipp «møtes» hundene. Det blir litt knurring, begge førerne roper på hundene og problemet 

ser ut til å løse seg. Senere møtes hundene ute på en flate og det blir igjen endel knurring og knuffing. 

Det hele avsluttes. 

Begge førere bekrefter hendelsen ved underskrevet kopi som er vedlagt. 

Dommer Iver Melby skriver følgende: «Jeg kan med sikkerhet ikke si hvem som startet dette. Om det er 

grunnlag for utestengelse eller skarp advarsel må andre vurdere». 

 

 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling til vedtak. 

Hund reg.nr. NO53177/13, korthåret vorstehhund, «Snyfjellets TV-Crux», får en advarsel for sin opptreden under 
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ovennevnte prøve  

 

 

Sak 32/16  Utkast til ny samarbeidsavtale med NJFF 

Før videre samtaler med NJFF ber administrasjonen Jakthundkomiteen om instruksjoner for videre 

fremdrift. Er innholdet i utkastet akseptabelt eller er det elementer som må på plass før en avtale kan 

signeres. 

Spørsmål om ønsket retning/innhold i ny avtale har allerede vært på høring hos samtlige forbund, 

klubber og regioner.  Ønsker komiteen å sende foreliggende utkast til avtale på ny høring eller mener 

komiteen at det nå vil være tilstrekkelig at Jakthundkomiteen behandler foreliggende utkast? 

Det er viktig å opprettholde et godt og konstruktivt samarbeid med NJFF, både politisk og ved praktisk 

avholdelse av jaktprøver.  

Beslutning: Foreliggende utkast sendes ut på høring til samtlige forbund, klubber og regioner med kopi til NJFF 

sentralt.  

Sak 33/16  Anke på vedtak i sak 22/16 om utestengelse fra drevdommerutdanningen. 

Vedtaket om utestengelse fra utdanning til drevdommer er anket via advokat. Anken viser til 

saksbehandlingsfeil.  

 

 

 

 

Beslutning: NJK opprettholder vedtaket vedtatt i sak 22/16 fra 24.mai 2016 og sender anken videre til behandling i 

Appellutvalget.   

 

Sak 34/16 Rapport fra Norsk Bassetklubb vedr deltaker 

Norsk Bassetklubb (NBaK) har 10.12.15 sendt inn rapport vedrørende deltakers oppførsel i forkant, 

under og etter NM 2015. Det er avklart at saken behandles i NJK i hht gjeldende retningslinjer.  

 

 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling og vedtar å avautorisere innklagede i 1 år som dommer fra endelig 

vedtaksdato, i hht NKKs lover § 7-2, c)  og § 7-3 e). 

-   
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Eventuelt: Det sendes melding til klubber og forbund om behovet for forslag på nye medlemmer til NJK og 

fagkomiteer. 

 

-  

 

Orienteringssaker 

- AU- sak 2016-09  – klage over dommeravgjørelse NM Lavland 2015 

- Nye dommerautorisasjoner 

- Anmeldelse av dommer for ulovlig trening i Sverige – NJK avventer svar fra SKK og tar 

orienteringen til etterretning.  

- Brev til AU vedr Solemskogen JFF.  

- Leder orienterte om status i FKF.  

 

                                                      Protokoll skrevet av Hilde Engeland 


