
Protokoll 

NKKs Jakthundkomité (NJK) 
Møte nr 5/2017 2.november 2017 

Møtende 

Kjell Kruke (gruppe 5) 
Roger Åsheim (gruppe 4) 
Sigmund Ask Johansen (gruppe 6) 
Alfred Sæther (gruppe 7) 
Hilde Engeland (Adm) - referent 

 
Meldt fravær:  
Jan Helge Nordby (HS) 
Knut Framstad (gruppe 8) 
 

Sak 36/17 
 

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 4/17 22.august 2017.  

Sak 37/17 Dispensasjon fra jaktprøveregelverket for spaniels 
I jaktprøveregelverket for spaniels pkt 5.4 heter det at død stokkand eller måke skal kastes «fra land» ca 
40 meter ut på dypt vann. Dette vil i de fleste tilfeller være umulig og det søkes derfor generell 
dispensasjon fra regelverket.  
Saken ble behandlet på epost den 8.september 2017 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at det gis en generell dispensasjon fra jaktprøveregelverket for spaniels pkt 5.4, 
slik at «fra land» strykes: «Prøven utføres med søk etter og apportering av død and eller måke, som umiddelbart etter 
skudd kastes fra land ut på dypt vann med vannvegetasjon.», jf jaktprøveregelverket for spaniels pkt 1.5. 

 

Sak 38/17  Hund vist interesse for sau. Prøve med ref.nr 51-17024. Østerdal Fuglehundklubb 
Gordonsetter «»Fjällpilens Ie Penvins Blink, reg nr SE16278/2016, født 17.2.2017, har jaget sau på 
ovennevnte prøve og ble midlertidig utestengt fra terminfestede prøver. 
Saken ble behandlet på epost 26.september 2017 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at hunden må fremlegge nytt sauerenhetsbevis for å kunne delta på prøver.  

Sak 39/17 Hund vist interesse for rein. Prøve med ref.nr 51-17018. Norsk Engelsksetterklubb. 
Pointer «»Chriwall`s Fred Flintstoen», reg nr NO44602/11, født 26.05.2011, har vist interesse for rein på 
ovennevnte prøve og ble midlertidig utestengt fra terminfestede prøver. 
Saken ble behandlet på epost 26.september 2017 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at hunden må fremlegge nytt renhetsbevis for rein for å kunne delta på prøver.  



Sak 40/17 Hund jaget sau. Prøve med ref. nr 51-17005. Norsk Irsksetterklubb. 
Gordonsetter «»Skoglykka's Kuling», reg nr NO32928/15, har jaget sau på ovennevnte prøve og ble 
midlertidig utestengt fra terminfestede prøver. 
Saken ble behandlet på epost 28.september 2017 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at hunden må fremlegge nytt sauerenhetsbevis for å kunne delta på prøver.  

Sak 41/17 Hund har jaget rein. Prøve med ref.nr 51-17027. Bodø JFF.  
Korthåret vorstehhund «»Kløvbekken's Lucky», reg nr NO38067/15, født 09.03.2015, har jaget rein på 
ovennevnte prøve og ble midlertidig utestengt fra terminfestede prøver. 
Saken ble behandlet på epost 6.oktober 2017 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at hunden må fremlegge nytt renhetsbevis for rein for å kunne delta på prøver. 

Sak 42/17 Ankesak. Klage på dommeravgjørelse prøve med ref. nr 32-16003. 
Hundefører er uenig i bedømmelsen av sin hund på løshundprøve med ref.nr 32-16003 og har anket NJKs 
tidligere vedtak i sak 23/17. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité opprettholder tidligere vedtak da det ikke fremkommer nye opplysninger som endrer 
saken. Vedtaket er endelig. 

Sak 43/17 Anke - Rapport på hund som har vist uønsket adferd. Prøve med ref. nr. 50-17008* 
Administrasjonen (ved administrerende direktør på vegne av Hovedstyret) anker vedtaket fattet av NJK i 
sak 33/17 med henvisning til at reaksjonen anses uforholdsmessig streng.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité fastholder vedtak fattet i sak 33/17. Det er lagt vekt på at en uprovosert aggresjon med 
en voldsomhet av denne grad ikke er forenelig med deltagelse på jakthundprøver for fuglehund. Hunden utestenges 
fra alle terminfestede jaktprøver for livstid år, jf NKKs lover § 7-9 annet ledd bokstav b) jf første ledd bokstav a) jf NKKs 
jaktprøveregler for stående fuglehund pkt 1.2.7.  

Sak 44/17 Orientering om avgjørelsen fattet av AU i sak 21/17 jf 30/17 
NKKs Appellutvalg har fattet vedtak i saken og NJK orienteres om vedtaket.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok avgjørelsen til orientering. 
 
Sak 45/17 Anke på vedtak. Telemark Fuglehundklubb. Ref. nr. 50-17055 

Korthåret Vorstehhund, Cosmos, reg nr NO48855/15 angrep uprovosert makker i sitt andre slipp under 
ovennevnte jaktprøve og ble utestengt i 2 år fra deltakelse på jaktprøver. 
Eier har anket vedtaket. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å opprettholde sitt vedtak og utestenger hunden fra terminfestede jaktprøver for 
2 år, jf NKKs lover § 7-9 annet ledd bokstav b) jf første ledd bokstav a), fra vedtaksdato.  

Sak 46/17 Protest jaktprøve for retriever. Ref. nr. 20-17056 
 I protesten hevdes det flere brudd på prøveregelverket hva gjelder valg av terreng og tilstrekkelig 
ivaretagelse av sikkerheten under prøven, «Mesterskapshelgen 2017» 2.-3.september 2017 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité avviser klagen og prøven anerkjennes. 
 
 
 
 



Sak 47/17 Nye dommerautorisasjoner 
NKKs Jakthundkomité orienteres om nye dommerautorisasjoner.  
Følgende nye dommere er autorisert:  

Drevprøve for basset 
Audun Glomseth, 2849 Kapp 
Nilssen, Per H, 3060 Svelvik 
Odd Hellevik, 6013 Ålesund 
Børge Hansen, 7024 Trondheim 

Elghundprøve- bandhund 
Marie Elisabeth Sveri, 7039 Trondheim 
Frank Brenn, 2008 Fjerdingby 
Håvard Husby, 7630 Åsen 
Leid Einar Olsen, 2680 Vågå 
Knut Olav Mellemsæter, 7340 Oppdal 
Nils Haugen, 6610 Øksendal 
Iver Trøite, 7520 Hegra 
Anund Vaa, 3895 Edland 

Elghundprøve- løshund 
Torstein Dagsvik, 8657 Mosjøen 
Vidar Tørres, 7374 Røros 
Anders Asklund, 7288 Soknedal 
Gaute Ingebrigtsen, 2485 Rendalen 
Terje Vasland, 4735 Evje 
Stein Gunnar Nilsen, 2337 Tangen 
Harald Kavli, 7760 Snåsa 
 
Ettersøk: 
Veronica Lundli, 8019 Bodø 
Helge Nordby, 3090 Hof 
Ellen Merete Krogstad, 1925 Blaker 
Oddvar Inge Størdal, 7316 Lensvik 
Terje Husdal, 7300 Orkanger 
Jonny Rustad, 2120 Sagstua 
Gilles Joseph Jean  Gosselin, 9350 Sjøvegan 
Espen Storvik, 8664 Mosjøen 
Henning Dragmyrhaug, 7380 Ålen 
Jostein Dahle, 7660 Vuku 
Jannike Grøtte Warberg, 7340 Oppdal 
John-Espen Mentzoni, 8050 Tverlandet 
Trond Sleen, 5109 Hylkje 
Ståle Bakkemo, 9350 Sjøvegan 
Carsten Bakke, 2390 Moelv 
Jostein Strand, 6629 Torjulvågen 
 
Drivende hunder tilsluttet NHKF: 
Stian Aas, 1912 Enebakk 



Jaktprøve for halsende fuglehund 
Cato Brusveen, 2607 Vingrom 
Terje Holden, 1940 Bjørkelangen 
 

 

Sak 48/17 Anke på avslag på dommerutdanning 
XX søkte i midten av august opptak som ettersøksdommer. I forbindelse med aspirantarbeidet er 
administrasjonen blitt gjort oppmerksom på at kandidaten muligens ikke har tilstrekkelig erfaring fra jakt 
og ettersøk slik regelverket krever.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok å følge Kompetansegruppen for Ettersøk sin innstilling. På bakgrunn av 
manglende erfaring fra praktisk jakt og ettersøk kan kandidaten ikke autoriseres som ettersøksdommer nå. Kandidaten 
kan søke på nytt når kravene til tilstrekkelig erfaring er oppnådd. Vedtaket er endelig. 

 

Neste møte: tentativt 5.desember 2017 
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