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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 12. februar 2013. 

 

Møtende: 

Nils Erik Haagenrud (NEH) (gruppe 5)  

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6/4) 

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7)  

Hege Christin Dahl (HCD)(gruppe 8)  

Marianne Holmli (MH) (HS)  

Eva Pedersen (EP) (adm) 

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør 

 

Forfall: 

Lena Kjempengren(LK) (gruppe 3) 

 

 

Dette var det første møtet for NJK i perioden 2013 – 2015. Eva Pedersen orienterte om administrative og 

praktiske forhold mot NKK. Deretter konstituerte komiteen seg selv og Kjell Enberget fra gr. 7 ble 

enstemmig valgt til leder av komiteen. 

 

 

Sak 1/13 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 2/13 

 

E-post Romerike Fuglehundklubb v/ fra Jørn Sørum. Tidligere sak 78/12. 
Avtale mellom SKK og NKK vedrørende trening. 

Beslutning: Det er nå ett år siden avtalen ble signert og NJK ønsker en evaluering av avtalen.  NJK ønsker å høre 

klubbenes erfaring med avtalen og sender den ut til på høring. 

Sak 3/13  

 

Årsrapport 2012 fra FCI representanter for spaniels- Knut Framstad 

Beslutning: NJK tok årsrapporten til orientering 

Sak 4/13  

 

 Årsrapport 2012 fra FCI representant for harehunder- Knut Jellum 
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Beslutning: NJK tok årsrapporten til orientering 

Sak 5/13  

 

Årsrapport fra Kompetansegruppen for ettersøk 

Beslutning: NJK tok årsrapporten til orientering 

Sak 6/13 Norsk Spaniel klubb har reviderte jaktprøvereglene for spaniels. 

Beslutning: NJK vedtok å godkjenne de reviderte jaktprøvereglene for spaniels. De er gjeldende fra 1.1.2013 - 

31.12.2015. 

Sak 7/13 Jaktprøveregler for Wacthelhund- NYE. 

Norsk Wacthelhund Klubb ønsker å avholde jaktprøver for sin rase.  Jaktprøvereglene for denne 

prøvekategorien er nå laget.  

Beslutning: NJK sender regelverket tilbake til klubben og ber om at man korrektur leser og bytter ut svenske ord 

med norske. Regelverket må også tilpasses viltloven. Se pkt. 4.6 Evnen til å støte vilt.  

Sak 8/13 HS vedtak 11. 1 Endring av Fellesbestemmelsene for prøver  

HS har bestilt revidering av fellesbestemmelsene for prøvereglene.  

Beslutning: NJK ber om at man i høringen spesielt gjør klubbene oppmerksom på pkt. 1.2. Helsestatus og avsnittet 

vedr. drektige tisper/valper under 56 dager. 

Sak 9/13 Norske Harehundklubbers Forbund- prosjektgruppe «rovdyrutvalget»,  

NJK har mottatt e-post fra Norske Harehundklubbers Forbund v /prosjektgruppe «Rovdyrutvalget», som 

skal arbeide til beste for å ivareta den urgamle norske jakttradisjonen, ved bruk av løshund. De ønsker et 

møte med NJK for å kunne presentere sitt mandat og strategi. 

Beslutning: Utvalget inviteres til å presentere sitt mandat og strategi ved neste fysiske møte   

Sak 10/13 Norsk Retriever har revidert jaktprøvereglene for retriever. 

Norsk Retriever Klubb har revidert sine jaktprøveregler, slik at prøvekategorien working test for retriever  
er på plass i regelverket. 

Beslutning: NJK vedtok å godkjenne de reviderte jaktprøvereglene for retriever. De er gjeldende fra 1.1.2013 - 

31.12.2015. Før den nye prøvekategorien «working test» igangsettes, må det på plass nødvendige IT løsninger. 

Sak 11/13 Anke på vedtak i sak 96/12 - rapport på hund. Vestfold Fuglehundklubb. 

Hundeeier har anket på vedtak i saken. 

Beslutning: NJK vedtok å endre på vedtaket fra forrige møte og endret perioden for utestengelse fra 2 til 1 år  

fra  den dato hendelsen skjedde.  

Sak 12/13 Nordisk mester tittel på løs- og bandhund. 

Norske Elghundklubbers Forbund søkte om å få stambok registrert tittelen nordisk mester på løs- og 

bandhund. 

Beslutning: NJK vedtok å godkjenne nordisk mester tittel på elghund. 
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Kommende møter: 

10. april 

18. juni 

 

 

 

Orienteringssak- nye dommer autorisasjoner: 

 

Ettersøkshund:       

Karlsen, Bernt Asle, 8110 Moldjord 

Stjern, Karsten, 7170 Ålfjord 

Ødegård, Heidi, 6600 Sunndalsøra 

Guttelvik, Ann Kristin, 7170 Åfjord 

Stavås, Svein, 7203 Vinjeøra 

Vassdal, Svein Magne, 5725 Vaksdal 

 

Elghundprøver- løshund: 

Norvald Kirkhus, 7387 Singsås 

Harald Bredesen, 2218 Lundersæter 

Cato Flatner, 2230 Skotterud 

Martin Kjeldstad, 2432 Slettås 

Odd Erik Bjerke, 2610 Mesnali 

 

Protokoll skrevet av Eva Pedersen 


