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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 17. oktober 2013 
 

Møtende:  
Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6/4) 
Kjell Enberget (KE) (gruppe 7)  
Marianne Holmli (MH) (HS)  
Eva Pedersen (EP) (adm) 
Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør) 
 
Forfall:  
Lena Kjempengren(LK) (gruppe 3) 
Nils Erik Haagenrud (NEH) (gruppe 5) 
Hege Christin Dahl (HCD)(gruppe 8) 

Sak nr. 37/12 - er behandlet pr e-post av de som ikke kunne delta på møtet. 

Sak 33/13 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. Kommentar:  
Komiteen ønsker at referatet ligger ute på nett innen 14. dager, slik at klubbene blir informert fortløpende om 
sakene som blir behandlet 

Sak 34/13 
Behandlet 
pr e-post 

E-post fra Trøndelag Dachshund Klubb vedrørende anke på avslått dommersøknad om elevstatus 
som hi prøvedommer. 
I forbindelse med hi dommerkonferansen i september 2012 ble det utarbeidet nye regler for 
dommerutdannelse. Reglene er godkjent av NDF og Norsk Terrierklubb samt i fagkomiteen for hi.  
I følge de nye utdanningsreglene mangler kandidaten deler av kravene for å starte hi-dommerutdannelse og 
på det grunnlaget har Norske Dachshundklubbers Forbund avslått søknaden. 

Beslutning:  
De nye utarbeidede reglene er ikke gjeldene før i 2014. Kandidaten innvilges elevstatus etter gjeldende regler.  

Sak 35/13  
Behandlet 
pr e-post 

Reviderte jaktprøveregler for drivende hunder tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund. 

Beslutning:  
NJK godkjenner de reviderte jaktprøvereglene for drivende hunder tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund. 
Dog med forbehold om att de kan benyttes uten snarlige endringer mot Arra og med ett forbehold i endring av 
fellesbestemmelsene når det eventuelt måtte foreligge i en ny felles versjon. 
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Sak 36/13 
Tidligere sak 
25/13.  
Behandlet pr 
e-post 

Anke på vedtak-klage på bedømmelse- løshundprøve. Follo og Østfold Elghundklubb.  
Ref. nr 36-12015. 
Hundeeier har anket vedtak i saken. Henviser til jaktprøvereglene og avholdelse av dommermøter. 
NJK besluttet på forrige møte å oversende saken tilbake til fagkomiteen for løshundprøver.  
Saken er vurdert på nytt, ingen nye forhold som gir grunnlag for endring i vedtaket er tilført. 

Beslutning: 
NJK følger fagkomiteens innstilling og avslår anken. 

Sak 37/13. 
Tidligere sak 
32/13 
 

Skriv til NJK fra KGE vedrørende løshund dommere og spor utdanning. 
Det er avholdt møte mellom NKKs jakthundkomite(NJK), Kompetansegruppen for ettersøk og Norske 
Elghundklubbers Forbund (NEKF) og saken ble ferdigbehandlet i dette møte.  

Beslutning:  
Vedtaket til NJK opprettholdes. 
NEKF ble bedt om å oppfordre løshund dommerne til å øke sin kompetanse på spor. 

Sak 38/13 NKKs fellesbestemmelser for prøver. 
Innkomne høringssvar fra klubbene. 

Beslutning:  
Med fellesbestemmelser menes de ulike typer prøver innen samme kategori. Fellesbestemmelsene utarbeides etter 
mal fra Fuglehundklubbenes Forbund og tilpasses hver rase/prøvekategori. 
Forbund og klubber har selv ansvaret for å sende regelverk til NKK.  
Nytt regelverk med fellesbestemmelser blir gjort gjeldende fra 1.1.2014. 
 

Sak 39/13 Dommernekt. 
 

Beslutning: Saken tas av dagsorden grunnet manglende info. 

Sak 40/13. 
Tidligere sak 
54/12. 

Ettersøksdommer fratatt sin autorisasjon. 
Dommeren ble fratatt sin autorisasjon som ettersøksdommer, da man mente at han hadde arrangert 
prøver i egen regi og beholdt påmeldingsavgiften selv. Saken ble oversendt til disiplinærkomiteen som 
behandlet saken. Der dukket det opp ny info, som gjorde at disiplinærkomiteen  
tilbakeviste påstanden om at han som dommer hadde arrangert blodspor prøver i egen regi.  
Dommeren mener at han er fratatt sin autorisasjon på feil grunnlag, og ønsker å få tilbake sin 
dommerautorisasjon på ettersøk 

Beslutning: 
NJK vedtok at dommeren får tilbake sin autorisasjon som ettersøksdommer. NJK gjør han oppmerksom på at i følge 
regelverket er det klubb/forening som fordeler spor/dommer. Alle prøvene skal være terminfestet og for å 
opprettholde autorisasjonen må han delta på dommerkonferanse i regi av kompetansegruppen for ettersøk. 
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Sak 41/13 Revidering championat regler for bassett. 
NJK ønsker mer informasjon om bakgrunnen for dette vedtaket.  

Beslutning:  
NJK sender de reviderte championat reglene for bassett tilbake til klubben og ber om at endringene settes inn i 
eksisterende regelverk med rødt. Ber klubben sjekke hva som er kravene i Europa når det gjelder utenlandske 
champions? Ber også klubben om å sjekke kravene i Sverige 

Sak 42/13 Revidering av jaktchampionat regler for spaniels. 

Beslutning: 
NJK vedtok de reviderte reglene for jaktchampionat for spaniels. 

Sak 43/13 Utkast til samarbeidsavtale med Norges Jeger og Fiskerforbund 

Beslutning: Saken tas av dagsorden. 

Sak 44/13 Revidering av championat regler for harehund.  
Den innsendte teksten er uklar. Må spesifiseres hva endringen er. 

Beslutning:  
Norske Harehundklubbers Forbund kontaktes vedr. revideringen. 

Sak 45/13 Revidering av jaktprøveregler for drivende hunder tilhørende NHKF. 
Disse jaktprøveregler ble revidert i august og det som er innsendt nå er kun justeringer. 
 

Beslutning: Godkjennes med de siste justeringer. 

Sak 46/13 Høring avtalen mellom SKK og NKK vedr. trening i Sverige. 
 

Beslutning: 
Saken tas av dagsorden. 
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Orienteringssaker: 
Orienter pr e-post: DK sak 08-2013 Bjørn Hvidsten Jensen 
Nye dommerautorisasjoner 
Stevning av Helgeland Elghundklubb 
 
Disiplinærsak: 
Rapport på prøvedeltaker- oversendt disiplinærkomiteen 16. september 

 

Kommende møter: 
10. desember 
 
                                                                                                                                   Protokoll skrevet av Eva Pedersen 


