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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 10. desember 2013 
 

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

Sak 47/13 
Behandlet 
pr e-post 

Mottatt søknad fra Norsk Weimaraner Klubb (NWK) vedr. deltagelse på klubbens lukkede lavlandsprøve 
som avholdes den 27. oktober. Rasen det gjelder er Slovakisk Ruhåret Vorstehhund, en rase som er bygd 
opp av blant annet weimaraner. 

Beslutning: 
NJK innvilger søknaden om å ha med Slovakisk Ruhåret Vorstehhund på prøven. 

Sak 48/13 
 

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 49/13  
 

Fra fagkomiteen for høyfjells- og lavlandsprøver.  
Vedrørende rapport på hund som viser uønsket adferd mot annen hund.  
Salten Fuglehundklubb. Ref. nr. 51-13014. 

Beslutning:  
NJK følger fagkomiteens innstilling og utestenger Austbakkens B»- Buster, reg. nr. NO52879/11 for 2 år, fra det 
tidspunktet hendelsen skjedde. 
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Sak 50/13 
 

Fra fagkomiteen for høyfjells- og lavlandsprøver.  
Vedr. rapport på hund jaget rein.  Støren JFF. Ref. nr 51-13012. 

Beslutning: 
NJK følger fagkomiteens innstilling.  
Gordonsetter «Fjellhvilas Nana», reg. nr. NO53856/12 må fremlegge aversjonsbevis mot rein,  
før hun igjen kan stille på prøve. 

Sak 51/13. Fra fagkomiteen for høyfjells- og lavlandsprøver.  
Vedrørende rapport på hund jaget sau. Autorisasjonsprøven 14.-18- august 2013. 

Beslutning:  
NJK følger fagkomiteens innstilling. Irsksetter «Rosenlias Toddy», reg. nr. NO33875/10, utestenges fra 
arrangementer som krever gyldig sauerenhetsbevis inntil nytt bevis forevises. 

Sak 52/13 Fra fagkomiteen for høyfjells- og lavlandsprøver. 
Vedr.rapport på hund jaget sau. Autorisasjonsprøven 14.-18- august 2013. 

Beslutning: 
NJK følger fagkomiteens innstilling. Irsksetter «US Timmy», reg. nr. NO50257/11, utestenges fra arrangementer 
som krever gyldig sauerenhetsbevis inntil nytt bevis forevises. Kjell Enberget meldte seg inhabil i denne saken. 

Sak 53/13 Regelverk for jaktprøver for fuglehund. 

Beslutning: 
NJK godkjente de reviderte jaktprøvereglene for stående fuglehund.  
De er gjeldende fra 01. 01. 2014- 31.12.2018. 

Sak 54/13 Trykking av jaktprøveregler NHKF. 
Nye jaktprøveregler for hare er godkjent og gjeldende for sesongen 2014/2015 (fra 1/9 2014).  
NJK vedtok på forrige møte at alle regelverk skulle være ferdig trykket innen 1. januar.  NHKF ba om 
utsettelse på dato for trykking av regelverket inkludert de nye fellesbestemmelsene. 
Ny frist: 15. januar 2014. 

Beslutning:  
NJK godkjente at jaktprøvereglene blir gjort ferdig og trykket innen 15. januar 2014. 

Sak 55/13 Harehundprøve SP arrangert av Hedmark. 
Arrangør har operert med to frister for påmelding.  En på klubbens hjemmeside og en på NKKs 
terminliste.  

Beslutning:  
Saken utgår til innstilling fra fagkomiteen er mottatt. 

Sak 56/13 Oppnevnelse av medlemmer til KGE. 

Beslutning:  
NJK vedtok at ny e-post skulle sendes ut til klubbene med forlenget frist på oppnevnelse av medlemmer til KGE.  
Frist den 16. desember.  
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Sak 57/13 Klage på gjennomføring av blodsporprøve med ref. nr. 26-13014. 
Prøven ble arrangert i regi av NJFF Østfold i tidsrommet 01.01.- 31.12.2013. 
Klagen er innsendt av en prøvedeltaker og gjelder sporslutt. Der hadde arrangør ikke lagt ut vilt del, men 
tørrfòr, noe som er brudd på gjeldende regelverk. 
Oppnevnte NKK representant mente at han ikke var underrettet om oppnevningen og mente seg ikke 
delaktig i prøven. 

Beslutning:  
NJK vedtok å følge KGE s innstilling og gir prøvedeltaker medhold i klagen. Klager får tilbakebetalt  
påmeldingsavgift og protestgebyret. 
Når det gjelder det øvrige mht. gjennomføring av prøven, behandles dette når prøvepapirer er mottatt etter endt 
prøvesesong. 

Sak 58/13 Søknad om dispensasjon fra regelen om start prøve etter at man på eget initiativ gikk til sporprøve på 
ikke terminfestet dato. 

Beslutning: 
NJK avslo søknaden om dispensasjon da det er flere dommere i området prøven ble avholdt og prøvedeltaker plikter 
å sette seg inn i regelverket ved påmelding til prøve.  

59/13 

Behandlet pr 
e-post 3 

 

Oppnevnelse av representanter til kompetansegruppen for ettersøk(KGE). 
Det ble sendt ut en ny e-post den 11. desember vedr. valg av representanter, hvor man oppfordret 
klubbene med å komme med forslag. To av representantene var på valg. 
Forslag på ny kompetansegruppe for ettersøk: 
Helga- Mari Tessem- IKKE PÅ VALG 
Rudi Sønnervik- IKKE PÅ VALG 
Vidar Huse- IKKE PÅ VALG 
Berit Langedahl Andresen- GJENVALG 
Bjørn Sønsteby- NY 

Beslutning: 
NJK vedtok det oppsatte forslaget og representantene ble oppnevnt for perioden 2014, 

60/13 

Behandlet 
pr e-post  

Tidligere sak revidering av championat regler for basset. 
Norsk Basset Klubb har revidert championat reglene for basset, slik at  
reglene for å få drevchampionat er likt både i Norge og Sverige. 
En svensk jaktchampion kan nå bli norsk jaktchampion med en 1.pr. på lovlig drevdyr på prøve avholdt i 
Norge. 

Beslutning: 
NJK godkjente de reviderte championat reglene for utenlandsk hund som skal bli Norsk Jakt Drev Champion(N 
J(D)CH)for basset. 

61/13 
Behandlet 
pr e-post 

Tidligere sak 44/13- championat regler for harehund- småhund. 
Saken ble i oktober sendt tilbake til Norske Harehund klubbers Forbund, da teksten var uklar. 
Nytt tekst har blitt utarbeidet. 
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Beslutning: 
NJK godkjente de reviderte championat reglene for utenlandsk jaktchampion som skal bli Norsk Jakt Drev 
Champion. (N J(D)CH)for småhund. 

Eventuelt NJK ble enige om følgende møtedatoer første halvår 2014: 
Tirsdag den 28. januar 
Tirsdag den 25. mars 
Tirsdag den 20. mai                                                                 

 
 
                                                                                                                                   Protokoll skrevet av Eva Pedersen 


