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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 16. desember 2014 

 

Møtende  

Bjørn Pettersen(BP) (gruppe 4)  

Kjell Kruke (KK) (gruppe 5) 

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6)  

Hege Christin Dahl (HCD) (gruppe 8) 

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør)  

Marianne Holmli (MH) Hovedstyre  

Lisa Maria Rohrhirsch (LR)  (Adm) 

Forfall  

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7) leder 

 

Sak 48/14 

 

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 49/14 

 

 Søknad om dispensasjon fra jaktprøveregelverket for stående fuglehunder pkt 5.4.2.  

(Behandlet per epost, protokollføres) 

Søknaden gjelder dispensasjon for å kunne arrangere høystatusløpet for unghunder Forus Open på en 

annen lokalisasjon enn det regelverket angir.  

På grunn av urbanisering og nedgang i fuglebestand i deres tradisjonelle prøveterreng ser Rogaland 

Fuglehundklubb seg ikke i stand til å tilby deltagerne god nok kvalitet på arrangementet i 2015 og de har 

bedt Vestfold Fuglehundklubb om å overta høystatusløpet dette året.  

Beslutning: NJK innvilger dispensasjon fra jaktprøveregelverket for stående fuglehunder pkt 5.4.2. slik at 
høystatusløpet for unghunder Forus Open kan arrangeres på en annen lokalisasjon enn det regelverket angir. 
Sak 50/14 

 
 Revidert regelverk for Jaktprøve for Retrievere 

Norsk Retriever klubb har lagt frem revidering av regelverket for jaktprøver for retrievere. Regelverket er 

endret ift nye fellesbestemmelser samt endring av ordlyder og små presiseringer.  

Merknad siste linje s. 15: «Godkjent jegerprøve fra Norges Jeger- og Fiskeforbund» endres til «Godkjent 

Jegerprøve».  

Beslutning: NJK vedtar reviderte regelverk for jaktprøver for retrievere med virkning fra 1.1.2015, med merknad om 

å stryke ordet Norges Jeger- og fiskeforbund siste linje side 15. Regelverket låses deretter for revidering i 3 år.  
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Sak 51/14 

 

 Klage på dommer – Fuglehundprøve Høyfjell, Norsk Gordonsetterklubb, 51-14028 

Deltaker leverte klage på dommer der hun utrykker misnøye ovenfor hans bedømming og opptreden 

ovenfor partiet, i tillegg til å etterlyse informasjon til et samlet parti før prøven starter («morgenandakt»).  

NJK har ingen ytterligere kommentarer, og er enig i fagkomiteens innstilling.  

Beslutning: Saken avvises da det ikke foreligger noen dokumentasjon på brudd på jaktprøveregelverket eller NKKs 

lover.  

Sak 52/14  Oppnevning av medlemmer i Kompetansegruppen for Ettersøk 

Utsettes til neste møte da omorganisering av gruppa planlegges sammen med mulig endring av mandat.  

Den innkomne lista over kandidater var heller ikke komplett.  

Komiteen består inntil da av de samme personer som ble oppnevnt for 2014.  

Beslutning: Utsettes til neste møte.  

Sak 53/14  Møteplan 2015 

Tirsdag 10.2.2015 

Tirsdag 5.5.2015 

2. halvår bestemmes senere 

Beslutning: Til orientering 

Sak 54/14  Eventuelt:  

- Høringssvar til Miljødirektoratet vedrørende revidering av forskrift om jakt, felling og fangst: KK ser 

på alle innkomne svar og sammenfatter et samlet svar fra organisasjonen.  

- LR tar kontakt med MD og ber om at all kontakt og informasjon kommer direkte til henne slik at alt 

når NJK.  

- HCD har sendt ut et forslag til reviderte etiske retningslinjer for jaktprøvedommere. Alle ser på 

forslaget og kommer med eventuelle kommentarer.  

- Etterlyser oppdatering på 35/14 – LR sjekker ut og gir tilbakemelding på epost  

Beslutning: 

 

Orienteringssaker 

Nye dommerautorisasjoner: 
Jaktanleggsprøve for Spaniels og Apportprøve for Spaniels 
Dag Hassel, 7290 Støren 

Protokoll skrevet av Lisa Rohrhirsch 


