
PROTOKOLL 

NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Møte nr 1/2017 17.januar 2017 

Møtende 

Kjell Kruke (gruppe 5) 

Roger Åsheim (gruppe 3 og 4) 

Sigmund Ask Johansen (gruppe 6) 

Alfred Sæther (gruppe 7) 

Knut Framstad (gruppe 8) 

Jan Helge Nordby (HS) - Forfall 

 
Hilde Engeland (Adm) - referent 

Nye medlemmer signerte mandatet 

Valg av leder: Kjell Kruke  

Medlemmene presenterte seg selv og hvilken gruppe de representerer.  

Sak 1/17 

 

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 Jakthundkomite godkjente formelt den fremlagte protokoll fra møte 6/16 12.desember 2016.  

Sak 2/17  CACIT tildeling på jaktprøver 

Tildeling av CACIT håndteres ulikt i Norge i forhold til Sverige og Finland. FCI har gitt uttalelse om at 

reglene bør følges likt.  

Reglene for utdeling av CACIT på jaktprøver hvor flere raser stiller på samme ref. nr. og hvor flere hunder 

kan oppnå 1. premie er følgende: 

 

Harehund: CACIT deles ut til hver rase. Nest beste hund i hver rase tildeles res. CACIT. Krav for tildelingen 

er 1. premie med høyest/nest høyeste poengsum. 

 

Elghund: CACIT deles ut til hver rase. Nest beste hund i hver rase tildeles res. CACIT. Krav for tildelingen er 

1. premie med høyest/nest høyeste poengsum. 

 

Basset: CACIT deles ut til hver rase. Nest beste hund i hver rase tildeles res. CACIT. Krav for tildelingen er 

1. premie med høyest/nest høyeste poengsum. 

 

Halsende fuglehund: CACIT deles ut til hver rase. Nest beste hund i hver rase tildeles res. CACIT. Krav for 

tildelingen er 1. premie med høyest/nest høyeste poengsum. 

 

 

 



 

For disse prøvekategoriene gjelder følgende regler: 

Stående fuglehund: blir som i dag, da det på disse prøvene kun deles ut 1. premie til en hund i den 

høyeste klasse som i dag er VK (Vinnerklasse). 

 

Dacshund: blir som i dag. På disse prøvene kan det deles ut 1. premie til flere hunder under prøven, men 

denne prøvekategorien er kun åpen for en rase. 

 

Vedtak: NKKs jakthundkomite vedtok å følge FCI- reglene når det gjelder utdeling av CACIT på jaktprøver for de ulike 

rasene.  
 

Sak 3/17  Høring – nytt regelverk konkurranse- klasse blodspor 

 Etter føring fra NJK ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for et nytt regelverk 

for konkurranseklasse blodspor. Utkastet fra arbeidsgruppen ble sendt på høring til medlemsklubber og 

forbund med høringsfrist 15. desember.  

 

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok at komiteen nedsetter en ny arbeidsgruppe i samarbeid med KG Ettersøk og 

administrasjonen som vil arbeide videre med innkomne innspill til nytt regelverk. 

Sak 4/17  Orienteringsnotat 

NKK har utarbeidet et notat som er sendt klubber og forbund i henhold til HS- vedtak 3/16 vedrørende 

ulike problemstillinger knyttet til tillitsverv og inntektsbringende verv. Notatet ble sendt ut 5.januar 2017.   

Vedtak: NKKs jakthundkomite tok notatet til orientering. 

Sak 5/17  Orienteringsnotat 

Årsmelding fra kompetansegruppe ettersøk (KGE) 2016 

Vedtak:  NKKs jakthundkomite tok årsmeldingen til orientering.  

Sak 6/17 Sak vedrørende suspendert jaktprøvedommer 

NJK suspenderte dommeren inntil videre i sak 37/16 i henhold til NKKs lover § 7-7. Saken er nå tilstrekkelig 

opplyst for NJK. I vurderingen er lagt til grunn at det foreligger et særskilt ansvar for tillitsvalgte i NKK.    

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok å avautorisere jaktprøvedommeren som prøvedommer i 1 år fra 4.november 

2016 frem til og med 3.november 2017, jf NKKs lover § 7-3 jf § 7-2 d. Vedtaket gis umiddelbar iverksettelse, jf NKKs 

lover § 7-7.  

Sak 7/17 Klage på prøveresultat ved Lunde JFF prøve ref.nr 45-16028 

Deltager ved prøven har levert inn klage på prøveresultatet gitt etter valgt hovedlos og tilleggslos.   

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok å følge fagkomiteens innstilling og klagesaken avvises.  

Planlagte møter 1. halvdel 2017: møte nr 2: medio mars, møte nr 3: slutten av mai 

 


