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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 21. oktober 2014 

 

Møtende  

Bjørn Pettersen(BP) (gruppe 4)  

Kjell Kruke (gruppe 5) 

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6)  

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7) leder 

Hege Christin Dahl (HCD)(gruppe 8) 

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør)  

Eva Pedersen (EP) (adm) 

Lisa Maria Rohrhirsch (LR)  (Adm) 

Forfall  

Marianne Holmli (MH) Hovedstyre 

 

Sak 32/14 

 

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 33/14 

 

Brev fra fagkomiteen for drevprøver for dachshund 

Viser til sak 23/14. BP var erklært inhabil i denne saken. Flertallet i NJK mener at BP ikke lenger er inhabil, 

da selve saken (23/14) er ferdig behandlet.  

HCD etterlyser system for å fange opp historiske saker, både for å fange opp dersom det kommer saker på 

personer som tidligere har vært innklaget. Men også for å kunne fange opp hva slags vedtak NJK har gjort i 

lignende saker tidligere. KE presenterte forslag til saksforberedelsesskjema som kan være et skritt på veien.  

Beslutning: NJK tar brevet til etterretning og anser saken som ferdig behandlet. 

Sak 34/14 

 
Søknad om dispensasjon fra utdanningsreglene for Hiprøvedommer 

Søknad om opptak som dommerelev i vinter, gått flere elev- og aspirantarbeid, under norske 

dachshundklubbers forbund.  

Enighet om at saken har gått feil vei. Denne skal ikke rett til NJK, men burde vært sendt til fagkomiteen for 

kunsthiprøver først.  

Beslutning: Saken med alle vedlegg sendes fra administrasjonen til Norges Dachshundklubbers forbund for 

behandling. Administrasjonen sender så saken til fagkomiteen for kunsthiprøver for videre behandling.  

Sak 35/14 

 

Vedr. klage på deltakers oppførsel. Harehundprøve med ref. nr. 46-14008 
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Faller inn under punkt 4.1 i regelverket (tillitsvalgte).  

Fagkomiteen har sendt sin innstilling. Men nye opplysninger i saken gjør at den må sendes tilbake til 

fagkomiteen for ny vurdering.  

Beslutning: Saken sendes tilbake til fagkomiteen for ny innstilling på bakgrunn av nye opplysninger i saken.  

Sak 36/14 Klage på bedømmelse. Elghundprøve – løshund. Ref. nr. 32-13009 

Klage fra hundefører vedrørende karakter i noen momenter og gjennomføring av prøven.  

Fagkomiteen har sendt sin innstilling på bakgrunn av regelverket og dets tolkninger. De har gått igjennom 

hvert enkelt moment og vurdert enighet/uenighet ihht regelverket. De kan ikke pålegge dommeren og 

utøve skjønn selv om regelverket tillater dette.  

Fagkomiteens innstilling til vedtak:  

Ny korrigert poengsum gir 68,5 poeng og 2. premie.  

Beslutning: NJK vedtar fagkomiteens innstilling.  

Sak 37/14 Dommernekt 

To dommere som har i brevs form nektet å dømme på arrangementer i regi av Helgeland Elghundklubb. 

Administrasjonen har bedt vedkommende om uttalelse. Uttalelser har kommet, og begge dommere 

innrømmer påståtte forhold.  

Dommere kan ikke nekte å dømme for utvalgte klubber på grunn av personlige konflikter. Dommere skal 

ikke bruke sin dommerautorisasjon som pressmiddel ovenfor lovlige tillitsvalgte (klubbens styre). Ref. 

dommervervets etiske innhold.  

Beslutning: NJK vedtar at alle dommerautorisasjoner for vedkommende dommere inndras for 3 år fra dags dato. 

Sak 38/14  Eventuelt:  

Orientering fra RL: Sak om aversjonsdressur. Instruktør har brukt strøm i dressur av sin hund i egen 

trening. Han fikk bot, har vedtatt denne og erkjent brudd på hundeloven 

NJK anmoder om at forholdet innrapporteres til NKK for ytterligere oppfølging, RL følger opp om dette.  

Beslutning: 

 

Orienteringssaker: 
 

Nye dommerautorisasjoner: 

Ettersøk 
Christian Werth, 3188 Horten 
Terje Wangsholm, 5212 Søfteland 
Kristin Woldmo Kolåseter, 7550 Hommelvik 

Erik Asklund, 7690 Mosvik 
Ole Anders Stensby, 1925 Blaker 
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Roar Bognerud, 1914 Ytre Enebakk 
Frank Sivertsen, 4821 Rykene 
Eddie Moljord, 3739 Skien 
Siv Tvilde,5911 Alversund 

Elghundprøver- løshund 
Tord Strand, 2480 Koppang 
Morten Hansen, 2760 Brandbu 
Arne Sangolt, 5357 Fjell 
Terje Grande, 7882 Nordlie 
Ivar Mellemstuen, 2480 Koppang 
Geir Tore Langkås, 3804 Bø I Telemark 
Maarten Roland, 4534 Marnardal 
 
 
Elghundprøver- bandhund 
Ronny Pedersen, 8663 Mosjøen 
Martin Tamnes Krogh, 2552 Dalsbygda 
Vidar Engen, 7250 Melandsjø 
Fuglehundprøver 
Ingun Raastad, 2033 Åsgreina 
Rune Nedrebø, 6422 Molde 
Rune Mikalsen, 9100 Kvaløysletta 
Torfinn Lyngroth, 4820 Froland 
Jostein Myhr, 7620 Skogn 
Mona Himo Aakervik, 7804 
Lars Ådne Arnesen, 7870 Grong 
Kjell Roger Maliberg, 2270 Flisa 

Dag Arne Berget, 2430 Jordet 

 

 

Hi prøve: 

Hans Olav Nordli, 5217 Hagavik 

 

 
 

Kommende møtedatoer: 

24. november 

16. desember                                                                                            

Protokoll skrevet av Lisa Rohrhirsch 


