
Protokoll 

NKKs Jakthundkomité (NJK) 
Møte nr 4/2017 22.august 2017 

Møtende 
Kjell Kruke (gruppe 5) 
Roger Åsheim (gruppe 4) 
Sigmund Ask Johansen (gruppe 6) 
Alfred Sæther (gruppe 7) 
Knut Framstad (gruppe 8) 
Hilde Engeland (Adm) – referent 

 
Meldt fravær:  
Jan Helge Nordby (HS) 
 

Sak 29/17 
 

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 3/17 13.juni 2017.  

Sak 30/17 Anke på vedtak i sak 21/17 
NJK fattet vedtak om utestengelse av hunden Lo-1 Boss på livstid som følge av det som ble beskrevet av 
fagkomiteen som «uprovosert aggresjon med en voldsomhet som ikke er forenelig med deltagelse på 
jaktprøver». Eier av hunden har anket vedtaket og hevder det ikke er lagt vekt på at dommerne ikke så 
opptakten til hendelsen samt at det ikke er lagt vekt på at hunden har deltatt på en rekke jaktprøver og 
utstillinger uten å vise denne type adferd tidligere. I anken anføres videre at makkerhunden hadde 
fremprovosert hendelsen.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok å følge Fagkomiteens innstilling og opprettholder vedtaket. Anken oversendes 
Appellutvalget. 

 

Sak 31/17 Påvirkning av dommer 
I klagesak vedrørende resultat på prøve 32-16003 fremkommer det at dommer XX har kontaktet dommer 
YY i anledning resultatet av prøven. Dommer XX er far til ekvipasjen som klager på resultatet. Det er 
innhentet uttalelser fra begge parter i saken. Ettersom dette har utviklet seg til mer enn et spørsmål om 
dommervervets etiske retningslinjer er overskredet, anses saken å være en personstrid mer enn et 
spørsmål om brudd på NKKs regelverk. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomite mener at dette har utviklet seg til mer enn et spørsmål om dommervervets etiske 
retningslinjer er overskredet, derfor anses saken å være en personstrid mer enn et spørsmål om brudd på NKKs 
regelverk. NJK ønsker likevel å minne om at enhver dommer selv er ansvarlig for at det etiske retningslinjer følges ved 
at de kan oppfattes som dommer til enhver tid.  



Sak 32/17 Rapport på hund om har vist uønsket adferd. Vestlandets Fuglehundklubb. Prøve med ref. nr. 50-17029 
Breton, «Vanity Qatar» reg nr NO44110/13, springer umiddelbart etter slipp i første runde bak i partiet og 
angriper uprovosert en hund som er i bånd. Det blir en kortvarig konfrontasjon og hundene skilles uten at 
det framkommer skader. 

Vedtak: NKKs jakthundkomite vedtok å følge fagkomiteen innstilling og utestenger breton, «Vanity Qatar», reg nr 
44110/13, fra jaktprøver i et år fra dom foreligger, jf NKKs lover § 7-9 annet ledd bokstav b) jf første ledd bokstav a) jf 
NKKs jaktprøveregler for stående fuglehund pkt 1.2.7 

Sak 33/17 Rapport på hund – uønsket adferd. Norsk Vorstehhundklubb/Hedmark. Prøve med ref. nr. 50-17008  
Langhåret vorstehhund «Balu», reg nr DK10892/2015, angriper ifølge dommernes rapport makker 
uprovosert og biter denne til blods. I følge eier av makker angrep Balu 2 ganger. Eier av Balu bekrefter 
dommers beskrivelse av forholdet. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok å følge Fagkomiteens forslag til vedtak og utestenger hunden Langhåret 
vorstehhund «Balu», reg nr DK 10892/2015, fra jaktprøver på livstid som følge av uønsket adferd, jf NKKs lover § 7-9 
annet ledd bokstav b) jf første ledd bokstav a) jf NKKs Jaktprøveregler for stående fuglehund pkt 1.2.7. 

Sak 34/17  Nye dommerautorisasjoner 
Følgende nye dommere er autorisert:  
Drivende hunder tilsluttet NHKF 
Håkon Galby, 1454 Fagerstrand 
Øystein Degerud, 1454 Fagerstrand 
Tomas Adler Blakseth, 1930 Aurskog 
Stein Olav Løvlien, 2340 Løten 
Øystein Haugerud, 2636 Øyer 
Kenneth Rønningen, 2730 Lunner 
Vegar Sølvsberg, 2825 Gjøvik 
Espen Stende, 2830 Raufoss 
Per Jøran Sandstå, 3825 Lunde 
Per Sanne, 4316 Sandnes 
Marie Edland, 4312 Sandnes 
 
Drevprøve for dachshund 
Per Jøran Sandstå, 3825 Lunde 
Stig Gulliksen, 3947 Langangen 
Even Andreas Garstad, 3962 Stathelle 
Johan Malm, 4480 Kvinesdal 
Helge Ståhl, 4700 Vennesla 
 
Elghundprøve- bandhund 
Eivind Haugseth, 2485 Rendalen 
Audun Langtjernet Kregnes, 2500Tynset 
Egil Gilde, 7170 Åfjord 

Ole Bjørn Skogheim, 6896 Fresvik 
Svenn Magnus Runde, 6260 Skodje 
 
 



Ettersøk 
Tone Weilen, 7282 Kvål 
Kjell Arne Henriksen, 9022 Krokelvdalen 
Arnt-Ivar Sørensen, 4900 Tvedestrand 
Runar Korsvik, 8200 Fauske 
Vidar Lillevik, 5410 Sagvåg 
Finn Disenbroen, 2123 Bruvoll 
Camilla Hartz Repshus, 2450 Rena 
Sten-Egil Nystad, 9046 Oteren 
Kjell Håvard Horverak, 4618 Kristiansand S 
Trond Anders Nilsen , 7039 Trondheim 
 
Fuglehundprøve- apport 
May Bardal, 8255 Røkland 
Hans Einar Enoksen, 8050 Tverlandet 
Dagfin Fagermo, 8070 Bodø                         
Ørjan Alm, 8255 Røkland 
Marius Aakervik, 7804 Namsos 
Mona Himo Aakervik, 7804 Namsos 

Sak 35/17 Tilføyelse til drevprøveregelverket som ble godkjent i juni 
Basset ønsker følgende tilføyelse til regelverkets punkt 1.2.1:  
«Det er ikke tillatt å starte på drevprøve med hund som har diskvalifiserende bittfeil og testikkelfeil, ei 
heller hund som er sterilisert/kastrert, selv om det er gjort av dyrevernmessige forhold.»  

 Følgende ble vedtatt ved NKK RS 2015: Hunder som er kastrert i hht dyrevelferdsloven og i samråd med 
veterinær, kan delta på prøver/aktivitetskonkurranser i NKK. 

Administrasjonens innstilling: NKKs Jakthundkomite har ikke hjemmel til å dispensere fra RS- vedtaket som gir 
kastrerte hunder anledning til å delta på prøver/ konkurranser. Ønsket tilføyelse til Drevprøveregelverket for Basset  
pkt 1.2.1 kan således ikke godkjennes av NJK. 
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