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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 24. februar 2015 

 

Møtende  

Bjørn Pettersen(BP) (gruppe 4)  

Kjell Kruke (KK) (gruppe 5) 

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6)  

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7) leder  

Hege Christin Dahl (HCD) (gruppe 8) 

Marianne Holmli (MH) (Hovedstyret)  

Lisa Maria Rohrhirsch (LR)  (Adm)  

 

 

Forfall  

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør) 

 

Valg:  

Kjell Enberget valgt som leder (2 år) 

Hege Dahl som nestleder (2 år). 

Oppnevninger til Jakthundkomiteen: 

Kjell Kruke fra gr. 5 (valgt for 2015 og 2016) 

Hege Christin Dahl for gr. 8 (valgt for 2015 og 2016) 

Bjørn Pettersen fra gr. 3/4 (valgt for 2014 og 2015) 

Sigmund Ask Johansen fra gr. 6 (valgt for 2014 og 2015) 

Kjell Enberget fra gr. 7 (valgt for 2015 og 2016) 

 

Sak 1/15 

 

 

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 2/15 

 

 Revidert regelverk for blod og fersksporprøver 

Diskusjon om konsekvensene av å utsette revidering.  

Beslutning: Det reviderte regelverket for blod- og fersksporprøver justeres etter at forskrift for jakt, felling og fangst 
er klar og blir gjeldende fra 1.1.2016 

Sak 3/15 
 

 Endring av premiegrad på hund – fuglehundprøve lavland høst 

Fører får utlevert sin kopi av kritikkskjema og ble tildelt premiegrad 0. Deltager tar kontakt med NKKs 
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representant med forespørsel om riktigheten av premiefastsettelsen. Når dommerparet kommer inn til 

sekretariatet har de endret den skriftlige kritikken. Etter å ha innhentet dommerparets vurdering endrer 

NKKs representant premiegraden fra 0 pr AK til 3 AK. Dommerne anker NKK-representantens avgjørelse til 

NKK. 

Fagkomiteen vurdering er at dommerne har levert ut kritikker med innbyrdes motstrid og at NKK 

representanten har handlet korrekt ved å følge pkt 2.5 i sin instruks. 

FK innstiller på at premiegraden endres fra 0 pr AK til 3.pr AK. 

Beslutning: NJK følger innstillingen til fagkomiteen for lavland- og høyfjellsprøver. NKKs representant fastsettelse av 

premiegrad kan ikke endres.  

Sak 4/15 

 

 Oppnevning av medlemmer i Kompetansegruppen for Ettersøk 

NJK ønsker å følge administrasjonens innstilling, med unntak av Per Chr. Evensen. Byttes ut med Knut 

Juvet.  

Beslutning: NJK oppnevner Kompetansegruppen for ettersøk som følger: 

Bjørn Sønsteby – 1 år 

Helga-Mari Tessem – 2 år 

Knut J. Herland – 2 år 

Knut Juvet – 1 år 

Torfinn Thomassen – 2 år 

Komiteen konstituerer seg selv på første møte.  

Sak 5/15  Søknad om stambokførte titler på retriever 

 Regelverket er vedtatt, inkludert titler (50/14).  

Beslutning: NJK vedtar å innføre titlene: 

Norsk Retrievermester i Jakt – NRMJ 20XX 

Norsk Unghundmester i Jakt - NUMJ 20XX 

Norsk Veteranmester i Jakt – NVMJ 20XX 

Norsk Elitevinner – NEV20XX 

Sak 6/15  Reviderte etiske retningslinjer for jaktprøvedommere (sak 54/14)  

NJK ønsker å involvere fagmiljøene ved å sende forslaget ut på høring.  

Beslutning: Sendes ut på høring til forbundene. Høringsfrist 1.juni. 

Sak 7/15  Anmodning til NJK om å be klubber/forbund om å flytte planlagt aktivitet samme helg som EDS 2015  

NJK stiller seg undrende til at denne saken tas opp etter at terminlistene for 2015 er offentliggjort da 

vedtaket om å arrangere EDS 2015 ble fattet i 2010. NJK og klubber og forbund i Jakthundsektoren har 

ikke vært rådspurt i valg av dato for arrangementet. Jakthundsektoren er heller ikke representert i 

planlegging av EDS. Hadde så vært tilfelle ville man blant annet kunne skapt aktiviteter rundt utstillingen 
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som tiltrekker enkeltmedlemmer fra disse miljøene. 

Å nekte klubber og forbund å arrangere prøver den aktuelle helgen uten at disse har fått anledning til å 

vurdere dette og eventuelt tilpasse dette lang tid i forveien, utvikler ikke samarbeid og positivt 

engasjement. Prøvesesongen er svært kort, økonomisk betyr inntektene mye for klubbene og NKK. 

Kostbare leieavtaler på terreng må betales uansett. En flytting av prøver til dager som allerede er belagt 

er ikke gjennomførbart da dommerne allerede har forpliktet seg. 

Beslutning: NJK anmoder ikke sine klubber og forbund i Jakthundsektoren om å endre planlagt aktivitet samme helg 

som EUW 2015 arrangeres 

Sak 8/15  Eventuelt:  

 Runde rundt bordet, orientering om hendelser siden sist 

 Purring på sak om dommer fra 35/14, LR purrer igjen på svar fra fagkomité 

Beslutning:  

 

Orienteringssaker 

Tildeling av Kongepokal  
Kongepokalen 2015 går til NM for brukshund. NKK-pokal går til NM blodspor, NM fuglehundprøver- 
skogsfuglprøve, og NM Drevprøve for bassets.  

Nye dommerautorisasjoner: 

Drevprøver for bassets: 
Jørn-Inge Thomassen 
Svein Olav Rasmussen 
Åsmund Rygnestad Laudal 

Drevprøver for dachshund: 
Rune Andre Borgersen 

Ettersøk: 
Jan Kåre Sørli 
Knut Henning Henningsen 
Jan Lien 
Angela Barco Baron 

Elghundprøver bandhund: 
Torstein Dragsvik 
Bjørn Ivar Krabbesund 
Arild Høsøien 
Torgeir Sæther 
Kåre Hårstadstrand 
Signe Mosebø 
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Elghundprøver Løshund: 
Tollef Lau Lønrusten 
Jonny Rustad 
Patrick Gustavsen 
Jostein Volden 
Bjørn Olav Nyhus 
Ronny Fjeldskogen 
Morten Sogne 
Olav Ragnar Gjennestad 
Morten Lien 

Harehundprøver: 
Øyvind Billingsø 
Tom Erik Tangen 
Vera Halvorsen 
Steinar Furre 
Magnus Tjelmeland 
Svein Herman Klausen 
Leif Magne Vangen 
Odd Brathaug 
Arnt Georg Skeibrok 

Hiprøver: 
Ketil Bøe 

Jaktprøve for halsende fuglehund: 
Tom Røine 

 
Årsrapport fra FCI-representant for britisk stående fuglehunder 
 

Årsrapport fra FCI-representant for kontinentale stående fuglehunder  

 

Årsrapport fra FCI-representant for retriever 

 

 

 

 

 

 

Protokoll skrevet av Lisa Rohrhirsch 


