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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 8. mai 2013 på NKK 

 

Møtende: 

Lena Kjempengren(LK) (gruppe 3) 

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6/4) 

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7)  

Hege Christin Dahl (HCD)(gruppe 8)  

Marianne Holmli (MH) (HS)  

Eva Pedersen (EP) (adm) 

 

Forfall:  

Nils Erik Haagenrud (NEH) (gruppe 5) 

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør) 

 

Sak 13/13 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  

Kommentar:  

Komiteen ønsker at referatet ligger ute på nett innen 14. dager, slik at klubbene blir informert fortløpende om 

sakene som blir behandlet. 

Sak 14/13 

 

Tidligere sak 7/13 Jaktprøveregler for Wacthelhund. 

Norsk Wacthelhund Klubb har nå korrektur lest jaktprøvereglene for denne prøvekategorien og endret 
svenske ord til norske.   

Beslutning:  

NJK har fortsatt spørsmål vedrørende dette regelverket. Klubben innkalles til et møte, slik at man kommer til 

enighet hvordan regelverket skal utformes. Regelverket er ikke godkjent. 

Sak 15/13  

 

Revidert mandat for KGE.   

Beslutning:  

NJK innkaller til et møte med KGE. Forhold omkring komiteens medlemmer og mandat vil bli hovedsak på møte. 

Sak 16/13  

 

Medlem fra jakthundsektoren til utstillingskomiteen i NKK. 
NJK har mottatt e-post den 8. mars, fra aktivitetsavdelingen / Marianne Njøten, vedr.oppnevning av 
medlem fra jakthundsektoren. 
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Beslutning:  

Saken returneres til klubber og forbund. NJK oppfordrer klubber og forbund til å komme med forslag på medlem til 

utstillingskomiteen. Det er her man kan påvirke slik at man får dyktige dommere som er akseptert av 

jakthundsektoren. NJK ber om at FKF engasjerer RU i dette arbeidet. 

Sak 17/13  

 

Klage på bedømmelse- løshundprøve.  Follo og Østfold Elghundklubb. Ref. nr 36-12015. 

Hundeeier har klaget på bedømmelsen/premiegrad.  Saken er behandlet av fagkomiteen for 

løshundprøver. Deres innstilling er at klagen avslås.  

Beslutning: NJK følger innstillingen til fagkomiteen og avslår klagen. 

Sak 18/13 Søknad fra NJFF om å avholde hiprøver. 

Det er mottatt søknad fra NJFF om å avholde hi prøver. De henviser til samarbeidsavtalen mellom NKK 

og NJFF hvor det står at NJFF kan avholde prøver på samme vilkår som NKKs medlemsklubber. 

Beslutning:  

Søknaden fra NJFF sendes til Norske Dachshundklubbers Forbund og Norsk Terrier Klubb for uttalelse.  

Sak 19/13 Reviderte jaktprøveregler for hiprøver. 

Det er mottatt reviderte jaktprøveregler for hiprøver fra fagkomiteen.   

Beslutning:  

Utsettes til neste møte. 

Sak 20/13 Reviderte jaktprøveregler for basset. 

Beslutning:  

De reviderte jaktprøvereglene for basset ble godkjent. 

Sak 21/13 

Sendt pr e-

post 

Reviderte jaktprøveregler for alpinsk dachsbracke. 

 

Beslutning: Godkjent. 

Sak 22/13 Budsjett 2014- innspill fra klubbene. 
Det har kommet inn innspill fra klubbene til budsjett 2014. 

Beslutning:  

Budsjettet er basert på overførte midler for 2012 og 2013, samt innmeldte behov for 2014. Budsjettet fremmes HS 

for godkjenning. 

 

Kommende møter: 

18. juni 

Orienteringssaker: 

Nye dommerautorisasjoner. 

Referat fra møter i Kompetansegruppen for ettersøk 
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Protokoll skrevet av Eva Pedersen 


