
1 

 

 

 

NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra telefonmøte den 18. desember 2012. 

 

Møtende: 

Lena Kjempengren(LK)(gruppe 3) 

Ellen Krogstad (EK) (gruppe 5)  

Jan Ulvin (JU) (gruppe 7)  

Snorre Aslaksen(SA) (gruppe 8) var ikke med på sak 94/12 

Marianne Holmli(MH) (HS)  

Eva Pedersen (EP) (adm) 

 

Forfall: 

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør) 

Niels Brandstrup (6/4) 

 

Sak 90/12 

Behandlet 

pr e-post. 

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 91/12 

 

Oppnevning av nye medlemmer til KGE. 
Klubbene har sendt inn forslag på nye medlemmer til KGE for ettersøk og administrasjonen ber NJK 

oppnevne de forslåtte kandidater til kompetansegruppen for ettersøk. 

Disse foreslås som medlemmer: 

Erling Kjelvik 

Helga-Mari Tessem  

Berit Langedahl Andersen                                                         

Rudi Sønnervik 

Vidar Huse                                                                          

Beslutning: NJK vedtok å oppnevne disse som medlemmer i KGE for ettersøk. Disse ble oppnevnt for ett år. 

Sak 92/12 

 

Rapport FCI representant for kontinentale stående fuglehunder. 
NJK har mottatt årsrapport fra FCI representant Tore Kallevik. 
 

Sak 93/12 

 

 

Åndalsnessaken. Tidligere sak 82/12 

Kompetansegruppen for ettersøk har behandlet dette pr. e-post og reagerer på at NJK går imot deres 

innstilling, og setter reglene for Blodspor- og Fersksporprøver til side. KGE har i sin innstilling til NJK gitt en 

fyldig begrunnelse med henvisning til regelverket, og det faktum at det ved denne prøven er innkommet 

klager på arrangement og avgjørelser tatt av dommer og selvoppnevnt NKK representant 
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Beslutning: NJK opprettholder vedtaket i saken.  NJK mener at en advarsel/ eller at arrangøren får aktivitetsforbud, 

er rette reaksjonen.   

Sak 94/12.  

 

Klage fra dommer på innlegg facebook. 
Saken er tidligere sendt til Disiplinærkomiteen(DK), som ga tilbakemelding om at dette var en sak de ikke 
skulle behandle. NJK ber om at saken behandles og viser til tilsvarende DK sak 03/2012, hvor DK kom med 
vedtak i saken. 

Beslutning: NJK sender saken tilbake til DK og ber om nye behandling. Viser til vedtak DK 03-2012.. 

Sak 95/12.  

 

 E-post Romerike Fuglehundklubb v/ fra Jørn Sørum. Tidligere sak 78/12. 
Avtale mellom SKK og NKK vedrørende trening. 

Beslutning:  NJK opprettholder vedtaket fra forrige møte.  

Sak 96/12.  

 

Fra FK for høyfjells- og lavlandsprøver. Rapport på hunder vist uønsket adferd. Ref. nr 53-12006 

FK innstiller på følgende: 

En voksen hannhund skal ha såpass kontroll over sine reaksjoner at den ikke påfører an valp en alvorlig 

skade. Den skaden som av veterinær er dokumentert påført valpen av ES Heikki er langt ut over det som 

framkommer når hunder bare sier i fra. Med bakgrunn i de innkomne rapporter vurderer FK for høyfjell - og 

lavlandsprøver forholdet såpass alvorlig at Heikki utestenges fra jaktprøver i 2 år fra hendelsen fant sted. 

Beslutning: NJK vedtok å følge fagkomiteen innstiling. 

Sak 97/12 Reviderte jaktprøveregler for løshund. 

Det er mottatt reviderte jaktprøveregler for elghund- løshund.  

Beslutning: NJK vedtok de reviderte jaktprøvereglene for elghund- løshund.  Disse er gjeldende fra 1.1.2013 tom 

31.12.2015. 
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Orienteringssak- nye dommer autorisasjoner: 

Elghundprøver- løshund 

Marius Olaussen, 2410 Hernes 

Per T. Nermo, 2636 Øyer 

Jan Helge Nordby, 2636 Øyer 

Odd Erik Bjerke, 2610 Mesnali 

Trond Eliassen, 1484 Hakadal 

Drivende hunder NHKF: 

Tron Ripel, 3055 Krokstadelva  

Kurt Johnny Moen, 2230 Skotterud  

Glenn Espen Sparby, 2270 Flisa  

Christian Bjerknes, 2161 Vormsund  

Arne Bagøien, 7232 Lundamo  

Jan Ståle Foss, 7238 Hovin i Gauldal  

Stian Ølstøren, 7316 Lensvik  

Lars Erik Schunemann, 7089 Heimdal  

Bjørn Anders Fredriksen, 7228 Kvål 

 

 

Protokoll skrevet av Eva Pedersen 


