
Protokoll 

NKKs Jakthundkomité (NJK) 
Møte nr 3/2017 13.juni 2017 

Møtende 

Kjell Kruke (gruppe 5) 
Roger Åsheim (gruppe 3 og 4) 
Alfred Sæther (gruppe 7) 
Knut Framstad (gruppe 8) 
Jan Helge Nordby (HS) 
Hilde Engeland (Adm) - referent 

Meldt fravær:  
Sigmund Ask Johansen (gruppe 6) 
 

Sak 18/17 
 

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 2/17 20.april 2017.  

Sak 19/17 Klage på dommer 
En av NKK dommere innen jakthundsektoren skal ha benyttet skytevåpen på en måte som skal ha skapt 
frykt hos andre. Vedkommende har vært anholdt av politiet og har stilling som siktet i saken.  

Vedtak: NKKs jakthundkomite vedtok å midlertidig avautorisere samt frata vedkommende retten til å ha tillitsverv, 
autorisasjoner og bemyndigelser inntil det eventuelt foreligger rettskraftig dom i saken, jf NKKs lover § 7-3 e) og f), 
som følge av å ha opptrådt på en måte som ikke er forenelig med sin rolle, jf § 7-2 d). Vedtaket besluttes ilagt med 
umiddelbar iverksettelse, jf § 7-7.  

 

Sak 20/17 Rapport på hund – uønsket adferd. Telemark Fuglehundklubb. Ref.nr.50-17055 
På fuglehundprøve skal en hund ha angrepet en annen hund under slipp.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok å følge fagkomiteen innstilling og utestenger hunden fra alle terminfestede 
jaktprøver for 2 år, jf NKKs lover § 7-9 annet ledd bokstav b) jf første ledd bokstav a), fra vedtaksdato. 

Sak 21/17 Rapport på hund – uønsket adferd. Rogaland Fuglehundklubb. Ref. nr. 50-17016 
På fuglehundprøve skal en hund ha angrepet en annen hund under slipp.  

Vedtak: NKKs jakthundkomite vedtok å følge fagkomiteen innstilling og utestenger hunden fra alle terminfestede 
jaktprøver for livstid, jf NKKs lover § 7-9 annet ledd bokstav b) jf første ledd bokstav a), fra vedtaksdato. Begrunnelse 
for en så streng straff er dommernes beskrivelse av en uprovosert aggresjon med en voldsomhet som ikke er forenelig 
med deltagelse på jaktprøver. 

Sak 22/17 Revidering av jaktprøveregler for halsende fuglehund 
Regelverket er revidert og gjennomgått og fremlegges NJK for godkjenning.  



Vedtak: NKKs jakthundkomite vedtok de reviderte jaktprøvereglene for halsende fuglehund med virkning fra 
13.06.2017. Regelverket låses for revidering frem til 31.12.2022.  

Sak 23/17 Klage på dommeravgjørelse – løshundprøve 
Resultatet på løshundprøve er klaget inn og fører av hunden hevder å være feilbedømt.  

Vedtak: NKKs jakthundkomite følger fagkomiteen for løshundprøve sin innstilling og avviser klagen med henvisning til 
at prøvereglene er fulgt. Det er svært uheldig at den samme prøvedagen oppfattes så forskjellig av dommer og 
hundefører. Det er også svært uheldig at det ikke er brukt skogskort i skogen, hendelsesforløpet ble heller ikke 
gjennomgått med hundefører samt fått hundeførers underskrift.  En gjennomgang av hendelsesforløp og underskrift på 
skogskort ville ha avklart hendelsesforløpet på en fornuftig måte og grunnlag for klagen ville i de fleste tilfeller falt bort. 

Sak 24/17 Regelverk for drevprøver for basset 
Regelverket er revidert og gjennomgått og fremlegges NJK for godkjenning  

Vedtak: NKKs jakthundkomite vedtok endringene i regelverket for drevprøver for basset med virkning fra 13.06.2017. 
Regelverket låses for revidering frem til 31.12.2019.  

Sak 25/17 Samarbeidsavtalen mellom NJFF og NKK 
NJK orienteres om ståsted i forbindelse med reforhandlingen av avtalen med NJFF. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok med bakgrunn i at NJFF ikke er villig til å betale et minimum på 1,5 ganger 
aktivitetsavgift, å anbefale at avtalen med NJFF sies opp. I tillegg er NKKs Jakthundkomite av den oppfatning at det er 
en sterk ubalanse i avtalen hva gjelder medlemsfordeler.  

Sak 26/17 Rapport på hund – uønsket adferd. Norsk Münsterländerklubb. Ref.nr.50-17039 
På fuglehundprøve skal en hund ha angrepet en annen hund under slipp.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok å følge fagkomiteen innstilling og utestenger hunden fra alle terminfestede 
jaktprøver for 2 år, jf NKKs lover § 7-9 annet ledd bokstav b) jf første ledd bokstav a), fra vedtaksdato. 

27/17 Innspill til utvalg dommerutdanning 
saken er behandlet på epost og innspill er gitt utvalget som ser på økonomisk støtte til dommerutdanning 
mv.  

28/17 Orienteringsnotat 
NKKs Jakthundkomite ble orientert om at følgende nye dommer er autorisert:  

Elghundprøve- bandhund 
Stig-Johnny Thomassen, 8630 Storforshei 
Thomas Mosheim, 8658 Mosjøen 
Ettersøk: 
Olav Ragnar Gjennestad, 4821 Rykene 
Per Øyvind Lie, 3739 Skien 
Jostein Meland, 5693 Årbakka 

Svein Erik Tønnesen, 4370 Egersund 
Sigbjørn Handeland, 4380 Hauge I Dalane 
 

 

 



Neste møte: tentativt 22.august 
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