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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 24. november 2014 

 

Møtende  

Bjørn Pettersen(BP) (gruppe 4)  

Kjell Kruke (gruppe 5) 

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6)  

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7) leder 

Hege Christin Dahl (HCD)(gruppe 8) 

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør)  

Lisa Maria Rohrhirsch (LR)  (Adm)  

 

Forfall  

Marianne Holmli (MH) Hovedstyre 

 

Sak 39/14 

 

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 40/14 

 

Rapport på deltaker prøve 51-14037, «Sølvhundprøven» 

Beslutning: 
- NJK er enig i Fagkomiteens vurdering og oversender saken til DK for avgjørelse. NJK legger til grunn 

beskrivelsen av hendelsesforløpet slik det er beskrevet av jaktprøvedommerne og NKKs representant.  
En prøvedeltager, som også er dommer, er innklaget for å ha opptrådt usportslig overfor prøvedommere antas 
å ha større interesse for NKK enn bare for jakthundsektoren. 

- NJK ber DK ta stilling til forholdet mellom NKKs generelle regler og jaktprøvereglene. 
- Videre ber NJK om at DK tar stilling til om et disiplinærorgan i NKK kan legge vekt på en dommerrapport som 

innleveres etter prøvereglenes innsendelsesfrist 
- NJK ber i tillegg DK vurdere sakens betydning for dommerautorisasjoner 

Sak 41/14 

 
Rapport på hund prøve 50-14026 

 Hunden jaget rein i ca 5 min. det er ingen uenighet om hendelsesforløpet.  

Beslutning: Hunden B PT Cara, NO46997/12, må framlegge aversjonsbevis for rein før hun kan meldes på jaktprøver.  

Sak 42/14 

 

Norsk Retrieverklubb representert i NKKs Jakthundkomité 

Norsk Spaniel Klub ønsker at representanten for Norsk Retrieverklubb fortsatt representerer retriever og 

spaniels for kommende toårsperiode i NKKs Jakthundkomité, med bakgrunn i behovet for kontinuitet.  
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Beslutning: NKKs Jakthundkomité takker Norsk Spanielklubb for utvist samarbeidsevne og –vilje. Norsk Spaniel Klub 

skal konsulteres i saker som omhandler støtende fuglehunder.  

Sak 43/14 Høring revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 

RL orienterer om at NJFF tar sikte på å nå høringsfristen, men intern frist 01. desember. NKKs 

administrasjon har også sendt ut internt i organisasjonen. KG Ettersøk har behandlet saken.  

Beslutning: KGE har behandlet saken som sendes ut til medlemmene i NJK for videre saksbehandling.  

Sak 44/14 Prosedyre for behandling av protester, rapporter og klager.  

 

Beslutning: Tas av sakslista med bakgrunn i pågående arbeid på området i organisasjonen for øvrig.  

Sak 45/14  Uønsket atferd hos hund ved jaktprøve 51-14001  

 Hund angrep ved to anledninger uprovosert hunder under jaktprøve. Ingen uenigheter om 

hendelsesforløpet.  

Beslutning: Hunden GS Avalonians Buffy, SE17948/2010, utestenges fra jaktprøver i et år f.o.m 24.11.2014.  

Sak 46/14  Klage på person  

 Klage på person vedrørende to forhold: 

- Hendelse på jaktprøve høsten 2013 

- Hendelse under trening av hund utenom NKK-regi.  

Øvrige påstander som kommer frem er å anse som en personlig konflikt, evt av sivilrettslig karakter. NKK 

skal ikke involveres i tvister mellom privatpersoner.  

Beslutning: Det foreligger ikke dokumentasjon på brudd på jaktprøveregelverket eller NKKs lover. Saken utløser ingen 

straffereaksjon og avvises av NJK. 

Sak 47/14  Eventuelt:  

KE og HCD i møte med DK og AU: orientering fra KE. Hvordan innkomne saker/disiplinærsaker skal 

behandles. Nyttig møte for alle parter, for å legge rammene rundt hvem som skal håndtere hva og hvorfor.  

Orientering fra RS. KE orienterte om høydepunkter 

Medlemmer til komiteer. Kort orientering fra KE om at oppnevning av medlemmer til NKKs komiteer 

skjer ved neste HS.  

 

Beslutning: 

 

 

Protokoll skrevet av Lisa Rohrhirsch 


