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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 25. mars 2014 
 

Møtende  
Bjørn Pettersen(BP) (gruppe 4) 
Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6)  
Kjell Enberget (KE) (gruppe 7) leder 
Hege Christin Dahl (HCD)(gruppe 8) 
Marianne Holmli (MH) Hovedstyre 
Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør)  
Eva Pedersen (EP) (adm) 

Forfall: 
Nils-Erik Haagenrud (gruppe 5) 

 

Møte begynte med at Kjell Enberget ønsket Bjørn Pettersen fra Norske Dachshundklubbers Forbund, 
velkommen som nytt medlem til NKKs jakthundkomitè. Mandatet sendes Bjørn for signering. 

Sak 11/14 
 

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 12/14 
 

E-post sendt ut til klubber og forbund vedrørende disiplinære forhold.  
Det mangler fortsatt svar fra Norske Elghundklubbers Forbund og Norsk Schweisshundklubb.  

Beslutning: EP purrer opp klubbene. 

Sak 13/14 
 

Fra fagkomiteen for drevprøver for dachshund.  
Klage på arrangementet i regi Telemark Dachshundklubb. Ref. nr.76-13005. 

Beslutning: Saken er ikke fullstendig belyst og utsettes til neste møte som er tirsdag 20. mai. 

Sak 14/14 
 

Årsrapport fra FCI representant for støvere 

Beslutning: Tas til orientering. Se eventuelt 
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Sak 15/14 Årsrapport fra FCI representant for stående fuglehunder-engelske 

Beslutning: Tas til orientering. Se eventuelt 

Sak 16/14 Årsrapport fra FCI representant for stående fuglehunder- kontinentale 
 

Beslutning: Tas til orientering. Se eventuelt 

Sak 17/14 Årsrapport fra FCI representant for spaniels 

Beslutning: Tas til orientering. Se eventuelt 

Sak 18/14 E-post fra FCI representant for retriever 

Beslutning: Tas til orientering. Se eventuelt 

Sak 19/14 En dommer har i flere år dømt ettersøksprøver uten at det har blitt avdekket at vedkommende ikke er 
medlem i NKK. På forespørsel ønsker vedkommende ikke å betale sitt medlemskap i NKK.  

Beslutning: Dommeren avautoriseres og fjernes fra dommerlistene. Tredje part gjøres ikke skadelidende og 
oppnådde premier står ved lag. 

Sak 20/14 Kandidat dommerutdanning jaktprøver for spaniel. 

Beslutning: Saken sendes tilbake til Norsk Spaniel Klubb og blir ferdigbehandlet av klubbens styre. Klubben pålegges 
å revidere sin dommerutdanning i 2014 og denne sendes NJK for godkjenning. 
EP sender brev til klubben vedr. dommerutdanningen. 

Sak 21/14 Fra fagkomiteen for høyfjells- og lavlandsprøver. Hund jaget rein. Tromsø Fuglehundklubb.  
Ref. nr. 50-14006. 
Vurdering: Det er lite heldig at hunder ikke viser respekt for andre dyr som befinner seg i 
området. Det må skilles mellom hvor aktivt hunden opptrer overfor andre dyr, men det 
poengteres at all form for jaging er uakseptabel. I dette tilfellet er det brudd på 
jaktprøveregelverket pkt. 1.2.7, som omhandler utestengelse ved for eksempel jaging av vilt. 
Vanlig straff etter slike hendelser er utestengelse inntil dokumentert behandling i form av 
strømming foreligger.  
Forslag til vedtak: Pointer Freke, reg nr. NO39169/13 utelukkes fra prøver inntil det fremlegges 
bevis for at hunden er strømmet på reinsdyr. 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens forslag til vedtak: Pointer Freke, reg nr. NO39169/13 utelukkes fra prøver inntil 
det fremlegges bevis for at hunden er strømmet på reinsdyr. 

Eventuelt Alle FCI-representantene kalles inn til møte tirsdag 20. mai 
Administrasjonen skal følge HS sine retningslinjer når det gjelder oppfølging av protokollen. 
Protokollen skal være ferdig innen 3 dager. NJK har 4 dager på å komme med kommentarer/endringer 
SAJ gikk igjennom siste korrektur av de godkjente Jaktprøve regler for drivende hunder tilsluttet NHKF. 
De er nå klare for trykking og utsending til forbundet. 
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Orienteringssaker: 
Revidering av regelverk med de nye fellesbestemmelsene. 
Oversetting av regelverk til FCI 
 

Kommende møtedatoer: 
Tirsdag den 20. mai                                                                       

Protokoll skrevet av Eva Pedersen 


