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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 28. januar 2014 
 

Møtende  
Lena Kjempengren(LK) (gruppe 3):  
Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6/4)  
Kjell Enberget (KE) (gruppe 7) leder 
Hege Christin Dahl (HCD)(gruppe 8) 
Eva Pedersen (EP) (adm) 
Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør) 

Forfall: 
Marianne Holmli 
Nils-Erik Haagenrud 

 

Sak 1a/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 1b/14 
 

Valg av leder for jakthundkomiteen iht NJKs mandat pkt 4.3 

Beslutning: Kjell Enberget ble valgt for ett nytt år. 

Sak 2/14 
 

Revidering av jaktprøve regler for hi prøver. 
Fagkomiteen har revidert regelverk og lagt inn nye fellesbestemmelser. 

Beslutning: NJK vedtok å godkjenne det reviderte jaktprøvereglene for hi prøver. 

Sak 3/14 
 

E-post fra Gunnar Handberg vedrørende fuglehundprøver og dommer mangel 

Beslutning: Saken returneres avsender med kommentar om at dette må tas tjenestevei med Norsk Breton Klubb 

Sak 4/14 Tidligere sak 55/13. Småhundprøve arrangert av Hedmark Harehundklubb. Klubben endret 
terminfestet dato for avholdelse av prøven uten godkjenning av NKK. Konsekvensene av dette var 
at ekvipasjer som hadde meldt seg på prøven iht. korrekt dato og frist ikke kom til start. 
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Beslutning: NJK ser seg tilfreds med at arrangør sterkt beklager det inntrufne og tar fagkomiteens innstilling til 
orientering. Påmeldingsavgifter skal tilbakebetales til de som ikke kom til start. Kontoutskrift om dette sendes NJK 
snarest. NJK presiserer at det er NKK sine terminlister som til enhver tid er de offisielle. Arrangører har ikke 
anledning til å endre dato for avholdelse av aktiviteter uten at dette er godkjent av NKK. 

Sak 5/14 Fra fagkomiteen for høyfjells- og lavlandsprøver.  
Rapport på hund vist uønsket adferd mot annen hund. Norsk Weimaraner Klubb. Ref. nr 53-13010 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling. 
Korthåret weimaraner «Atos» reg. nr 11196/05, utestenges fra jaktprøver for 2 år, gjeldende fra det tidspunkt 
hendelsen fant sted. 
 
Sak 6/14 Årsmelding fra kompetansegruppen for ettersøk. 

Beslutning: NJK tar årsmeldingen til orientering. 

Sak 7/14 Søknad fra FKF om forsøksordning for dommerkandidatarbeider og dispensasjon fra 

jaktprøvereglementets pkt 1.3.1 Oppnevnelse av dommere                                            

Beslutning: To års prøveperiode innvilget iht. søknad fra dags dato. Sluttrapport med evaluering og konklusjon 
sendes NJK når perioden er gjennomført. 

Sak 8/14 Mandat Kompetansegruppen for ettersøk (KGE). 

Beslutning: Utkastet til nytt mandat for KGE ble behandlet og NJK vedtok å sende det over til gruppen for 
kommentarer/innspill. 

Sak 9/14 Avtale mellom NKK og SKK om trening i respektive land. 
Kjell Enberget orienterte om møte som var avholdt vedr. avtalen. Tilstede på møtet var Marianne Njøten 
og Eva Pedersen fra aktivitetsavdelingen og Trine Hage adm. direktør.  
NJK kan ikke se at NKK eller SKK har en rolle som gjør at avtalen kan håndteres på en fornuftig måte. 
Avtalen er i tillegg ikke å anse som et godt juridisk utgangspunkt i en eventuell overtredelse. Svensk og 
norsk lov vil være gjeldende ved et brudd på avtalen og ikke NKK eller SKK sitt syn. 

Beslutning: Avtalen sies opp.  

Sak 10/14 Mandat NKKs jakthundkomitè. 
Mandatet er revidert iht. RS vedtak om at disiplinære saker på person i forbindelse med overtredelse 
av jaktprøvereglene, kan behandles av NJK om klubbene ønsker det 

Beslutning: Administrasjonen sender brev til de klubbene som har tilknytning til NJK og ber om tilbakemelding på 
hvordan klubbene ønsker å behandle disiplinære forhold på person. 

Eventuelt Nytt dommerskjema for behandling av disiplinære forhold. 
Kjell Enberget la frem forslag på skjema- Dommerrapport om disiplinære forhold. 
Det ble bestemt at dette legges inn blant de prøvepapirene som er til utskrift. Gjelder 
prøvekategoriene som er underlagt NJK. 
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Orientering om nye dommere: 
Elghundprøver- bandhund 
Bjørn Grue, 2500 Tynset 
Tron Vidar Tronsmed, 7374 Røros 

Elghundprøver- løshund: 
Kai Roger Gjersvik, 7890 Namsskogan 
Torodd Fristad, 0167 Oslo 
Torgeir Olsen, 8533 Bogen i Ofoten 
Odd Roger Emilsen, 7900 Rørvik 

 
 
Kommende møtedatoer: 
Tirsdag den 25. mars 
Tirsdag den 20. mai                                                                      Protokoll skrevet av Eva Pedersen 


