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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll 30.september 2016, saker behandlet på epost 

 

Møtende  

Kjell Enberget (gruppe 7) 

Roger Åsheim (gruppe 4) 

Kjell Kruke (gruppe 5) 

Hilde Engeland (Adm) 

Eva Pedersen (Adm)  

Hege Christin Dahl (gruppe 8) 

Sigmund Ask Johansen (gruppe 6) 

Marianne Holmli(HS) 

 

Sak 35/16 

 

 

Klage på jaktprøvedommer Midt- Troms  

Kjell Enberget erklærte seg inhabil i denne saken. 

Innklagede dommer oppsøker rommet til klager og hennes romvenninne to ganger samme kveld og 

opptrer etter klagers mening ubehagelig og er overstadig beruset. Innklagede bestrider at han har vært 

spesielt beruset og mener det hele dreier seg om et mellommenneskelig forhold hvor klager av 

følelsesmessige årsaker leverer klage.  

 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling og vedtar å gi innklagede jaktprøvedommer en advarsel for sin 

oppførsel på kveldstid under jaktprøve i regi av Midt- Troms Fuglehundklubb 9.-10.04 2016, jf NKKs lover § 7-3 alt a jf § 

7-2 alt c. 

Sak 37/16 
 

Rapport fra SKK – ulovlig jakttrening. 

En NKK- autorisert jaktprøvedommer ble helgen 2.-4.mai 2016 stoppet av svensk naturoppsynsmann i 

Storlienområdet (Sverige) med løs hund. Dommeren var etter eget utsagn på skitur med sin hund og 

hadde for en periode på turen latt hunden løpe løs og mener selv hunden var under kontroll og at den 

ikke løp langt fra eier.  

Naturoppsynsmannen på sin side anså forholdet som ulovlig jakt/ trening og har sendt SKK rapport på 

forholdet hvor det opplyses om at innrapporterte har erkjent forholdet.  

NKK har mottatt rapport på forholdet fra SKK. Forholdet er også politianmeldt i Sverige. 

 

Beslutning: NJK ønsker at fagkomiteen skal behandle saken slik den nå foreligger og gi NJK en anbefaling om videre 

behandling.  
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Sak 38/16 

 

 

Anke i sak 34/16 

Norsk Bassetklubb (NBaK) har 10.12.15 sendt inn rapport vedrørende deltakers oppførsel i forkant, under 

og etter NM 2015. Det er avklart at saken behandles i NJK i hht gjeldende retningslinjer.  

 

NJK vedtok i sak 34/16 i møte 6.september å avautorisere dommeren i henhold til fagkomiteens innstilling.  

 

Vedtaket lyder: NJK følger fagkomiteens innstilling og vedtar å avautorisere innklagede i 1 år som dommer 

fra endelig vedtaksdato, i hht NKKs lover § 7-2c) og 7-3e).  

 

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling og fastholder sitt vedtak fattet i sak 34/16 og oversender anken for 

behandling i Appellutvalget.  

 

 

 

 

                                                      Protokoll skrevet av Hilde Engeland 


