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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra telefonmøte den 28. juni 2013 

 

Møtende:  

Lena Kjempengren(LK) (gruppe 3) 

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6/4) 

Nils Erik Haagenrud (NEH) (gruppe 5) 

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7)  

Hege Christin Dahl (HCD)(gruppe 8)  

Marianne Holmli (MH) (HS)  

Eva Pedersen (EP) (adm) 

 

Forfall:  

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør) 

 

 

Møte begynte med at Kjell holdt en kort orientering om møte NJK hadde med rovdyrutvalget i 

Norske Harehundklubbers Forbund, KGE og Norsk Wacthelhundklubb den 18. juni. 

Tilstede på disse møtene var: 

Fra NJK: Kjell Enberget, Sigmund Johansen og Lena Kjempengren. 

Fra rovdyrutvalget: Einar B. Rønneberg og Kåre Holmen. 

Fra KGE: Erling Kjelvik, Berit L. Andersen, Rudi Sønnervik, Vidar Huse 

Fra Norsk Watchtelhundklubb: Torodd Myhrhaug og Inge Knutsen. 

 

Sak 23/13 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  

Kommentar:  

Komiteen ønsker at referatet ligger ute på nett innen 14. dager, slik at klubbene blir informert fortløpende om 

sakene som blir behandlet. 

Sak 24/13 

 

Tidligere sak 7/13 og 14/13 Jaktprøveregler for Wacthelhund. 

Norsk Wacthelhund Klubb har nå korrektur lest jaktprøvereglene for denne prøvekategorien og endret 

svenske ord til norske. Møte med klubben ble avholdt tirsdag den 18. juni hvor regelverket ble 

gjennomgått. Klubben mottok også råd og veiledning vedr utdanning av dommere. 

Beslutning: Regelverket ble godkjent. 
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Sak 25/13  

 

Anke på vedtak-klage på bedømmelse- løshundprøve. Follo og Østfold Elghundklubb.  
Ref. nr 36-12015. 
Hundeeier har anket vedtak i saken. Henviser til jaktprøveregelen og avholdelse av dommermøter. 

Beslutning:  

NJK vedtok å sende saken tilbake til fagkomiteen for løshundprøver for å få en ny gjennomgang. 

Sak 26/13  

 

E-post vedr. nye regler ettersøk og dommerautorisasjoner. 
 

Beslutning:  

NKK`s Jakthundkomite besluttet at det skal avholdes et møte mellom Norsk Kennel Klub, Kompetansegruppen for 

ettersøk og Norges Jeger og Fiskerforbund med formål om å få til gode høringer og prosess, som vil gavne både 

dommere og medlemmer. 

Sak 27/13  

 

Søknad fra NJFF vedrørende avholdelse av hi prøver.  

Det er mottatt søknad fra NJFF om å avholde hi prøver. De henviser til samarbeidsavtalen mellom NKK 

og NJFF hvor det står at NJFF kan avholde prøver på samme vilkår som NKKs medlemsklubber. 

Søknaden fra NJFF er sendt til Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) og Norsk Terrier Klubb for 

uttalelse. 

Det er mottatt svar og det er kun Norsk Terrier Klubb stiller seg positivt til søknaden. NDF viser til en 3 

års avtale som ble vedtatt i 2010. Disse 3 årene skal NJFF kunne arrangere hi prøver i samarbeid med 

lokal klubbene i Norske Dachshundklubbers Forbund eller Norsk Terrier Klubb.  

Beslutning:  

Årets prøver er i gang og dagens regelverk gjelder ut sesongen 2013. Utkastet til nytt regelverk for hiprøver 

returneres fagkomiteen for ny vurdering. 

Sak 28/13 Tidligere sak 19/13 Reviderte jaktprøveregler for hiprøver 

Det er mottatt reviderte jaktprøveregler for hiprøver fra fagkomiteen.   

Beslutning: Se vedtak i sak 27/13 

Sak 29/13 Reviderte jaktprøveregler for stående fuglehund. 

Beslutning:  

Utsettes til neste møte. 

Sak 30/13 Oppnevnelse av nye FCI representanter. 

Følgende representanter er forslått av NJKs klubber: 

FCIs komite for støver-Tom Wenger 

FCIs komite for retriever -Øyvind Veel  

FCIs komite for spaniels-Knut Framstad  

FCIs komite for engelske stående fuglehund- Elisabeth Kallevig 

FCIs komite for kontinentale stående fuglehunder-Tore Kallekleiv  

FCIs komite for hiprøver-Lena Kjempengren  

Beslutning:  

NJK vedtok å oppnevne representantene for perioden juni 2013 - juni 2015. 
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Sak 31/13 Klage på vedtak gjort av Gudbrandsdal Harehundklubb. 

Beslutning:  

NJK vedtok å avvise klagen på formelt grunnlag da den har kommet for sent inn til behandling. Se pkt 1.4. i 

fellesbestemmelsene: DISISPLINÆRFORHOLD OG KLAGER.  

Sak 32/13 Eventuelt. 

 Oversetting av regelverket for stående fuglehund. Admin kontakter Lorenzo Wiese Hansen og hører 
om han kan hjelpe. 

 Invitasjon fra NJFF til møte på Flå den 5. august. Kjell Enberget stiller fra NJK. 

 Lena Kjempengren kom med innspill på høring fellesbestemmelsene. 

 Løshund dommere og dømming av ferskspor og elgsporprøver. 
NJK vedtok de reviderte jaktprøvereglene for løshund på møte den 18. desember 2012 og 
poengterer at nytt regelverk ikke har tilbakevirkende kraft og at følgende gjelder: 
For jaktprøvedommer elghunder-løshund autorisert før 1.1.2009 er det ingen begrensning. 
 
Nyutdannede jaktprøvedommere elghunder-løshund autorisert etter 1.1.2009: 
KRAV: Dommere må kunne dokumentere at vedkommende har dømt fersksporprøve og/eller 
elgsporprøve i løpet av en 3-årsperode 1.1.2009 - 1.1.2012.   
Sporing er en del av dommeropplæringen også for jaktprøvedommere for løshund og ligger inne i 
dommerkompendiet for elghunder-løshund. 
 
Nyutdannede jaktprøvedommere elghunder-løshund autorisert etter 1.1.2012        
KRAV: Før elevarbeidet til løshund dommer-utdannelsen godkjennes skal kandidaten ha gått for 
minst 3 hunder på fersksporprøve/elgsporprøve, derav skal minst en av hundene oppnå minst 7 
poeng på ferskspor eller godkjent på elgsporprøven.(fersksporprøve og elgsporprøve sidestilles i 
dommerutdanningen). 
Før aspirant arbeidet til løshund dommer-utdannelsen godkjennes, skal kandidaten ha gått for minst 
2 hunder på fersksporprøve/elgsporprøve, derav skal minst en av hundene oppnå minst 7 poeng på 
ferskspor eller godkjent på elgsporprøven.(fersksporprøve og elgsporprøve sidestilles i 
dommerutdanningen). Sporing er en del av dommeropplæringen også for jaktprøvedommere for 
løshund og ligger inne i dommerkompendiet for elghunder-løshund. 

 

 

Kommende møter: 

13. august 

  8. oktober 

10. desember 

 

 

Orienteringssaker: 

E-post fra Ragnar Aspholm vedrørende villsvintrening og prøver i hegn. 

 

 

Protokoll skrevet av Eva Pedersen 


