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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 24. november 2015 

 

Møtende  

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7) leder  

Bjørn Pettersen(BP) (gruppe 4)  

Kjell Kruke (KK) (gruppe 5) 

Marianne Holmli (HS) 

Lisa Maria Rohrhirsch (LR)  (Adm)  

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør) 

Forfall  

Hege Christin Dahl (HCD) (gruppe 8) 

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6) 

 

Sak 26/15 

 

 

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 14/15 

 

 Regelverk blod- og ferskspor Behandlet på epost - protokollføres 

Regelverket for blod- og ferskspor er behandlet av Kompetansegruppen for ettersøk, og vært på høring hos 

klubber og forbund.  

Beslutning: Regelverket for blod og ferskspor vedtas fra 1.1.2016 – 31.12.2016. Regelverket vedtas for 1 år som et 

unntak pga planer om omorganisering av prøveformen. NJK ønsker å skille regelverket for ettersøksprøver 

(godkjenningsprøver) og regelverket for konkurranseprøver- blodspor i to separate regelverk for å få regler som er 

mest mulig tilpasset den aktivitet som drives. Det må mest trolig opprettes en fagkomite for ettersøksprøver 

(godkjenningsprøver) og en fagkomite for konkurranseprøver-blodspor.  

Sak 27/15 
 

FCI-representanter Behandlet på epost – protokollføres 

Hvert annet år er det oppnevning av representanter til ulike FCI komiteer, og disse oppnevnes etter forslag 

fra klubber, forbund og regionene.  Følgende skal behandles av NJK: 

FCI komité Representant i perioden 2013-

2015 

Foreslått representant 

FCIs commission for Spaniels Knut Framstad Knut Framstad 

FCIs commission for Retrievers Øyvind Veel Øyvind Veel 

FCIs commission for Earth Dogs Lena Kjempengren Lena Kjempengren 

FCIs commission for British 

Pointers 

Elisabeth Kallevig Elisabeth Kallevig 

FCIs commission for Continental 

Pointers 

Tore Kallekleiv Lorenzo Wiese-Hansen 

FCIs commission for Hounds of 

the 6th Group 

Tom Wenger Tom Wenger 
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Beslutning: Jakthundkomiteen vedtar å oppnevne de fremlagte representantene til FCI-komiteene for perioden 

2015-2017. 

Sak 28/15 

 

 Rapport på hund – forfulgt rein – Norsk Vorstehhundklubb 51-15034 

Rapporten beskriver at Strihåret Vorsteh, NO37618/14, forfølger rein uten å være i fysisk kontakt med 

reinen og den lot seg kalle inn fra jagingen. 

Beslutning: NJK følger administrasjonens/fagkomiteens innstilling. Strihåret Vorsteh «Kubikk», reg nr NO37618/14,  

må framlegge aversjonsbevis for rein før den kan melde på jaktprøver. 

Sak 29/15  Rapport på hund – uønsket atferd mot annen hund Bodø JFF 51-15021 

Rapporten beskriver at Grosser Münsterländer, NHSB 2928526, angriper makker rett etter slipp og 

bortvises. Dommer påpeker at hunden viser stor aggresjon.  

Beslutning: NJK følger administrasjonens og fagkomiteens innstilling.  Utestenger hund Grosser Münsterländer, 

«Azra», NHSB 2928526fra jaktprøver i 2-to år fra dom foreligger.  

Sak 30/15  Klubb som ikke overholder frister i regelverket 

 Klubb som i en årrekke ikke har overholdt frister i regelverket ved gjennomføring av prøver i klubbens 

regi.  Administrasjonen har tilskrevet klubben og bedt om uttalelse. Klubben har ikke svart innen gitt 

tidsfrist.  

Beslutning: Saken utsettes til neste møte – ønsker at administrasjonen purrer på uttalelse fra klubben 

Sak 31/15  Rapport på hund – uønsket atferd mot annet hund – Norsk Gordonsetterklubb 51-15027 

 Korthåret Vorsteh, no39414/12, har vist uønsket adferd mot annen hund og barket sammen i slåsskamp 

med makker etter 100 meter i slipp. Førerne får raskt skilt hundene.  Dommer reiste tvil om gjeldende 

hund var den som «yppet til kamp», men fikk dette bekreftet da de prøvde å slippe hunden mot en 

annen makker. Hunden oppsøkte straks makker, som vek unna.  

Beslutning: NJK følger administrasjonens og fagkomiteens innstilling. Korthåret Vorsteh, «Kongstorp’s J J-sokrates» 

no39414/12 utestenges fra jaktprøver i to- 2 år fra dom foreligger. 

Sak 32/15  Dommervervets etiske innhold 

Diskusjon om det skal tas inn et punkt om hvem en dommer kan dømme.  

Etterlyser dokument med spor-endring for å se hva som er endret.  

Beslutning: Saken utsettes til neste møte 

Sak 33/15  Anke sak 25/15 – evaluering av prøveperiode for ordinær drevprøve i januar og februar 

Administrasjonen mottok 15. november anke på sak 25/15, samt evaluering av prøveperioden fra Vest-

Agder Dachshundklubb og Vestfold-Buskerud Dachshundklubb.  
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NJK har gjort en ny vurdering av saken basert på likhetsprinsippet til å arrangere jaktprøver.  

Beslutning: Prøveordningen oppheves uten ytterligere høring. Andre grupper i NKK har anledning til å arrangere 

jaktprøver denne perioden og ut fra likhetsprinsippet åpnes det for at alpinsk dachsbracke, dachshund og basset 

kan arrangere jaktprøver ut februar. NJK minner om at klimatiske forhold alltid skal vurderes. 

Sak 34/15  Rapport på hund – uønsket atferd mot annen hund – Agder Fuglehundklubb 51-15016 

Rapporten beskriver at Pointer, SE16665/2011, angrep etter innledende henging uprovosert makker i 

søk under ovennevnte jaktprøve. Episoden beskrives av dommer som et angrep. 

Beslutning: NJK følger administrasjonens og fagkomiteens innstilling, Pointer, «Black Luckys Cassini», 

SE16665/2011, utestenges fra jaktprøver i et år fra dom foreligger. 

-   

Sak 36/15 Rapport på hund som har jaget sau. Østerdal Fuglehundklubb 51-15030 

Irsk Setter, NO49290/14, jaget sau. Hunden var i fysisk kontakt med sauen og slapp etter inngripen fra 

dommer og fører.  

-  

Beslutning: NJK følger administrasjonens/fagkomiteens innstilling, Irsk Setter «US Giddi» NO49290/14, utestenges 

fra jaktprøver i et år fra hendelsen oppsto. Den strenge reaksjonen kommer som en følge av at hunden bet seg fast i 

ulla på sauen. Nytt prøvebevis for sau må fremskaffes. 

-  

Eventuelt: 

- MH ønsker helst ikke møter ifm HS-møter. Prøver å legge møtene utenom.  

- Setter opp møter når det er behov, istedenfor fast møteplan.  

- RL om ettersøk: NJFF ønsker et seminar om ettersøk sammen med NKK. Fortsatt stor usikkerhet rundt det 

nye regelverket som trår i kraft 1.4.2016. Informasjon til jegere og kommunalt ansatte. NJK er positive til 

dette KK og RL holder dialogen.  

- RL forteller at Mattilsynets «Veiledning om hold av hund» og «tilsynsveileder», kommer i konflikt med hva 

NJFF lærer bort på sine dressurkurs.  

 

-  

 

Orienteringssaker 

Tildeling av kongepokal:  
Kongepokaler som ikke utdeles på det NM arrangementet den er satt opp på skal returneres Slottet. 

 

 

Protokoll skrevet av Lisa Rohrhirsch 


