
1 

 

NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra møte den 24. mai 2016 

 

Møtende  

Kjell Enberget (KE) (gruppe 7) 

Roger Åsheim (RÅ) (gruppe 4) 

Kjell Kruke (KK) (gruppe 5) 

Sigmund Ask Johansen (SAJ) (gruppe 6) 

Lisa Maria Rohrhirsch (LR)  (Adm)  

Roar Lundby (RL) NJFF- (observatør) 

 

Forfall  

Marianne Holmli (MH) (HS)  

Hege Christin Dahl (HCD) (gruppe 8) 

Sak 13/16 

 

 

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 3/16 

 

 Innføring av anleggsprøve for tysk jaktterrier (behandlet på epost – protokollføres) 

 Norsk terrier klubb har på anmodning fra gruppen for tysk jaktterrier vedtatt at de ønsker at det 

innføres anleggsprøve for tysk jaktterrier. Dette fordi også drev er en viktig faktor i forhold til rasens 

opprinnelige bruksområde, og dermed også viktig i forhold til avlsarbeidet for rasen. Forslag til 

regelverk er utarbeidet av rasegruppen og godkjent av Norsk Terrier Klubb. 

Beslutning: NJK vedtar innføring av anleggsprøve for Tysk Jaktterrier.  

Sak 14/16 
 

Klubb som ikke overholde frister i regelverket – endring av ordlyd i vedtak 30/15 

Administrasjonen har bedt om NJKs tilbakemelding på hvordan komiteen mener at Norske 
Dachshundklubbers forbund skal kunne gjennomføre kontrollansvar i fm terminfestede prøver i 
regi av Hedmark Dachshundklubb. Det er i hht regelverket for prøver tillagt NKKs administrasjon å 
kvalitetsikre og anerkjenne klubber og forbunds terminfestede arrangementer.  
 
Administrasjonen har foreslått endring av ordlyd i vedtak.  
 

Beslutning: Vedtak 30/15 endres til: 

NJK vedtar å gi Hedmark Dachshundklubb en kraftig advarsel. Dersom frister ikke overholdes, vil 

aktivitetsnekt bli iverksatt med øyeblikkelig virkning, uten ytterligere advarsel. Norske Dachshundklubbers 
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forbund pålegges å bidra i oppfølgingen mot klubben, slik at frister overholdes 

Sak 15/16 

 

 Rapport på deltaker på Hedmark Harehundklubbs jaktprøve ref. 46-15032 

Under bedømming av deltakers hund klandrer deltaker dommerens oppfølging av ekvipasjen.  

Beslutning: NJK Følger fagkomiteens innstilling – Deltaker gis advarsel Ihht NJKs lover §7-2 a) 

Sak 16/16  Fordeling av midler til dommerutdanning 2016 

Administrasjonen har foreslått fordeling av midler til dommerutdanning for jakthundsektoren. Den 

totale rammen tildelt i NKKs budsjett for 2016 er kr 566.000. Budsjettet er vedtatt av NKKs RS i 

november 2015.  

NJK mener differansen mellom NJKs innspill til budsjett og vedtatt budsjett av RS er for stor til at NJK 

kan fordele midler på en forsvarlig måte.  

Beslutning: NJK ber administrasjonen om å legge saken frem for HS med anmodning om tildeling av ekstra midler 

slik at den totale summen tildelt dommerutdanning innenfor jakthundsektoren blir tilsvarende tidligere år (ca 

1.000.000 kr).  

Sak 17/16   Innspill til budsjett 2017 dommerutdanning jakthundsektoren 

Innkommet søknader fra  

Norsk Retrieverklubb 

Norsk Bassetklubb 

Norske Harehundklubbers Forbund 

Fuglehundklubbenes forbund 

Norske dachshundklubbers forbund 

Kompetansegruppen for ettersøk 

Totalt ca 2.400.000 kr 

NJK forutsetter at støtte til dommerutdanning for jakthundsektoren samsvarer med tidligere års praksis 

ca 1. mill kr.  

Se for øvrig vedtak i 16/16 

Beslutning: NJKs innspill til budsjett 2017 er 1.000.000 til dommerutdanning for jakthundsektoren.  

Sak 18/16  Protest ved prøve 32-15021: Elghundprøve 1-dags separat løshund 

Deltaker har levert protest til arrangør på flere momenter i bedømmelsen. Arrangør har behandlet 

denne i møte med dommere, prøveleder og NKKs representant. Skogsprotokoll ble endret og sendt 

deltaker. Deltaker er ikke enig i utfallet og har dermed anket saken til 

administrasjonen/Jakthundkomiteen. 

Beslutning: NJK Følger fagkomiteens innstilling - Klagen avvises da vi ikke kan se at prosessen har avgjørende 

mangler eller avvik fra regelverket. Skogskort burde vært utfylt under prøvens gang og signert av hundefører. 
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Poeng og premiegrad opprettholdes. 

NJK anmoder klubben om å sørge for at dommere har riktige rutiner - skogskort må brukes.  

Sak 19/16  Vedtak fra FKF om aktivitetsforbud for prøvearrangør Solemskogen JFF 

Solemskogen JFF har avholdt skogsfuglprøve i 2015, som er klubbens andre prøve av denne typen. FKF 

mener at arrangør ikke har overholdt fristen for innsending av papirer. Styret i FKF har behandlet saken 

på styremøte og vedtatt å avslå klubbens søknad om å avholde prøve i 2016.   

Administrasjonens innstilling er at NJK avslår vedtaket fra FKF da det ikke finnes grunnlag for ileggelse av 

aktivitetsforbud.  

 

Beslutning: Flertallet i NJK ønsker at administrasjonens innstilling følges – NJK avslår vedtaket fra FKF. Solemskogen 

JFF ilegges ikke aktivitetsforbud.  

Sak 20/16  Nye Jaktprøveregler Spaniels 

Regelverket må tilpasses riktige fellesbestemmelser.  

Beslutning: regelverket sendes tilbake til administrasjonen/klubben for justering ihht oppdaterte 

fellesbestemmelser 

Sak 21/16  Nye Jaktprøveregler Wachtelhund 

Regelverket må tilpasses riktige fellesbestemmelser.  

Beslutning: regelverket sendes tilbake til administrasjonen/klubben for justering ihht oppdaterte 

fellesbestemmelser 

-   

Sak 22/16  Utestengelse fra Drevdommerutdanning  - Trøndelag Dachshundklubb 

Trøndelag dachshundklubb har etter henvendelse fra drevgruppa i TDHK besluttet å trekke tilbake 

anbefaling til drevdommerutdannelse til kandidat, med begrunnelse i at kandidatens etiske grunnlag 

ikke var godt nok. Klubben besluttet ileggelse av 2 års karenstid for utdannelse gjeldende fra desember 

2015. Kandidaten påklager klubbens vedtak.  

Fagkomiteen har sett på saken og innstiller til at vedtaket opprettholdes.  

-  

Beslutning: følger fagkomiteens innstilling – Trøndelag Dachshundklubbs vedtak opprettholdes.  

 

-  

Sak 23/16  Jakthundprøver for elghund – flytting av dag 

Norske Elghundklubbers forbund ønsker at vellykket dag på en 2-dagersprøve, der andre dagen er 

mislykket, skal føres over på 1-dagsprøve, slik at den vellykkede skogsdagen ikke er «bortkastet».  

  

-  
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Beslutning: NJK vedtar at ordningen må tas inn i revidert regelverk fra 1.1.2017. Det gis dispensasjon for 

inneværende år, slik at alle blir behandlet likt ihht tidligere praksis.   

   

-  

Sak 24/16  Anke på vedtak i sak 7/16 – klage på dommeravgjørelse 

Klager har levert en utførlig klage med sin beskrivelse av hva som skjedde når hans hund var ute i slipp 

samt hans egne vurderinger av dette opp mot jaktprøveregelverket. Klager har flere spørsmål knyttet til 

dommernes vurderinger. 

NJK behandlet saken på møte 1.3.2016. Vedtaket lyder:  

NJK følger fagkomiteens innstilling. Klagen avvises og NKKs vararepresentants avgjørelse legges til 

grunn.  

 
FK har tatt saken opp til nyvurdering, men ser ikke noe grunnlag som forandre sitt standpunkt i saken. 

Vedtaket blir ikke endret. Saken avvises og NKKs vararepresentant sin avgjørelse legges til grunn.  

 

-  

Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling – saken sendes til appellutvalget -  

Eventuelt: 

 

-  

 

Orienteringssaker 

Vedtak 55/2016 i NKKs hovedstyre 

Årsmelding fra Kompetansegruppe Ettersøk 

 

Protokoll skrevet av Lisa Rohrhirsch 


