
 

Midlertidig utestengte hunder:  

NKKs Hovedstyret har i første omgang vedtatt en midlertidig reaksjon, slik at hundene fra dags dato ikke tillates å delta på prøve før endelig 

vedtak foreligger. En midlertidig reaksjon er ikke, eller kan ikke oppfattes/tolkes som en forhåndsprosedering.  

Midlertidig reaksjon benyttes når det anses som påkrevet å ivareta hundesportens renommé og rykte, derfor ”fryses” et forhold inntil endelig 

avklaring foreligger. 

Midlertidig reaksjon gjøres derfor kortvarig, maksimalt 6 mnd.  

Vedtaket om ”fratakelse av retten til deltakelse” vil i henhold til gjeldende overenskomsts bestemmelser og krav bli meddelt medlemsklubbene, 

disse er også forpliktet til å etterleve/respektere vedtaket. 

Dersom vi mottar entydig dokumentasjon på at de påståtte forhold ikke er korrekte, vil den midlertidige reaksjonen straks bli opphevet. 

 

 

RASE:    HUND: REG.NR: HS-NJK SAK: UTESTENGT: ÅRSAK: 

Irsk setter «Giddi» NO49290/14 NJK 36/15 Utestenges fra jaktprøver i et år fra 

hendelsen oppsto. (Frem til 

24.november 2016). 

Nytt prøvebevis for sau må 

fremskaffes.  

Nytt bevis fremlagt 17.8.2016. 
 

Jaget sau 

Pointer «Black Luckys Cassini» SE16665/2011 NJK sak 34/15 Utestenges fra jaktprøver i 1-et år 

fra dom foreligger. (Frem til 

24.november 2016). 

 
 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund 

Korthåret 

vorstehhund 
«Kongstorp's J J-

Sokrates» 
NO39414/12 

NJK sak 31/15 Utestenges fra jaktprøver i 2-to år 

fra dom foreligger. (Frem til 

24.november 2017). 

 
 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund 

Grosser 

münsterländer 

«Azra» NHSB2928526 NJK sak 29/15 Utestenges fra jaktprøver i 2-to år 

fra dom foreligger. (Frem til 

24.november 2017). 

 
 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund 

Strihåret 

vorstehhund 

«Kubikk» NO37618/14 NJK sak 28/15 Må framlegge aversjonsbevis for 

rein før den kan melde på 

jaktprøver.  

Jaget reinsdyr 



Irsk setter «Isis» NO34277/12 NJK sak 19/15 

Utestenger hunden fra jaktprøver i et 

1-et år fra dom foreligger. (Frem til 

29.september 2016). 
 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund. 

Korthåret 

weimaraner 
"Atos" 11195/05 NJK sak 5/14 

Utestenges fra fuglehundprøver i 2 

år frem til 27. oktober 2015 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund. 

Strihåret 

vorstehhund 

"Austbakken`s B2-

Buster" 
NO52879/11 NJK sak 49/13 

Utestenges fra fuglehundprøver i 2 

år frem til 28. august 2015 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund. 

Gordonsetter " Fjellhvil`s Nana" NO53856/12 NJK sak 50/13 

Må fremlegge nytt renhetsbevis, 

før hunden kan stille på prøver 

som krever dette. 

Jaget reinsdyr 

Irsksetter "Rosenlia`s Toddy" NO33875/10 NJK sak 51/13 

Må fremlegge nytt renhetsbevis, 

før hunden kan stille på prøver 

som krever dette.  

Jaget sau 

Irsksetter "US Timmy" NO50257/11 NJK sak 52/13 

Må fremlegge nytt renhetsbevis, 

før hunden kan stille på prøver 

som krever dette. 

Jaget sau 

Engelsksetter "Tiurfoten`s Joker" NO34844/10 NJK sak 7/12 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette. 

Jaget sau. 

Irsksetter "Heggelifjellets Heaven" S12831/2007 NJK sak 8/12 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette. 

Jaget sau. 

Gordonsetter "Merkel" NO51360/10 NJK sak 19/12 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette. 

Jaget sau. 

Gordonsetter "Roxy" NO51364/10 NJK sak 19/12 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette. 

Jaget sau. 

Irsksetter 
"Heggelifjellets LOI-

Boss" 
NO51364/10 NJK sak 20/12 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette. 

Jaget sau. 

Gordonsetter "Aasrabbens Abba" NO39725/10 NJK sak 21/12 

Må fremlegge nytt renhetsbevis, 

før hunden kan stille på prøver 

som krever dette. 

Jaget reinsdyr 

Breton "Bølhøgda`s Fant" NO45046/10 NJK sak 66/12 
Utestenges fra fuglehundprøver i 1 

år frem til 25. mars 2013 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund. 



Korthåret 

vorstehhund 
"Tiurjegerens Lady Gaga NO42270/09 NJK sak 67/12 

Utestenges fra fuglehundprøver ut 

oktober 2012, og må fremlegge 

nytt bevis på at den ikke er 

aggressiv for rådyr, før den kan 

starte på prøve.  

Jaget rådyr 

Langhåret 

vorstehhund 
"Fjordlandets Hero" NO39974/10 NJK sak 68/12 

Utestenges fra fuglehundprøver i 6 

mnd frem til september 2012 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund. 

Gordonsetter "Arefjells Garp" 00115/08 NJK sak 69/12 
Utestenges fra fuglehundprøver i 1 

år frem til 12. mars 2013 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund. 

Strihåret 

vorstehhund 
" Maras Falco" NO54941/10 NJK sak 88/12 

Utestenges fra fuglehundprøver i 1 

år frem til 19. august 2013 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund. 

Engelsksetter "Berguglas Heikki I I I" 07035/06 NJK sak 96/12 
Utestenges fra fuglehundprøver i 1 

år frem til 15.oktober 2013  

Vist uønsket adferd mot 

annen hund. 

Irsksetter 
"Kongsvoldrypas Klara 

Klukk" 
NO37998/09 NJK sak 11/11 

Må fremlegge nytt(2 gangers) 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette.  

Jaget sau. 

Gordonsetter "Solheimfjellets Maya" NO34095/09 NJK sak 20/11 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette. 

Jaget sau. 

Gordonsetter "Åens Q. Bark" DK09464/2009 NJK sak 47/11 
Utestenges fra fuglehundprøver i 2 

år frem til 20. mars 2013 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund. 

Irsksetter "Liatoppen`s Tyr" NO45037/10 NJK sak 84/11 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette. 

Jaget sau 

Pointer "Rypejægerens Giron" 24703/08 NJK sak 87/11 

Utestenges fra fuglehundprøver ut 

2012, og må fremlegge nytt bevis 

på at han ikke er aggressiv for rein, 

før han kan starte på prøver 2013.  

Jaget reinsdyr 

Weimaraner "Marte" 09218/08 NJK sak 88/11 
Utestenges fra fuglehundprøver 

frem til 28. august 2011.  

Jaget sau. 

Irsksetter "US Teddy" NO37554/09 NJK sak 90/11 
Utestenges fra prøver frem til 

20.august 2012.  

Jaget reinsdyr 

Gordonsetter "Bjoreiens Lotta" NO44847/09 NJK sak 91/11 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette. 

Jaget sau. 



Pointer  "Grimasteggen`s Lixie" NO34761/09 NJK sak 92/11 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette. 

Jaget sau. 

Gordonsetter "Lianvatnet`s Sort Lilje" 07238/07 NJK sak 49/10 
Utestenges fra fuglehundprøver i 1 

år frem til 28.9.2011 

Vist uønsket adferd mot 

annen hund. 

Vorstehhund 

korthåret 

"Markusfjellet`s GDF 

Markus" 
06284/07 NJK sak 58/10 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette.  

Jaget reinsdyr 

Pointer "Ask" 02178/07 NJK sak 59/10 

Må fremlegge nytt 

sauerenhetsbevis, før hunden kan 

stille på prøver som krever dette.  

Jaget sau. 

Groendael 
"Boss Du Chateau 

Paradis" 
LOF49491 68/10 

Utestengt fra alle aktiviteter innen 

NKK for all fremtid. 

Bitt prøvefunksjonær 

 


