
PROTOKOLL 

NKKs Jakthundkomité (NJK) 
Møte nr. 1/2018 6. februar 2018 

Møtende 

Kjell Kruke (gruppe 5) leder 
Trude Granhus (gruppe 3 og 4) 
Alfred Sæther (gruppe 7) 
Jan Helge Nordby (HS) 
Knut Framstad (gruppe 8) 
Hilde Engeland (Adm) - referent 

 
Meldt fravær:  
Stein Wahlstrøm (gruppe 6) 

Konstituering: Leder Kjell Kruke, nestleder Knut Framstad 

Sak 1/18 
 

Protokoll fra forrige møte 
Protokollen publiseres på NKKs hjemmesider samt sendes på epost til medlemsklubber/ forbund innen 
jakthundsektoren. Protokollen sendes HS som orienteringssak.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité godkjente formelt den fremlagte protokoll fra møte 6/17 5.desember 2017.  

Sak 2/18 Klage på dommer.  
Det er mottatt rapport fra NKKs representant på dommer i forbindelse med avholdelse av bevegelig 
blodsporprøver ref.nr 26-17121. I rapporten hevdes at dommer har lagt for korte spor og at tiden sporet 
ligger er for kort i forhold til hva regelverket regulerer.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å gi dommer en advarsel som følge av brudd på de etiske retningslinjer for 
prøvedommere ved å sette sin integritet i tvil ved brudd på blodspor og fersksporprøver pkt 1.2.4 ved å ha mottatt 
påmelding direkte fra deltager samt konkrete krav til sporet for at dette skal kvalifisere til godkjenningsspor, jf NKKs 
lover § 7-3 a) jf § 7-2 a). Jakthundkomitéen understreker at regelverket skal følges.   

 

Sak 3/18  Fordeling av midler til dommerutdanning 
Klubber og forbund under jakthundsektoren kan søke midler til dommerutdanningen. Disse søknader 
danner grunnlaget for innstillingen til budsjettet som skal vedtas på RS. Vedtatt budsjett har gitt kr 
790.000,- til fordeling til de som har søkt om støtte for 2018.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité følger administrasjonens innstilling og vedtok følgende fordeling basert på den totale 
rammen tildelt til dommerutdanning for jakthundsektoren i NKKs budsjett: 

Dommerutdanning jaktprøvedommere 2018 Søknader Innstilling 
Fuglehundklubbenes Forbund 1 284 400 200 000 

Norsk Basset Klubb    118 250   15 000 

Norsk Retrieverklubb    170 250    8 000 

Norske Harehundklubbers Forbund    869 600  212 000 

Kompetansegruppe ettersøk dommerutd og konf               0   



Norske Dachshundklubbers forbund    150 000 35 000 

Norske Elghundklubbers Forbund 1 260 865 320 000 

Totalt 3 853 645  790 000 
 

 

Sak 4/18 Rapport på hund som har vist uønsket adferd mot annen hund. Vest- Finnmark Fuglehundklubb. Ref.nr 
51-17031 
Hunden Krabbensmyras Carbon reg nr NO 48224/13 skal ha utvist uønsket adferd mot makker gjentatte 
ganger under slipp. Hunden ble avsluttet og nektet start dagen etter.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteens innstilling og utestenger hunden Krabbensmyras Carbon 
reg nr NO 48224/13 fra terminfestede jaktprøver i ett år fra vedtak trer i kraft, som følge av uønsket adferd mot annen 
hund, jf NKKs lover § 7-9 annet ledd bokstav b) jf første ledd bokstav a) jf jaktprøveregelverket for stående fuglehund 
pkt 1.2.7.   

Sak 5/18 Rapport på hund som har vist uønsket adferd mot annen hund. Namdal Fuglehundklubb. Ref. nr. 51-
17004 
Pointer «Kjesbuas CO Cato»», reg nr NO34863/14, skal ha vist uønsket adferd mot makker under slipp på 
ovennevnte prøve. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteens innstilling i saken og utestenger hunden pointer «Kjesbuas 
CO Cato», reg nr NO34863/14, fra jaktprøver på livstid fra vedtak trer i kraft, jf NKKs lover § 7-9 annet ledd bokstav b) jf 
første ledd bokstav a) jf jaktprøveregelverket for stående fuglehund pkt 1.2.7.  Det er lagt vekt på at en uprovosert 
aggresjon med en voldsomhet av denne grad ikke er forenelig med deltagelse på jaktprøver for fuglehund.  

Sak 6/18 Klage på dommer 
Det er mottatt anmeldelse fra Norsk Retrieverklubb på en jaktprøvedommer de mener er uegnet som 
jaktprøvedommer for retriever og hevder en rekke brudd på de etiske retningslinjer for prøvedommere 
samt brudd på jaktprøveregelverket hva gjelder bedømming av prøver.    

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteens innstilling og gir dommer en advarsel for brudd på de etiske 
retningslinjer for prøvedommere, ved å kritisere dommerkollegaer overfor arrangør og dermed ha satt arrangør i en 
uheldig posisjon, jf NKKs lover § 7-3a) jf § 7-2 d).  

Sak 7/18 Høring eliteklasse blodspor 
NJK orienteres om innkomne høringssvar og videre framdrift i saken.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at KG Ettersøk i samarbeid med administrasjonen fremmer forslag til nytt 
regelverk ut fra de innkomne høringssvarene. Regelverket fremlegges for godkjenning i NJK så snart forslaget er klart. 

Sak 8/18 Nye dommerautorisasjoner 
NJK orienteres om nye dommerautorisasjoner. Følgende nye dommere er autorisert:  

Elghundprøve- løshund 

Bakkemo, Ståle, 9350 Sjøvegan 

Belbo, Erik, 7760 Snåsa 
Bergan, Sigmund, 4985 Vegårshei 
Bekkeseth, Robin, 3630 Rødberg 



Bjørke, Roger, 2485 Rendalen 

Bøhn, Christian, 7623 Ronglan 

Haugan, Roger, 6612 Grøa 

Haugskott, Arne, 7657 Verdal 

Klokseth, Tor, 3322 Fiskum 

Kvannefoss, Steinar, 3540 Nesbyen 
Olsson, Jan Roger, 2500 Tynset 

Pettersen, Rune, 2030 Nannestad 

Røhne, Kim Arne, 2337 Tangen 

Slettetveit, Jon, 2340 Løten 

Sjøqvist, Ronny, 3831 Ulefoss 

Straume, Tore, 3721 Skien 

Sjule, Ole Anton, 7760 Snåsa 

Sørlundsengen, Knut, 2336 Øyer 

Tovmo, Terje, 7298 Budalen 

 
Ettersøk 
Fladby, Ole Thomas, 2022 Gjerdrum  
Holmgren, Ketil, 9900 Kirkenes 

Sørø, Vera Louise, 7055 Ranheim   
 
Jaktprøvedommer for retrievere 
Ragnhild Hammelbo 

Jostein Siring 

Sak 9/18 Orientering - Tildeling og turnus av Konge- og NKK- pokal for 2018 
NJK orienteres om tildeling av Kongepokal 
 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering 

Sak 10/18 Orientering - Oppnevning av HS- representant til NM- arrangementer 
NJK orienteres om oppnevning av HS- representanter til NM- arrangement 
 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering 

Sak 11/18 Tolkning av jaktprøvereglene for stående fuglehund pkt 1.2.7. Ref sak 54/17 
På bakgrunn av at NJK har behandlet en rekke rapportsaker i 2017 som omhandler brudd på 
jaktprøveregelverkets pkt 1.2.7 hva gjelder hund som har vist interesse for/ løpt etter sau/ rein, anses det 
aktuelt å se på hvordan regelen bør tolkes/ håndheves i de tilfeller hvor hunden ikke har vært i fysisk 



kontakt med sauen/ reinen. Reaksjonen som rent faktisk ilegges i disse sakene er krav om å fremskaffe 
nytt renhetsbevis før ny prøvestart.  

Denne saken ble utsatt fra forrige møte og fagkomiteen ble invitert til møtet.  Iver Melby fra fagkomiteen 
møtte og redegjorde for fagkomiteens arbeid og hvilke momenter de legger til grunn i sine innstillinger.   

Vedtak: NKKs Jakthundkomité anbefaler at pkt 1.2.7 i jaktprøveregelverket for stående fuglehund andre og tredje 
setning tolkes/endres slik at i de tilfeller hvor hund løper etter sau, men ikke er i fysisk kontakt samt avbryter jakten, og 
dommer ikke anser dette som en alvorlig hendelse, er den disiplinære reaksjonen gitt på stedet ved at 
sauerenhetsbeviset er inndratt. Ved at renhetsbeviset blir inndratt følger vilkår om nytt renhetsbevis før ny prøvestart. 
Bestemmelsen benyttes også analogisk i forhold til rein. I de tilfeller reaksjon gis på stedet skal dette fremkomme av 
NKK representantens rapport.  

Sak 12/18 Registrering under «Andre prøver» i DogWeb jf sak Konvertering av utenlandske prøver, ref sak 52/17 
Norsk Münsterländer Klubb ønsker å kunne registrere resultat av utenlandske prøver/ anleggsprøver etter 
den tyske profilen under andre prøver i DogWeb for rasene Kleiner- og Grosser Münsterländer. Årsaken til 
dette er kravet den tyske raseklubben har satt til hunder som skal benyttes i avl. Det norske 
prøveprogrammet oppfyller ikke disse krav.    

Saken ble utsatt fra forrige møte. Atle Johannesen, NMLKs avlsråd, deltok på møtet og redegjorde for 
bakgrunnen for at de ønsker å søke om registrering av resultatene.   

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at saken sendes tilbake til klubben og ber klubben om å fremme en oversikt over 
hvilke type prøver som ønskes registrert. Det bes også om at klubben lager en plan for videre arbeid med å se på 
muligheten for å innføre den tyske prøveformen i det norske regelverket.   

 

Neste møte: 24. april 2018 
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