
PROTOKOLL 

NKKs Jakthundkomité (NJK) 
Møte nr. 3/2018 19. juni 2018 

Møtende 

Kjell Kruke (gruppe 5) leder 
Knut Framstad (gruppe 8) 
Stein Wahlstrøm (gruppe 6) 
Alfred Sæther (gruppe 7) 
 
Hilde Engeland (Adm) - referent 

 
Meldt fravær: Trude Granhus (gruppe 3 og 4) og Jan Helge Nordby (HS) 
 
 
 

Sak 27/18 
 

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 2/18 16.april 2018.  

Sak 28/18 Rapport på hund - Dovrefjellprøven  
Engelsk setter Bjønnmyras Era (NO 47491/15) skal ifølge dommernes rapport uprovosert 
utvist uønsket adferd mot dommer under jaktprøve med ref.nr 50-18047. Adferden beskrives 
av dommer som overraskende hvor hunden sliter seg løs fra fører og biter dommer som 
innledningsvis står cirka 10 meter fra hunden. Hunden biter dommer to ganger. Dommer 
beskriver bittene som såpass kraftige at bare hans kraftige klær hindrer større skade. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteens innstilling og utestenger hunden Engelsk setter 
Bjønnmyras Era (NO 47491/15) fra jaktprøver på livstid. Begrunnelse for en så streng 
reaksjon er dommernes beskrivelse av en uprovosert aggresjon mot et menneske som ikke er forenelig med 
hundens deltagelse på jaktprøver. 

 

Sak 29/18  Rapport på hund – Hovden, ref.nr 50-18048 
Engelsk setter Hågakollens Eros NO39192/13 har ifølge dommernes rapport utvist uønsket 
adferd mot makker, Breton Reisavatnet’s JC_Zack reg nr NO38741/13 under jaktprøve, ref.nr 
50-18048. Det beskrives ingen forutgående provokasjon fra makkers side, men dommerne 
skriver at de ikke direkte ser innledningen til slåsskampen. Zack svarer kontant og hundene 
må skilles av førerne. Noe blod og pels ses på stedet uten at synlige skader kan observeres. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok, på bakgrunn av at det beviselig har vært en hendelse mellom hundene 
Engelsk setter Hågakollens Eros NO39192/13 og Breton Reisavatnet’s JC_Zack reg nr NO38741/13, men som 
følge av uklart hendelsesforløp, å ilegge begge hundene en advarsel, jf NKKs lover §7-9 annet ledd bokstav a) 
jf første ledd bokstav a). 



Sak 30/18  Reviderte jaktprøveregler retriever 
Norsk Retrieverklubb (NRK) har fremlagt reviderte jaktprøveregler for retriever. På bakgrunn av vedtak om 
å sende regelverket i retur til klubben i sak 15/18, har nå NRK sett på de punktene som ble påpekt og 
utbedret noen av disse. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok det fremlagte regelverk for retrieverprøver, hvor punktet om krav til 
medlemskap i pkt. 3.4 blir strøket i sin helhet. Regelverket gjøres gjeldende fra 1.1.2019 og låses for en periode på 3 år 
til 31.12.2021. 

NKKs Jakthundkomité vedtok videre å la tollerprøven implementeres i dagens regelverk, med en justering i pkt 3, s 7 i 
dagens regelverk hvor tollerprøven føres i listen over aktuelle prøveformer. Tollerprøven settes inn som nytt kap 12 i 
dagens regelverk. Regelverket blir publisert som versjon 2 med virkning fra 1.7.18.  

Sak 31/18  Søknad om dispensasjon fra utdanningsregler for hiprøver 
Det er mottatt en søknad om dispensasjon fra utdanningsreglene for hiprøvedommere, som etter 
vurdering av FK Hi nå er klar for behandling i NJK. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok  å avslå søknad om dispensasjon på grunnlag av svært manglende utfylte 
aspirantarbeider. 
Sak 32/18 Høringskommentar vedrørende forslag til endring i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet 

av rovvilt 
NKK har sendt inn høringskommentarer i sakens anledning etter innspill fra NJK.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering 
 
Sak 33/18  Orientering – nytt medlem Fagkomite Hi 

Roger Åsheim er valgt som nytt medlem i FK hi 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok informasjonen til orientering.  

Sak 34/18 Dommerautorisasjoner – nye og entledigede dommere 
  
Nye autorisasjoner:  
 Ettersøk 

Hans Kåre Røysland, 3216 Sandefjord 
Anders Thorrud, 3031 Drammen 
Evan- Andrè, 3055 Krokstadelva 
Vegard Grefstad, 7334 Storås 
Svenn Magnus Runde, 6260 Skodje 

Brukshundprøve for schweisshund 
Jostein Meland 

Sak 35/18  Minimumsalder for start på jaktprøver 
De fleste regelverk har en bestemmelse om nedre alder for hunden for å delta på arrangement. Ved 
gjennomgang av prøveregelverkene tilhørende mandatområdet for NJK er det oppdaget regelverk hvor 
nedre aldersgrense ikke fremkommer.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innta regel om minimumsalder i Fellesbestemmelsene pkt 1.2.1. Første setning 
i annet ledd lyder etter endring: Alle hunder må være fylt 9 måneder på prøvedagen og ID- merket for å delta på 
terminfestet arrangement. Vedtaket gjelder fra 1.7. 2018.  



Sak 36/18  Rapport NM- vinterkvalifisering  
Deltaker under NM-vinter kvalifisering fredag 23.03.18 og i kvalitetsklasse den 24.03.18 skal ifølge 
dommerrapport ha sparket, slått med skistaven og brukte unødvendige harde midler for å få hunden 
til gå pent i bånd. Et vitne beskriver at deltager slo hunden med knyttet neve. Samtlige av vitnene i 
saken bekrefter at hendelsen har funnet sted. Det er ikke rapportert om synlige skader på hunden. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteens innstilling og utestenger deltageren fra jaktprøver i to -2- 
år, jf. NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav g), jf. § 7-2 første ledd bokstav e). 

Sak 37/18  Regelverk blod- og ferskspor 
Etter flere høringsrunder og mye arbeid med blod- og fersksporreglene har man nå kommet til en løsning 
som samsvarer med klubbenes ønsker. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok de reviderte reglene for blod- og fersksporprøver. Regelverket gjøres gjeldene fra 
1.1.2019 og låses for en periode på ett år frem til 31.12.2019. 
Sak 38/18  Suspensjon av prøvedommer 

Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) har anmeldt, jf NKKs lover § 7-6, en av sine medlemmer på 
grunnlag av en rekke varsel samt at vedkommende er politianmeldt for straffbare forhold etter 
straffelovens bestemmelser i kap 26.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å suspendere dommer, med umiddelbar virkning fra 15.juni 2018, som 
ettersøksdommer, jf NKKs lover § 7-3 jf § 7-7.  

 

Neste møte: 14. august 2018 i henhold til vedtatt møteplan 
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