
REFERAT MØTE KG ETTERØK 8.februar 2018 
 
Tilstede: Knut Herland, Hans Petter Klokkerengen, Roger Sjølstad 
Hilde Engeland fra adm (referat) og Marianne Ono Njøten under deler av møtet 
 
 
1: Konstituering av KGE etter ny oppnevning av gruppa 

• Roger Sjølstad er valgt inn som nytt medlem av Jakthundkomitéen etter forslag fra klubber/ 
forbund 

• Leder Knut Herland  
 
2: Orientering om oppdateringskursing av ettersøksdommere og hva gjør vi for å kurse flere. 

• Ønske om kurs på Helgeland og Vestlandet 
o KG vil prioritere disse to kurs i 2018 

• Kontroll på hvem som har hatt kurs 
• Regionskurs – utdanne regionledere som holder kurs i sine regioner 
• Avtale med NJFF ifbm kursing – samarbeid med kursing av ettersøksdommere 

 
3: Behov for justering av reglene når elektronisk prøveadministrasjon tas i bruk. 

• Elektronisk påmelding er under utvikling 
• Elektronisk påmelding vil også få slutt på ukulturen med at det avtales direkte med dommer 

for påmelding 
• Gjennomgang av det nye systemet ble gitt av Elisabeth Jangås – systemet vil være klart til 

bruk innen kort tid. 
 
4: Ønske om endringer i fellesbestemmelser pkt. 1.2.5 Ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift. 

• Ved revidering av regelverket foreslås endret slik at klubben gis anledning til å holde tilbake 
25% av påmeldingsavgiften. Følgende forslag fremmes for NJK:  

1.2.5 Ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift 
Påmeldingsavgiften tilbakebetales i sin helhet (arrangør kan holde tilbake 25 % 
administrasjonsgebyr) hvis: 
• Påmeldingen ikke godtas. 
• Prøven ikke avholdes/prøven er begrenset og påmeldt deltaker ikke kommer med. 
• Prøven legges til annen dato enn annonsert. 
• Dersom ny prøving av hund ikke er mulig etter at protest er godkjent. 
• Ved forfall legitimert med veterinærattest. 
• Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises eller utestenges under 
prøven, se punkt 1.2.6 og 1.2.7. 
• Ved bortvisning av deltager refunderes ikke påmeldingsavgiften, se punkt 1.4.1. 
• Eieren og den som disponerer hunden er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. 
• NKK, arrangør, dommer, NKK-representanten eller andre som medvirker ved 
arrangementet er ikke ansvarlig for tap eller skade ut over tilbakebetaling av 
påmeldingsavgiften. 
 
 
5: Budsjett og disponible midler i 2018 

• Deler av midler fra 2017 overføres til 2018.  
• KG har ikke søkt midler for 2018 til dommeroppdateringer 
• KG fremmer søknad om midler til 2019 til NJK 

 
6: Årsmelding KGE 2017 



• Administrasjonen bistår med opplysninger  
 
 
7: Regelverket 

• Dagens regelverk gjelder inntil videre (sluttdato fjernes) til nytt regelverk er vedtatt i NJK 
• Roger gjennomgikk kort forslag til nytt regelverk konkurranse utarbeidet etter innspill fra 

høringsinstansene.  
 

 
8: Ettersøk videregående kurs 

• Ønske om at disse kursene blir mer synlig på NKK.no 
 
 
  
 


