Referat møte i KGE, 13. juni 2018
Tilstede: Hans-Petter Klokkerengen, Knut Herland, Roger Sjølstad og Janne Gregersen (adm.).
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Manglende protokoller på NKKs nettsider
Det etterlyses de siste protokollene fra KGEs møter på NKKs nettsider, disse bes publisert snarest.
Godkjenning av nye prøveregler for blodspor og nye kritikkskjemaer
Det fremlagte utkastet godkjennes med noen mindre justeringer. Dette oversendes øvrige
medlemmer i KGE for en siste gjennomlesning, før sak fremlegges for NJK.
Videre arbeid med oppdateringskurs for ettersøksdommere
Det jobbes med å få til samling på Vestlandet, men det er fortsatt noen ting små avklares med lokal
arrangør før samling kan holdes.
Evaluering av nytt prøveprogram for blod-/fersksporprøver
Ønskelig at kritikkene kan skrives rett inn i programmet av den aktuelle dommer.
Det er ønskelig at klubber/forbund kan få representant fra administrajsonen til å holde brukerkurs
for arrangørene.
Oppnevning av regionale kursledere for å holde regionale oppdateringskurs
Det må utarbeides et skriv som presenterer oppgaven/mandat for rollen som kan sendes klubbene
for å inn forslag på aktuelle kandidater. RS utarbeider skriv i samarbeid med administrasjonen.
Kvalitetssikring av innsendte prøveresultater og skjema for godkjenning av ettersøkshunder
Pr. i dag er dette en manuell jobb, men dette vil trolig bedre seg med det nye prøveprogrammet for
fersk- og blodsporprøvene.
Kvalitetssikring på at krav til kompetanse/kurs for å gå «ettersøk videregående» følges opp av
kursarrangør
Det er ikke gode nok rutiner hos kursarrangører av «e.søk v.g» på å sjekke om kravene for deltakelse
er oppfylt, og dette må vi adressere.
Det utarbeides et standardsvar på epost som benyttes som svar ved godkjent kurs, hvor det
informeres om krav til deltakelse ref. forskriften og viktigheten av å følge det opp.
Det er ok med observatører på slike kurs, men disse skal ikke stå på deltakerlisten eller få utlevert
deltakerbevis.
Klager på personer som har gått kurs, og ikke står på listen over ettersøkspersonell
Det henvises til forskriftens pkt. 6.3.
For unntakene som er nevnt i samme pkt. må vedkommende selv ta initiativ til å melde fra om at
man oppfyller for unntak, samt selv pliktig til å dokumentere at krav er oppfylt.
Eventuelt

- Skjema for registrering av ettersøkshund på NKK.no oppdateres med riktig adresse nå som
adressen forandret.

- KGE ønsker tilbakemelding på om KGEs årsrapport er sendt Miljødirektoratet slik det ble bedt om
ved innsending.
- Det er kommet spørsmål om hvorvidt man kan registrere utenlandske hunder i
ettersøkregistreret.
Ved test kunne man legge inn svensk fører på norskeid hund. Men ved gjennomgang av
instruksen finner administrasjonen følgende tekst: «2.2 Deltagelse m.v., 2.2.1 Hunder: Alle hunder
må være ID-merket, og minimum innført i Dyreidentitet sitt register.»
Det er i DyreID sitt register ikke anledning til å registrere utenlandske hunder, slik at der faller
muligheten for registrering av utenlandsk hund bort.
- Regler for NM blodspor sendes ut på høring i løpet kort tid, slik at disse er klare til 2019.

