
 
 
Protokoll NKKs Jakthundkomité (NJK) 
Møte nr. 1/27. mars 2019 

Møtende 
Jostein Dahle (gruppe 5) leder  
Trude Granhus (gruppe 3 og 4)  
Stein Wahlstrøm (gruppe 6) 
Alfred Sæther (gruppe 7) 
Svein Scheie (gruppe 8) 
Jørn Presterudstuen (HS)- forfall. 

Eva Pedersen (Adm) – referent 
 

Sak 1/19 
 

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 den 11.desember 2018. 

Sak 2/19 
behandlet 
pr e-post 

Søknad om dispensasjon fra regelverk på Eliteprøve for harehund. 
Nord-Norge Harehundklubb søker om dispensasjon fra «regler for drivende hunder tilsluttet NHKF» §2.8 
«instruks for NKKs representant». Årsaken til søknaden om dispensasjon fra §2.8 med teksten «NKKs 
representant og prøveleder kan ikke gå med aspirant, men de kan ha elev» begrunnes med at klubben ikke 
har nok tilgjengelig personell til å gjennomføre aspirantarbeid uten at NKKs representant, eller prøveleder 
tar med seg en aspirant ved dag 2 på deres Eliteprøve søndag 3. februar.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å godkjennedispensasjonssøknaden fra NHKF.(fjernsak behandlet) 
 

Sak 3/19 Økonomisk støtte dommerutdanning- fastsette retningslinjer 
Prosedyren som har vært knyttet til støtte til dommerutdanning for jaktprøvedommere, og 
som har vært fulgt frem til i dag, ble etablert av NJK i slutten av 2012.  Prosedyren la til grunn at klubber og 
forbund (inkl.KG for ettersøk), som ønsket støtte til dommerutdanning av jaktprøvedommere påfølgende 
år, måtte søke NJK om midler til dette innen 31. mars.  
NJK har så behandlet innkomne ønsker/søknader og har gitt sin innstilling til budsjett innen 1. juni.  
Det ble også i år sendt ut e-post til alle klubber som ligger under NJK sitt område. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge RS vedtak, og ber derfor klubbene søke på nytt om midler til 
dommerutdanning for en 5 års periode. Ny e-post sendes ut til klubber og forbund. 
Sak 4/19 Regelverk – revidert jaktprøveregler for drivende hunder tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund. 

NHKF har gjort en revidering av jaktprøveregler for drivende hunder tilsluttet NHKF. 
Regelverket stenges for revidering fra 1.7.2019-30.6.2023 

Vedtak: Etter innstilling fra administrasjonen og i samråd med styret i NHKF vedtok NKKs Jakthundkomité å 
forhånds godkjenne reviderte jaktprøveregler for drivende hunder tilsluttet NHKF. Godkjennelsen åpner for 
eventuelle mindre justeringer etter at RS i NHKF har godkjent det. 



Sak 5/19 Regelverk-reviderte drevprøveregler for dachshund 
NDF har gjort en revidering av drevprøveregler for dachshund.  
Regelverket stenges for revidering fra 1.7.2019- 30.06.2021 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å godkjenne reviderte jaktprøveregler for dachshund.   

Sak 6/19 Disiplinærsak- ettersøksdommer 
NKK er kjent med at en ettersøksdommer har over en lengre periode uttrykt seg negativt på sosiale medier, 
til arbeidet KG ettersøk utfører. Det er flere Facebook oppslag hvor dommeren har uttrykt seg utilbørlig 
negativt mot vedtak i NKK, samt oppfordret til boikott av arrangementer, blant annet NM blodspor 2019. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å anmelde saken til domsutvalget jf. §7-6 i NKKs lover.   

Sak 7/19 Nye retningslinjer for NM blodspor 
KG ettersøk har laget utkast til nye regler for avholdelse av NM blodspor. Det er 9 år siden disse 
reglene ble revidert sist. De største endringene i de reviderte reglene er som følger: reglene har 
blitt oppdatert med ny klasse (Eliteklasse) EK, prøven arrangeres som en to- dagers prøve med 
finale siste dagen og det er 2 dommere pr ekvipasje i finalen. 
Reglene godkjennes for 2019 som et prøveår.  

Vedtak: NKKs jakthundkomité vedtok å godkjenne reviderte regler for NM blodspor gjeldende for 2019. 

Sak 8/9 NJFF dommere 
For å bedre samarbeid vedrørende ettersøk, har det vært avholdt møte mellom KG ettersøk og NJFF. Det er 
ønskelig å avholde felles dommerkonferanser og dommeroppdateringer.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité stiller seg positiv til at NKK og NJFF samarbeider om avholdelse av 
dommeroppdatering og dommerkonferanser ettersøk. Det er ønskelig å få en uavhengig liste over NJFF dommere, 
som brukes/ legges inn i prøveprogrammet som «gjestedommer» for å kunne dømme godkjenningsprøver 
(godkjenning av ettersøkshund).  

Sak 9/19 Dommer hi- prøver- tidligere sak 31/18 
Endelig søknad om godkjenning fra NN som dommer for hiprøver etter sak 31/18 

Vedtak: Aspirant arbeidet med innsendte dokumenter godkjennes ikke. Jakthundkomiteen pålegger kandidaten å  
starte på ny utdannelse iht.  utdanningsreglene for Hiprøve dommere. Jakthundkomiteen presiserer viktigheten 
med å føre alle dokumenter under utdannelsen iht. utdanningsreglene til NKK. 
NKKs jakthundkomitè vedtok å ikke autorisere NN som dommer for hiprøver. 

Sak 10/19 Eventuelt- drøftingssaker 
Prøveledelse 
Det er et ønske fra jakthundmiljøet på en kompetanseheving til de som skal inneha prøveledelse 
(prøveleder og NKK rep.)  
De får en tilleggs utdannelse på datasystemer, fellesbestemmelsene og prøveregler. Særlig ift. det nye 
disiplinær systemet. Dette kan/bør gjøres i det enkelte rase forbund/raseklubb, der NKK sentralt 
utformer et kompendium innenfor dette. 
 
Fellesbestemmelser jaktprøver inkl. Disiplinær bestemmelsene. 
Her er vel dette en oppfølging fra tidligere behandling, der komiteen har bed om at 
fellesbestemmelsene åpnes i forbindelse med innføring av det nye disiplinærsystemet, samt en 
gjennomgang av bestemmelsene generelt. 
Fellesbestemmelsene er sendt ut på høring til klubber og forbund. Frist for høringssvar er den 1. juni. 



Ferdigmelding system jaktprøver 
En modernisering av «ferdigmeldinger», dette må kunne gjøres mere enklere/effektivt med data  
jmf. ettersøksprøver. Et ledd i dette er å gjøre PDF filene i prøvemappen skrivbare, slik at klubbene kan 
fylle rett inn i skjemaene og sende pr e-post. 
 
Krav til å få referanse nr. på prøver  
Komiteen diskutert hva som kan gjøres for å få klubbene til å overholde krav om ferdigmelding og bruk 
av NKK påmeldingsløsning. Prøvearrangør har 4 uker på å gjøre ferdig prøven. Må overholdes. 
Påmelding må/skal gjøres på NKKs påmeldingsløsning som dagens praksis på ettersøksprøver bl.a. og 
det bør innføres i andre prøver i regi av NKK. Dette vil gi en sikkerhet på data overførsel mellom 
prøveregistrering og DogWeb Arra. Det vil også medføre en kontroll på medlemskap i NKK eller 
samarbeidene klubber.  Dette tas inn i fellesbestemmelsene ifb. Revisjon. 

  

 
Orienteringsnotat NM arrangementer 2019 

Møtedatoer 2019: 
11. juni 2019 
  3. september 2019 
26. november2019 
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