
Protokoll NKKs Jakthundkomité (NJK) 
Møte nr. 2- 11.juni 2019 i NKKs lokaler 

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)- ikke møtt 

Eva Pedersen (Adm) – referent 
 

Sak 11/19 
 

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. 

 
Sak 12/19 
 

Søknad om dispensasjon fra jaktprøvereglementet for drivende hunder tilsluttet NHKF. 
NHKF søker om dispensasjon for avvik i §7.1 Innledende bestemmelser; Ved alle prøvetyper skjer 
bedømmelsen av en dommer for hver hund.  NHKF ønsker å benytte to-dommersystem under Nordisk 
Mesterskap for støvere i 2020. Mesterskapet er en Eliteprøve (EP) m/CACIT og teknisk arrangør er Vestfold 
Harehundklubb. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité innvilger søknad om dispensasjon fra jaktprøveregelverket for drivende hunder 
tilsluttet NHKF ift. 7.1, innledende bestemmelser, ihht fellesbestemmelser 1.5 

 

Sak 13/19 
 

Endelig revidering av jaktprøveregler for drivende hunder tilsluttet NHKF – se tidligere sak 4/19 
NHKF har gjennomgått og revidert sine prøveregler for drivende hunder, og har etter sitt 
representantskapsmøte (RS) gjort en justering på det som ble fremlagt på NJK-møtet i mars. Reglene 
stenges for revidering fra 1.7.2019- 30.06.2023 

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtar å godkjenne den fremlagte endringen av regelverket, som gjøres gjeldende fra 
1.7.2019-30.06.2023. 
 
Sak 14/19 Delegerte beslutningsområder fra NJK til medlemsklubber/forbund innen jakthundsektoren.   

Dokumentet stemmer ikke lenger med dagens situasjon og må revideres. 

Vedtak: NKKs jakthundkomite viser til de nye disiplinærbestemmelsene og vedtok å revidere 
beslutningsdokumentet.  

Sak 15/19 Søknad om støtte til landslag. 
Det er mottatt 1 søknad om støtte til landslag. Den er fra Fuglehundklubbenes Forbund. Søknaden gjelder 
verdensmesterskap for stående fuglehunder i 2020. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité viser til HS vedtak om støtte til landslag fra 2013: 
Ved deltakelse i internasjonale mesterskap gjelder følgende retningslinjer med hensyn til økonomi og NKKs dekning: 



1. Lagleder/kompetansegruppe/administrator sender søknad til NKKs administrasjon om støtte til landslag innen 1. 
juni året før arrangementet. Søknaden må omfatte kostnader til støtte til deltakere, representasjonstøy, utgifter til 
lagleder og påmeldingsavgifter pr. mesterskap.  

2. Laget gis anledning til å skaffe egne sponsorer så lenge disse ikke kommer i interessekonflikt med NKKs 
hovedsponsorer. Liste over andre sponsorer bes sendt i kopi til NKKs administrasjon.  

3.Deltakerstøtte som ytes ved: 

• Europamesterskap/verdensmesterskap: inntil kr 3000,- pr. ekvipasje uavhengig av mesterskapets varighet 
og antall deltakere i troppen.  

• Nordisk mesterskap: inntil kr. 300,- pr. stevnedag og inntil én treningsdag i forbindelse med stevnedagene.  
Innvilget støtte vil bli utbetalt i etterkant av mesterskap på bakgrunn av dokumentert deltakelse fra 
landslagsleder.   

På bakgrunn av disse retningslinjene, vedtok NJK å støtte landslaget for stående fuglehund med 3000.- pr deltaker.  

Sak 16/19 Klage på bedømming- drevprøve for dachshund. 
Hundeeier klager på bedømming. Mener dommer var usikker rundt bedømmingen. Fører fikk ingen 
tilbakemelding eller noen varsel på hvordan prøven hadde gått når prøven var ferdig.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteen innstilling og gi hunden 0. premie. 

Sak 17/19 Økonomisk støtte til dommerutdanning. 
Prosedyren som har vært knytte 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 NKKs jakthundkomite vedtok å følge tidligere prosedyre ved fordeling av 
budsjettmidler. Vedtaket gjelder for 2019 og vil bli vurdert på nytt etter vedtatt budsjett for 2020. NJK vil vurdere 
nærmere behov og tiltak knyttet til bruk av fondet som er vedtatt av RS. NKKs jakthundkomite vedtok 
dommerstøtte iht. RS vedtak angående «støtte til dommerutdanning jaktprøvedommere».  

Klubb/forbund: Beløp Tildelt 
Norsk Retriverklubb    170 250    30 000 
Norske Elghundklubbers Forbund 1 260 865   300 000 
Norske Harehundklubbers Forbund    869 600  200 000 
Fuglehundklubbens Forbund 1 284 400  300 000 
Norsk Bassetklubb    118 250    15 000 
Norske Dachshundklubbers Forbund    150 000    20 000 
Norsk Spesialkubb for Finsk Spets & Nordbottenspets        5 000      5 000 
Kompetansegruppen Ettersøk    125 000  110 000 
Totalt 3 983 365  980 000 

 

Sak 18/9 Sak fra Fuglehundklubbenes Forbund vedr. kupert hund. 
I november 2018 tok FKFs VM komitè ut ekvipasjer som skal representere Norge i Serbia i oktober 2019.   
To av hundene er av rasen korthårete vorstehhund, som er importert fra Serbia og lovlig halekupert i sitt 
hjemland. 



Vedtak: NKKs Jakthundkomité viser til Landbruks- og matdepartementet forskrift om forbud mot å stille hunder som 
har fått øre og/eller hale kupert: 
§ 4.Forbud mot å stille ut kupert hund 
» Det er forbudt å stille ut hund som har fått øre og/eller hale kupert. Forbudet gjelder alle arrangementer som er en 
del av avlsarbeid, og alle arrangementer hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør og/eller prestasjon. 

Sak 19/19 Årsmelding 2018 
Administrasjonen har mottatt årsmelding 2018 fra KG ettersøk. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè tok saken til orientering. 

Sak 20/19 Ansvar ved tillitsverv. 
På grunnlag av publisering på nett ønsker NTK en avklaring på roller og ansvar knyttet til tillitsverv. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at brev sendes til Hordaland og Bergen Dachshundklubb og ber om uttalelse 
vedr. annonse rasemesterskap for terrier. Saken blir så tatt opp igjen på neste møte. 

Sak 21/19 Nye dommerautorisasjoner 
Drevprøve for dachhund: 
Kristoffer Heldal, 3746 Skien 
 
Ettersøk 
Prøsch, Carl Sverre, 7374 Røros 
Næs, Halvor Aslak, 3750 Drangedal 
Pedersen, Stine- Renate, 9392 Stonglandseidet 
Norheim, Morten, 6869 Hafslo 

  

  

Elghundprøve – Løshund 
Aasbø, Halvor: Hageroveien 18, Fiane, 4993 Sundebru 
Bøhle, Jan: Brårveien 249, 3175 Ramnes  
Ildstad, Tor Ingar, 2940 Heggenes 

Harehundprøver: 
Roger Henriksen, 7336 Meldal 
Jonny Andersen, 1187 Oslo 
Marin Evy Askeland, 2074 Eidsvoll Verk 
Vegard Aasdalen, 2055 Nordkisa 
Øyvind Kolgrov, 2408 Elverum 
Tord Aksel Flindrum, 2170 Fenstad 
Kjell Arvid Briskodden, 2870 Dokka 
Svein Erik Tomter, 2825 Gjøvik 
Henning Sørbønsveen, 2372 Brøttum 
Tore John Faråsengen, 2093 Feiring 
Randi Askevold Holmelid, 2093 Feiring 

Espen Kolloen, 2387 Brumunddal 
Jon Magne Volden, 2830 Raufoss 
Arvid Handberg, 7318 Agdenes 



Paul Bengt Larsen, 7560 Vikhammer 
Jon Martin Støver-Hofstad, 7510 Skatval 
Carl Inge Røraas, 3614 Kongsberg 
Stig Rønsåsbjørg, 7520 Hegra 
Martin Johansen Wanderås, 7605 Levanger 
Andreas Johansen Wanderås, 7605 Levanger 
Ole Martin Almlid, 7630 Åsen 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering. 

Sak 22/19  Orienteringsnotat- referat- Meeting of the FCI English Pointer Commission 17.3.2019 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering. 

Sak 23/19 Mottatt klage på NM drevprøve for dachshund. 
Det er oppgitt annen frist for påmelding på hjemmesider, enn den som står i terminlisten og hunder er 
påmeldt og tatt ut til NM før fristen. 

Vedtak: NKKs jakthundkomite vedtok at brev sendes arrangør og ber de forholde seg til fristen som ligger i 
terminlisten. 

 

 
NM for harehundprøver- småhund 
NM for harehundprøve- småhund avholdes i Telemark 14.11.2019. Her skal det deles ut NKK pokal og NM 
plakett. Det er ønskelig fra HS at noen fra NJK kan delta under middagen og dele ut dette. Representant fra 
NJK deltar. 

 

50 års jubileum 
Namdal Fuglehundklubb fyller 50 år den 15. juni og i den anledning vil administrasjonen høre om det er en 
av NJKs medlemmer som har anledning til å delta på jubileums festen og dele ut jubileumsplakett. Plakett 
ble overlevert klubben på jubileumsfesten. 

Inntrøndelag Fuglehundklubb fyller 50 år i 2019, NJK v/leder delte ut jubileumsplakett fra NKK ved 
jubileumsutstillingen til klubben den 15. juni. 

 

Møtedatoer 2019: 
  3. september 2019 
26. november2019 

 
 
 

 


	Protokoll NKKs Jakthundkomité (NJK)

