
Protokoll fra møte i NKKs Jakthundkomité den 3.september 2019. 
Møte nr. 3. 
Sted: 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) 

Eva Pedersen (Adm) – referent 
 

Sak 23/19 
 

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 24/19 
Behandlet 
pr epost. 

Søknad utdanning tollerjaktprøvedommere. 
I jaktprøveregelverket for retriever er ikke utdannelsen av tolling jaktprøvedommere tatt inn i kapittelet om 
utdanning. Det eksisterer heller ikke den nødvendige kompetansen blant jaktprøvedommere i Norge til å 
bistå en slik utdannelse. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok å dispensere fra regelverket for retrieverprøver, jf pkt 1.5, slik at inntil 3 
kvalifiserte kandidater kan gjennomføre utdannelsen i regi av Tollingjaktkomiteen i SSRK (Svenska Spaniel och 
Retrieverklubben). Autorisasjon skjer i henhold til gjeldene regelverk. 

 

Sak 25/19 
Behandlet 
pr epost 
 

Evaluering av HS vedtak 132/16– utstillinger samtidig med NKK utstillinger.  
Hovedstyre skal evaluere sitt vedtak i sak 132/16 i høst i tråd med vedtaket. NKKs særkomte for 
utstillinger (NSU), anmoder Hovedstyret om å stramme inn og/eller endre vedtakene som gjør at 
antallet utstillinger samtidig med NKKs utstillinger kan utvikle seg videre i den retning som terminlisten 
for 2019 viser. Særkomiteen mener det bør kunne være åpning for at rasespesialer kan arrangeres slik 
som tidligere på motsatt dag av NKKs utstilling og innenfor en radius av 75 km. Raseklubb må være reell 
arrangør. NSU mener også at unntak for jakthunder bør oppheves, og har bedt om en uttalelse fra NJK. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomite forslag er at dagens ordning opprettholdes, og at NKK involverer 
raseklubbene/forbund på utvelgelse av dommere til NKK utstillinger. 
Sak 26/19 Deltakelse på landslag- kuperte hunder- klage på vedtak 

FKFs VM komite har tatt ut ekvipasjer som skal representere Norge i Serbia i oktober 2019, hvor to av 
hundene er importert og lovlig halekupert i sitt hjemland. NJK fattet vedtak om at hundene ikke kunne delta 
for NKK all den tid de er kuperte. Dette vedtak er påklaget av FKF. NJK saksbehandler søknad på nytt da det 
er fremkommet nye opplysninger i saken 

Vedtak: NJK innvilger søknaden fra FKF med 5 mot 1 stemme. Svein Scheie stemte for administrasjonen sitt forslag. 
NJK ber hovedstyret i NKK gjennomgå regelverket og praksis ift. Øre- og halekuperte hunder 
Saken sendes over til Hovedstyret for endelig vedtak.   



Sak 27/19 Endring i jaktprøveregelverket for drivende hunder tilknyttet NHKF  
NHKF søker om dispensasjon fra pkt. 10 i jaktprøveregelverket hva gjelder benyttelse av peileutstyr. 

Vedtak: NJK vedtok at ved følgende mesterskap (Norgesmesterskapene for Støver og Småhund, Nordisk Mesterskap 
for støver og Damekampen i regi av NHK). er det obligatorisk å benytte peileutstyr. Arrangør stiller med peileutstyr, 
slik at startende hunder kan følges live. Sportrack/logg kan ikke brukes som bakgrunn for eventuell klage på 
bedømmelse, og danne grunnlag for behandling av prøven ved dommermøte. 

Sak 28/19 Fellesbestemmelsene  
Etter vedtak i RS har det blitt endringer i andre regelverk som påvirker fellesbestemmelsene for jakt- og 
brukshundprøver, og man anser det nødvendig med en tilpasning. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité ber administrasjonen tilpasse fellesbestemmelsene til de vedtatte nye 
disiplinærsystemet blant annet NKK representantens instruks. NJK ønsker at det utarbeides en mal som gjelder for 
alle prøvetyper. Fellesbestemmelsene legges frem for ny behandling på møte den 26.november. 
Sak 29/19 Norsk Terrierklubb «rasespesialen». Oppfølging fra forrige møte. 

Har ikke mottatt uttalelse fra Norsk Terrier Klubb. Venter på svar, før saken kan behandles.  
Settes opp på neste møte. 

Vedtak: NKKs jakthundkomité vedtok  

Sak 30/9 Høringer, 3 stk. Naturmangfold, Åte og Hjortevilt 
Miljødirektoratet samler fire eksisterende forskrifter som regulerer innfangning, uttak, 
oppdrett og hold av vilt, og håndtering av dødt vilt, til en felles forskrift. 
Følgende forskrifter samles i viltforskriften (blir nyopprettet): 
Forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltarter som gjør skade eller som 
vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon (skadefellingsforskriften), 
Forskrift 15. februar 1999 nr. 357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet 
område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt (holdforskriften), 
Forskrift 14. mars 2003 nr. 349 om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller 
andre særlige formål (innfangingsforskriften), og 
Forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretakelse av dødt vilt (fallviltforskriften).» 
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-Viltforskrift-2 
0197911/ 

Forslag til vedtak: NKKs Jakthundkomité etterlyser høringen om naturmangfold. 

Sak 31/19 Prøveledelse 
Raseklubber og forbund får ansvar for å foreta opplæring/kursing av riktig antall personell til prøveledelse, 
antallet må stå å stil med prøveaktiviteten. 
Kvalifikasjoner på kandidater: 

• NKK rep. Skal ha dømt prøveformen i min. 3 år 
• Prøveleder må ha god erfaring fra tidligere 
• god bruker nivå på data/it 
• egnet personlighet (lederskap) 
• respektert/anerkjent i miljøet 

Kurset skal inneholde: 

• Fellesbestemmelser 
• Disiplinærbestemmelsene NKK 
• Aktuelle prøveregler 

http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-Viltforskrift-2
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-Viltforskrift-2


• It/data 

Raseklubber og forbund ajourholder deltaker lister, og rapporterer til NKK. NKK lager en oversikt over 
personell med oppdatering utdannelse på prøveledelse. NKK fremskaffer relevante dokumenter og 
informasjon på forespørsel. Kostnader dekkes av raseklubber og forbund, å legges inn under 
dommerutdannings søknader.  

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok det oppsatte forslaget. 

Sak 32/19 Oversikt over utdanning prøvedommer.  
Holde fokus på dommerutdanning. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok informasjonen til orientering. 

Sak 33/19 Samarbeidsavtalen mellom NJFF/ NKK utstillinger m.m. og signert avtale 10.august 2019 om ettersøk. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok avtalene til orientering. 

Sak 34/19  Endring av jaktprøveregler for retriever 
Etter regelverksrevideringen av jaktprøveregler for retrievere i 2018 er det oppdaget en mangel i 
regelverket. NRK har sendt søknad om endring av reglene. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å ikke godkjenne endringen av Jaktprøveregler.  

Sak 35/19 Oppnevning av FCI representanter 
Hvert annet år er det oppnevning av representanter til ulike FCI komiteer, og disse oppnevnes etter forslag 
fra klubber, forbund og regionene. 
FCIs commission for British Pointers  Elisabeth Kallevig 
FCIs commission for Continental Pointers Audun Kristiansen 
FCIs commission for Retrievers   Øyvind Weel 
FCIs commission for Spaniels   Knut Framstad 
FCIs commission for Earth Dogs   Trude Granhus 
FCIs commission for Hounds of the 6th Group Tom Wenger 

Vedtak: NKKs jakthundkomitee vedtar å oppnevne de fremlagte representantene til FCI-komiteene for perioden 
2019-2021. Trude Granhus var ikke med på behandlingen av denne saken. 

Sak 36/19 Mottatt klage på NM drevprøve for dachshund.  
Se sak 23/19. Saken ble behandlet på forrige møte, hvor NJK vedtok at brev skulle sendes arrangør. 
Svar fra Norske Dachshundsklubbers Forbund er mottatt. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitee vedtar at det er fristen i terminlisten som gjelder for påmelding til NM. 

Sak 37/19 Nye dommerautorisasjoner  
Bruksprøve for schweisshund: 
Gran, Håkon, 6783 Stryn 
Andersen, Beate Smestad, 2340 Løten 

Ettersøk 
Ballo, Annbjørg, 9800 Vadsø 
Fossbakk, Knut, 7520 Hegra 
Nordby, Jan Helge, 2636 Øyer 
Borgedal, Erlend, 2634 Fåvang 
Myrum, Håvard, 2680 Vågå 



Hovhaugholen, Tor Ivar, 2660 Dombås 
Gregersen, Janne, 1929 Auli 
Haugland, Marit, 4715 Øvrebø 
Eggen, Odd Roger, 7590 Tydal 
Pedersen, Stine Renate, 9392 Stonglandseidet 
Kvisler, Vibeke 

Elghundprøve – Bandhund 
Tjelta, Tor Sølve, 4026 Stavanger 
Hovhaugholen, Tor Iva, 2660 Dombås 
Dag Gjerde, 5308 Kleppestø  

Elghundprøve – Løshund 
Sjulstad, Kjartan Skaare, 3275 Svarstad 
Kvåle, Tony Hageberg, 2164 Skogbygda 
Langen, Arne, 7374 Røros 

Fuglehundprøve  
Alm, Ørjan, 8255 Røkland 
Herje, Brian, 7724 Steinkjer 
Wang, Pål Anders, 7037 Trondheim 
Mørk, Knut, 4623 Kristiansand 
Løken, Morten, 2008 Fjerdingby 
Andersen, Pål Kristian, 3057 Solbergelva 
Myrhaug, Ulrik, 3070 Sande*Haugen, Magnus, 7550 Hommelvik 
Trefjord, Andreas, 7633 Frosta 

NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering. 

 

Møtedatoer 2019: 
Siste møte blir den 26. november 2019. 
Saker som ønskes behandlet på dette møte, må leveres pr epost til jakt@nkk.no minst 14 dager før 
møtedato. 
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