
Protokoll fra møte i NKKs Jakthundkomité den 26.november 2019. 
Møte nr. 4. 
Sted: NKKs lokaler 

Møtende 
Jostein Dahle (gruppe 5) leder  
Trude Granhus (gruppe 3 og 4)  
Stein Wahlstrøm (gruppe 6) 
Svein Scheie (gruppe 8) 

Eva Pedersen og Hilde Engeland (Adm) – referent 

Ikke tilstede:  
Alfred Sæther (gruppe 7) 
Jørn Presterudstuen (HS) 

 

Sak 38/19 
 

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 39/19 
Behandlet 
pr epost. 

Norsk Derby 2019 
Pga. den uavklarte dyresykdommen som har oppstått i Norge, har NKK avlyst diverse terminfestede 
arrangement. Norsk Derby flyttes til 4.-6.oktober. Hunder som er rettidig påmeldt og kvalifisert må få starte 
på den flyttede prøven. FKF søker om dispensasjon fra Jaktprøvereglenes pkt.5.1.3 

Vedtak: NKKs Jakthundkomite gir dispensasjon for de hunder som er rettidig påmeldt og kvalifisert til å starte på 
Norsk Derby 4.-6. oktober, selv om de på prøvens første dag er over 24 måneder. 

 

Sak 40/19 
Behandlet 
pr epost 

Søknad fra Norske Harehundklubbers Forbund om dispensasjon fra jaktprøvereglene. 
NHKF søker om dispensasjon fra §3.1 i jaktprøvereglene for drivende hunder tilknyttet NHKF, slik at 
Erland Moe kan fungere som prøveleder for ref.nr. 46-19010. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomite har behandlet søknaden fra NHKF om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt. 3.1. 
Søknaden innvilges. 
Sak 41/19 Norsk Terrierklubb «rasespesialen». Oppfølging fra forrige møte. 

NJK har mottatt Norsk Terrier Klubb sin uttalelse i denne saken. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at saken utsettes og behandles pr epost som følge av at komiteen ikke var 
vedtaksdyktig (Trude Granhus var inhabil i behandlingen av denne saken).  

Sak 42/19 
Behandlet pr 
epost 

Søknad om Dispensasjon ifbm utdannelse av løshunddommer 
Elghundklubb søker om dispensasjon slik at prøveleder kan gå med aspirant.  

Forslag til vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknaden 

Sak 43/19 Regler for blod- og fersksporprøver 
KG E har revidert reglene for blod- og fersksporprøver. Det fremlagte forslag har vært på høring hos klubber 
og forbund. 



Vedtak: NKKs jakthundkomité vedtok det reviderte regelverket for blod- og fersksporprøver gjeldende fra 
01.01.2020. Regelverket er låst for revidering til og med 31.12.2024. 
Sak 44/19 Viltsporchampionat 

Forslag på nytt viltsporchampionat har vært ute på høring. 
Kravene er: 1 x førstepremie på blodsporprøve i Åpen klasse (AK) 2 x min 75 poeng på blodsporprøver I 
Eliteklasse (EK) i Norge under tre forskjellige dommere.  1 fersksporprøve med minst 7 poeng.   
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må være oppnådd i et av 
de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere. 

Vedtak: NKKs jakthundkomité vedtok å innstille til innføring av nytt viltsporchampionatet, gjeldende fra 01.01 2020. 
Dagens N VCH beholdes med dagens krav, men bytter navn til N Blodsporchampionat. 
Reglene evalueres etter 1 år. 

Sak 45/9 Reviderte fellesbestemmelser 
På bakgrunn av RS vedtak og ønsker fra klubber og forbund har fellesbestemmelsene for jaktprøver 
gjennomgått en revidering for å være tilpasset tidligere vedtak og lov tilpasninger. 

Forslag til vedtak: NKKs jakthundkomité vedtok de reviderte fellesbestemmelsene med nødvendige justeringer 
gjeldene for klubber og forbund som ligger under NJKs mandatområde. 

Sak 46/19  Disiplinærsak – anke på Adm-sak 19/2019 
Saken gjelder anke over Fagkomite 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok at anken avvises.  

Sak 47/19 Oppnevning til NKKs komiteer og utvalg 
Tiden for oppnevning til komiteer og utvalg er der igjen, og det fremlegges kandidater på bakgrunn 
av forespørsel til klubber/forbund. 

Forslag til vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å gjenoppnevne Roger Sjølstad for 2 år. Knut Herland og Hans 
Petter Klokkerengen var ikke på valg og har gjenstående 1 år av sin periode. 

Sak 48/19 Nye dommerautorisasjoner 
Ettersøk 
Myrland, Sindre, 9350 Sjøvegan 
Ruste Katrine Svendsen, 3533 Tyristrand 
    
Elghundprøve – Bandhund 
Wæhre, Gunnil, 7530 Meråker 

Forslag til vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering. 

Sak 49/19  Orientering om forslag til ny konkurransedyrforskrift 
NKK innga høringssvar til det opprinnelige forslaget. Mattilsynet har gjennomgått alle høringssvar og 
fremmet nytt forslag til vedtagelse. NKKs høringsinnspill har blitt hensyntatt.  

Forslag til vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering.   

 

Møtedatoer 2020: 
 

21.01, 31.03, 23.06 og 10.11 
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