
Referat fra møte KG ettersøk 1.juli 2019. 

 

Møtende: 
Knut Herland 
Hans Petter Klokkerengen 
Roger Sjølstad 
Eva Pedersen (Admin/referent) 

 

1. NM blodspor 2019 - orientering om påmelding m.m. 
Det er påmeldt 28 ekvipasjer. 8 fler enn i fjor. Arrangementets hovedsponsor blir 
Eukanuba. Teknisk arrangør er Norsk Grand Danois Klubb. Grunneiere, dommere og 
sporlegger er på plass. 
 

2. Samarbeid med NJFF om ettersøk - oppsummering etter møte med NJFF  
Det lages forslag til samarbeidsavtale om ettersøk. Felles bruk av dommere. Felles 
teorikurs/ dommerkonferanser 
Økonomi - Egenandel dommerkonferanse. Felles forståelse for regelverket. 
Disiplinærsaker. Nytt møte NJFF Roar Lundby vedr avtale, innen Jakt- og Fiskedagene. 
 

3. Korrigering av kritikkskjema AK  
Dette må endres. Knut sender over kritikkskjemaet med de endringene som ønskes. 
 

4. Evaluering av prøveregler som er gjeldende for 2019. 
Små endringer pr nå. Regodkjenning endres fra 3 til 5 år for å samkjøres med 
Forskriften. Må ha dømt i 10 år, for å holde teorikurs. Må endres slik at klubbene har 
større tilgang til kursholdere. Søke Miljødirektoratet om dispensasjon fra pkt.5.7 – 
kursleder 10 år.  
KGE sitt forslag til endring av kravet; 
Dømt i minst 3 år og ha dømt minst 10 prøver- derav minst 1 på samlet prøve. Ha 
gjennomført dommerkonferanse. Frist for levering av revidert regelverk er 1. november. 
 

5. Utsatt sak om Nye Championat regler blodspor/ NVCH hva gjør vi videre? 
Championat regler: 
Viltspor championat blir som det er i dag, men får ny betegnelse = blodspor championat. 
Krav er det samme. 
Nytt championat som heter viltspor og hvor ferskspor er inkludert.  
Krav: Norsk blodspor champion- tilleggskrav er 1000m (EK) hvor man oppnår minst 60 
poeng og 1 x ferskspor = 8 poeng. 
 
 

6. Arbeid med oppdateringskurs ettersøksdommere 
Dommerkonferanse på Sørlandet- 2019 
Dommerkonferanse på Sørlandet- en kveld. 
Eva ringer for å høre om en klubb kan ta på seg arrangementet 
 
 
 



 
7. Arbeidsfordeling internt i KG. 

Å være kursholder må gå på rundgang. Skal også stille en fra NJFF på hver 
dommerkonferanse. 
Knut orienterte om kontakten han har hatt med Kommunenes Sentral Forbund(KS) vedr. 
ettersøksarbeidet. 
Ettersøk- friluftsområde i Miljødirektoratet 
 
 

8.  Kalender 2020- dommerkonferanser 
4 dommerkonferanser. Eva setter opp datoer. 
Et på Flå og et på Biri.  Trondheim? Sørlandet? 
NJFF har de forslag på et sted? 
 
 

9.  Eventuelt 
Evalueringsskjema. Noe vi kan få lagt inn i programmet? Eller lages/ digitalt. Frist for 
svar.  
Det sendes ut en epost til klubbene, hvor KG ettersøk presiserer at ordinær/bevegelig 
prøver fra 2018 kvalifiserer for start i EK, 2019 er et prøveår. 
Jakt og Fiskedagene på Elverum- 8.- 11. august 
Skal NKK ha stand disse dagene/ KG ettersøk stå på standen til NJFF. 
Eva kontakter Roar. 
 

 

 

 

 


