
Referat fra møte KG ettersøk 20.11.2019. 
 

Møtende: 
Knut Herland, Hans Petter Klokkerengen og Roger Sjølstad. 
Referent Eva Pedersen (ADM) 
 
Revidering av regler for blod og fersksporprøver      
KG har gått igjennom innkommende høringssvar fra klubbene. KGE bemerker at reglene for 
AK klassen (ettersøkssporet) ikke kan endres da disse skal samsvare med Miljødirektoratets 
forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med instrukser. Disse er derfor i samsvar med 
denne forskriften. Hovedformålet for prøvereglene i NKK, er å skaffe tilveie kompetente 
ettersøksekvipasjer i praktisk hjorteviltjakt og for å hjelpe til med ettersøk for det offentlige. 
Det er også et mål å oppmuntre hundeiere til å holde kunnskapen vedlike og å trene sine 
hunder til dette formålet.  
Derfor står det i innledningen i pkt. 4.2. følgende:  
«Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være påskutt/skadet. Skadestedet og fluktretning 
er kjent og skal angis med merkebånd. På skadestedet skal det kunne anvises blod». 

KGE registrerer at det er mange synspunkter på forslaget som er sendt på høring noe vi 
synes er bra. KGE har tatt hensyn til hvor høringssvarene kommer fra og har lagt vekt på 
hvor sterkt klubber/forbund er bruker av reglelene og hvor mange dommere disse har. KGE 
har selv i prøveperioden innhentet mange synspunkter og vært selv delaktig i dømming og 
deltatt på mange dommermøter. Vi mener derfor at det fremlagte forslag er enkelt å bruke, 
da mye av regelverket videreføres og dommere og arrangører lett kan ta i bruk det nye 
regelverket. Vi vil anbefale at det stilles krav til utdanning av nye dommere at 
elev/aspiranter også må delta på EK prøve i sin opplæringsperiode og at det skal skrives 
kritikker på alle prøver de deltar på. Arrangører bør også avholde dommersamlinger for å 
gjennomgå endringen før dømming og samkjøre den med bruk av reglene. Utarbeidet 
veiledning endres og forbedres i samsvar med de nye endringene.  
 
KG har gått igjennom innkommende høringssvar fra klubbene og sender følgende                                                                                               
innstilling på regelverket til NKKs jakthundkomitè: 

Innstilling: 
NJK vedtar de reviderte reglene for blod- og fersksporprøver gjeldende fra 01.01.2020. 
Prøvereglene låses for 5 år. Reglene kan allikevel endres dersom myndighetene vedtar 
endringer i forskrift/instruks som påvirker prøvereglene. 

 

Anleggsprøve blodspor 
KGE tar høringssvarene til etterretning og foreslår for NJK at anleggsprøver avvikles. 

Reglene for Norgesmesterskapet 
Reglene for NM blodspor justeres slik at det tilpasses de nye prøvereglene gjeldende fra 
1.1.2020. 

 

 



Viltspor championat for alle raser                                                                                                       

KG har nøye gått igjennom høringssvarene fra klubbene.  
Norsk Viltspor Championat har etter KGE`s oppfatning liten verdi som oppmuntring til å 
skaffe tilveie de mest kompetente ettersøksekvipasjer i praktisk hjorteviltjakt og for å hjelpe 
til med ettersøk for det offentlige.   
Navnet på championatet «VILTSPOR» tilsier at det også bør være innlagt krav om sporing på 
hjortevilt. Prøvereglene er også regler for begge prøveformer og KGE mener dette vil høyne 
verdien av å oppnå NVCH.  

KGE har drøftet om det kan være to championater og at nåværende championat 
opprettholdes, men at navnet blir byttet ut med «NORSK BLODSPORCHAMPIONAT». 
Dette ville ivareta de som ikke ønsker å benytte sin hund til å spore hjortevilt. Dette vil bli et 
championat av konkurransemessig hensikt slik det fungerer nå. Flere høringssvar har nevnt 
dette. 

KGE innstiller til følgende:  
Dagens Norske Viltspor championat beholdes med dagens krav, men bytter navn til Norsk 
Blodsporchampion.  

Nytt championat blir Norsk Viltspor Championat, hvor hunden må gå ferskspor og EK. 
 
Reglene evalueres etter et år. 

 

 


