
Protokoll fra møte i NKKs Jakthundkomité den 31. mars 2020. 
 
Møte nr. 1/20 
Teams møte 

Deltakere: 
Jostein Dahle (gruppe 5) leder  
Trude Granhus (gruppe 3 og 4)  
Stein Wahlstrøm (gruppe 6) 
Marte Ottesen (gruppe 7) 
Svein Scheie (gruppe 8)  
Jørn Presterudstuen (HS) 

Eva Pedersen (Adm)referent 

 
 

Sak 1/20 
 

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 2/20 
Behandlet 
pr epost. 

Ankesak- klage på bedømmelse- elghundprøve- løshund med ref. nr. 31-19007 
Det er kommet inn klage fra hundeier/ fører. Han mener at hunden er feilbedømt. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok å følge fagkomiteen innstilling og gi hunden 73 poeng og 1. premie på denne 
prøven. 

 

Sak 3/20 
 

Klage på bedømmelse. Drevprøve for dachshund. Ref.nr. 75-20003.  
Det er innkommet klage fra en hundeier, som startet med sin hund på ovennevnte prøve. Klagen ble avslått 
av NKK representanten. Saken gjelder et spørsmål om det er grunnlag for å opprette disiplinærsak mot 
deltager for sin uttalelse til dommer på tekstmelding til denne. NKK representanten og dommer ønsker en 
uttalelse fra NJK. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomitè henviser til § 7.3 pkt a) i NKKs lover og vedtok å tilskrive hundeier og gi en advarsel.  

Sak 4/20 Uønsket adferd på hund. Ref nr. 31-19012 
Saken gjelder uønsket atferd fra hund i forbindelse med prøve, ref-nr. 31-19012. I rapporten fremgår det at 
hund, «Lauvøya´s Varg», reg-nr. NO34577/17, under prøven skal ha angrepet sau/lam. Dette medførte til at 
dyret måtte avlives.  
Saken gjelder også manglende rapportering fra dommer under prøve, da han ikke meldte ifra om dette i sin 
rapport og administrasjonen ønsker uttalelse fra NJK i denne saken. 
Jostein Dahle ble av NJK funnet å ikke være inhabil i denne saken. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomitè vedtok at saken om uønsket adferd på hund, sendes over til fagkomiteen for løshund 
for uttalelse.  



NKKs Jakthundkomitè vedtok at det innhentes uttalelse fra dommer. 
Jørn Presterudstuen forlot møte under behandling at denne saken. 

Sak 5/20 Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) - søknad om dispensasjon pkt.4 i jaktprøvereglene. 
NHKF har i sine krav for å starte på prøve, at hunden er premiert på utstilling. Det byr på noen 
utfordringer når det gjelder kravene, da mange utstillinger er avlyst pga korona viruset. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge dispensasjon ihtt søknad. Vedtaket gjelder for prøvesesongen 
2020/2021. 

Sak 6/20 Rett til å søke eller inneha ref. nr. på terminlisten 
Hvert år har administrasjonen stor jobb med å purre/følge opp prøvearrangører, som ikke har gjort ferdig 
etterarbeidet på sine prøver.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomite vedtok at brudd på pkt.1.1.3 i fellesbestemmelsene, vil/kan medføre til tap av retten å 
inneha eller søke på nye referansenummer. Samt at påmelding skal skje ved web påmelding på de prøvekategorier 
som har tilgang til dette. 

Sak 7/20 Anke på vedtak gjort av Fagkomiteen for fuglehund 
Saken gjelder uønsket atferd fra hund i forbindelse med Vestfold Fuglehundklubbs prøve med ref.nr. 53-
19008. I rapporten fremgår det at hunden, «Timór Mon Ami frå Sylvhødn», reg.nr. NO32291/18, straks etter 
slipp skal ha utvist uønsket atferd mot makker. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteen for fuglehund og at anken avvises. 

Sak 8/20 Nye dommerautorisasjoner 

Vedtak: NKKs jakthundkomité tok saken til orientering 

SK 9/20 Norske Elghundklubbers Forbund (NHEKF) - søknad om dispensasjon pkt.3.2 i jaktprøvereglene. 
NEKF har i sine krav for å starte på prøve, at hunden er premiert på utstilling. Det byr på noen utfordringer 
når det gjelder kravene, da mange utstillinger er avlyst pga. korona viruset. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge dispensasjon iht søknad. Vedtaket gjelder for prøvesesongen 
2020/2021. 

 

Møtedatoer 2020: 
23. juni 
10. november 

Saker som ønsker behandlet på disse møtene, må være administrasjonen i hende innen 14 dager før 
møte avholdes.  
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