
 

 
 
Referat fra møte KG ettersøk 15.09.2020 
 

Møtende: 
Knut Herland 
Hans Petter Klokkerengen 
Roger Sjølstad. 
Referent Eva Pedersen (ADM) på Teams 
 

1/20 – behandlet pr epost 15.mai.2020 
Søknad om dispensasjon fra utdanningsreglene - Høland JFF 
Da kandidaten pga Corona ikke har hatt mulighet til å gå fersksporprøve, vedtok KGE at kandidaten 
får tillatelse til å begynne aspirantarbeid uten denne prøven. 
Roger Sjølstad deltok ikke i behandlingen av denne saken, pga. habilitet.  

2/20  
Epost fra leder i NJK Jostein Dahle ang. feil bruk av regelverk og eventuelt behov for ytterligere 
veiledning av regelverket 

• Legge til rette for E- læring kurs for prøveleder, sporlegger, NKK representant.  
Kurs for sporleggere er allerede godkjent og ligger ute på Studieforbundet sine sider til bruk 
for klubbene. 
 

• Brev/epost sendes til alle dommerne og klubber for å kvalitetssikre dømmingen. NKK 
representanten har som oppgave å gå igjennom kritikkene og sikre at bedømmingen er i 
henhold til veiledere og regelverk.  NKK representant kan også korrigere dommerens 
bedømminger, om de mener at dommer ikke har satt korrekt premiegrad/poeng iht 
regelverk. 
 

• All prøvetid over 40 minutter, skal begrunnes. 
 

• KGE ønsker at alle arrangører/dommere sender en evaluering til ettersok@nkk.no  
Hvordan gikk sesongen 2020 hos dere? Evalueringsskjema utarbeides. 
 

• Flere arrangører gir tilgang til registreringsprogrammet på/for ettersøksprøver til dommere 
m.fl. Dette er ikke tillatt. Det er kun prøveleder som skal ha tilgang. 
 

• KGE vedtok at dommermøte skal avholdes på bevegelige prøver, for å sikre kvalitet på 
bedømming. I deler av landet er det store avstander mellom dommere og da kan ha møter 
på Teams for å gå igjennom kritikkene. 

3/20  
Nordisk Championatkrav etter innføring av nye norske krav.  
KGE innstiller til at N V(F) CH skal gjelde for utenlandske hunder. Dette legges frem for Norsk Kennel 
Union, slik at de de nordiske landene er enige om krav til Nordisk Viltsporchampionat. 

mailto:ettersok@nkk.no


4/20  
Fremdrift av samarbeid med NJFF ang. kurskompendiet og felles kursing av dommere. 
Har stått stille siden Corona kom, men Knut purrer opp. 

5/20  
Plan for kursing av dommere m.m. i 2021 
Mulig å gjennomføre kurs? Har NKK administrasjon satt opp noen føringer vedr. kurs? 
Hvem skal holde kurs?  KGE tar kontakt med dommere som har erfaring med dette. 
Inviteres til møte. 
 
6/20 
Budsjett til KGE. 
Eva sjekker opp 
 
7/20  
Evaluering av NM Blodspor 2020 
Orientering om NM blodspor. Utfordringer med tilbyder, men vel gjennomført! 
 
8/20  
Fastsetting av arrangør til NM Blodspor 2021. 
Sortland og Harstad Hundeklubb har søkt om å arrangere NM for 2021. 
KGE vedtok at NM tildeles en av klubbene, da det kan kun være en klubb som arrangør.  
Klubbene tilskrives for å klargjøre hvem dette blir.  
 

8/290  
Kritikkskjema 
Oppdateres slik at kritikkskjemaene i AK og EK er like i programmet og på nettsiden. 
I dag er AK kritikken ulik, men endringen som ble foreslått ble «stoppet» av Corona. 
 
9/20   
Eventuelt 
Tross utfordring med prøver på våren, har alle fått gått blod- og fersksporprøver i Corona perioden.   

 

 


