
Protokoll NKKs Jakthundkomité.  
Saker behandlet pr epost i november og desember 2020. 
 
Deltakere: 
Jostein Dahle (gruppe 5) leder  
Trude Granhus (gruppe 3) 
Eddie Moljord (gruppe 4)  
Stein Wahlstrøm (gruppe 6) 
Marte Ottesen (gruppe 7) 
Svein Scheie (gruppe 8)  
Jørn Presterudstuen (HS) 

Eva Pedersen (Adm)referent 

 
 

Sak 18/20 
 

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 19/20 
Behandlet 
pr epost. 

Norsk Bassetklubb søker om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt 4.1. Regler for jaktprøvegren.  
Der er et av kravene at hunden må være utstillingspremiert før start på drevprøve. Pr nå er det mange 
som ønsker å starte med sine unghunder, men som ikke får de utstillingspremiert på grunn av situasjonen 
vi er inne i. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge dispensasjons søknaden fra Norsk Bassetklubb, gjeldende for 
prøvesesongen (fra d.d)2020/2021. 

 

Sak 20/20 
Behandlet 
pr epost 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) har i sine krav for å starte på prøve, at hunden er premiert på 
utstilling. Det vil by på noen utfordringer når det gjelder kravene da mange utstillinger er avlyst pga. 
korona viruset. NJK har behandlet søknad fra NEKF på mars møte, men nå søkes det om at dispensasjonen 
også skal gjelde uavhengig av alder ut over 24 måneder. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok å avslå dispensasjons søknaden fra Norsk Elghundklubbers Forbund., 
gjeldende og opprettholder sitt vedtak fra mars 2020.  
Sak 21/20 
Behandlet 
pr epost 

Anke på ADM-sak- 10 
Uønsket adferd på Breton med reg. nr NO44886/16 

Vedtak: NKKs Jakthundkomitè vedtok å ikke ta anken til følge. 

Sak 22/20 
behandlet pr 
epost 

Anke på ADM-sak- 11 
Hund jaget rådyr. Breton med reg. nr. NO44701/17. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomitè vedtok å ikke ta anken til følge. 



Sak 23/20 Ny søknad fra Norske Elghundklubbers Forbund om dispensasjon fra kravet om utstilling for å starte på 
prøver. NEKF ønsker at NJK likestiller deres søknad med andre søknader som har kommet inn, slik at 
søknadene og vedtakene for alle klubber, blir behandlet og vedtatt  på samme grunnlag. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok å avslå dispensasjons søknaden fra Norsk Elghundklubbers Forbund, og 
opprettholder sitt vedtak i sak 9/20 og 20/20. 

Sak 24/20  
Behandlet pr 
epost. 

Søknad fra Fuglehundklubbenes Forbund om dispensasjon fra jaktprøveregelverket pkt. 3.1  
FKF ønsker å være sikre på at kommende sesongs prøver kan gjennomføres med en «normalt god» 
påmelding, og samtidig sikre at CACIT prøver kan gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldteFor 
hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet av de to påfølgende år (2019 og 2020) ikke har 
oppnådd VK premie, utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021. 

Vedtak: NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik 
at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 
1. mai 2021. 

Sak 25/20 
Behandlet på 
epost 

Klage på dommer. Hedmark Harehundklubb. 
Administrasjonen har mottatt klage på en dommer under en småhundprøve i regi av Hedmark 
Harehundklubb. I klagen fremkommer det at dommer, som også fungerte som NKK representant under 
prøven, skal ha godkjent bruk av “settedommer”.  
Godkjenning av “settedommer” ligger ikke til NKK representant å avgjøre, ei heller øvrig ledelse av 
prøven. Et slikt behov vil måtte fremmes og godkjennes av NKKs jakthundkomite som formelt også 
autoriserer dommere. Spørsmålet i denne saken er om vurderingen NKK representanten/ dommer har 
gjort samt påfølgende godkjenning av “settedommer” er et forhold som vil kunne gi grunnlag for en 
disiplinær reaksjon.  

Vedtak: NJK besluttet at sakens anmeldes til Domsutvalget. 
 Stein Wahlstrøm deltok ikke i behandlingen av denne saken, pga. habilitet.  

Sak 26/20 

Behandlet på 
epost 

Nye dommerautorisasjoner 
Drevprøve for basset 
Tom Kjetil Ims, 4355 Kvernaland 
Erlend Gravningsmyhr, 3410 Sylling 
Per Gunnar Vidhammer, 6260 Skodje 
 
Drivende hunder tilsluttet NHKF 
Willy Jensen, 1405 Langhus 
Raymond Aronsen, 1892 Degernes 
Bjørn Halvorsen, 1894 Rakkestad 
Stein Vidar Andersen, 3300 Hokksund 
 
Ettersøk 
Nermo, Per, 2636 Øyer 
Dolmseth, Lars, 9334 Øverbygd 
    
Elghundprøve – Løshund 
Eivind Brennodden, 2580 Folldal 
Kolbjørnsrud, Guro Storebraaten, 3359 Eggedal 
Huset, Pål Gjermund, 2910 Aurdal 
Langøien, Peder, 2540 Tolga 



Voll, Martin Nyheim, 2580 Folldal 
Skaug, Kjell Erik, 2384 Brumunddal 
Skatvedt, Lars Inge, 3350 Prestfoss 
Gjertsen, Vemund, 7760 Snåsa 
Finnerud, Anders, 3370 Vikersund 
Vikan, Torstein Gårder, 3628 Veggli 
Thingelstad, Jørgen, 1480 Slattum 
Trondrud, Andre, 3630 Rødberg 
Kveen, Egil, 2680 Vågå 
Rydgren, Rune, 3370 Vikersund 
Andreassen, Tommy, 4580 Lyngdal 
Andersen, Bendik, 3830 Ulefoss 

Vedtak: Nkks Jakthundkomité tok saken til orientering 

 

Møtedatoer 2021: 
26.januar 
30. mars 
25.juni 
9.november 
 
Saker som ønsker behandlet på disse møtene, må være administrasjonen i hende innen 14 dager før 
møte avholdes.  
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