
Protokoll fra møte i NKKs Jakthundkomité den 26.januar 2021. 
 
 
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)- meldte forfall 

Eva Pedersen (Adm)referent 

 

Sak 1/21 
 

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 2/21. Norsk Retrieverklubb skal i 2023 være arrangør av Nordisk viltspormesterskap blir arrangert hvert år. 
Arrangementet blir arrangert hvert år og arrangør ansvaret går på rundgang mellom de nordiske landene 
Sverige, Finland, Danmark og Norge og i 2023. Under mesterskapet er det 5 deltagere på hvert landslag og 
mesterskapet blir arrangert etter arrangørlandets blodsporregler. 
Saken har vært behandlet av Kompetansegruppen for ettersøk og de har kommet med innstilling. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge KG ettersøk sin innstilling og avslår søknad om dispensasjon. 

 

Sak 3/21 
 
 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)- klage på brudd på aktivitetsområde 
Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) har mottatt klage fra Oslo-områdets Elghundklubb (OOEHK) 
Det gjelder Hedmark Elghundklubb som går jaktprøver i OOEHK sitt aktivitetsområde uten at dette er 
avklart med klubben.  I fellesbestemmelsene pkt.1.3.2. står det følgende: Ved bruk av andre 
områdeklubbers aktivitetsområder, skal det på forhånd være inngått skriftlig avtale mellom styrene i 
de berørte områdeklubbene. Dette er ikke blitt gjort i denne saken. Det kommer heller ikke frem i 
rapport fra hverken prøveleder eller NKK representant, at prøven er gått i aktivitetsområde til en 
annen klubb. Noe som både prøveleder og NKK representant må ha vært klar over. 

Vedtak: NJK vedtok å sende saken til behandling i Administrasjonen, som er delegert å behandle saker som 
gjelder brudd på arrangementsregelverk.  

 

Sak 4/21 
 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)- brudd på etiske regler. 
Det er innkommet klage på at en hundefører og jaktprøvedommer jakter sammen, noe som ikke er 
forenlig med etiske regler i henhold til dommerkompendiet utarbeidet av NEKF.  



Vedtak: NJK vedtok å sende saken til behandling i Administrasjonen, som er delegert å behandle saker som 
gjelder brudd på arrangementsregelverk.  

 

Sak 5/21 
 

Klage på kritikk. Fuglehundprøve- apport 
I etterkant av apportprøve med ref.nr 55-20020 er det mottatt klage på kritikk. Det er innhentet 
uttalelse fra dommer, NKK-representant og prøveleder.  
Fagkomiteen for apportprøver har gitt sin innstilling i saken. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomitè vedtok NJK vedtok å følge fagkomiteens innstilling.  

Sak 6/21 Ulovlig hi-trening 
Administrasjonen er blitt gjort kjent med at det drives kunsthi-trening i regi av den nye 
klubben Tysk Jaktterrier Klubb (TJTK - godkjent fra 1.1.2021). Klubben 
annonserer dette bla. i en egen Facebook gruppe for klubbens medlemmer og andre 
interesserte. Til nå har det vært annonsert 2 treninger. Det er også gjort oppslag i 
medlemsblad fra NDF og TJTK for hiaktiviteter frem mot sommeren. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok å tilskrive klubben og informere om at de ikke har behandlet saken i 
henhold til hi aktivitet. Blant klubbens tillitsvalgte er det mange dommere, som er godt kjent med regelverket. 
NKK som organisasjon har ikke tatt stilling til videre vei når det gjelder trening på kunst hi. NJK anmoder på det 
sterkeste om at klubben fjerner filmen om hi trening fra You Tube. 
Trude Granhus meldte seg inhabil under behandlingen av denne saken. 

Sak 7/21  
 

Tysk Jaktterrier Klubb søker om dispensasjon fra regel om 2 års karantene. 
Tysk Jaktterrier Klubb ønsker å avholde blod- og fersksporprøver og anleggsprøver for tysk jaktterrier 
fra d.d. og søker om dispensasjon fra kravet om 2 års karantene. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok å avslå søknad om dispensasjon fra kravet om 2 års karantene. 
Trude Granhus meldte seg inhabil under behandlingen av denne saken. 

Sak 8/ 21 Prøveleder kurs 
I flere saker som har vært til behandling hos NJK, viser at det er behov for opplæring av prøveledere. 
Det er laget en PowerPoint til kursing av disse. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok at PowerPoint presentasjonen sendes ut til klubbene for opplæring av 
prøveledere. 

Eventuelt Hi aktivitet.  
NJFF har et prosjekt pågående med mekanisk rev.  NKK ønsker å være med på dette. Har ikke 
økonomi, men kan trå til med kompetanse. NJFF tilskrives. 

 

 

Møtedatoer 2021: 
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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