
ÅRSMELDING FRA KOMPETANSEGRUPPE ETTERSØK (KGE) 2020  
Kompetansegruppa har i 2020 bestått av Roger Sjølstad, Hans Petter Klokkerengen og Knut J. 
Herland, sistnevnte som leder.  
KGE har i 2020 avholdt 2 fysiske møter.  
Utvalget har samarbeidet mye elektronisk på grunn av koronapandemien. Administrasjon 
har oversendt spørsmål og saker til behandling som er besvart elektronisk. Utvalgets 
nettside # KG ettersøk informerer # brukes til å legge ut informasjon til dommere og 
arrangører og nettsiden er godt besøkt.  

Det har også vært god kontakt med NJFF v/Roar Lundby hvor det har vært jobbet med felles 
opplegg for utdanning av dommere. Dette som et ledd i inngått avtale mellom NKK og NJFF 
ang. ettersøk.  

Nye prøveregler for blodsporprøver konkurranse har nå vært utprøvd i et år etter 
endringene og reglene ser ut for å fungere godt. Som forventet har det blitt en del spørsmål i 
forbindelse med dette særlig på championatreglene som også ble endret.  

Det er avholdt 2 regionale kurs for oppdatering av ettersøksdommere i.h.h. til krav i forskrift 
om oppdatering av ettersøksdommere (minst hvert 5.år) i 2020.  
KGE`s medlemmer har vært kursinstruktører på disse kursene. Dette er kurs som må holdes 
årlig for å fylle Miljødirektoratets krav hjemlet i forskrift. Det er krevende å nå alle 
dommerne på grunn av store reiseavstander, men kursene forsøkes lagt regionvis.  
KGE jobber med å forenkle oppdateringen av ettersøksdommere. 

Det var en del usikkerhet ang. de nye smittevernreglene, men med god informasjon fra NKK 
sentralt har de fleste prøvene blitt avholdt på en trygg og fornuftig avvikling. 
En del prøver ble avlyst, det ble bestemt at kravet til å søke om prøver ble forenklet. 

 
Her en del faktatall ang. KGE`s fagområde ettersøk pr. 31.12.20:   

Prøvekategori: Antall 
arrangører: 

Antall 
prøver: 

Antall 
startende: 

Startende 
AK klasse 

Startende 
EK klasse 

Avlyste 
prøver: 

25 Samlet/ord. blodspor         48    108      1099  630 469 24 
26 Bevegelig blodspor 89 166 1638 1638 - 9 
28 Bevegelig ferskspor 77 142 1088 - - 21 
SUM: 214 416 3825 2268 468 54 

 
 
Totalt godkjente ettersøksekvipasjer i ettersøksregisteret pr: 11905 ekvipasjer. 
 
Det er godkjent 1308 nye ettersøkshunder i året, men 2151 ettersøksekvipasjer da det er 
godkjent flere førere på noen hunder. 
 

De 10 rasene som har flest registrerte ettersøkshunder pr 31.12.20: 
Norsk Elghund Grå                     4128 stk 
Jämthund                                     1278 stk 
Norsk Elghund Sort                      957 stk 
Dachshund Strihåret                    848 stk 



Drever                                              503 stk 
Beagle                                              454 stk 
Dachshund Korthåret                    255 stk 
Bayersk Viltsporhund                    228 stk 
Petit Basset Griffon Vendeen      212 stk 
Basset Fauve De Bretagne            202 stk 
Blandingshund                                556 stk 
 
 
Godkjente ekvipasjer for off. ettersøk (gått ettersøk videregående kurs del 2.) er188 for 2020 
 
Totalt 2462 personer har tatt tilleggsutdannelse og er godkjent for off.ettersøk pr. 31.12.20 
  
Antall ettersøksdommere pr. 31.12.20 er 680 stk. 
 
Antall instruktører som er godkjent for å avholde ettersøk videregående kurs del 2 er 56 stk. 
 

 

15.03.2021 

                                                                                           

Knut J.Herland                              Roger Sjølstad                                    Hans Petter Klokkerengen 

 

 


