
Protokoll fra møte i NKKs Jakthundkomité den 30.mars 2021 
 
Møte 2/21 Teams møte 
 

Deltakere: 
Trude Granhus (gruppe 3) 
Eddie Moljord (gruppe 4)  
Marte Ottesen (gruppe 7) 
Svein Scheie (gruppe 8)  

Stein Wahlstrøm (gruppe 6) – meldt forfall 

Eva Pedersen (Adm)referent 

Trude Granhus ble valgt som leder av komiteen, i påvente av oppnevning av ny leder.  

 

Sak 9/21 
 

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 10/21 Avautorisering av jaktprøvedommer for stående fuglehunder 
FKF viser til jaktprøveregelverket for stående fuglehunder, pkt. 8, som beskriver hvilke forutsetninger som 
må ligge til grunn for å avautorisere en dommer. Vedkommende er tidligere gitt tilbakemelding på sine 
dommerprestasjoner basert på objektive vurderinger av tall framkommet på jaktprøveskjemaet over flere 
år. Hans dommerprestasjoner holder ikke det nivået som forventes, og han har heller ikke forbedret sine 
prestasjoner etter at det tidligere er gitt informasjon om status.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité trenger med informasjon om saken før man gjør et vedtak. 
Epost sendes til FKF Dommer utvalg for å få tilsendt saksliste/ referat fra møtene februar/mars 2020, hvor sak  
vedr. dommer ble behandlet. 

 

Sak 11/21 
Behandlet 
pr epost. 
 

I forlengelse av at den nye viltforskriften står rasemiljøene for dachshund og terriere nå med begrenset 
tilgang for prøving av sine hunder. De begrenses ytterligere av reglenes bestemmelser for deltakelse på 
naturhi og miljøene søker nå dispensasjon for å kunne få prøvet sine hunder. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge dispensasjon fra kravet om at «Hunden må ha oppnådd brukskrav 
for championat på kunsthiprøve for å kunne meldes opp til naturhiprøve». Slik at hunder som oppfyller øvrige krav 
for deltakelse kan delta på naturhiprøve etter de gjeldende bestemmelser. 

 

Sak 12/21 
Behandlet 
pr epost 

Overføring av forvaltningsansvar for Anleggsprøve for tysk jaktterrier. 
Som følge av at rasen tysk jaktterrier har gått ut av Norsk Terrier Klub (NTK) og blitt godkjent som egen 
raseklubb, anser NTK at forvaltningen av regelverket for anleggsprøve for tysk jaktterrier bør overføres til 
den nye raseklubben. 



Vedtak: NKKs jakthundkomite vedtar å overføre forvaltningsansvaret for anleggsprøve for tysk jaktterrier fra 
Norsk Terrier Klub til Tysk Jaktterrier Klubb. 
Trude Granhus deltok ikke i behandlingen av denne saken, pga. habilitet.  

 

Sak 13/21 
Behandlet 
pr epost 

Rapport om brudd på de etiske retningslinjer. Ref.nr 75-21033 
Det er innkommet rapport om brudd på de etiske retningslinjer for dommere, samt reglementet for 
drevprøver for dachshund i forbindelse med ordinær drevprøve 75-21033. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomitè vedtok å sende saken over til fagkomite for innstilling før vedtak blir gjort. 
Eddie Moljord deltok ikke i behandlingen av denne saken, pga. habilitet.  

Sak 14/21 Innkommet klage på dommers helse og deltagelse. Drevprøve for basset. Ref.nr 78-20001 
Det er mottatt klage fra deltaker gjeldende at dommer ikke deltok aktivt under bedømmelsen. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok å sende saken over til fagkomite for innstilling før vedtak blir gjort. 

Sak 15/21  
 

Norsk Spaniel Klubb (NSK) har utfordringer med rekruttering av nye dommere og vil kunne stå i en 
prekær dommermangel, og søker derfor om dispensasjon for en av sine dommerkandidater. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok at Inge Bergland gis dispensasjon fra kap. 7. i regelverket «Jaktprøveregler 
for spaniel» for kravet med egen hund. Det stilles som krav at det kan dokumenteres premiering i Åpenklasse 
innen 31.12.2021. 

Sak 16/ 21 Søknad om dispensasjon for dommerutdanning for anleggsprøve TJT 
Det ble i 2018 innvilget elevstatus på anleggsprøve for tysk jaktterrier til Knut Bolstad, og med 
begrensningene i mulighet for hiaktivitet har det medført stopp i utdanningen. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok at det gis dispensasjon fra punkt 5. i regelverket «Anleggsprøve for 
tysk jaktterrier». Det gis dispensasjon for å ta elevarbeidene i Sverige.  På bakgrunn av det, vedtok NJK 
at kandidaten må gjennomføre 6 (ordinært 4) aspirantarbeider) på norske prøver når det nye regelverket 
har trådt i kraft. 
Trude Granhus deltok ikke i behandlingen av denne saken, pga. habilitet.  

Sak 17/21 Reviderte jaktprøveregler for Wachtelhund 
Norsk Wachtelhund Klubb (NWK) har revidert sitt jaktprøveregelverk og ønsker at NJK kan vedta 
det fremlagte utkastet. 

Vedtak: NKKs jakthundkomité vedtok revidert regelverk for Jaktprøver for Wachtelhund.  
Regelverket trer i kraft fra 1.4.2021 og låses for revidering frem til 31.12.2023.  
Revideringen vil ikke medføre behov for IT endringer. 

Sak 18/21 Nye dommerautorisasjoner 
Drevprøve for dachshund 
Svein Erik Tønnesen, 4370 Egersund 
Trond Liestøl, 4400 Flekkefjord 
Ole Andreas Haugland, 1405 Langhus 
Ole-Johan Eivindsen, 8685 Trofors 

Drivende hunder tilsluttet NHKF 
Tor Haugland, 2217 Hokkåsen 
Mari Berger, 2116 Sander 
Oddvar Kristiansen, 2210 Granli 



Erlend Øverby, 2230 Skotterud 
Stian Østvåg, 1914 Ytre Enebakk 

Ettersøk 
Brekke, Henning, 3691 Gransherad 
Grønlund, Freddy, 8150 Ørnes 
Elghundprøve- Bandhund 
Ås, Gry Bodil, 2410 Hernes 

Elghundprøve- Løshund 
Lund, Joar, 1923 Sørum 
Ringen, Vidar, 2656 Follebu 
Budal, Anders, 7298 Budalen 

Vedtak: Nkks Jakthundkomité tok saken til orientering 

Sak 19/21 
Behandlet 
pr epost. 

I etterkant av vedtak i NJK-sak 6/21 har både NDF og TJTK sendt reaksjon på vedtaket, samt at 
det ble tatt opp i møtet NKK hadde med representanter fra NDF/NTK/TJTK som ble avholdt 4. 
mars. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at de gir raseklubbene/forbund (Norsk Terrier Klubb, Norske 
Dachshundklubbers Forbund og Tysk Jaktterrier Klubb) tillatelse til å starte forsøk på ny metode for å 
kunne gjennomføre hiprøver innenfor gjeldende lov- og regelverk.  
Alle klubber skal være orientere og involvert i arbeidet i sin helhet. Forsøksordningen skal dokumenteres 
og ajourføres på en hensiktsmessig måte, så det danner grunnlag for fremtidig vedtak av nye 
jaktprøveregler for hiprøver.  
De tre raseklubber/forbund sender NKK (NJK) en utførlig beskrivelse på hvordan forsøket skal utføres, 
samt varighet på forsøksordningen. 
Klubbene oppfordres til dialog med NJFF i denne saken. 
Eddie Moljord deltok ikke i behandlingen av denne saken, pga. habilitet.  

Sak 20/21 
Behandlet 
pr epost. 

I etterkant av vedtak i NJK-sak 6/21 har det blitt reagert på at NJK anmoder om fjerning av film 
publisert på Youtube, og etterspør forankringen av denne anmodningen. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomitè vedtok å opprettholde oppfordringen om å fjerne film fra YouTube 
opprettholdes, med bakgrunn i referat fra hidommerkonferanse i 2017. Hvor miljøet selv har bestemt at 
det ikke skal tas/publiseres bilder/film fra hiaktivitet. 
 

 

 

Møtedatoer 2021: 
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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