
ÅRSMELDING FRA KOMPETANSEGRUPPE ETTERSØK (KG) 2019  

Kompetansegruppa har i 2019 bestått av Roger Sjølstad, Hans Petter Klokkerengen og Knut J. 
Herland, sistnevnte som leder.  
KGE har i 2019 avholdt 3 ordinære møter samt møte med jakthundkomiteen og NJFF. 
Utvalget har forøvrig hatt god kontakt pr. e-post og telefon.  
Det ble i 2019 inngått en skriftlig avtale med NJFF om bruk av felles dommere og utdanning 
av disse. Avtalen ble undertegnet av leder i NJHK NKK og generalsekretæren i NJFF på Jakt og 
Fiskedagene på Elverum 

Det ble i 2018 nedlagt et betydelig arbeide med å utarbeide forlag til nye prøveregler for 
blodsporprøver konkurranse (EK sporet). De nye reglene har vært utprøvd i 2019 og evaluert 
etter tilbakemelding fra klubber og forbund. En del justering er vedtatt og nye regler trådte i 
kraft fra 1.1.2020 og er låst i 5 år. Nye championatregler er vedtatt av hovedstyret i NKK 
samt nye regler for NM blodspor som også er vedtatt i 2019.  

Det er avholdt 4 regionale kurs for oppdatering av ettersøksdommere i h.h. til krav i forskrift 
om oppdatering av ettersøksdommere (minst hvert 5.år). KGE`s medlemmer har vært 
kursinstruktører på disse kursene. KGE har også bistått administrasjonen samt svart på 
direkte spørsmål til KGE som har kommet inn ang. komiteens fagfelt ifølge instruks. KGE har 
også behandlet og innstilt til NJHK i noen klagesaker.  

Her en del faktatall ang. KGE`s fagområde ettersøk for arbeidsåret 2019: 

Det er totalt 674 godkjente autoriserte ettersøksdommere og 23 er nyutdannet og autorisert 
i 2019.                                                                                            
Det er avholdt 94 blodsporprøver samlet og 152 blodsporprøver bevegelig.                                                                                                                 
Det er avholdt 129 bevegelig prøver ferskspor.                                                                                                                                                                      
Det er registrert 1164 nye ettersøksekvipasjer i 2019 for hjortevilt.                                                                                                                              
344 ettersøksekvipasjer er nå registrert godkjent for ettersøk for offentlig ettersøk                                                                                                 
Det er avholdt 5 kurs for ettersøk videregående trinn 2 i 2019. 
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