
Protokoll fra møte i NKKs Jakthundkomité den 7. juli 2021 
Møte 3/21 Teams møte 
 

Deltakere: 
Trude Granhus (gruppe 3) 
Eddie Moljord (gruppe 4)  
Kjell Arild Haugen (gruppe 5) 
Stein Wahlstrøm (gruppe 6) 
Marte Ottesen (gruppe 7) 
Svein Scheie (gruppe 8)  
Tom R Lund (HS representant) 
Eva Pedersen (Adm)referent 
 
På dette møte ble sak 33/21 behandlet før sak 26/21. 
 

Sak 21/21 
 

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 23/21 
 
 

Innkommet rapport om brudd på de etiske regler for dommer- drevprøve for dachshund. Ordinær 
prøve med ref.nr 75-21033.  Viser til tidligere sak 13-21 
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.  
Uttalelse fra fagkomiteen er nå vedlagt saken. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å anmelde denne disiplinærsaken til domsutvalget. 
Eddie Moljord deltok ikke i behandlingen av denne saken, pga. habilitet. 

 

Sak 24/21 
 

Innkommet klage på helse og deltagelse under drevprøve for basset.Ref.nr. 78-20001 
Viser til tidligere sak 14/21 
Klage mottatt fra deltaker på prøve med referanse 78-2000, gjeldende at dommer ikke deltok aktivt 
under bedømmelsen, men forholdt seg i ro ved, eller i bilen under slippene. Deltaker oppfattet at årsak til 
dette var dommers helse og mener at dommer ikke kan gi en korrekt bedømmelse uten å følge opp hva 
hunden gjør.  
Uttalelse fra fagkomiteen er nå vedlagt saken. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å avautorisere XX i 1 år fra møtedato på bakgrunn av oversendt informasjon 
fra ulike utvalg. Om XX ønsker å fortsette som dommer, må han starte utdannelsen på nytt når året har gått. 

 

Sak 25/21 
 

Klage på bedømmelse fra hundeeier- Løshundprøve.Ref.nr 36-21048 
Hundeeier klager på poengsetting på de ulike momentene. Fagkomiteen har mottatt alle dokumenter i 
saken og kommet med sin innstilling. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteen innstilling og endrer poengsum fra 60 til 62 poeng. 
Kjell Arild Haugen deltok ikke i behandlingen av denne saken, pga. habilitet. 



Sak 26/21 Avautorisering av dommer- jaktprøve for stående fuglehund. 
Tidligere sak 10-21 
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 vedtok å avautorisere dommeren i 1 år fra møtedato, på bakgrunn av vedlagte 
dokumentasjon. 
Om XX ønsker å fortsette som dommer, må han starte utdannelsen på nytt. NJK påpeker også at det er viktig å 
protokollføre møter hvor slike saker blir behandlet.  

Sak 27/21  
 

Klage på bedømmelse- Løshundprøve. Ref. nr. 36-21051 
Hundeeier klager på poengsetting på de ulike momentene. Fagkomiteen har mottatt alle dokumenter i 
saken og kommet med sin innstilling. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteen innstilling og endrer poengsum fra 67 til 73,5 poeng. 
Kjell Arild Haugen deltok ikke i behandlingen av denne saken, pga. habilitet. 

Sak 28/21 Oppnevning av NKKs komiteer og utvalg for 2021 
Det ble forespurt klubbene i e-post av medio november om å komme med forslag til de ulike komiteer 
og utvalg. Klubbene ble så orientert om HS’ avgjørelse om utsettelse i epost av 3. desember 2020. I 
starten av mai ble det på nytt oppfordret å sende inn forslag på representanter. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å oppnevne følgende sammensetning av KG ettersøk: 
Knut Herland- leder 2 år. Roger Sjølstad 1 år og Rune Borgersen 2 år (NY) 

Sak 29/21 Reviderte Drevprøveregler for dachshund 
I sak 5/19 vedtok NJK drevprøveregler for dachshund, men vedtaket ble senere omgjort, da man 
oppdaget at den vedtatte revideringen ikke passet IT-løsningen. Nå jobbes det med nytt 
prøveprogram for drevprøver for dachshund, og man oppdaget en mangel som ville påvirke 
programmeringen og kommer derfor med et tillegg for å rette opp mangelen. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok de reviderte Drevprøvereglene for dachshund med de nye tilleggene. 

Sak 30/21 Brev fra Norske Dachshundklubbers Forbund vedr.hiaktivitet. 
I slutten av februar sendte Norske Dachshundklubbers forbund et brev med flere spørsmål 
knyttet til hiaktivitet til NKKs administrasjon. Til tross for muntlige avklaringer krever de på nytt 
svar, og at svarene kommer fra NJK. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å utsette til neste møte, slik at administrasjonen får mulighet til utrede 
saken. 

Sak 31/21 
 

Orienteringssak  
Saker som skal behandles av NKKs jakthundkomitè- ny frist 4 uker. 
Med bakgrunn i stor arbeidsmengde ønsker administrasjonen å endre fristen for innsending av saker som 
skal behandles av NJK til 4 uker. Dette for å få sakene tilstrekkelig utredet før behandling. 

Forslag til vedtak: NKKs Jakthundkomité tok orienteringsnotatet til etterretning. 



Sak 32/21 Ny søknad fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) om dispensasjon fra jaktprøveregelverket pkt. 3.1. 
Se tidligere sak 24/20. 
For å sikre på at kommende sesongs prøver kan gjennomføres med en «normalt god» påmelding, og 
samtidig sikre at CACIT prøver kan gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldte, ønsker FKF 
videreføring av dette vedtak til å gjelde ut 2021. 
For de som kvalifiserte seg til VK i 2019 ønsker FKF følgende: 
 «For hunder som kvalifiserte seg til VK i 2019, og senere i løpet av de to påfølgende år (2020 og 2021) 
ikke har oppnådd VK premie (eller 1 AK) utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til mai 2022».  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknad fra FKF om dispensasjon fra pkt.3.1 i jaktprøvereglene. 
Kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 utvides til å gjelde ut 2021 og 
kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2019 utvides til å gjelde frem til 1. mai 
2022. 

Sak 33/21 Fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) - godkjenning av endringer i Instruks for dommerutdanning. 
FKF har tidligere fått delegert myndighet til å autorisere dommere. De ønsker nå få delegert myndighet til 
å avautorisere jaktprøvedommere.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité mener at avautorisering av jaktprøvedommere fortsatt må ligge hos NJK, men 
klubber og forbund kan komme med innstilling på sine kandidater. Fuglehundklubbenes Forbund må tydeliggjøre 
begrepene de bruker pkt. 3 og 4 i Instruks for dommerutdanning og presisere dette, før instruksen sendes tilbake 
til NJK. 

Sak 34/21 Svar fra Norsk Terrier Klubb- testing av mekanisk rev.  
Se tidligere sak 19/21. 
I denne saken vedtok NKKs Jakthundkomité 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 orientert 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.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tar NTKs beskrivelse for den planlagte forsøksperioden til orientering. 

Sak 35/21 Miljødirektoratet- Innkommet høring om jakt- og fangsttider. 
NKK har mottatt brev fra Miljødirektoratet vedr. høring om nye jakt- og fangsttider. Høringen er sendt ut 
til klubber og forbund underlagt NJK. Frist for svar er den 1. september.  
Tilbakemeldinger fra klubber og forbund vil bli sendt samlet over til NJK, som har svarfrist 15.september 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok dette til orientering. 

 

 

Møtedatoer 2021: 
23. september  
9.november 
 
Saker som ønsker behandlet på disse møtene, må være administrasjonen i hende innen 4 uker før møte 
avholdes.  
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