
Protokoll fra møte i NKKs Jakthundkomité den 14. oktober 2021 
 
Møte 5/21 Teams møte 

Deltakere: 
Trude Granhus (gruppe 3) 
Eddie Moljord (gruppe 4)  
Kjell Arild Haugen (gruppe 5) 
Svein Scheie (gruppe 8)  
Tom R Lund (HS representant) 
Janne Gregersen (Adm) var med på møte  
Eva Pedersen (Adm)referent 
 
Ikke møtt 
Stein Wahlstrøm (gruppe 6) 
Marte Ottesen (gruppe 7) 

Sak 43/21 
 

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 44/21 Brev fra Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF). Tidligere sak 38. 
Norske Dachshundklubbers forbund har sendt et brev med flere spørsmål med bakgrunn i de 
utfordringer og behov for avklaringer knyttet til hiaktiviteter i NKK. Noen spørsmål er knyttet til 
tidligere vedtak i NJK, andre gjelder kommunikasjon med NKKs administrasjon, felles for 
spørsmålene er at NDF mener noen vedtak er uriktige og de stiller spørsmål til den juridiske 
kompetansen rundt vedtakene og saksbehandling.  
Brevet har 3 hovedpunkter, disse besvares som enkeltstående saker for å skape mest mulig 
ryddighet og tydelige vedtak. 
Spørsmål 1:  
Det er behov for tilgjengeliggjøring av dokumentasjon i form av møtereferat fra juridisk 
kompetent organ i NKK om det er vedtatt at trening av hund i kunsthi med mekanisk rev er 
forbudt. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at det NDF ber om at det henvises til, er basert på den enighet som 
ble inngått på møtet med NDF/NTK i april 2019, og en på det daværende tidspunkt forståelse av at 
hiaktivitet skulle bero frem til ny forskrift forelå. At miljøet selv iverksetter aktiviteter som er meldt 
avviklet inntil videre, uten å sikre forankring og dialog med sentralt ledd i organisasjonen er grunnlaget 
for NJKs reaksjon, jf. komiteens mandat kap. 2.1 og 2.2.  
Spm. 2-5 anses besvart gjennom andre vedtak, enten tidligere eller i påfølgende saker. 

Sak 45/21 Brev fra Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF). Tidligere sak 39. 
Norske Dachshundklubbers forbund har sendt et brev med flere spørsmål med bakgrunn i de 
utfordringer og behov for avklaringer knyttet til hiaktiviteter i NKK. Noen spørsmål er knyttet til 
tidligere vedtak i NJK, andre gjelder kommunikasjon med NKKs administrasjon, felles for 



spørsmålene er at NDF mener noen vedtak er uriktige og de stiller spørsmål til den juridiske 
kompetansen rundt vedtakene og saksbehandling.  
Brevet har 3 hovedpunkter, disse besvares som enkeltstående saker for å skape mest mulig 
ryddighet og tydelige vedtak. 
Spørsmål 2: 
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. 
NDF mener NJK har fattet galt vedtak ref. dommerkonferanse for hi prøvedommere i 2017. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å opprettholde sitt vedtak i sak 6/21og sak 20/21, da det ikke 
kommer frem nye momenter i saken. Det må være i alles interesse at man sikrer å ivareta 
organisasjonens omdømme, og derfor holder fast på en praksis som må ansees som etisk fornuftig. 

Sak 46/21 Brev fra Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF). Tidligere sak 40. 
Norske Dachshundklubbers forbund har sendt et brev med flere spørsmål med bakgrunn i de 
utfordringer og behov for avklaringer knyttet til hiaktiviteter i NKK. Noen spørsmål er knyttet til 
tidligere vedtak i NJK, andre gjelder kommunikasjon med NKKs administrasjon, felles for 
spørsmålene er at NDF mener noen vedtak er uriktige og de stiller spørsmål til den juridiske 
kompetansen rundt vedtakene og saksbehandling.  
Brevet har 3 hovedpunkter, disse besvares som enkeltstående saker for å skape mest mulig 
ryddighet og tydelige vedtak. 
Spørsmål 3: 
Del 3 av brevet omhandler sammensetning av FK hi 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at medlemmer i FK hi oppnevnes av Norske Dachshundklubbers 
forbund og Norsk Terrier klub, i tråd med den avtale som allerede er inngått og praktiseres mellom de to. 

 

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