
Protokoll fra møte i NKKs Jakthundkomité den 30. mars 2022 
 
Møte 1/22 Teams møte 

Deltakere: 
Trude Granhus (gruppe 3) 
Eddie Moljord (gruppe 4)  
Kjell Arild Haugen (gruppe 5) 
Tom Kjetil Ims (gruppe 6)  
Marte Ottesen (gruppe 7) 
Svein Scheie (gruppe 8)  
Inge Bergland (gruppe 8) 
Tom R Lund (HS representant) 
 
Eva Pedersen (Adm)referent 
 

Sak 1/22 
 

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 2/22 
Behandlet 
pr epost. 

Ref. tidligere sak 24/20. Søknad om dispensasjon - Fuglehundklubbenes Forbund. 
Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) søker om dispensasjon fra jaktprøveregelverket pkt. 3.1.  
De ønsker å utvide perioden for VK billett ut 2022, dette for å sikre at CACIT prøver kan gjennomføres med 
tilstrekkelig antall påmeldte. Søknad om dispensasjon gjelder for hunder som kvalifiserte seg for 
vinnerklassen i 2019 og senere i løpet av de påfølgende år 2020/2021. FKF søker om at perioden om 
utvidet VK billett, forlenges fram til mai 2022. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i 
jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2019 og påfølgende år 
2020/2021, kan utvides med en sesong fram til mai 2022. 

Sak 3/22 Revidert mandat for NKKs jakthundkomitè 
Det er behov for å se på de oppgaver komiteen gjør, hvilken sammensetning den skal ha, samt et ønske 
om å gjøre mandatene for de ulike særkomiteene i NKK noe mer uniforme. På denne bakgrunn bes NJK se 
på vedlagte mandat og komme med sine innspill til NKKs administrasjon, som vil legge dette frem for HS 
på et senere møte. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å oppnevne en arbeidsgruppe for revidering av mandat bestående av Trude 
Granhus, Tom Lund, Tom Kjetil Ims og Kjell Arild Haugen.  

Sak 4/22 Endring instruks dommerutdanning- Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) 
FKF har tidligere sendt inn «Instruks for dommerutdanning til NJK for godkjenning i forbindelse med at de 
gis dommerutdanningskompensasjon fra NKK. FKF mener fortsatt at de er de rette og innehar den 
kompetanse som trengs til å avautorisere fuglehunddommere på lik linje som DUK. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité kan ikke gi dispensasjon iht pkt 6.6. Saken sendes over til Hovedstyret for behandling.  



Sak 5/22 Klage fra hundeeier på bedømmelse- Elghundprøve med ref.nr. 31-21017 
Hundeeier har klaget på bedømmelse av hunden begge prøvedager. I hovedsak går klagen ut på 
konstatering av uttak og dermed start av Arbeidstid (AT) og Elgarbeidstid (EA) som påvirker avslutting av 
prøven.  

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteens innstilling. Klagen tas ikke til følge.  
At hundeeier som ikke var til stede, ikke er enig i dommer og hundefører sin vurdering, er irrelevant og kan ikke danne 
grunnlag for klage. 

Sak 6/22 Klage mottatt fra hundeeier på tildelt G ved harehundprøve med ref.nr. 46-22016  
I jaktprøvereglene pkt.7.4, tredje kulepunkt står det: Dommer skal avslutte prøven for godt dersom 
hunden begår en graverende feil som kvalifiserer til G. Det har ikke skjedd i dette tilfellet. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteens innstilling og ikke tildele hunden G på ovennevnte prøve. 
Dommer skal beordre kobling og avslutte prøven i skogen dersom hunden begår en graverende feil som kvalifiserer til 
G. Det har ikke skjedd i dette tilfellet, og hunden skal ikke tildeles G i etterkant. 
Saken sendes tilbake til fagkomiteen for å få en avgjørelse om korrekt poengsetting på moment jaktlyst og at 
fagkomiteen er enig i dette. 

Sak 7/22 Klage på tildeling av CACIT. Harehundprøve med ref.nr. 45-21070 
Det er innkommet klage fra hundeeier. Han mener det er feil hund som har blitt tildelt CACIT på denne 
prøven. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteen innstilling og gi kat.nr. 1005 Res. CACIT ved prøve 45-21070. 
CACIT er korrekt tildelt kat.nr. 1018. 

Sak 8/22 Testing av mekanisk rev- svar fra Tysk Jaktterrier Klubb 
Det er kommet en epost med orientering til NJK med bakgrunn i NJK-sak 19/21, om 
utprøving av mekanisk rev. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering. NJK anbefaler et samarbeide mellom klubbene om et felles 
prosjekt testing av mekanisk rev. 

Sak 9/22 Dispensasjonssøknad om mandat til å administrere rutiner for trekking 
Norsk Retrieverklubb ønsker en dispensasjon fra regelverket for å få delegert myndighet til selv å 
iverksette en ordning for trekking av deltakere til jaktprøver for retrievere og tolling jaktprøver. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra regelverkets bestemmelser for 
trekning av ekvipasjer til start. Gjelder jaktprøver for retrievere og Nova Scotia duck tolling retriever i 
prøveperioden fra 1.8.2022 og frem til nytt regelverk foreligger. 
Sak 10/22 Fra Norsk Terrier Klub- bruk av film ved hitrening på mekanisk rev 

Ved trening på mekanisk rev, ønsker klubben å tillate bruk av video og film i opplærings- og 
dokumentasjonsformål men kun til internt bruk og ikke for publisering på nett/sosiale media.  
De mener at i tillegg til å beskrive hunder ved å fylle ut et skjema er også bilde/film godt egnet for 
diskusjon i prosessen med utprøving av mekanisk rev og hvordan denne kan brukes i trening 
eventuelt prøver 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å tillate at klubbene Norsk Terrier Klub, Norske 
Dachshundklubbers Forbund og Tysk jaktterrier klubb å filme ved utprøving av mekanisk rev. 
Slikt materiell kan kun lages til bruk i opplærings- og dokumentasjonsformål, og skal ikke 
publiseres på nett/sosiale media e.l 

Sak 11/22 Nye dommerautorisasjoner 
Drevprøve for dachshund  
Bergstrøm, Even 3250 Jevnaker  



Ettersøk:  
Rønningen, Bente, 2825 Gjøvik  
Rydgren, Rune, 3370 Vikersund  
Nes, Bjørn Erik, 3370 Vikersund  
Rybråten, Terje, 2008 Fjerdingby  
 
Elghundprøve- Bandhund  
Lillebo, Vebjørn, 2500 Tynset  
Ryen, Erlend Lyster, 2552 Dalsbygda  
Dahl-Mortensen, Espen, 8803 Sandnessjøen  
 
Elghundprøve- Løshund  
Backe, Håkon, 3176  
Undrumsdal Berget, Arild, 2430 Jordet  
Disenbroen, Idar, 2422 Nybergsund  
Granmo, Gaute, 2387 Brumunddal  
Gundersen, Knut Joar, 2340 Løten  
Helle, Heidi Kathrine, 4525 Konsmo  
Knibestøl, Daniel, 4480 Kvinesdal  
Lindstadhagen, Åge, 2730 Lunner  
Svenning, Kim, 2580 Folldal  
Finsådal, Martin, 4534 Marnardal  
Danielsen, Morten Johan, 1671 Kråkerøy  
Reiten, Martin, 2510 Tylldalen  
Haslestad, Karl, 4849 Arenda  
Karlsen, Eirik, 2607 Vingrom  
Skoglund, Morten, 2836 Biri  
Engvoll, Anders, 2582 Grimsbu  
Kregnes, Audun Langtjernet, 2500 Tynset  
Kveseth, Ole Harald, 2260 Kirkenær  
Musdalslien, Kjell Gudbrand, 2635 Tretten  
Øyen, Bjørn Olav, 2480 Koppang  
 
Harehundprøve  
Haugen, Freddy Andre, 2743 Harestua  
 
Halsende fuglehund  
Sørensen, Dag, 2080 Eidsvoll  

Jaktprøver for Retriever  
Tryterud, Thrine-Lise, 3534 Sokna  
Hildish, Wenche, 0860 Oslo  
Alfredsen, Andre, 3470 Slemmestad  
 
Jaktanlegg- og apportprøver for spaniel  
Hodne, Hans, 4354 Voll 



Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering. 

Sak 12/22 Orienteringsnotat- tildeling av Konge- og NKK pokal for 2022 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering 

Sak 13/22 Orienteringsnotat NM arrangementer for 2022 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok saken til orientering 

 

Møtedatoer 2022 
25. mai  
 
 
Saker som ønsker behandlet på disse møtene, må være administrasjonen i hende innen 4 
uker før møte avholdes.  
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