
Protokoll fra møte i NKKs Jakthundkomité den 25. mai 2022 
 
Møte 2/22 Teams møte 

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

Forfall 
Trude Granhus (gruppe 3) 
Inge Bergland (gruppe 8) 

Sak 14/22 
 

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 15/22 
 

Norsk Retrieverklubb søker om dispensasjon fra regelen om bruk av vilt på B- prøver og Toller 
Jakt Prøver. 
Over tid har det vært drøftelser rundt de etiske forhold ved bruk av kaldt vilt på jaktprøver. Styret 
i Norsk Retrieverklubb er også bekymret for at viltforbruket på våre prøver kan skade renommeet 
til både NRK og NKK. Klubben ønsker at endringen også vil gjøres gjeldende i nytt regelverk som 
er under revidering 

Vedtak: NJK vedtok å innvilge søknaden om dispensasjon fra regelen om bruk av kaldt vilt på B-prøver, Toller 
jaktprøvene og mesterskapshelgen. B-prøver, Toller jaktprøvene og mesterskapshelgen skal gjennomføres 
uten vilt i henhold til denne dispensasjonen. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli 2022 frem til revidering av 
regelverket, hvor denne endringen vil gjøres gjeldende. 

Sak 16/22 Avklaring om behandling av regelverk. 
Administrasjonen har mottatt en henvendelse fra Tysk Jaktterrierklubb (TJTK) som vil ha 2 nye 
regelverk til godkjenning for sin rase: drevprøve for TJT og hiprøve for TJT. 
NJK har i tidligere saker vedtatt anleggsprøve, en prøvetype som innbefatter en drevdel og en 
hidel (kunsthi). Administrasjonen ønsker å få avklart med NJK om man skal påbegynne arbeid 
med ytterligere regelverk for denne rasen. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité behandlet saken i sitt møte og er tydelige på at administrasjonen ikke skal  
påbegynne nytt regelverk for Tysk Jaktterrier. NJK henstiller til TJTK om å fortsette samarbeidet med Norsk 
Terrier Klub og Norske Dachshundklubbers Forbund om felles prøveregleverket og at avtalt prøveperiode som 
er satt ut juni 2022 opprettholdes. NJK anbefaler TJTK at samarbeidet fortsetter i en god ånd. 



Sak 17/22 Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) v / dommerutvalg apport søker om dispensasjon fra 
jaktprøvereglene pkt. 4.2.2. Apportprøve. I reglene står det klart at tørket vilt ikke er tillatt å 
bruke på apportprøver. 
Dommerutvalg Apport (DUA) har sett med økende bekymring på bruk av matfugl under 
apportprøvene. Siden det ikke vi bli noen regelendring før sommeren 2024 ønsker DUA å søke 
om dispensasjon fra regelverket for sesongen 2022 og 2023, slik at unødvendig bruk av matfugl 
allerede stoppes til sommeren. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknaden om dispensasjon fra  
pkt. 4.2.2. Apportprøve for sesongen 2022 og 2023. 

Sak 18/22 Revidert mandat for NKKs jakthundkomitè 
På forrige møte (sak 3/22) vedtok NJK å oppnevne en arbeidsgruppe for revidering av mandat. 
Gruppen har oversendt sitt forslag til revidert mandat for behandling på dette møte. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å sende mandatet tilbake til arbeidsgruppa for å videre arbeid. 

Sak 19/22 Orienteringsnotat- utvidelse av prøveperiode mekanisk rev- Norsk Terrier Klubb. 
Klubben informerer om at prøveperioden utvides ut juni 2022 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å ta informasjonen til orientering. 

Sak 20/22 Nordisk Kennel Union Hunting Commitè 
I Nordisk Kennel Union (NKU) er det tidligere opprettet en «Hunting Commitee».  
Tidligere år har det vært årlige møter i denne komiteen. Dette er et nordisk samarbeid når det 
gjelder mange jaktgrener og forbund/klubber iht raser/prøvetype. 
Administrasjonen ber NJK om godkjenning til å ta opp «tråden» mht til samarbeid tvers av de 
nordiske kennelklubbene. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å ta opp kontakten med NKUs jakthundkomitè. 
 

 

Neste møte: 17. august 2022. 

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