
Protokoll møte i NKKs Jakthundkomité den 16. november2022 
 
Møte 4/22 Teams møte 

Deltakere: 
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  

Trude Granhus meldte forfall. 
 

Sak 31/22 
 

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 32/22 
 

Klage på vedtak. Elghundprøve- løshund. Ref.nr.36-21048 
Hundeeier sendte inn klage på poengsettingen på de ulike momentene og NJK vedtok på 
møte den 7. juli 2021, å endre poengsum fra 60 til 62.  
Nå klager hundeeier på vedtaket og mener at det er gjort feil i vurderingen av moment søk og at 
det er gjort saksbehandling feil. 

Vedtak: I innstillingen fra fagkomiteen, kom det frem at det ikke hadde kommet noen nye opplysninger i 
saken og NJK vedtok å opprettholde sitt vedtak fra møte avholdt den 7.juli 2021.  
Kjell Arild Haugen deltok ikke i behandlingen av denne saken, pga. habilitet. 
Sak 33/22 Klage på bedømmelse/prøve. Elghundprøve- løshund. Ref.nr.36-21073. 

Hundeeier har på bakgrunn av ulike feil under bedømmelse/prøve, sendt inn klage. 
Fagkomiteen bemerker at det er en del moment som er påstand mot påstand mellom 
hundeeier og dommer, men også flere misforhold mellom prøveprotokoll og de aktuelle 
dommere sine forklaringer og det vedlagte hendelsesforløp. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge fagkomiteens innstilling i saken.  
Momentpoeng i M4 dag 1 endres fra 6 til 8 poeng slik at poengsum endres fra 85,5 til 88,5 poeng. Fagkomiteens 
vurderinger av både prøveregler og gjennomføring av prøven sendes både klager og prøveledelse. 

Sak 34/22 Norsk jaktchampion bandhund- gyldig for å løse ut finsk utstillingschampionat 
Flere medlemmer av Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) har kontaktet styret, da de har fått 
avslag på sin søknad om finsk utstillingschampion. Begrunnelse: Finske Kennel Klubben tildeler 
ikke finsk utstillingschampionat på grunnlag av resultater fra bandhundprøver, da de ikke anser 
dette å være rasetypiske jaktprøver for elghund av rasen Norsk Elghund Grå.  



Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å støtte NEKF i denne saken og sender den videre til NKKs 
Hovedstyre/Nordisk Kennel Union (NKU) for videre behandling. 

Sak 35/22 Søknad om utvidet prøvesesong for bandhund- ut januar måned 
Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) viser til at jaktprøver for løshund har utvidet prøvesesong 
ut januar. Fersksporprøver kan avvikles hele året med unntak av 01.05-30.06 samt den generelle 
helligdagsfredningen. Forbundsstyret har behandlet saken og rådspurte sitt utvalg for bandhund 
som ikke har noen motforestilling med at det åpnes for bandhundprøver i januar. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok innvilge søknad fra Norske Elghundklubbers Forbund vedr. forlenget 
prøvesesong for bandhundprøver. Prøvesesongen blir utvidet, slik at bandhundprøver kan avholdes ut januar. 
Vedtak gjelder fra 1.1.2023. 
Sak 36/22 
 

Søknad om dispensasjon fra championat reglene- blodspor championat 
En deltaker på ordinær/samlet blodsporprøve i regi av Østerdalen Elghundklubb, har meldt på og 
startet i feil klasse (EK). Klubben bekreftet før påmelding at dette var korrekt klasse, for å oppnå 
blodsporchampionatet. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å følge innstillingen fra Kompetansegruppen for ettersøk, og innvilger 
søknad om dispensasjon fra championat regelverket – blodsporchampionat. 
Sak 37/22 Reviderte fellesbestemmelser for jaktprøver 

Det ble klart at det ble nødvendig å revidere fellesbestemmelsene for prøver som følge av den nye 
konkurransedyrforskriften, og behovet for å plassere ansvaret som dyrevelferdskontrollør. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innstille for HS de fremlagte fellesbestemmelsene for prøver med noen 
forslag på endringer/tilføyelser ihht. til NJKs mandat. 

Sak 38 Oppsummering utprøving av mekanisk rev – jf. NJK-sak 19/21  
Med bakgrunn i NJK-sak 19/21 om utprøving av mekanisk rev er det fra Norske Dachshundklubbers 
forbund (NDF), Norsk Terrier Klub (NTK) og Tysk Jaktterrier Klubb (TJTK) levert inn oppsummeringer på det 
arbeidet som er gjort.  

Vedtak: En grei og oversiktlig oppsummering fra de 3 klubbene/forbund. NKKs Jakthundkomité tok 
oppsummeringen til orientering.  
Sak 39 Nye dommerautorisasjoner 
Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok listen over nye dommerautorisasjoner til orientering.  

Sak 40/22 Avtale NKK og SKK -jakttrening i Sverige. 
Det ble den 5.september 2015, signert en avtale mellom NKK og SKK som regulerer NKKs 
medlemsklubbers muligheter til å arrangere jakttreninger i Sverige. Avtalen ble fornyet 22. mai 
2018 og gjelder frem til noen av partene i avtalen sier den opp. Avtalen er lagt ut på www.nkk.no 
arrangør siden til informasjon. 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè tok informasjonen om denne avtalen til orientering. NJK vedtok at admin sender 
avtalen ut til NKKs medlemsklubber til informasjon.  
Sak 41/22 Rapport fra NKK representant på NM blodspor 2022. 

Knut Herland fra kompetansegruppen ettersøk, var NKK representant på NM blodspor som ble 
avholdt på Spåtind den 27. og 28. august.  
Arrangør var Japansk Urhundklubb i Norge. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok rapporten til orientering og var enige om at arrangøren hadde løst oppgaven på en 
forbilledlig måte. NJK ønsker å motta rapporter fra alle Norgesmesterskap på prøvekategorier som ligger under NJK. 
Sak 42/22 NM elghundprøve- løshund 

NM Løshund ble arrangert av Hallingdal Valdres og Vestoppland Elghundklubber i samarbeid 12. 
og 13. oktober 2022. Dette er en 2-dagers prøve og det stilte 25 hunder uttatt fra de 22 



områdeklubbene i Elghundforbundet. 
Vinner av prøven ble Norsk elghund Grå «Ruggen av Gausbu» til Oddvar Seltveit fra Telemark. Han 
fikk imponerende 190 poeng samlet. Dette var et særdeles flott og godt gjennomført 
arrangement! 
Gratulerer til vinner og andre deltakere, og en stor takk til arrangørklubbene. 

Vedtak: NKKs Jakthundkomité tok rapporten til orientering og var enige om at arrangøren hadde løst 
oppgaven på en forbilledlig måte. Epost sendes ut til NM arrangører og ber om tilbakemelding etter at NM er 
avhold, da NJK ønsker å motta rapporter fra alle Norgesmesterskap på prøvekategorier som ligger under NJK. 
Sak 43/22 Revidering av regelverk. 

Når det gjelder regelverk som er under revidering, så er det disse som nå ligger på vent.  
Jaktprøveregler for Spaniel 
Jaktprøveregler for Halsende fuglehund 
Hi prøver 
Anleggsprøve for TJT 
Jaktprøveregler for Retriever 

NKKs jakthundkomite tok informasjonen om revidering av regelverk til orientering. 

 

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