
Protokoll fra møte den 13.desember- Kompetansegruppen for ettersøk  

 
Møte 2/22  

Dato: 13.desember 
Sted: NKKs lokaler 

Deltakere:  
Knut Herland 
Roger Sjølstad 
Rune Borgersen 
Eva Pedersen (Adm)referent 
 

 

Sak 8/22 
Behandlet 
pr epost 

Stans i salg av blod til trening og prøver - ettersøkshund 
Innkommet epost om at salg av blod hadde blitt stanset av Mattilsynet. 
Det var ikke lenger tillatt å selge blod til bruk ute i marka. Slik 
trening/godkjenning av ettersøkshunder har pågått over mange år og det 
er av stor betydning å ha gode ekvipasjer til å ivareta påkjørt og skadet 
hjortevilt. Man er helt avhengig av å få tilgang av dyreblod for å få 
gjennomført dette viktige arbeide i hend hold til gjeldende forskrift. 
KGE har vært i kontakt med Miljødirektoratet som stiller seg tvilende til 
at Mattilsynet har iverksatt denne bestemmelsen. 

Vedtak: Kompetansegruppen ettersøk vedtok å sende brev til Mattilsynet og gjøre 
de oppmerksom på at et av kravene for å få godkjent ettersøkshund, er å 
bedømme blodspor, samt viktigheten av å trene for dette. 

Sak 9/22 
Behandlet 
pr epost 

Søknad om dispensasjon fra regelverk- Finnmark Elghundklubb. De 
søker om dispensasjon fra punkt 1.1.4 siste avsnitt- Regelverk for blod- 
og ferskspor 
Dommer eller elev/aspirant kan ikke bedømme hund i eget eie, hund de 
har ført eller trent regelmessig eller hund eiet av noen i deres hushold. 
NKKs representant og prøveleder kan ikke stille hund på prøve der de 



selv tjenestegjør. Dommer eller elev/aspirant kan stille hund på prøve 
der de tjenestegjør, men ikke den dagen de selv dømmer. 

Vedtak: Vedtak: Kompetansegruppen for ettersøk vedtok å avslå søknaden, da de 
ikke kan gi dispensasjon fra regelverket. Arrangør må eventuelt sende søknad til 
Miljødirektoratet om dispensasjon fra regelverket. 

Sak 10/22 
Behandlet 
pr epost 

Presisering av utfylling av kritikkskjema for Eliteklassen (EK) blodspor. 
Det har kommet en del spørsmål om utfylling av kritikkskjema på EK 
prøver. Kompetansegruppa for ettersøk presisere følgende: 
Det skal gis poeng i de momentene som dommeren kan bedømme.  
På det momentet dommer bestemmer at prøven brytes, skal det settes 0 
poeng og begrunne særskilt hvorfor prøven brytes. På de momentene 
som dommeren mener han har grunnlag for å sette poeng på, skal dette 
gjøres. I de momentene som ikke er prøvd skal det settes 0 poeng. I siste 
rubrikken for sum skal det settes 0 poeng samt sette kryss for brutt 
prøve i egen rubrikk (nederst til høyre på kritikkskjemaet.) 
Det henvises til veileder hvor det står at ved brudd skal det settes 0 
poeng. Dette gjelder det momentet hvor prøven brytes. 

Vedtak: KG ettersøk vedtok at det lages en veileder, som sendes ut til dommere og 
klubber. 

Sak 11/22 
Behandlet 
pr epost. 

Søknad om dispensasjon fra championat reglene. 
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: KGE innstiller til at søknaden innvilges. 2 mot 1 stemme for denne 
innstillingen. Saken sendes over til NKKs jakthundkomitè for vedtak. 

Sak 12/22 Varsel fra hundeeier. Bevegelig blodsporprøve med ref.nr 26-22081. 
Det er mottatt epost fra en deltaker hvor det settes spørsmålstegn ved 
bedømmingen og gjennomføringen av denne prøven. 

Vedtak: Det innhentes uttalelse fra prøveleder.  
Epost sendes også dommer med en påminnelse om hva det innebærer å være 



dommer (etikk). Regelverket må følges når man legger spor, se punkt 5.2 i reglene 
for blod- og ferskspor prøver.  

Sak 13/22 Varsel fra hundeeier på ordinær blodsporprøve med ref.nr. 25-22095.  
Det er mottatt epost fra en deltaker hvor det settes spørsmålstegn ved 
bedømmingen og gjennomføringen av denne prøven. 

Vedtak: Det innhentes uttalelse fra dommer og prøveleder, for å mer info om 
denne prøvestarten. 

Sak 14/22 
 

Klage på ordinær blodsporprøve med ref.nr. 25-22118 
Mottatt klage fra 2 deltakere på denne prøven. Viser til paragraf 5.2 
sporstart, På denne prøven lå sporstart under 50 m fra hverandre, og var 
i tillegg også lagt i et område hvor Dovrefjell marsjen startet med mange 
deltagere. Dette forringet muligheten for ekvipasjen å lykkes. Arrangør 
har i etterkant tilbakebetalt påmeldingsavgiften til begge ekvipasjene. 

Vedtak: Epost sendes arrangør med påminnelse om at regelverket må følges når 
man legger spor, se punkt 5.2 i reglene for blod- og ferskspor prøver. 
Sak 15/22 Evaluering NM blodspor 2022 

Knut Herland som var NKK representant informerte om et flott 
gjennomført arrangementet. Bra jobbet av Japansk Urhundklubb i Norge. 

Vedtak: KGE vedtok at NKK representanten, skal ha dommerlisten for NM 
blodspor oversendt fra arrangør. Dette for å kvalitetssikre at alle dommere som 
skal brukes under dette arrangementet, dømmer mest mulig likt og har bred 
erfaring i å dømme. 

Sak 16/22 NM Blodspor 2023 
Pr nå er det ingen klubber som har meldt seg. 

Vedtak: Epost sendes ut til klubber og forbund vedr. NM blodspor og arrangør. 
Det gis en kort frist for tilbakemelding. KGE håper noen er villig til å påta seg å 
arrangere NM 2023 
Sak 17/22 
 

Oppdateringskursing av ettersøksdommere, evaluering, kursform/ 
kompendium 
m.m. 
Evaluering av oppdateringskurs for dommere. Gode tilbakemeldinger fra 



deltakere på dette opplegget hvor bruk av TEAMS benyttes. Man 
fortsetter oppdateringskurset på samme måte. 

Vedtak: Det vil bli satt opp ny dato for oppdateringskurs som avholdes på Teams.  
Sak 18/22 Samarbeid NKK/NJFF og Miljødirektoratet- regelverk  

Ettersøksavtaler og krav om godkjent ettersøkshund inn i Jegerappen. 
Høringsmøte vedr. kravet for å gå videregående kurs. Flere som ønsker å 
ta kurs uten å ha kravene i orden. Se forskriften punkt. 23 

 Vedtak: KGE er svært fornøyd med å få gjennomslag for våre synspunkter i disse 
sakene. 
Sak 19/22 Svensk eide hunder inn i ettersøkshund registeret. 

Det er flere og flere som jakter på tvers av grensene, og det er nå 
ønskelig at disse hundene skal bli godkjent som ettersøkshund i Norge. 
Chip nr. på utenlandske hunder må inn i Dyreid, og ettersøksprøvene må 
tas i Norge. Dette er i h.h.t. forskrift. 

Vedtak: Admin kontakter Miljødirektoratet og informerer de om denne saken. 
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