
Referat fra møte - KG ettersøk 23. mai 2022 
 

Sted: NKK sine lokaler på Holmlia. 
Tid: 10.00-14.00 

Til stede: 
Knut Herland 
Roger Sjølstad 
Rune Borgersen 

 

Saksliste 

Sak 1/22 Årsmelding 2021 
Tall til årsmelding er innhentet fra it avd.  
Vedtak: 
Administrasjonen sender tallene og annen informasjon over til kompetansegruppen, slik at 
årsmelding for 2021 kan gjøres ferdig. 
 

Sak 2/22 Oppnevnelse av NKK representant til NM blodspor 2022  
Arrangør er Japansk Urhundklubb i Norge. Dato 27. og 28. august 2022. 
Vedtak: 
NKK representant ved dette mesterskapet blir Knut Herland 
 

Sak 3/22 Kritikkskjemaer blod/ferskspor utarbeide orientering om bruk etter endring. 
Det er behov for revidering av veileder for AK kritikkskjema (blod- og ferskspor). 
Eksisterende veileder oversendes KG ettersøk, som kommer med innspill til ny veileder. 
Skjemaet for registrering av ettersøkshund, som Miljødirektoratet har ute på sine 
hjemmesider er ikke oppdatert. Det inneholder blant annet tildeling av HP, som ikke gjelder 
lenger. 
Vedtak: 
Administrasjonen tar kontakt med Miljødirektoratet for å få rette opp skjema.  

 

Sak 4/22 Epost fra Vestfold og Buskerud Dachshundklubb- endring kritikkskjema. 
Det er mottatt epost fra Vestfold og Buskerud Dachshundklubb med spørsmål vedr. endring 
av kritikkskjema og manglende informasjon ut til arrangører og dommere. 
Vedtak:  
KG ettersøk har fullmakt til å presisere/endre kritikkskjemaene. Informasjonen ut til klubber 
og dommere vedr endringer som gjøres, bedres. 
 
 

 



Sak 5/22 Selbu JFF 
Epost er mottatt fra Selbu JFF vedr. pkt. 1.1.4. Ledelse av prøven. 
De arrangerer en ordinær/samlet prøve i juni, hvor de har noen spørsmål vedr. dommer og 
stille egen hund.  
Vedtak:  
KG ettersøk henviser til regelverket. Dommer kan ikke stille egen hund den dagen hun/han 
dømmer. Ønsker foreningen å søke dispensasjon fra regelverket, må denne søknaden sendes 
NKKs jakthundkomitè. 
 
 

Sak 6/22 Dommerutdanning - ettersøk 
Det er mottatt henvendelser fra to elghundommere vedr. utdanning dommer ettersøk. 
Begge begynte sin utdanning på denne prøvetypen i 2015, men har ikke fullført. 
Vedtak: 
Begge må ta alle aspirant arbeidene (blodspor) på nytt og delta på oppdateringskurs om de 
ikke har tatt dette. 
 

Sak7/22 Evaluering av viltsporchampionatet (N V(F)CH) 
Det vises til vedtak i sak 44/19- NKKs jakthundkomitè hvor de vedtar nytt viltspor 
championat. I vedtaket kommer det frem at reglene for dette championatet skal evalueres  
etter 1 år. 
Det er hentet ut tall for oppnådde championater i 2021 og antall viltsporchampionat  
(N V(F)CH) viser at det er 44 hunder som har fått tildelt dette championatet. 
Det norske blodspor championatet (N BS CH) har blitt tildelt 147 hunder. 
Vedtak: 
KG ettersøk tar tallene til orientering og ser at antall ferskspor ikke har vært utfordrende for 
dommerne. Championatene fungere etter hensikten. 
 

 

 


