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NKKs Jakthundkomité (NJK) 

Protokoll fra telefonmøte den 07. 06. 2011  

Møtende: 

Niels Brandstrup (NB) (gruppe 6/4) (leder)  

Lena Kjempengren (LK) (gruppe 3) 

Ellen Krogstad (EK) (gruppe 5) 

Jan Ulvin (JU) (gruppe 7)  

Marianne Holmli (HS) 

Bertil Nyheim - NJFF (Observatør)   

Eva Pedersen (EP) (adm) 

 

Forfall: 

Snorre Aslaksen (SA) (gruppe 8) 

Sak 35/11. Protokoll fra forrige møte. 

Protokollen sendes i tillegg ut på e-post til medlemsklubber/forbund innen 

jakthundsektoren.  Svar på saker som angår den enkelte klubb sendes som separat 

post til disse. Protokoll fra møter skal fast oversendes HS som orienteringssak. 

Beslutning: Protokollen legges ut på nett, samt oversendes medlemsklubbene og HS som en 

orienteringssak.   

Sak 36/11. FCI representant. 

Administrasjonen har sendt klubber og forbund brev vedr. forslag på FCI 

representanter for de ulike prøvekategoriene.  NJK mener det er viktig at alle 

prøvegrener er representert med FCI rep. NJK mener også at det er spesielt viktig at 

vi er representert i hikomiteen fordi hiprøver og hijakt er i en utsatt situasjon.  NB 

tar kontakt med lederene av Norsk Breton - og Norsk Vorstehhundklubb for å få på 

plass en representant for de kontinentale fuglehunder, da det ikke er kommet noen 

forslag på representant for disse. 

Beslutning: NJK oppnevner de FCI representantene som er foreslått for spaniel, engelske stående 

fuglehunder og retriever. NJK oppnevner Lena Kempengren til hi-komiteen og informerer NDHF og 

NTK om dette. HS/Adm informeres om vedtaket. NJK ber også HS/Adm om å holde en plass åpen i 

FCI-komiteen for kontinentale fuglehunder til vi har et navn på plass. De øvrige FCI representantene 

gjenoppnevnes.  EP oversender umiddelbart saken til HS pga frister. 

I brevet til NDHF og NTK minner vi om at vi ikke har fått tilbakemelding fra møtet mellom NJFF og NJK 

der hisaken ble tatt opp. 
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Sak 37/11. Sak 28/11 

Det er mottatt en varsling (fra juli 2010) vedr. uriktig fødsels dato på valper.  Nytt 

moment i denne saken. Dessverre har saken blitt liggende hos oss, pga av sykdom. 

Beslutning: Varslingen oversendes AU som et nytt moment i saken. NJK ber om en rask avgjørelse. 

Sak 38/11. Brev fra Østfold Harehundklubb.  

Ca. 80 % av Østfold Harehundklubb sine terreng kan ikke brukes på grunn av ulv. 

Dette har da ført til at både hundeiere og dommere må søke seg andre steder og 

jakte. I noen av disse terrengene er det muligheter for å gå jaktprøver, men ligger 

utenfor klubbens naturlige nedslagsfelt. Østfold Harehundklubb søker om 

dispensasjon fra regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF.  § 5.3 

siste avsnitt.  “Uansett prøvetype (ÅP, SP, EP) skal prøveterrenget ligge innenfor 

arrangerende klubbs naturlige nedslagsfelt”. 

Beslutning: NJK innvilger dispensasjon fra prøvereglene. De som disponerer terrengene må 

informeres av ØHK. Forbundet NHKF informerer alle klubbene om dette. Dette må inn i 

jaktprøvereglene og tas med ved neste revidering av regelverket. 

Sak 39/11.  Tidligere sak 26/11. Disiplinær sak fra kompetansegruppa for blod- og ferskspor.  

Brev er sendt de involverte i saken, to har ikke svart på henvendelsen, heller ikke på 

diverse henvendelser fra kompetansegruppen. 

Beslutning: NJK trekker tilbake dommerens autorisasjon da vi mener at han ikke er kompetent for 

dommergjerningen.  En av aspirantene mister sin status som aspirant. Kopi sendes Norsk 

Retrieverklubb og kompetansegruppen. 

Sak 40/11.  Årets jakthund. 

Saken har vært sendt ut til klubbene på høring og alle klubbene bortsett fra FKF er 

positive til kåringen. 

Beslutning: NJK tar kontakt med FKF og ber om et møte for å diskutere saken. 

 Sak 41/11.  Mandat kompetansegruppa for ettersøk. 

Mandat kompetansegruppa for ettersøk er revidert.  

 Beslutning: Forslaget sendes til kompetansegruppa for kommentar. 

 Sak 42/11.  Budsjettering av utdannelsen av jaktprøvedommere. 

E-post ble sendt klubbene 14. februar for å få tilbakemelding på hvor stor del av det 

budsjetterte beløp som forventes brukt i inneværende år og på hvilken måte 

midlene skal brukes.  I samme e-post ba NJK også klubbene om å komme med 

innspill på behov for 2012 da med en oversikt over hvor mange nye dommere som 

forventes utdannet, hva som dekkes av den enkelte kandidat, av klubbene og hva 

som forventes av NKK. Det samme gjelder videreutdannelse.  Det er kun kommet 

innspill fra FKF og NEHF. NJK tolker dette som de øvrige klubber/forbund ikke har 

planlagt aktiviteter på denne sektor for 2012 eller at de selv dekker kostnadene.  

NJK ber om at NKK må hjelpe medlemsklubbene med å lage en mal for å søke om 
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midler hos FRIFO og Studieforbundet natur og miljø. 

 

 Beslutning:  

NJK ber Adm om hjelp til å lage en mal for søking av eksterne midler. 

NJK søker avholdelse av et raskt møte med FKF der NG, JU, EK og EP deltar fra vår side for å avklare 

budsjettet. EP innkaller. Vi ønsker også å ta opp trening av hund og arrangering av uoffisielle 

samlinger i Sverige. Også årets jakthund ønskes diskutert. 

 Sak 43/11.  Fra FK for elghundprøver – løshund. Klage på bedømmelse. Ref nr 36-10003   

 Beslutning: NJK følger fagkomiteens innstilling: ” Klagen avvises og dommermøtets fastsettelse av 

poengsum og premiegrad opprettholdes”. 

 

 Sak 44/11.  Mandat NJK  

 Beslutning: Saken utsettes til HS har avklart grenseoppgangen mot DK hva gjelder avautorisering av 

jaktprøvedommere. 

 

 Sak 45/11.  Søknad fra Norske Harehundklubbers Forbund om stambokberettigt tittel- Nordisk 

Mester, gjeldende for hver av grupperingene beagle, drever og støvere. 

 

 Beslutning: NJK støtter forbundet i denne saken og sender brev til den danske, finske og svenske 

kennelklubben for å be om støtte for forslaget. NHKF informeres. 

 

 Sak 46/11.  Opprettholdelse av dommerautorisasjon, ettersøk. 

Ettersøksprøver er den eneste prøveform for hunder i Norge som direkte knyttes opp 

mot norsk lovgivning. I og med at det er et stadig større press på hundeholdet er det 

derfor viktig, ikke minst sett fra hundens stilling i samfunnet, at nivået hunder som 

skal godkjennes for ettersøk for å sikre human avlivning av skadet vilt er så høyt som 

mulig. Det stilles derfor stadig større krav til kvalitetssikring, dokumentasjon og 

utøvelsen av selve ettersøket etter det skadede viltet. I dette ligger også at det stilles 

stadig større krav til dommerne og til dokumentasjon av kvalitetssikringen av 

dommernes kompetansenivå. I dag er det tre måter å arrangere prøvene på, det er 

terminfestede ordinære/samlede prøver, terminfestede bevegelige prøver, i tilegg 

kommer også annonserte prøver. Hva gjelder den siste type prøver er 

Kompetansegruppen for blod- og ferskspor (KG) av den oppfatning at det er vanskelig 

å dokumentere dommernes funksjon. På bakgrunn av dette har NJFF og KG forskjellig 

syn på om de som i dag dømmer kun annonserte prøver kan opprettholde sin 

autorisasjon uten å starte med en utdannelse i henhold til NKKs regler. NJKs vedtak er 

basert på at vi antar at Direktoratet for Naturforvaltning vil endre reglene for 

godkjenning av ettersøkshunder ved at annonserte prøver faller bort. 

 

 Beslutning: NJK ser ikke som formålstjenlig at dommere, uansett hvilken av de tre type prøve de 

tidligere er autorisert for, skal miste denne autorisasjon hvis de har dømt de siste tre årene. Men alle 

dommere som ønsker å opprettholde sin autorisasjon må dokumentere at de har dømt på de ovenfor 

nevnte prøveformene i løpet av den nevnte periode. Dommerne oppfordres til å delta på 
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dommerkonferanser. Alle nye dommere autoriseres i henhold til NKKs gjeldende reglement. 

 Sak 47/11.  Fra FK for høyfjells- og lavlandsprøver. Hund vist uønsket adferd. 

GS Bark har vist uønsket adferd på prøve med ref. nr 50-11023.  

 

 Beslutning: Beslutning: NJK vedtok å følge komiteens innstilling med at GS Bark, reg. nr. DK 
09464/2009 utelukkes fra jaktprøver i 2 år fra tidspunkt hvor beskrevet hendelse skjedde. 
 
Kopi: DKK 

 

 Sak 48/11.  NKKs tiltaksplan  

 Beslutning: Saken behandles pr e-post.  

 Sak 49/11.  Omtale av treningsjaktprøve på www.nordichunter.no 

NKKs Jakthundkomité (NJK) er kjent med at det annonseres for en treningsjaktprøve 

med FCI-dommere. Vi anser det som svært uheldig at innholdet i annonsen fort kan gi 

inntrykk av at dette er en prøve som kan gi ”tellende” premiering.  

 

 Beslutning: NJK ber om at formen på annonsen endres, både hva angår uttrykket treningsjaktprøve 

og at begrepet ”FCI-dommere” fjernes. 

 

 Sak 50/11.  Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun 

for perioden 1. april 2012 - 31. mars 2017. 

 

 Beslutning: Sendes ut til alle klubbene på høring.  Frist: 16. 09.2011  

 Sak 51/11.  Dommerkandidat fra Åre.  

 Beslutning: JU kontakter dommerkandidaten.  

 Sak 52/11.  Dansk beagle tildelt Cert på bakgrunn av kun sporprøve og ikke jaktprøve. 

Det er mottatt brev fra Norske Harehundklubbers Forbund med bekymring 

vedrørende danske beagler som stiller i brukshundklasse og får certet på bakgrunn av 

sporpremieringer. Den eneste jaktpremiering som gjelder, både for deltagelse i 

brukshundklasse og til å konkurrere om certet, er på jaktprøve for harehunder i ett av 

de 3 nordiske land, med hare, rev, rå eller hjort som losdyr. Samme problematikk 

gjelder også for elghunder. 

 

 Beslutning: NJK ber Adm innskjerpe dette overfor aktivitetsavdelingen. Videre ber NJK NKK slette 

de premieringene som er oppnådd på feil forutsetninger. Gjelder både for raser tilsluttet NHKF og 

NEKF. 

 

Sak 53/11.  Møte SKK/NKK- bedre forholdet mellom norske og svenske jakthundmiljøet. 

Jan Ulvin informerte om møter som er avholdt mellom SKK og NKK.  

Hensikten med møtene er å bedre forholdet mellom det norske og svenske 

jakthundmiljøet. To områder er spesielt viktig for svenskene. Uautorisert trening på 

fjellet og på lavland mellom 1.8-16-august. SKK forvalter en disposisjons rett, som blir 

brutt av norske klubber.  

 

http://www.nordichunter.no/
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SKK opptatt at regler lages slik at nordmenn ikke utelukkes på terreng i Sverige. 

Hovedhensikten med møtene er å bevare mulighetene for at nordmenn kan fortsette 

å jakte i fjellet i Sverige. Kjell Bräster lager i samarbeid med Svenska Jägarförbundet et 

forslag på etiske retningslinjer.  

Beslutning: NJK ser positivt på forslaget om en samarbeidsavtale mellom NKK og SKK. NJK vil i 

samarbeid med alle berørte parter arbeide for at det kommer på plass en forpliktende avtale som 

regulerer nordmenns adgang til trening av hund i Sverige og vice versa.  NJK ser også positivt på 

forslaget om ”etiske retningslinjer” for småviltjakten over ”odlingsgrensen” som et ledd i arbeidet for 

å sikre nordmenns adgang til jakt i Sverige. 

Sakene forankres i NJFF. 

 

 Sak 54/11.  CACIT på drevprøver for dachshund.  

 Beslutning: Det sendes et brev til SKK for å høre hvordan saken ligger.  

 Sak 55/11.  Dommerkonferanse ettersøk.  

 Beslutning: Representant fra NJK ønsker å delta på disse dommerkonferansene. Oversikt over når 

konferansene avholdes sendes ut til NJK. 

 

 

Orienteringssaker: 

 E- post fra Tommy Engh vedrørende momskompensasjon for hundeklubber. 

 

 

Årsrapport fra FCI representant for kontinentale fuglehunder. 

 

 

E-post fra Tommy Engh vedr. FRIFO- tilgjengelige midler til nærmiljøsatsing. 

 

 

Kommende møtedatoer for 2011: 

Tirsdag 2. august  

Tirsdag 6. september 

Tirsdag 4. oktober 

Tirsdag 1. november 

Tirsdag 6. desember 

Protokoll skrevet av Eva Pedersen. 


