MANDAT FOR NORSK KENNEL KLUBS JAKTHUNDKOMITEE (NJK)
1. Komiteens adresse.
Norsk Kennel Klub, Postboks 163 - Bryn, 0611 Oslo.
Komiteens e-postadresse oppnevnes av NKK.
2. Formål for komiteen.
2.1 Komiteen er det organ innen NKK som ivaretar jakthundinteressene.
2.2 Arbeide for samfunnsmessig og politisk aksept for utfoldelse av de ulike jaktformer i
Norge.
2.3 Komiteen skal være en aktiv påvirker i forhold til NKK sin løpende virksomhet.
2.4 Arbeide for best mulig samarbeid og gjensidig forståelse mellom NKK,
medlemsklubber/forbund, slik intensjonen i avtalen med medlemsklubbene forutsetter.
(jf. 1. i medlemsavtalen)
2.5 Være en ressurs for NKKs Hovedstyre (HS) og administrasjonen, samt bistå HS og
administrasjonen i faglige spørsmål.
3. Samarbeid.
Komiteen skal samarbeide med:
3.1 NKKs administrasjon v/Jakt- og Brukshundavdelingen.
3.2 NKKs FCI representanter innen jaktsektoren.
3.3 Norges Jeger-og Fiskerforbund (jf Intensjonen i samarbeidsavtalen med NJFF).
3.4 Bindeledd mellom HS og raseklubber/forbund innen jakthundsektoren.
3.5 Eventuelt andre komiteer der det er naturlig.
4. Oppnevning av komiteens medlemmer.
Komiteen består av 6 personer, hvor av ett medlem velges av HS og de øvrige foreslås
og velges av medlemsklubber/forbund innen jaktsektoren. Komiteen velger selv leder.
Alle medlemmer oppnevnes for 1 år av gangen.
5. Komiteens leder/sekretær.
Leder skal være kontaktpersonen for komiteen mot administrasjon og styreleder.
Administrasjonen v/Jakt- og brukshundavdelingen er sekretariat for komiteen.
6. Fullmakt og vedtak.
6.1 Fullmakt til å fastsette prøveregler etter innstilling fra og i samarbeid med
medlemsklubbene.
6.2 Fullmakt til å oppnevne de prøverelaterte fagkomiteene (som i -08 ble delegert til
medlemsklubb/forbund).
6.3 Fullmakt til å avgjøre protester/klager, etter i innstilling fra fagkomiteene.
6.4 Fullmakt til å foreta endringer i regelverket for jaktprøvechampionat i samarbeid med
medlemsklubbene.
6.5 Fullmakt til å forvalte tildeling av økonomiske bidrag til jaktprøvedommere i
samarbeid med HS.
6.6 Fullmakt til å autorisere og avautorisere prøvedommere og instruktører innenfor
jaktsektoren i prøvekategoriene nevnt under pkt 7.6.
6.7 Komiteen skal i spørsmål av vesentlig betydning for flertallet av medlemsklubbene,
sørge for å innhente berørte raseklubber/forbund sitt syn på saken før vedtak fattes.
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6.8 I spørsmål av nordisk eller internasjonal karakter skal komiteen hente inn føringer fra
HS før NKK sitt standpunkt formidles videre. (jf retningslinjer for FCI representanter)
6.9 Dersom komiteen fatter vedtak som får store konsekvenser ifht arbeidsbelastning for
NKK enn hva som er normalt, skal dette godkjennes av administrasjonen
v/administrerende direktør.
6.10 HS kan delegere myndighet til komiteen, men har også rett til å tilbakekalle
delegering om så finnes nødvendig.
6.11 Dersom komiteen videredelegerer myndighet til medlemsklubber/forbund skal dette
godkjennes av HS.
7. Ansvarsområder og oppgaver.
7.1 Arbeide for å implementere i nye NKK, startet 01.01.07, den omorganisering som er
nedfelt i premissene i vedtaket i NKK-RS i 2005 og 2006. Herunder Intensjonsnotatet,
Medlemsavtalen av 01.01.07, og de til enhver tid gjeldende lover for NKK.
7.2 Kontinuerlig samle medlemsklubber (raseklubber og områdeklubber innen
jaktsektoren ) og forbund for å sørge for god informasjon og tett samarbeid.
7.3 Følge norske og internasjonale erfaringer av ulike prøver og konkurranseformer.
7.4 Komiteen skal aktivt bidra med innspill til NKKs virksomhetsplan innenfor området
jakthundinteresse, samt sørge for at tiltakene gjennomføres.
7.5 Finne og ivareta samarbeidsformer mellom NKK og Norges Jeger og Fiskeforbund
innen for felles utfordringer og problemstillinger.
7.6 Prøveregelverk:
Anleggsprøve blodspor
Blodspor og fersksporprøver
Bruksprøve for Schweisshunder
Drevprøve for Alpinsk Dachsbracke
Drevprøve for Bassetsrasene
Drevprøve for Dachshunder
Elgsporprøve
Jaktprøve for Elghund – bandhund
Jaktprøve for Elghund – løshund
Jaktprøve for Stående fuglehunder
Jaktprøve, apportprøve og anleggsprøve for Spaniels
Jaktprøve for Retriever
Jaktprøve for Halsende Fuglehunder
Kunsthiprøver
7.7 Oppfølging av NKKs FCI representanter:
NKKs FCI representant for retrievere, spaniel, kontinentale stående fuglehunder, brittiske
stående fuglehunder, hihunder og drivende hunder rapporterer til komiteen.
NJK skal følge opp FCI representantene både i forkant og etterkant av møtene. De skal
sørge for at de særnorske kravene for jaktpremiering blir ivaretatt på en god måte.
Gjennom FCIs representanten skal NJK sørge for å formidle kunnskap om norsk
jaktkultur og tradisjoner.
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7.8 Utdanning/autorisering:
Autorisere prøvedommere innenfor prøvekategoriene nevnt under pkt 7.6., samt sørge
for tilstrekkelig rekruttering av dommere, gjennom utdanning og vedlikehold av
eksisterende dommerstand. Utarbeide utdanningsplaner for instruktørutdanning, samt
sørge for rekruttering og autorisering av nye instruktører.
7.9 Oppgaver som i hht medlemsavtalen er gitt fullmakt til raseklubb, oppgaver som er
tillagt NKKs disiplinærkomité og oppgaver som ligger til NKKs dommerutdanningskomité
(DUK), skal ikke håndteres av komiteen.

8. Møtevirksomhet
Komiteen avholder møter etter behov. Leder er ansvarlig for å innkalle til
møter/telefonmøter. Referat fra møte skal sendes administrasjon.
9. Økonomi.
9.1 Komiteen v/leder legger frem budsjettforslag og antatt behov for sekretærbistand fra
NKKs administrasjon, til HS sitt policymøte i november. Frist for innlevering av forslag til
budsjett er 31. oktober.
9.2 Medlemmer komiteen arbeider under følgende betingelser:
Nødvendige reise-/matutgifter dekkes etter regning.
Nødvendige telefonkostnader dekkes etter regning.
Det gis ikke møtehonorarer.
Komiteen skal i forkant innhente godkjenning fra administrasjonen ved
behov for møter/annet som påfører NKK kostnader.
10. Taushetsplikt.
Fortrolige opplysninger man blir kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes videre til
utenforstående (jf taushetserklæringen).
11. Inhabilitet og Beslutningsdyktighet.
Dersom et av medlemmene mener seg inhabil i en sak skal denne fratre under
behandlingen. Komiteen består av 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når minst 4 av
medlemmer deltar.
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12. Organisasjonskart

Representantskapet

Hovedstyret (HS)

Administrasjon
(jakt og brukshundavdeling)

NKK Jakthundkomité (NJK)

NKKs regioner og
Medlemsklubber/forbund

Mandatet er utarbeidet den 3/2-09 av
Arbeidsgruppen for opprettelse av NJK.
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