NKKs Jakthundkomité (NJK)
Protokoll fra telefonmøte den 06.09. 2011.
Møtende:
Niels Brandstrup (NB) (gruppe 6/4) (leder)
Lena Kjempengren (LK) (gruppe 3)
Ellen Krogstad (EK) (gruppe 5)
Jan Ulvin (JU) (gruppe 7)
Snorre Aslaksen (gruppe 8)
Marianne Holmli (HS)
Bertil Nyheim ‐ NJFF (Observatør)
Eva Pedersen (EP) (adm)

Sak 69/11.

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. Utkast til protokoll sendes deltagerne senest 10 dager etter møtet, svarfrist 8 dager.
Protokollen sendes så medlemmene og HS. Protokollen offentliggjøres etter neste møte.
Sak 70/11.

Høring NKK representant.
Det er mottatt svar fra hare‐ elg, fugl og dachshundforbundet. Tilbakemeldingene
viser at det er for store forskjeller når det gjelder instruksen på NKKs representant at
man ikke kan lage en felles mal for alle prøvekategorier.

Beslutning:
Instruksen for NKKs representant beholdes slik den, men NJK oppfordrer klubbene til å vektlegge
NKK instruksen ved revidering av regelverkene.
Sak 71/11

Sak 1. CACIT på drevprøve for dachshund.
På møtet med SKKs jakthundkomitè i september 2010, var en av sakene at FCI ikke
lenger skulle godkjenne nordiske drevprøver for dachshunder. På møtet ble det
vedtatt at SKKs jakthundkomitè i samarbeid med Svenske Taxklubben skulle forfatte
et brev og sende FCI.
Sak 2. Regler for avholdelse av CACIT prøver.
Kan prøven holdes for et begrenset antall hunder?
E‐post er sendt til FCI som henviser oss til de ulike regelverk.
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Beslutning:
Administrasjonen sender brev til SKK og purrer på svar vedr. CACIT på drevprøve for dachshund.
Administrasjonen ber adm. dir. avklare begrensningen av antall hunder med FCI.
Sak 72/11.

Samarbeidsavtalen med SKK.
På grunn av at SKK ønsker å legge tilrette for at norske fuglehundklubber skal kunne
få trene i Sverige ønsker de en samarbeidsavtale. Dette vil sikre riktig organiseringen
av treningen og aksept hos de svenske myndigheter.

Beslutning: NJFF kontaktes for å få konsulenthjelp til visse tekniske spørsmål.
Sak 73/59‐11.

Reautorisering av godkjenningsdommere, ettersøk
Saken er behandlet i HS. NJK oppfatter at vedtaket er i tråd med med NJKs
innstilling og forslag til brev.

Beslutning:
Sak 74/57‐11.

Mandat NJK
Oversendes til Hovedstyret og behandles på møte den 11. oktober.

Sak 75/58 ‐11.

Kompetansegruppen for blod‐ og ferskspor.
Det vises til e‐post fra administrasjonen vedrørende kompetansegruppens
tilhørighet.
”Administrasjonen ser det som nødvendig at HS avklarer Kompetansegruppen for
blod‐ og fersksporprøvers tilhørighet og plassering i organisasjonen. Dagens organi‐
sering er at Kompetansegruppen for blod‐ og fersksporprøver oppnevnes av
Hovedstyret, og at de rapporterer til Hovedstyret gjennom aktivitetsavdelingen.
Saken ble fremlagt for Hovedstyret på møtet den 23. august, men ble trukket fra
behandling og administrasjonen ble bedt om å innhente uttalelser”.
Aktivitesavdelingen ber om at NJKs uttalelse i denne saken, blir sendt
aktivitetsavdelingen innen 19. september.

Beslutning: Det innkalles til et møte i NJK hvor denne saken blir eneste sak på møtet. NJK
informerer om at tidsfristen kan bli overskredet.
Sak 76/63‐11.

Vedr. hihundaktivitet i regi av Norges Jeger‐ og Fiskeforbund.
Det er ikke mottatt noen svar fra Norske Dachshundklubbers Forbund, Norsk Terrier
Klub og fagkomiteen for hiprøver på denne henvendelsen.

Beslutning:
NJK ber de berørte om å informere om når et svar kan forventes.
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Sak 77/68‐11.

Autorisering av utenlandsk dommerkandidat‐ fuglehundprøve.
Det er mottatt e‐post fra SKK med informasjon om dommerkandidaten.

Beslutning:
Brev sendes til dommerutdanningskomiteen i FKF og dommerkandidaten for å be om en uttalelse i
saken.

Kommende møtedatoer for 2011:
Tirsdag 1. november

Protokoll skrevet av Eva Pedersen.
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