
Møte vedrørende løshund-dommeres adgang til å dømme 

fersksporprøve og elgsporprøve. 

 
Torsdag 17.10. var forbundsstyret innkalt av jakthundkommiteen i NKK til møte med 

kompetansegruppe for ettersøk for avklaring av spordømming for løshund-dommere.  

Fra Norske Elghundklubbers forbund møtte: Knut Juvet, Jørn K. Remlo og Kjell Kruke.  

Vi gikk gjennom de faktiske opplysninger og fikk grunngitt vårt syn i sakens anledning.  

Det var til slutt stor enighet i at vedtaket som NJK fattet på sitt møte 28.6.2013 opprettholdes. 

Vi fikk av kompetansegruppe en oppfordring der vi ble bedt om og oppfordrer  

løshund-dommere som er motivert og har lyst til å ta videreutdanning for dømming av 

blodsporprøver da vi i framtiden vil få ett stort behov for denne type dommere, også innad i 

våre egne rekker. Det var for oss ingen motsigelse i oppfordringen, det var nettopp med 

bakgrunn i denne utfordringen at vi for vel ett år siden nedsatte vår egen fagkomite for 

sporprøver med Vidar og Knut. 

 

Kompetansegruppa for ettersøk påpekte at de har fått enkelte hendvendelser fra prøvedeltaker 

fra andre rasegrupper som ikke har fått tilgang til våre sporprøver.  

Terminfestede sporprøver er åpen for alle rasegrupper, ikke bare elghunder selv om det er de 

som naturligvis er i flertall på våre prøver. 

 

Vedtaket lyder som følgende: 
 
Løshund dommere og dømming av ferskspor og elgsporprøver.  

NJK vedtok de reviderte jaktprøvereglene for løshund på møte den 18. desember 2012 og 

poengterer at nytt regelverk ikke har gis tilbakevirkende kraft og at følgende gjelder:  

For jaktprøvedommer elghunder-løshund autorisert før 1.1.2009 er det ingen 

begrensning.  
 

Nyutdannede jaktprøvedommere elghunder-løshund autorisert etter 1.1.2009.  
KRAV: Dommere må kunne dokumentere at vedkommende har dømt fersksporprøve og/eller 

elgsporprøve i løpet av en 3-årsperode 1.1.2009 - 1.1.2012. Sporing er en del av 

dommeropplæringen også for jaktprøvedommere for løshund og ligger inne i 

dommerkompendiet for elghunder-løshund.  

 

Nyutdannede jaktprøvedommere elghunder-løshund autorisert etter 1.1.2012. 

KRAV: Før elevarbeidet til løshund dommer-utdannelsen godkjennes skal kandidaten ha gått 

for minst 3 hunder på fersksporprøve/elgsporprøve, derav skal minst en av hundene oppnå 

minst 7 poeng på ferskspor eller godkjent på elgsporprøven.(fersksporprøve og elgsporprøve 

sidestilles i dommerutdanningen). Før aspirant arbeidet til løshund dommer-utdannelsen 

godkjennes, skal kandidaten ha gått for minst 2 hunder på fersksporprøve/elgsporprøve, derav 

skal minst en av hundene oppnå minst 7 poeng på ferskspor eller godkjent på 

elgsporprøven.(fersksporprøve og elgsporprøve sidestilles i dommerutdanningen). Sporing er 

en del av dommeropplæringen også for jaktprøvedommere for løshund og ligger inne i 

dommerkompendiet for elghunder-løshund.  


