Referat fra møte i kontaktutvalget for aversjonsdressur.
Hvalstad 05.12.2019
Deltakere:
NHKF: Arild Nygård og Sjur Danielsen
FKF: Hans Einar Enoksen
NJFF: Hans Petter Dalby og Webjørn Svendsen
NEKF: Ingen møtte
Kort om status
Antall aktive aversjonsinstruktører tilknyttet de respektive forbund 01.12.2019 er:
NHKF: 14, NEKF: 9, FKF: 140 og NJFF: 569 instruktører
NJFF vil sende ut oppdaterte lister med kontaktinfo både over aktive og passive instruktører knyttet
til de respektive organisasjonene. NJFF ber om at det blir gitt tilbakemelding på evt. feil eller mangler
som oppdages. Spesielt dersom instruktører er oppført uten e-postadresse, vil det være nyttig om
slik informasjon blir tilbakemeldt til NJFF. Det er via e-post at instruktører blir invitert til
oppdateringssamlinger/obligatoriske samlinger for erfaringsutveksling. NJFFs fylkeslag tilbyr kurs for
nye instruktører og oppdatering, men det påhviler også de respektive organisasjonene et ansvar for å
holde kompetansen vedlike i eget instruktørkorps. Alle kurstilbud blir lagt ut på NJFFs nettside i
aktivitetskalenderen. Instruktørlistene vil bli oppdatert og vasket rundt årsskiftet.
Avtale mellom instruktør og klubb/forening.
NJFF arbeider med en gjennomgang av avtaleformular. Utkast vil bli sendt ut til samarbeidende
organisasjoner for innspill.
Det er viktig at avtaleutkastene er harmonisert og relativt like i alle organisasjonene.
Dersom det er foreninger eller instruktører som hever inngått avtale, er det viktig at dette meldes til
NJFF sentralt da slik heving medfører at instruktøren skal pasifiseres i påvente av evt. ny avtale.
Samarbeidsavgift
NJFF sender ut faktura til alle samarbeidsparter for 2019. Fakturert beløp er kr 5000,Viktig med et felles prøvebevis
Det påpekes at alle instruktører i alle forbund skal benytte det felles utarbeidete prøvebeviset.
Bevis kan bestilles i NJFFs medlemsbutikk av samarbeidende forbund og klubber tilknyttet disse.
Lokale instruktører får ikke bestilt prøvebevis. Dette for å knytte virksomheten til forbund og klubber
og for å unngå privat praktisering.

Nytt kursmateriell under utvikling.
Det foregår en oppdatering av eksisterende kursmateriell. Det planlegges at dette er klart innen
kommende sesong. Materiellet vil bli lagt ut og gjort tilgjengelig for instruktørene via Min side på
NJFFs nettsider. Det er derfor viktig at alle instruktører bruker disse sidene.
Kvalitetssjekk av el-halsbånd.
NJFF arbeider med å få gjennomført en uavhengig kontroll av egnetheten til ulike merker og typer av
el-halsbånd.
Målet er å få en uavhengig og god kontroll av spisspenningen som leveres under bruk. Erfaringer fra
instruktørkorpset kan tyde på at ikke alle båndtyper gir ønsket effekt når de brukes på ulike typer
hunder. Den informasjon som følger båndene eller er tilgjengelig via forhandlere er utilstrekkelig for
å velge egnet type halsbånd til aversjonsdressur. NJFF ønsker å bruke et uavhengig kompetansemiljø
til disse undersøkelsene. Resultatene vil bli gjort tilgjengelig når undersøkelsene er utført. Målet er at
dette arbeidet skal være klart til våren 2020.

Hvalstad 10.12.2019

Webjørn Svendsen
Viltkonsulent
Norges Jeger- og Fiskerforbund

