
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat styremøte 22/4-2016 på Best Western Oslo Airport Hotell 
 

Til stede:  
Stein Wahlstrøm, Arild Nygård, Dag Rune Løvberg, Sverre Hennum, Arild Eftedal og Sjur Danielsen.  
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 

 

 

SAK 04.2016 Trekking av reserver til Nordisk Mesterskap for støver 2016 

Bakgrunn: 
Nordisk Mesterskap for støver 2016 arrangeres i Juurva-området, Finland 2.-4.desember. 

Uttaket til Nordisk Mesterskap som arrangeres annethvert år baseres på resultater fra de to siste 
norgesmesterskapene, altså fra de to kalenderårene før selve mesterskapet. 
Nummer én og to fra de to foregående norgesmesterskapene utgjør de fire hundene som i 
utgangspunktet skal representere Norge. 

Reserver trekkes slik: 
Førstereserve trekkes mellom de to som tok tredjeplassene. 
Andrereserve blir den som ikke vinner trekningen om å være 1.reserve. 

Tredjereserve trekkes mellom de to som tok fjerdeplassene. 
Fjerdereserve blir den som ikke vinner trekningen om å være 3.reserve.  

Dersom noen hunder faller vekk før uttakingen/loddtrekningen til Nordisk Mesterskap, blir det 
internt opprykk på resultatlisten for det gjeldende NM-året. 

Vedtak: 
1.reserve: finskstøver NO45148/10 Ae-Dina, eier Kjell Myrås 
2.reserve: finskstøver 01051/08 Pirjo, eier Kjell Jan Moseid 
3.reserve: schweizerstøver NO47548/12 Vilma, eier Steinar Frorud 
4.reserve: dunker NO46545/09 Gjermaa’s Mira, eier Erik Brokerud 

 

SAK 11.2016 Dogwalker samarbeid 

Bakgrunn: 
NHKF har blitt kontaktet av en selger hos Dogwalker. Hun ønsker å selge sko til hundeeiere, og 
skisserer to forslag til salgsavtale med NHKF. 

Vedtak: 
NHKF har ikke lov til å selge/gi ut medlemslister. Derimot bes Dogwalker om å ta kontakt hvis de er 
interessert i annonser på hjemmesida/Harehunden. 



SAK 12.2016 Søknad om å endre klubbens vedtekter, Vestfold Harehundklubb 

Bakgrunn: 
På årsmøte til Vestfold Harehundklubb som ble avholdt 12.02.2016 ble det enstemmig vedtatt å 
endre gjeldende regel §3-3, linje 2. 

§3-3 Innkalling                              
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                                     
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist.                                    
Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr. post, e-post, eller i adressert medlemsblad, 
og på klubbens hjemmeside.     
Med innkallelsen skal følge:                     
                                       - Dagsorden                                   
                                       - Årsberetning                                   
                                       - Regnskap med revisors beretning                                                 
                                       - Forslag på kandidater til valgene. 

          - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.                                   
                                                                                                                                        
Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før 
møtedato.  Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 
uker før møtedato.    
  

Endres fra: «Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist» 

Endres til: «Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist» 

Vedtak: 
Endringen kan ikke godkjennes, da NKKs lovmal for klubber ikke åpner for valgmuligheter på dette 
punktet. Sekretæren skriver et brev til Vestfold Harehundklubb om vedtaket.  

 

SAK 13.2016 Europapokalkonkurransen 2016, Kroatia 

Bakgrunn: 
Europapokalkonkurransen i 2016 foregår 14. og 15. oktober i Kroatia. Alt tyder på at Norge får delta 
med to hunder. Den offisielle innbydelsen kommer i mai. 
Utfra rulleringsforslaget som ringene ble enige om i 2014, blir det hygenhund og haldenstøver som 
skal representere Norge i Kroatia. 

Vedtak: 
Norske deltakerhunder blir haldenstøver Boris til Jan Willy Halvorsen og hygenhund Kviknelia’s Gulli 
til Bjørn Ove Jacobsen.  
Reservehuder blir haldenstøver Crosso til Bjørn Bråthen og hygenhund Gulsjølias Kalinka til Olav 
Edvardsen. 
Stein Wahlstrøm reiser som dommer sammen med FCI-representant Tom Wenger. 

 
SAK 14.2016 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner 

 Dialogmøte NKK: Trender i tiden, hvordan skape en robust og fremtidsrettet organisasjon for 
hundemedlemmer og hundevenner. Medlemstallene faller i et voksende marked, fra 2010 
har det vært en fallende kurve i antall medlemmer fra ca. 100 000 til ca. 94 000 mens antall 
hunder har økt fra 400 000 til 500 000 hunder i Norge.  



Dette fører til et mer krevende hundehold, mer tydelig posisjon for hundevelferd, endringer i 
organisasjoner og på medlemssiden. Ca. 20 000 er såkalte profesjonelle medlemmer eks. 
jegere og konkurransemenneske de øvrige 75 000 har hund som kun familiehunder. 
Hvorfor vokser ikke medlemsantallet i takt med antall hunder, hva må eller kan gjøres, 
hvordan få tak i nye medlemmer, hvordan møte trykk fra andre eksterne aktører.  
Kort summert fra årets dialogmøte. 
 

 Det har kommet en forespørsel om anbefaling fra NHKF i forbindelse med utvidelse 
autorisasjon til å gjelde alle harehundrasene for eksteriørdommer Elisabeth Aune Moseby. 
Hun er fra tidligere autorisert på bassetrasene og de norske harehundrasene. Anbefaling 
sendes innen fristen på to uker. 
 

 Kompetansegruppe for rovdyr i NKK: høringssvar er sendt til departementet. Deretter er 
kompetansegruppa lagt på is i påvente av behov for å komme sammen igjen. 

 

SAK 15.2016 Høringer fra Lovutvalget 

Bakgrunn: 
NKK har sendt ut høringsforslag til NKKs medlemsklubber, forbund og regioner ang lovendring i NKK 
som skal godkjennes på NKKs RS i november 2016. 

Vedtak: 
Det nye styret sender høringssvar til NKK innen fristen 10. juni 2016.  

 

SAK 16.2016 Søknad om å endre klubbens vedtekter, Romerike Harehundklubb 

Bakgrunn: 
Styret i Romerike Harehundklubb hadde følgende forslag til årsmøtet. 
  
Vedtektsendring: 
Endre dato for avholdt av årsmøtet fra 15 februar til 15 april. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Endringen er godkjent. Sekretæren sender brev til Romerike Harehundklubb. 

 

SAK 17.2016 Søknad om å endre klubbens vedtekter, Østfold Harehundklubb 

Bakgrunn: 
Østfold Harehundklubbs årsmøte 31.03.2016 fattet følgende vedtektsendring: 

§3-4 Årsmøtets oppgaver, punkt h, valg: 

  -Styret skal bestå av 5 medlemmer (mot tidligere 7 medlemmer). 

Vedtak: 
Endringen er godkjent. Sekretæren sender brev til Østfold Harehundklubb. 



Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 05.2014 Harejaktfilm 
Komiteen hadde møte 19/4 på Gardermoen. Det mangler fremdeles en del før filmen kan 
ferdigstilles. Fotografene har frist fram til 15/6-16 til å komme med ferdig råmateriale som skal vises 
for komiteen. Planlagt lansering er Prestøya i 2017. 

SAK 58.2014 CACIT (ett CACIT pr. rase) 
NKK har fått ny kontaktperson i FCI, og dermed er det håp om fortgang i denne saken. 

 
SAK 17.2015 Fullføring av rasekompendier for drever og hamiltonstøver 
Rasekompendiet for drever er ferdig, og det sendes til NKK for godkjenning. Deretter sendes det 
godkjente kompendiet elektronisk til eksteriørdommerne før det legges tilgjengelig på NHKFs 
hjemmeside. 

 
SAK 24.2015 Evaluering NM 
Nye oppdaterte NM-avtaler skal undertegnes av årets NM-arrangører i løpet av RS-helga. 

 
SAK 26.2015 Eksteriørdommerkonferanse 2017 
Dunker har fått godkjent endringer i rasestandarden, og er eneste rase som har meldt interesse for å 
delta på konferansen. Rasekompendiet fra 2008 skal oppdateres. NHKF søker om tilskudd til 
konferansen fra NKK. 

 
SAK 27.2015 Oppfølgning av vedtaket vedr Avlssperre Finskstøver 
Oppdatert statistikk over avkom finnes på www.finskstøver.no , under menyvalget Avlsråd.  
Neste oppdatering av lista er 1/6-16. 

 

SAK 07.2016 Høring: Endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.  
Styret sammenfattet høringssvarene fra avlsråd og harehundklubbene og utarbeidet et høringssvar 
som ble sendt til NKK innen fristen 1.mai. 

 

SAK 08.2016 Høring: samarbeidsavtale NJFF 
Styret sammenfattet høringssvarene fra harehundklubbene og utarbeidet et høringssvar som ble 
sendt til NKK innen fristen 2.mai. 

 
 
 

Neste styremøte tirsdag 7.juni 2016 

 

Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

http://www.finskstøver.no/

