
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

 

Referat styremøte 18/8-2017 på Quality Airport Hotel Gardermoen 
 

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

 

 

SAK 35.2017 Godkjenne raseringenes søknader og vedtekter 
I sak 5a) fra RS 2017 ble NHKFs styre gitt fullmakt til fortløpende å godkjenne raseringenes søknader i 
forbindelse med raseringenes inntreden i NHKF. 

Det er mottatt søknader med vedtekter fra: Finskstøverforeningen Norge, Dunkerringen, 
Hygenringen, Hamiltonringen, Luzernerringen og Schweizerringen. 

Vedtak: 
Alle innkomne søknader med vedtekter er godkjent med små justeringer. Det sendes en 
tilbakemelding til ringene der justeringene er satt inn i vedtektene. 
Leder og nestleder jobber videre med innsendte vedtekter fra Beagle Ringen Norge. 

 

SAK 36.2017 Høring vedrørende økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv. 
Det nedsatte utvalget anser at utredningen innenfor dette området er kompleks og omfattende, og 
har derfor ikke kommet med konkrete forslag på alle punkter. Utvalget og NKKs hovedstyre anser det 
likevel som hensiktsmessig å sende det foreløpige utkastet på høring, slik at utvalgets arbeid så langt 
gjøres kjent og at ulike deler av organisasjonen kan involvere seg aktivt i arbeidet.  

Vedtak: 
NHKF utarbeider et høringssvar i samarbeid med NEKF og sender innen høringsfristen 1.september. 

 

SAK 37.2017 Høringsutkast jaktprøveregler 
Revisjonsgruppa har utarbeidet første høringsutkast til reviderte jaktprøveregler samt sendt 
forbundsstyret en statusrapport for prosjektet. Høringsfrist: 10.september 2017.  

Vedtak: 
Minne deltakerne på ledermøtet om høringen og spørre dem om deres status.  

 



 
SAK 38.2017 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner 

• Vi trenger arrangører til uoffisielt NM for rev i jaktprøvesesongen 2017-18!!! 

• NJFF-avtalen er sagt opp av NKK. 

• Nytt prøveprogram for harehundrasene. Hovedstyret i NKK vedtok delprosjekt 08 

«Harehundprøve-program» i tråd med fremlagte planer for delprosjektene datert 

12.06.2017. Nytt moderne grensesnitt er gjenbrukbart for andre prøvetyper senere. 

Maksimal investeringsramme for delprosjektet er kr 250 000,-. 

• Sekretæren gjør en opprydding i gratismottakere av Harehunden. 

 

SAK 39.2017 NM arrangører 
NHKF ønsker å ha teknisk arrangører for NM-arrangementene 3 år fram i tid. Det etterlyses teknisk 
arrangør for NM småhund i 2020 og NM støver i 2021. 

Norge skal være arrangør for Nordisk mesterskap for støver i 2020. NHKF trenger teknisk arrangør til 
dette mesterskapet. 

Vedtak: 
Sekretæren sender en henvendelse til harehundklubbene med svarfrist 1.mars 2018.  

 

SAK 40.2017 Høring: Nytt regelverk – Viltspor 
Etter vedtak i NKKs Jakthundkomite (NJK) i sak 14/15 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som hadde til 
formål å utarbeide nytt regelverk for konkurransespor blodspor. Arbeidsgruppens forslag innebar i 
grove trekk et forslag om en elitedel som ble utført etter at det tradisjonelle blodsporet var utført.  
 
Forslaget var ikke i tråd med vedtaket i NJK om å dele regelverket i to separate spor; et for 
ettersøksprøver og et for konkurranse.  

NJK fattet derfor på nytt vedtak om å nedsette en ny gruppe i sak 1/17 for å fortsette arbeidet med å 
utarbeide forslag til nytt konkurransespor. 

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i den forrige gruppens arbeid i utarbeidelse av et nytt 
regelverk i tråd med mandatet. Utgangspunktet for denne type spor er dog det samme som for det 
eksisterende blodsporet: Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være påskutt/skadet. 

Vedtak: 
Høringen sendes til harehundklubbene og raseringene med svarfrist 15.oktober 2017. Svarene 
sendes til sekretæren i NHKF, som sender et samlet høringssvar til NKK. 

 

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 06.2017 Berner- og jurastøvere under NHKF-paraplyen? 
NKK har pr. dags dato raseansvaret for disse rasene. Saksgang for slike henvendelser er skriftlig via 
klubb/rasering/avlsråd. Siden henvendelsen kommer muntlig fra privatpersoner vil saken returneres 
og at det bes om en skriftlig, grundig argumentasjon sendt via de rette kanaler til NHKF før saken 
eventuelt behandles videre. 



SAK 12.2017 Kynologikurs i regi av NHKF 
Opplyse om kurset for deltakerne på ledermøtet 19/8. Mer informasjon vil bli sendt ut senere i høst. 

SAK 16.2017 Søknad om å endre klubbens vedtekter, Telemark Harehundklubb 
NHKF har etterlyst svar fra NKK, og har fått tilbakemelding om at saken skal behandles på 
Hovedstyremøte 29.august.  

SAK 17.2017 Søknad om å endre klubbens vedtekter, Sørlandets Harehundklubb 
Se tekst i sak 16.2017 

SAK 28.2017 Prøveledelse til NM-arrangementene 2017 
NHKF bestiller inn deltakerpremier til alle fra Magnor, samt tinnfat til NM-vinnerne. 

SAK 29.2017 NKKs RS 2017 
NHKF har sendt inn sak ang møte- og styrehonorar for medlemmer av Hovedstyret. Midlene 
fremskaffes gjennom en økning av grunnbeløpet i medlemskontingenten med kr 5,- pr medlem. 

SAK 30.2017 Europapokalkonkurransen 2017, Montenegro 
Norge deltar med dunker Gåvålias Kora til Hans Christian Pedersen. FCI-representant Tom Wenger er 
dommer og deltar på FCI-møtet som arrangeres i forbindelse med konkurransen.  

SAK 32.2017 Samarbeid raseklubber/AHF (Autoriserte Hundedommeres Forening 
NHKFs svarbrev ble sendt 22.juni. 
-- 
Kvelden før styremøtet mottok NHKF en e-post fra Vestfold Harehundklubb, der det henvises til sak 
32.2017 med følgende tekst:  
Spesielt når det gjelder videreutdanning av eksteriørdommere, så går disse på NKK sine utstillinger, 
hvor de kan få med seg mange raser i løpet av 2 dager. 
En opplever elever og aspiranter som farer fra den ene ringen til den andre, tredje og fjerde ringen 
med sine utdannings-skjemaer. 
Det er en kjensgjerning at NKK i liten grad bruker spesialdommere, og rasene underlagt NHKF blir ofte 
fordelt på flere dommere, ofte på dommere som har liten kjennskap til våre harehundraser. 
NHKF har et ansvar for at eksteriøret opprettholdes på sine raser. 
Ved å forlange at elev- og aspirantarbeider blir avlagt på utstillinger arrangert av lokale 
harehundklubber, for det er der de møter spesialdommere. Også andre rasegrupper har 
sett problemet. 
Fremmer flg forslag som sendes NKK: (I tillegg til krav om antall hunder pr rase i flg 
utdanningsreglene): Dommerelever må avlegge elevarbeidene sine på utstillinger arrangert av lokale 
harehundklubber. Dommeraspiranter må avlegge sine aspirantarbeider/SPA på utstillinger arrangert 
av lokale harehundklubber 

Styret takker for innspillet og tar henvendelsen med til DUK som et innspill til utdanningen av 
eksteriørdommere. 

 

Neste styremøte: ved behov høsten -2017.  

 
Referent 
Mette Køhler Bjørkkjær 


