
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

 

Referat styremøte 10/1-2018 på Quality Airport Hotel Gardermoen 
 

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

 

SAK 44.2017 Klage på regelrevisjonskomiteen  

Bakgrunn: 
Styret i en av harehundklubbene har sendt inn en klage på regelrevisjonskomiteen. Klubben mener at 
saksbehandlinga i komiteen er feil, og etterlyser bl.a. svar på et forslag til uttaksregler for NM 
småhund. 

Vedtak: 
Forbundsstyret skriver et svarbrev til harehundklubben.  

 

SAK 01.2018 RS-2018 

Agenda: 

• innbydelse 

• innkalling 

• budsjett 2018  

• regnskap 2017 

• årsberetning 2017 

• temamøte –  

• saker fra NHKFs styre 

• revidering/oppdatering av reisefordelingskasse 

Vedtak: 
Styret jobber med RS-dokumentene fram mot styremøtet i mars.  
Utsendelse av sakspapirer er senest 4 uker før RS. For 2018 vil det si senest 25/3.  
 

 

 



SAK 02.2018 Trekking av reserver til Nordisk Mesterskap for støver 2018 

Bakgrunn: 
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: 
Mesterskapet skal arrangeres i Sverige høsten 2018.  

Deltakere: 
finskstøver NO54111/11 Td Ayla, eier Terje Solvang 
finskstøver NO41618/11 Ritva, eier Jacob Olimstad 
finskstøver NO44761/11 Fb Anja-Aris, eier Rolf Syvertsen 
finskstøver NO40435/10 Rg- Betty, eier Rune Gjengedal  

1.reserve: hamiltonstøver NO55729/11 Nipa’s Mia, eier Arne Steen  
2.reserve: hamiltonstøver NO46914/11 Guffen, eier Gunnar Hartmann  
3.reserve: dunker NO43905/12 Jf Senta, eier Jon Torstein Bonslet  
4.reserve: hamiltonstøver NO49964/09 Max, eier Kai Bakke 

 

SAK 03.2018 Oppdatering av NHKFs lover ihht ny lovmal fra NKK 

Bakgrunn: 
NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs 
medlemsklubber og forbund. 
 
I henhold til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som samsvarer med de 
obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber og forbund.   

Imidlertid, også i henhold til NKKs lover gjelder lovmalen uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn 
i medlemsklubben eller forbundets eget lovverk. 

Som følge av at Representantskapsmøtet 2017 vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund tilpasse 
sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og implementere den i helhet til sine lover. 

Klubber/forbund må derfor straks igangsette arbeidet med å tilpasse sine lover til den nye lovmalen. 
Videre må de nye lovene fremlegges klubbens årsmøte for vedtak (kvalifisert flertall i henhold til 
lovens krav for lovendringer). 

Implementeringsplan: 



1. Klubbene/forbund innarbeider den nye lovmalen i sine lover 
2. Klubben fremlegger nye lover for godkjenning på førstkommende årsmøte. 
3. Klubben sender inn sine vedtatte lover til NHKF for godkjenning 
4. Forbund sender vedtatte lover til NKK for godkjenning. 

 

Vedtak: 
NHKF oppdaterer sine lover ihht ny lovmal for forbund fra NKK. Lovene legges fram for godkjenning 
på RS-2018. Lover for klubber og raseforeninger godkjennes som tidligere av NHKF. 

 

SAK 04.2018 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner 

1. Arild Nygård deltar fra NHKF på styremøte i Haldenstøverklubben, 2.februar kl 19.00, 

Nebbenes kro. 

2. Forbundsstyret er gjort kjent med at avlsrådene har ulik praksis når det gjelder 

parringsforespørsler. Styret ber avlsrådskontakten ta kontakt med avlsrådene og informere 

dem på gjeldende retningslinjer for avlsråd. 

3. Haldenstøverklubben og Norsk Schillerstøverklubb har ikke søkt om medlemskap i NHKF. 

Disse to raseringene inviteres som observatører til RS-2018, og blir i invitasjonen gjort kjent 

med at det er RS-deltakerne som bestemmer om observatører får delta.  

4. Webio AS som er hjemmesideleverandør for NHKF har hatt en prisjustering på 8% for sine 

tjenester.  

5. Nittedalsprøva har av ulike årsaker ikke blitt arrangert de to siste sesongene. Prøva som er 

terminfestet for sesongen 2018-19 må gjennomføres, hvis ikke mister de retten til å 

arrangere denne prøva. Arrangøren Nittedal og Hakadal SJFF vil motta en henvendelse med 

informasjon om at prøva må planlegges og gjennomføres ihht NHKFs jaktprøveregler. 

6. Sekretæren har satt opp en oversikt over Frister NHKF 2018. Denne legges offentlig på 

NHKFs hjemmeside og sendes på e-post til klubber, ringer og avlsråd. 

7. NHKFs administrasjon har i desember 2017 vasket raseringenes medlemslister mot NKK-

systemet. Ca. 2500 navn har blitt vasket. 63,48% av total medlemsmasse hos raseringene 

var medlem i en lokal harehundklubb. 

 

SAK 05.2018 Økonomi 

Bakgrunn: 
Styret fikk en gjennomgang av regnskapstallene for 2017. 

Vedtak: 
Regnskapsansvarlig sender regnskapet til revisorene med de vedtatte justeringer på tidligere års 
periodiseringer. 

 

SAK 06.2018 Statusrapport fra regelverkskomiteen jaktprøver 

Bakgrunn: 
I følge mandatet som er gitt til regelkomiteen skulle styringsgruppa (forbundsstyret) mottatt en 
statusrapport innen 1.desember 2017. 



Styringsgruppa mottok 4.januar 2018 statusrapporten med sluttkommentar fra revisjonsgruppa samt 
forslag til reviderte jaktprøveregler gjeldende fra sesongen 2019-20. 

Vedtak: 
Styringsgruppa har vedtatt at gjeldende tidsplan i mandatet må følges, og forslaget til reviderte 
jaktprøveregler skal ut på ny høring med svarfrist 20. juni 2018.  

 

SAK 07.2018 Samarbeidsavtale mellom NKK og NJFF 

Bakgrunn: 
NKK har undertegnet ny samarbeidsavtale med NJFF. Denne avtalen har ikke blitt sendt ut til 
medlemsklubber/forbund. 

Vedtak: 
NHKF tilskriver NKK og ber om å få oversendt en kopi av den nye avtalen. 

 

SAK 08.2018 Europapokalkonkurranse 2019 

Bakgrunn: 
Neste Europapokalkonkurranse arrangeres i Toulouse, Frankrike en gang i jan-mars 2019.  
De siste årene har det vært vanskelig å finne to deltakere til konkurransen, og i 2017 deltok Norge 
med kun en hund. 

Vedtak: 
Pga laber interesse de senere årene hos de norske harehundrasene sendes det fra og med 2019 kun 
en (1) deltaker fra Norge. 

 

 
Saker behandlet på e-post: 

SAK 41.2017 Oppnevning av FCI representant i perioden 2017-2019 

Bakgrunn: 
Nå er det tid for oppnevning av FCI-representanter, og vi ber derfor om innspill på representant til: 

FCI komité Representant i perioden 2015-2017 

FCIs commission for Hounds Tom Wenger 

 

Representanten må være forespurt og ha takket ja til vervet for å kunne foreslås. 
Frist for innmelding av forslag 20. november 2017.  

Vedtak: 
NHKF foreslo gjenvalg på Tom Wenger som FCI-representant for harehundene, og forslaget ble 
vedtatt av NKKs Jakthundkomite (NJK) 

 



SAK 42.2017 Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer 2017 

Bakgrunn: 
Den 31. desember utgår perioden for valgte personer i mange av NKKs komiteer. NKK ber derfor om 
forslag til kandidater. Forbund og klubber bes komme med forslag til de 
kompetansegrupper(KG)/komiteer som er aktuelle for klubbers aktiviteter. Det er ikke forventet at 
det skal foreslås navn til alle grupper/komiteer. 

NHKF sendte inn forslag på kandidat til – Jakthundkomiteen, som oppnevnes av NKKs HS, klikk på 
koblingen for å lese mer om mandat for NJK    
 
Vedtak: 
Sigmund Johansen var fram til 31/12-2017 representant for gr 6 og ønsket ikke gjenvalg.  
NHKF foreslo Stein Wahlstrøm som ny kandidat og vi fikk støtte fra basset. Stein Wahlstrøm ble av 
Hovedstyret valgt inn i NJK for 2 år. 

 

SAK 43.2017 Fordeling av dommermidler 2017 

Bakgrunn: 
NHKF ble tildelt kr 120.000,- i dommermidler for 2017. Tidligere år har forbundsstyret fordelt 
midlene slik: 40% til nyautoriserte og 60% til dommersamlinger. Dvs. for 2017: kr 48.000,- til 
nyautoriserte og kr 72.000,- til dommersamlinger. 

Det er 18 nyautoriserte dommere i 2017 som vil få tildelt kr 2.666,- pr. dommer i utdanningsstøtte. 
185 dommere som har vært på dommersamling får kr 389,- pr hode.  
Leder i en av klubbene som hadde nyautoriserte dommere meldte fra om at de ikke kom til å sende 
inn noe regnskap over utdanninga, så å da ble deres midler fordelt på dem det var sendt inn 
regnskap for. 
 
Vedtak: 
Fordelingen ble behandlet på e-post, og det ble i slutten av november utbetalt kr 3000,- pr 
nyautoriserte dommer og kr 389,- pr dommer på dommersamling. 
 

 
 
Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 12.2017 Kynologikurs i regi av NHKF 
Ved påmeldingsfristens utløp var det 15 påmeldte til kynologikurset. Vi har plass til dobbelt så mange 
deltakere! Her må flere avlsrådmedlemmer og våre øvrige medlemmer kjenne sin besøkelsestid når 
NHKF arrangerer kurs. Leder samarbeider med avlsrådskontakten for å øke deltakerantallet. 
 
SAK 16.2017 Søknad om å endre klubbens vedtekter, Telemark Harehundklubb 
Søknaden ble innstilt til godkjenning av Hovedstyret med forbehold om vedtak i sak om lovendring 
på NKKs RS.  
Søknaden om endring ivaretas i forbindelse med lovoppdatering i 2018 ihht ny lovmal fra NKK.  
Sekretæren sender klubben et infoskriv om dette. 
 
SAK 17.2017 Søknad om å endre klubbens vedtekter, Sørlandets Harehundklubb 
Se sak 16.2017 
 

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/NKKs_Jakthundkomit/Mandat-for-Norsk-Kennel-Klubs-jakthundkomite-revidert-pr-04.12.2013-etter-HS-2013.pdf


SAK 26.2017 Søknad fra avlsråd for dunker om opphevelse av HD sperre 
Sekretæren sender en henvendelse til avlsrådet der det bes om en ny/oppdatert søknad innen fristen 
1/3 til RS-2018. 
 
SAK 28.2017 Prøveledelse til NM-arrangementene 2017 
NM støver: ett flott arrangement med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Prøveleder sender et 
takkebrev til Norsk Harehundklub som var teknisk arrangør. 
NM småhund: en del tekniske utfordringer i forbindelse med arrangementet. Prøveleder sender et 
takkebrev til Vestfold Harehundklubb som var teknisk arrangør. 
 
SAK 29.2017 NKKs RS 2017 
Innsendt sak fra NHKF om styrehonorar ble vedtatt med noen justeringer. Andre viktige vedtak var 
dommermidler og endring i full-CERT ordningen, RS referatet kan leses i sin helhet på NKKs 
hjemmeside. 
 
SAK 34.2017 Søknad fritak fra krav om kjent HD status for Hygenhund 
Se sak 26.2017 
 
SAK 35.2017 Godkjenne raseringenes søknader og vedtekter 
8 søknader om medlemskap er godkjent, og NHKF har godkjent innsendte vedtekter fra 6 raseringer. 
Lovmalen for raseringer må oppdateres i forbindelse med ny lovmal for klubber og forbund som ble 
vedtatt på NKKs RS i 2017. Leder og nestleder oppdaterer raseringenes lovmal, og denne sendes 
snarest ut til raseringene slik at oppdaterte lover kan godkjennes på raseringenes årsmøter i 2018.   
 
SAK 39.2017 NM arrangører 
Søknadsfrist 1.mars. Søknadene behandles på NHKFs styremøte i mars.  
NHKF har hittil mottatt 3 søknader til Nordisk mesterskap for støver i 2020, og 1 søknad om NM 
støver i 2021. 

 
 
 
 
 
Neste styremøte: 9. -10. mars 2018 

 
 

 

Referent 
Mette Køhler Bjørkkjær  
 


