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  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

 
Representantskapsmøte 2021, Sanner Hotell, Gran på Hadeland 15/8-2021 
 
Leder i NHKF Arild Nygård ønsket representanter fra klubber og ringer velkommen til årets RS.  
 
Det var først et opprop og registrering av de frammøtte.  
Det møtte 50 deltakere og av dem var 46 stemmeberettigede og inklusiv fullmakter hadde 
Representantskapet 56 stemmer.  

Leder overlot deretter ordet til representantskapets ordfører Svein Egil Gravråk som åpnet årets RS. 
 
Til å undertegne protokollen: Sverre Rinden og Peder Arnt Næs. 
Tellekorps: Raymond Tangen, Caroline Backman og Morten Sjøtrø.  
Til å håndtere reisefordelingskassa: Harald Frøysnes og NHKFs regnskapsfører Sverre Hennum. 
Referent: Mette Køhler Bjørkkjær, NHKFs sekretær. 
 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

 
 
1. Årsberetning 2020  
Styret har i beretningsåret bestått av leder: Arild Nygård, nestleder: Sjur Danielsen, styremedlemmer: 
Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen og Rune Sliper. 
Årsberetningen ble gjennomgått av ordfører Svein Egil Gravråk.  

Tilleggskommentar fra Bjarne Oppegård, Dunkerringen: I avlsrådenes beretninger samsvarer ikke 
godkjente/anbefalte paringer i alle avlsråd. 
 
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
2. Regnskap 2020 
Regnskapet 2020 viser et overskudd på kr. 168.781,-Det er ca. 170.000 kr bedre enn budsjettert, og 
ca. 45.000 kr bedre enn fjoråret. Forskjellen mot fjoråret er stort sett besparelser på møtekostnader, 
samt økte kontingentinntekter. I forhold til budsjett er MVA-kompensasjonen, kontingentinntekter 
og møtekostnader hovedårsakene til avviket.  

Covid-19 har også for NHKF fått konsekvenser i 2020. Det i samråd med klubber og ringer besluttet å 
yte lån til NKK. Klubber og ringer bidro med 100 kr pr medlem, mens NHKF bevilget kr. 300.000,- til 
NKK. Pengene fra klubbene ble betalt til NHKF, og ført som langsiktig gjeld. Dette har blåst opp 
balansen i 2020. Pr. 31.12.2020 balansesummen kr. 1.788.768,-. Egenkapitalen er på kr. 1.263.037,-. 
NHKF har med dette en solid økonomi. 
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Disponering av årets resultat, samt endringer i tidligere avsetninger. 
Styret foreslår å disponere årets resultat på følgende måte: 

- Tapsavsetning i forbindelse med Covid-19 lån NKK Kr. 168.700,00 
- Annen Egenkapital                                                             Kr.           80,70 
- Sum                                                                                  Kr. 168.780,70 

 

I tillegg ønsker styret å omdisponere tidligere fondsavsetninger til følgende: 

- Kto. 2047           Dommerfond                   Kr. 158.786,80 
- Kto. 2049           Fond arrangement         Kr. 145.056.23 
- Sum Fond                                                     Kr. 303.843,03 

 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 
 
3. Kontingent 2022 
Vedtak: Ingen endringer 

 
4. Forslag om utnevnelse av nye æresmedlemmer 
Styret sendte på ettersommeren 2020 ut en e-post til harehundklubber, ringer og avlsråd der det ble 
informert om at Anne Marit Olsen ville bli utnevnt til æresmedlem i NHKF, tildelingen skulle skjedd 
på det avlyste RS i april 2020.  Hun fikk overrakt diplom på Vestfold Harehundklubb sitt 
jubileumsarrangement i september 2020. Representantskapet hedret Anne Marit med velfortjent 
applaus for sitt arbeide innenfor klubb, ring og NHKF. 

 
5. Søknad om medlemskap for nye klubber 
Ingen søknader mottatt. 

6. Innkomne saker 
 
6a) Beagle Ringen Norge 

Nordisk Mesterskap småhund «beagle» 
Det er avlsrådet som innstiller på hvilke beagler som bør hevde seg best i Landskampen hvert år da 
det er harepremiering som gir best uttelling. 

Det å avholde Nordisk Mesterskap er en betydelig økonomisk utgift for BRN og resultater herfra er 
også med på å fremme avlsarbeidet. Dette også fordi vi utveksler gode erfaringer ledere/deltagere 
imellom landene og til det beste for den nordiske beagle. 

I 2017 ble Nordisk Mesterskap avholdt i Trøndelag med en kostnad på +60.000 kroner. 

BRN er i 2019 blitt klar over at i 2015 ble vår økonomisk støtte fra NHKF redusert med 40% ned til 
kun 3000 kroner hvert år. Denne sum rekker ikke til å dekke utgifter til lagleder fra BRN som reiser til 
de forskjellige prøvestedene. Vi søker om økt tildeling opp til kr 7.500 kroner hvert år med virkning 
fra 2020.  
 

Vedtak:  
Styrets innstilling om å øke støtten til kr 5000,- ble vedtatt med 51 stemmer mot 5 stemmer.  
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6b) Norsk Dreverring 

Nordisk Mesterskap småhund - Drever 

Nordisk Mesterskap er et viktig arrangement for mange av medlemmene i Norsk Dreverring (NDR). 
Det er også et viktig arrangement for å knytte kontakter og utvikle det nordiske samarbeidet mellom 
NDR, Svenske Dreverklubben og Finske Dreverklubben.   

Uttak til Nordisk gjøres etter egne kvalifiseringsregler. 

I avtalen om Nordisk mesterskap for drever har alle land forpliktet seg til å bidra med 6000 kroner 
hvert år. I tillegg er det kostnader til reise for deltakere og lagledere.  Det å være arrangør hvert 
tredje år innebærer ytterligere kostnader.   

Støtten fra NHKF har de siste årene blitt redusert betydelig, og den var i 2019 satt til 3000 kroner pr 
år. Denne summen rekker ikke til å dekke utgifter til lagleder fra NDR som reiser til de forskjellige 
prøvestedene.  

NDR er kjent med at Beagleringen Norge har søkt om økt tildeling opp til kr 7.500 kroner hvert år 
med virkning fra 202.  NDR søker om tilsvarende økning i tildelingen til Nordisk mesterskap for 
drever.  

Vedtak:  
Styrets innstilling om å øke støtten til kr 5000,- ble vedtatt med 48 stemmer mot 8 stemmer 

 

6c) Beagle Ringen Norge 

Endring av Championatregler for N J(D)CH 

I Lovene til klubbene og NHKF, er sunnhet og helse av høyeste prioritet. Krav for å bli Norsk 
Jaktchampion, eksteriør, er en gang GOOD. Vi kan ikke se at dette kravet er tilfredsstillende i forhold 
til sunnhet, da en hund som oppnår Good, som regel har betydelige eksteriøre svakheter.  
Vi kan ikke være med på at omtrent alle hunder som har oppnådd gode jaktprøveresultater, må ha 
en J.ch-tittel. De er verdifulle som potensielle nedarvere som de som har oppnådd J.ch-tittelen, men 
mener at kravet til N.J.ch bør høynes til VERY GOOD, 2 ganger etter 15 mnd. Alder. 

Å kreve 2 ganger VG er ønskelig, fordi det varierer en del i bedømmelser, og vil bidra til sunnere og 
mer ensartede hunder. Det skal mere til enn et for dårlig hode, for å trekke ned til Good, så det er 
alltid hundens mangler på konstruksjon som er avgjørende. 

Vedtak:  
Beagle Ringen Norge trakk saken, da den er tilnærmet lik sak 6e) innsendt av Vestfold Harehundklubb 

 

6d) Beagle Ringen Norge 

Dommerkonferanse for beagle 

Beagle Ringen Norge etterlyser en ny og oppdatert dommerkonferanse på beagle. Det er nå over ca. 
20 år siden siste dommerkonferanse ble avholdt og begrunnelsen er at det er nå ankommet Norge 
mange nye importer som setter vår rasestandard i et nytt perspektiv. Det er i perioden fra siste 
konferanse blitt mange flere utlærte dommere for rasen. 
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Vedtak:  
Styrets innstilling om å snarest mulig avholde eksteriørdommerkonferanser samt opprette en 
eksteriørkomite ble enstemmig vedtatt.  

 

6e) Vestfold Harehundklubb 

Forslag til endring for å bli N J(D)CH 
Vi mener at utstillingskravet for å kunne tituleres som norsk jaktchampion NJ(D)CH høynes til «VERY 
GOOD», gitt to ganger, av to ulike dommere, etter 15 måneders alder. Dette mener vi vil bidra til 
sunnere og mer ensartede hunder.  

Ifølge reglene til NHKF og klubbene, er hundenes sunnhet og helse av høyeste prioritet. Dagens krav 
for å bli norsk jaktchampion er minimum «GOOD», én gang på utstilling. Dette mener vi er relativt 
lett oppnåelig, også for hunder med betydelige eksteriørsvakheter 

Vedtak:  
Forslaget falt med 6 stemmer mot 50 stemmer. 

 

6f) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund 

Oppfølging av sak 6d) Jaktprøvenes tilleggsregistreringer og 6e) Arvbarhetsanalyser av 
tilleggsregistreringene på jaktprøver fra RS-2019 

Vedtak 2019:  
Styrets innstilling om å opprette et forprosjekt før RS 2020 ble enstemmig godkjent. 

Styret fikk ingen forslag på kandidater innen fristen som var satt i 2019, og saken ble satt på vent. Nå 
i 2021 er prosjektet igjen aktuelt i forbindelse med revisjon av jaktprøvereglene. Følgende personer 
er valgt: Sven Tore Kittilsen (Telemark Harehundklubb og konstituert leder av avlsråd for 
hamiltonstøver), Hans Christian Pedersen (Trøndelag Harehundklubb) og Sjur Danielsen (NHKF). 
Komiteen hadde sitt første møte 15. april 2021.  

Styret forutsetter at komiteen avleverer sin rapport innen 31/12-2022, samt at det avsettes midler i 
budsjettet for 2021 som også skal dekke behovene fram til RS i april 2022. Prosjekt status med 
kostnadsrammer og evt. finansieringsmodeller legges frem for behandling på RS 2022. 
 
Vedtak: Avsetning kr. 50 000,- i budsjett for 2021 ble enstemmig vedtatt. 
 

 

6g) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund 

Jaktprøvereglene for drivende hunder tilsluttet NHKF, gyldig fra 1/7-2019 – 30/6-2023, forskyving 
av sluttdato for revisjon 

I forbindelse med sak 6e) indeksbasert hundeavl vil det være naturlig å ta med resultater fra denne 
analysen i forbindelse med revisjon av jaktprøvereglene. Det vil dermed være naturlig å forskyve 
datoen for når reviderte jaktprøveregler skal tre i kraft. 

Vedtak:  
Styrets innstilling om å utsette sluttdatoen ett (1) år ble enstemmig vedtatt. 
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6h) Beagle Ringen Norge 

Eksteriørkomite 

NHKF må oppnevne en eksteriørkomite som får til oppgave å sørge for å arrangere 
dommerkonferanser for rasene underlagt NHKF sammen med raseringene regelmessig. 

Både Finska Støvarklubben, Svenska Støvarklubben, Beagleklubbene og Dreverklubbene i Sverige og 
Finland arrangerer regelmessig eksteriørkonferanser. De har alle sine eksteriørdommerkomiteer. Det 
har ikke NHKF, og de har ikke oppfylt sitt ansvar. 

Ikke minst fordi det stadig kommer nye dommere som ikke har noen tilknytning til rasene underlagt 
NHKF, er det viktig at disse dommerne blir kalt inn på dommerkonferanser for NHKF sine raser. 

Vedtak:  
Beagle Ringen Norge trakk saken, da det ble gjort vedtak om å opprette en eksteriørkomite i sak 6d) 

 

 
6i) Beagle Ringen Norge 

Mentordommere, eksteriør 
Siden det er liten interesse for at noen fra harehundmiljøet vil utdanne seg som eksteriørdommere, 
og det bare kommer dommere fra andre miljøer som vil utvide sine autorisasjoner for 
harehundrasene, har vi flg forslag: 

NHKF skal oppnevne mentordommere, som de som skal bli dommere for harehunder må gå opp for 
som elever og aspiranter, på et visst antall hunder, og på utstillinger arrangert av lokale 
harehundklubber. Dette vil bidra til at vi vil få en mer ensartet bedømmelse på våre raser. Og hvis 
NHKF i tillegg kan love oss regelmessige dommerkonferanser, ville det vært positivt, og 
ansvarsbevisst. 

Vedtak:  
Styrets innstilling der de er av den oppfatning at alle dommere tilsluttet NHKF som innehar 
autorisasjon for våre raser og oppfyller kravene i Regler for autorisasjon av eksteriørdommere er 
skikket til å gå med dommerelever og aspiranter ble enstemmig vedtatt. 
 
 

6j) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund 

Vedtektsendring §3-4 Representantskapets oppgaver 

Representantskapets oppgaver er å: 

a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, herunder fullmakter, innkallingen og 
dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. 
b) oppnevne referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. 
c) behandle Styrets årsberetning.  
d) godkjenne regnskap med revisors beretning. 
e) fastsette kontingent 
f) godkjenne budsjett for neste år. 
g) opprette og nedlegge klubber 
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h) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden 
skal det i tillegg til de rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag ved 
valg er i hovedsak ikke tillatt, og kan kun aksepteres dersom kandidater til verv ikke er foreslått i 
innkallingen, eller dersom foreslåtte kandidat av andre grunner ikke er valgbar. 
i) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Representantskapsmøtet.  
j) Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer. 
k) Godkjenne aktivitetsplan 
l) Velge: 

- Ordfører uten stemmerett i Representantskapet for 2 år.  
- Varaordfører uten stemmerett i Representantskapet for 1 år. 
- Leder for 2 år 
- Nestleder for 2 år 
- 3 styremedlemmer for 2 år. 
- 2 varamedlemmer for 1 år. 
- 2 revisorer med vararevisor for 2 år. 
- Valgkomité med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år. 
- 3 avlsråds-representanter for tre år til godkjente raser.  
- 1 vararepresentant til alle avlsrådene for 1 år. 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes 
til tillitsverv i NHKF. Medlemmer og varamedlemmer av Styret kan ikke ha verv i avlsråd eller 
raseringer.  
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.  
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte 
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for RS møtet til 
valg.  
 
Vedtak:  
Styrets innstilling om å følge minimumskravet i lovmalen til NKK om en (1) revisor ble enstemmig 
godkjent. 
 
 
7. Budsjett 2019 
Leder Arild Nygård fremla Budsjett for 2021.  
 
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent  
 

8. Representantskapsmøte 2022 
Forslag fra styret om søndag 24.april 2022  

Vedtak:  
Styret fikk mot 1 stemme fullmakt til å finne møtested 24.april 2022. 

 

9. Valg representantskapsmøte 2021 

Representantskapets ordfører  Svein Egil Gravråk (Romerike)   gjenvalgt for 2 år 
Representantskapets varaordf. Per Olav Bergli (Vestoppland)   ny, valgt for 1 år  
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STYRET: 

Leder   Arild Nygård (Norsk)     gjenvalgt for 1 år  
Nestleder  Arnt Morten Haugen (Nord-Trøndelag)  ny, valgt for 2 år 
Styremedlem   Rune Sliper (Sørlandets)    gjenvalgt for 1 år 
Styremedlem  Birger Steen (Buskerud)      ny, valgt for 2 år 
Styremedlem  Øyvind Billingsø (Nord Norge)    ny, valgt for 1 år                                  

1 varamedlem               Thomas Kristiansen (Hedmark)    ny, valgt for 1 år  
2 varamedlem  Arne Kåre Ariansen (Sørlandets)    ny, valgt for 1 år  
 
 

Revisor   Øivind Fruseth Kleven (Buskerud)    ny, valgt for 2 år 
 
 

Valgkomite Tom Wenger (Romerike) Leder    gjenvalgt for 1 år  
Sverre Rinden (Telemark)     ny, valgt for 2 år 
Trond Revhaug (Nord-Trøndelag)    gjenvalgt for 1 år 

Varamedlem  Steinar Tormundsen Støle (Sørlandets)   gjenvalgt for 1 år 
 
 

Fagkomite  
Harehundprøver 
   Knut Dagfinn Kjeverud (Hedmark)    ikke på valg                   
   Terje Sandberg (Østerdalen)    ny, valgt for 3 år 
   Per Harald Sivesind (Vestoppland)    gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem          Arne Christian Aasland (Nord Trøndelag)  ny, valgt for 1 år  

 

AVLSRÅD: 

Beagle   Stein Aasheim (Nord-Trøndelag)    ikke på valg 
                              Nils T. Kjøsnes (Trøndelag)     gjenvalgt for 3 år 
   Bjørnar Tønnesen (Vestlandets)    gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem  Bjørn Halvorsen (Østfold)     gjenvalgt for 1 år 

 

Drever   Øyvind Hårstadhaugen (Gudbrandsdal)    ikke på valg 
   Olav Helge Stemkjær (Telemark)   gjenvalgt for 3 år 
   Torbjørn Haugen (Trøndelag)     gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem  Geir Ove Dalby (Hadeland)     ny, valgt for 1 år 

 
 
Dunker   Vegar Sølvsberg (Vestoppland)     ikke på valg 
   Elisabeth Aune Moseby (Østfold)    ny, valgt for 3 år
   Jan Havdal (Trøndelag)     gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem  Bård Ørbak-Larsen (Norsk)     ny, valgt for 1 år 
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Finsk Støver  Rune Ilebekk Gjengedal (Sørlandets)    ikke på valg 
    Per Kåre Grahn (Romerike)    ny, valgt for 3 år 
   Olav Edgar Unnestad (Østfold)    ny, valgt for 2 år 
Varamedlem  Andreas Lie (Vestfold)     ny, valgt for 1 år  

 

Haldenstøver  Tore Bekkedal (Romerike)     ny, valgt for 1 år         
   Line Merete Svarthe (Nord-Trøndelag)   ny, valgt for 3 år
   Erik Ringli (Østerdalen)     ny, valgt for 2 år 
Varamedlem  Rune Strøm (Østfold)     ny, valgt for 1 år
      
 

Hamiltonstøver Geir Raen (Aust-Agder)      ikke på valg 
      Sven Tore Kittilsen (Telemark)    ny, valgt for 3 år 
   Svein Arne Holthe (Trøndelag)     gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem  Per Erik Hanstad (Hedmark)    gjenvalgt for 1 år 

 
 
Hygenhund  Roger Bakkerud (Østfold)    ikke på valg 
   Kenneth Gundersen (Sørlandets)   ny, valgt for 3 år  
   Kjell Anders Nordrum (Aust-Agder)    ny, valgt for 2 år 
Varamedlem  John Anders Nesbakken (Hadeland)   ny, valgt for 1 år  

 
 

Luzerner-/jura-/ Arnt Georg Skeibrok (Aust-Agder)   ikke på valg 
Bernerstøver  Geir Holden (Norsk)      gjenvalgt for 3 år 
   Kristoffer Sundtveten (Norsk)     gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem  Finn Martin Hoff (Trøndelag)     ny, valgt for 1 år 

 

Schillerstøver  Audun Bjørnstad (Gudbrandsdal)    ikke på valg               
   Asbjørn Normann Kristensen (Buskerud)  ny, valgt for 3 år 
                        Trond Dokken (Sørlandets)    gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem  Leif Juliussen (Trøndelag)    ny, valgt for 1 år 

 
 

Schweizer-/  Ole N. Sand (Vestoppland)     ikke på valg 
Istarskistøver                 Marianne R. Grønvold (Hedmark)    gjenvalgt for 3 år 
    Harald Willersrud (Romerike)     gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem  Ole Ingolf Sigurd Saga (Telemark)    gjenvalgt for 1 år  

 

 
Etter valget ble Representantskapsmøtet hevet kl. 14.20, og styrets leder Arild Nygård fikk ordet. Han 
takket ordfører Svein Egil Gravråk for et vel gjennomført RS og styret for godt samarbeid i året som 
gikk. Han ønsket også de nyvalgte styremedlemmene velkommen i styret. 
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Bjørn Widar Saga og Sjur Danielsen som gikk av som styremedlemmer fikk en gave fra NHKF. 

Under middagen kvelden før, fikk Sjur Danielsen og Bård Ørbak-Larsen tildelt NHKFs Hederstegn for 
sin innsats gjennom mange år. 
 

 

 
Referent 
Mette Køhler Bjørkkjær 
Sekretær 

 

 
 

 

Til å undertegne protokollen: 

 

Sverre Rinden     Peder Arnt Næs 


