Norske Harehundklubbers Forbund
Representantskapsmøte 2019, Quality Airport Hotel Gardermoen 28/4-2019
Leder i NHKF Arild Nygård ønsket observatører og representanter fra klubber, avlsråd og ringer
velkommen til årets RS. Han informerte deretter om at representantskapets ordfører og varaordfører
hadde meldt forfall til møtet, og ba om godkjenning for at Stein Wahlstrøm kunne fungere som setteordfører.
Leder overlot deretter ordet til Stein Wahlstrøm som åpnet årets RS.
Det var først et opprop og registrering av de frammøtte.
Det møtte 64 deltakere og av dem var 54 stemmeberettigede (inkl. fullmakter). Observatørene fikk
godkjenning av RS til å delta med talerett.
Til å undertegne protokollen ble Tom Erik Tangen og Pål Niclas Vestli valgt.
Tellekorps: Bente Myrslo Næss, Tore Mølmshaug og Erik Brokerud.
Innkallingen ble godkjent.
Styret kom med en forespørsel til RS om å foreta endring i rekkefølgen ved behandling av innkomne
saker til 6a), 6b), 6c), 6g), 6f), 6d), 6e), 6h) og Trond Revhaug (Nord-Trøndelag Harehundklubb) og
medlem av regelkomiteen for revidering av jaktprøvereglene kom med et motforslag fra
regelkomiteen om at sak 6f) skulle behandles først.
Det ble foretatt en votering der dagens agenda fikk 6 stemmer, styrets endringsforslag fikk 28
stemmer og regelkomiteens forslag fikk 20 stemmer.

1. Årsberetning 2018
Styret har i beretningsåret bestått av leder: Arild Nygård, nestleder: Sjur Danielsen, styremedlemmer:
Bjørn Widar Saga, Sverre Hennum og Rune Sliper.
Årsberetningen ble gjennomgått av setteordfører Stein Wahlstrøm.
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

2. Regnskap 2018
På RS-møtet april 2018 ble det besluttet et budsjett med underskudd på kr. 79.000,-. Budsjettet
baserte seg på 2017-regnskapet. For første året på lang tid kan vi konstatere en liten økning i
kontingentinntekten. Momskompensasjonen svinger en del fra år til år, og i 2018 økte den med vel
20.000 kr ift. året før. Inntektene havner dermed ca. 45.000 kr over budsjett.
Harehunden havner ca. 9.000 kr over budsjett. Dette er omtrent tilsvarende svikten i annonsesalget.
Forøvrig på kostnadssiden er det forsiktig bruk av penger som fører til en besparelse ift. budsjett på
ca. 35.000 kr. Summen av dette gjør at NHKF havner på et underskudd lik kr. 9.512,66, som er i
underkant av 70.000 kr bedre enn budsjettert.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.
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3. Kontingent 2020
Vedtak: Ingen endringer
4. Forslag om utnevnelse av nye æresmedlemmer
Vedtak: Carl-Johan Rimstad ble utnevnt til nytt æresmedlem i Norske Harehundklubbers Forbund
5. Søknad om medlemskap for nye klubber
Ingen søknader mottatt.

6. Innkomne saker
6a) Sørlandets Harehundklubb
Bevegelig Eliteprøve (EP) gjennom hele prøvesesongen
Sørlandets Harehundklubb har gode erfaringer med bevegelig eliteprøve. Den økte fleksibiliteten gjør
det enklere å skaffe dommere og terreng. Derfor ønsker vi at man kan søke om å innføre en mulighet
til å søke om bevegelig eliteprøve gjennom hele sesongen. Denne ordningen har man i Sverige, og
det fungerer visstnok bra. Dette vil føre til billigere eliteprøver, og antagelig at flere hunder stilles på
eliteprøve, noe som igjen er viktig for avlen.
Vedtak:
Styrets innstilling om å ikke støtte forslaget ble vedtatt med 38 stemmer mot 15 stemmer. 1 blank
stemme.

6b) Trøndelag Harehundklubb
Uttakskriterier NM Småhund
Trøndelag Harehundklubb mener det nye forslaget har mange svakheter, og at det kan gi flere
utilsiktede virkninger, uten at det vil føre til at de beste hundene starter på NM. Vi mener dette
forslaget trolig kun fører til at ivrige eierne vil starte på NM år etter år. Dette vil på sikt også føre til
mindre engasjement rundt NM - både fra arrangører og fra det store flertall av hundeeiere.
Vårt forslag er at eksisterende uttakskriterier beholdes, og at revisjonskomiteens forslag forkastes.
Vedtak:
Trøndelag Harehundklubbs forslag ble vedtatt med 32 stemmer mot 16 stemmer. 6 blanke stemmer.

6c) Norsk Dreverring
Uttakskriterier NM Småhund
Etter at informasjonen om endring av uttaksreglene til NM småhund ble sendt ut til lokalringene, har
en stor del av medlemsmassen til NDR stilt seg kritisk til forslaget om denne regelendringen.
NDR kommer dermed med forslag om at dagens uttaksregler beholdes frem til neste revisjon
Vedtak:
Forslaget fra Norsk Dreverring ble vedtatt med 32 stemmer mot 16 stemmer. 6 blanke stemmer
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6g) Beagle Ringen Norge
Jaktprøver på klovdyr etter 1/1
BRN ber NHKF om å åpne for prøver på klovdyr etter 1.januar. Direktoratet har åpnet for muligheten
for flere år siden. Vi begrunner dette med at etter nyttår er det ledige terreng og mindre press på
dommerene, fordi rådyr og hjortejakt er over.
Det er en selvfølge at dyrevelferden vil bli avgjørende for gjennomføring av prøvene, noe som gjelder
både før og etter nyttår.
Vedtak:
Forslaget falt med 17 stemmer mot 37 stemmer.

6f) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund
Revidering av regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF
Forbundsstyret nedsatte i januar 2017 en komite bestående av en representant fra hvert av
distriktene og 1 representant fra fagkomiteen for harehundprøver til å revidere jaktprøvereglene.
Komiteen har hatt to høringsrunder hos klubber, avlsråd og raseringer. Forslaget som skulle RS skulle
stemme over var utarbeidet etter disse to høringene.
Vedtak:
Endringene i jaktprøvereglene ble vedtatt med 39 stemmer mot 5 stemmer. Styret fikk fullmakt til å
endre uttaksreglene til NMSP ihht vedtak 6b) og 6c).

6d) Dunkerringen
Jaktprøvenes tilleggsregistreringer
I noen år har vi nå holdt på med tilleggsregistreringene, og det finnes en stor datamengde som ligger
der uten at disse er analysert. Dermed har det heller ikke vært mulig å trekke noen konklusjoner ut
av dette materialet mht. om slike registreringer bør ha innvirkning på bedømmelsene under prøvene.
Det vi nå foreslår er at det kommende styret i NHKF sørger for å få gjennomført arvbarhetsanalyser
av det foreliggende datamaterialet. Hvis ikke det blir gjort, vil vi fortsette med registreringer under
prøvene til ingen nytte. Hvorfor holde på med noe som ikke skal brukes til noe nyttig? Er det ikke
meningen at dette store datamaterialet skal håndteres videre på noe vis, er det like greit at
tilleggsregistreringene utgår fra jaktprøvene først som sist.
Vedtak:
Styrets innstilling om å opprette et forprosjekt før RS 2020 ble enstemmig godkjent.

6e) Romerike Harehundklubb
Arvbarhetsanalyser av tilleggsregistreringene på jaktprøver
Styret i NHKF anmodes om
•

å ta initiativ til å få gjennomført arvbarhetsanalyser av tilleggsregistreringene snarest.
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•

å ta initiativ til samarbeid om dette med Svenska Stövarklubben

•

å oppnevne en komite som skal utarbeide forslag til nye jaktprøveregler med utgangspunkt i
eksisterende regelverk og resultater fra nevnte analyser. En samkjøring av
jaktprøvereglementet med Svenska Stövarklubben bør tilstrebes.

Basis for hele prosjektet forutsettes å være at prøvereglene fortsatt skal være et hjelpemiddel i avl og
at anerkjente avlsfaglige metoder skal brukes. Dette innebærer at styret bør søke bistand eksternt fra
fagmiljø med kompetanse på genetikk/husdyravl til utføring av analysene og å gi avlsfaglige råd, for
eksempel i form av en prosjektrapport. Styret skal ha ansvar for å lage mandat for komite nevnt i pkt.
3 ovenfor, å undersøke hva som kan fås av ekstern kompetanse, avklaring av et tenkt oppdrags
innhold og kostnader, samt å lage tidsplan for hele prosjektet. Komiteen skal ha ansvaret for løpende
framdrift når avtale om faglig bistand er inngått, og rapporterer til styret. Prosjektet skal avsluttes
med at revidert forslag til regelverk legges fram til vedtak på RS innen en frist som må bestemmes
senere når omfang av og kostnader ved og finansiering av prosjektet er avklart.
Vedtak:
Styrets innstilling om å opprette et forprosjekt før RS 2020 ble enstemmig godkjent.

6h) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund
Søknad om opptak av berner- og jurastøver (rase 059) inn under NHKF
De 4 sveitsiske rasene- Jurastøver, schweizerstøver, luzernerstøver og bernerstøver - har Sveits som
hjemland. Alle har samme rasestandard med unntak av farger og FCI standard rasenummer er 059.
Schweizer- og luzernerstøver er raser under NHKF.
Vedtak:
Styrets innstilling om at NHKF søker NKK om raseansvar for berner- og jurastøver, og at rasene blir
lagt inn under avlsråd for luzernerstøver ble enstemmig godkjent.

7. Budsjett 2019
Regnskapsansvarlig Sverre Hennum fremla Budsjett for 2019.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent

8. Representantskapsmøte 2020
Forslag om søndag 19.april 2020
Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent.
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9. Valg representantskapsmøte 2019
Representantskapets ordfører Svein Egil Gravråk (Romerike)
Representantskapets varaordf. Tom Høibakk (Hadeland)

gjenvalgt for 2 år
gjenvalgt for 1 år

STYRET:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Arild Nygård (Norsk)
Sjur Danielsen (Østfold)
Rune Sliper (Sørlandets)
Bjørn-Widar Saga (Aust-Agder)
Arnt Morten Haugen (Nord-Trøndelag)

ikke på valg
gjenvalgt for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
ny, valgt for 2 år

(Votering: Arnt Morten Haugen 39 stemmer, mot Bent Arild Storløkken 15 stemmer)

1 varamedlem

Birger Steen (Buskerud)

ny, valgt for 1 år

(Votering: Birger Steen 38 stemmer, mot Bent Arild Storløkken 15 stemmer, 1 blank stemme)

2 varamedlem

Bent Arild Storløkken (Hadeland)

ny, valgt for 1 år

Revisor

Bjørn Roald (Buskerud)
Kurt Arild Korsbøen (Buskerud)
Per Olav Bergli (Vestoppland)

gjenvalgt for 2 år
ny, valgt for 2 år
gjenvalgt for 2 år

Valgkomite

Tom Wenger (Romerike) Leder
Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Trond Revhaug (Nord-Trøndelag)

ikke på valg
gjenvalgt for 2 år
ikke på valg

Varamedlem

Steinar Tormundsen Støle (Sørlandets)

gjenvalgt for 1 år

Knut Dagfinn Kjeverud (Hedmark)
Carl-Johan Rimstad (Hadeland)
Per Harald Sivesind (Vestoppland)
Terje Sandberg (Østerdalen)

gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Stein Aasheim (Nord-Trøndelag)
Nils T. Kjøsnes (Trøndelag)
Bjørnar Tønnesen (Vestlandets)
Bjørn Halvorsen (Østfold)

gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Vararevisor

Fagkomite
Harehundprøver

Varamedlem

AVLSRÅD:
Beagle

Varamedlem

Side 5 av 7

Drever

Varamedlem

Dunker

Varamedlem

Finsk Støver

Varamedlem

Haldenstøver

Varamedlem
Hamiltonstøver

Varamedlem

Hygenhund

Varamedlem

Luzernerstøver

Varamedlem

Schillerstøver

Varamedlem

Øyvind Hårstadhaugen (Gudbrandsdal)
Olav Helge Stemkjær (Telemark)
Torbjørn Haugen (Trøndelag)
Roy Ørpen (Buskerud)

gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Vegar Sølvsberg (Vestoppland)
Bård Ørbak-Larsen (Norsk)
Jan Havdal (Trøndelag)
Elisabeth Aune Moseby (Østfold)

gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ikke på valg
ny, valgt for 1 år

Rune Gjengedal (Sørlandets)
Geir Bakkestuen (Hedmark)
Kurt Ivar Ramsli (Sørlandets)
Dag Olav Kjernsholen (Norsk)

ny, valgt for 3 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Rune Strøm (Østfold)
Jonny Brustad (Romerike)
Per Engen (Hadeland)

gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Geir Raen (Aust-Agder)
Rune Briskodden (Buskerud)
Svein Arne Holthe (Trøndelag)
Per Erik Hanstad (Hedmark)

ny, valgt for 3 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Roger Bakkerud (Østfold)
Karl Ole Solberg (Trøndelag)
Håkon Galby (Norsk)
Kenneth Gundersen (Sørlandets)

ny, valgt for 3 år
ikke på valg
ny, valgt for 1 år
gjenvalgt for 1 år

Arnt Georg Skeibrok (Aust-Agder)
Geir Holden (Norsk)
Kristoffer Sundtveten (Norsk)
Knut Lundberg (Østerdalen)

gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ny, valgt for 1 år
gjenvalgt for 1 år

Audun Bjørnstad (Gudbrandsdal)
Leif Juliussen (Trøndelag)
Trond Dokken (Gudbrandsdalen)
Asbjørn Norman Kristensen (Buskerud)

ny, valgt for 3 år
ikke på valg
ikke på valg
ny, valgt for 1 år
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Schweizer-/
Istarskistøver
Varamedlem

Ole N. Sand (Vestoppland)
Harald Willersrud (Romerike)
Marianne R. Grønvold (Hedmark)
Ole Ingolf Sigurd Saga (Telemark)

gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Etter valget fikk styrets leder Arild Nygård ordet. Han takket sette-ordfører Stein Wahlstrøm for et vel
gjennomført RS og styret for godt samarbeid i året som gikk. Arnt Morten Haugen (styremedlem) og
Birger Steen (1.varamedlem) ble ønsket velkommen inn i styret.
Sverre Hennum fikk tildelt NHKFs hederstegn for sin innsats gjennom mange år.
Sverre Hennum og Arild Fjeldstad som gikk av som styremedlemmer fikk en gave fra NHKF.

Representantskapsmøtet ble hevet kl. 14.30.
Referent
Mette Køhler Bjørkkjær
Sekretær

Til å undertegne protokollen:

Tom Erik Tangen

Pål Niclas Vestli

Side 7 av 7

Fremmøtte RS 2019
KLUBB
Aust Agder Harehundklubb
Buskerud Harehundklubb
Gudbrandsdal Harehundklubb
Hadeland Harehundklubb
Hedmark Harehundklubb

NAVN
Vera Halvorsen
Aina Jeanett Nusser Åsen
Asle Aspelien
Birger Steen
Marion Bredesen
Øyvind Hårstadhaugen
Bent Arild Storløkken
Magnus Reiner Skaug
Even Teserud
Thomas Kristiansen
Jan Gudbrandsen

Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Nord-Trøndelag Harehundklubb
Norsk Harehundklubb
Nord Norge Harehundklubb
Romerike Harehundklubb

Trond Revhaug
Bente Myrslo Næss
Reinert Vikan
Kjell Marka
Tom Erik Tangen
Randi Holmelid
Arne Håkon Halvorsen

Sørlandets Harehundklubb
Telemark Harehundklubb

Trøndelag Harehundklubb
Vestfold Harehundklubb
Vestlandets Harehundklubb
Vestoppland Harehundklubb
Østfold Harehundklubb
Østerdalen Harehundklubb

Norske Harehundklubbers Forbund

Arne Gunnar Tollehaugen
Kenneth Holdnes Johnsen
Olav Helge Stemkjær
Frode Arnevik
Asle Rundberg
Arne Marius Kirkaune
Anne Marit Olsen
Harald Frøysnes
Faruk Mujanic
Kim Alund
Espen Stende
Jan Freddy Granstrøm
Tore Mølmshaug
Arne Knut Nytrøen
Arild Nygård
Sjur Danielsen
Bjørn Widar Saga
Rune Sliper
Sverre Hennum
Arild Fjeldstad (1.varamedlem)
Mette Køhler Bjørkkjær (sekretær)
Stein Wahlstrøm (setteordfører)
Rune Hedegart (redaktør Harehunden)
Carl-Johan Rimstad (observatør)

RASERING
Beagle Ringen Norge
Norsk Dreverring
Dunkerringen

Finskstøverforeningen Norge
Haldenstøverklubben
Hamiltonringen
Hygenringen
Luzernerringen
Norsk Schillerstøverklubb
Russerstøverforeningen
Schweizerringen

AVLSRÅD
Beagle
Drever
Dunker
Finskstøver
Haldenstøver
Hamiltonstøver
Hygenhund
Luzernerstøver
Schillerstøver
Schweizerstøver

NAVN
Bjørn Halvorsen
Ståle Glad-Iversen
Bjarne Oppegård
Erik Brokerud
Trond Ivar Moen
Per Grahn
Tom Espen Trangsrud
Frode Kjeldsberg
Frank Vidar Rognstad
Roy Dramstad
Roger Bakkerud (observatør)
Pål Niclas Vestli
Asbjørn N. Kristensen (observatør)
Ingar Kristiansen (observatør)
Desiree Kristiansen (observatør)
Roar Røgeberg

NAVN
Øyvind Hårstadhaugen
Vegar Sølvsberg
Rune Strøm
Rune Briskodden
Geir Holden
Trond Dokken
Marianne Rosenberg Grønvold

