
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat styremøte 7/6-2016 på Best Western Oslo Airport Hotell 
 

Til stede:  
Arild Nygård, Sjur Danielsen, Sverre Hennum, Arild Eftedal og Per Olav Bergli.  
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. Carl-Johan Rimstad – avlsrådkontakt (sak 18.2016). 
Forfall: Dag Rune Løvberg 

 

 

SAK 18.2016 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner 

 Avlsrådkontakt Carl-Johan Rimstad var innkalt til styremøtet for en samtale rundt hans 
engasjement som avlsrådkontakt. CJR vil fortsette som avlsrådkontakt fram mot RS-2017. 
Sekretæren sender ham en skriftlig bekreftelse på dette. 
 

 Carl-Johan Rimstad er leder i Fagkomite for harehundprøver, og han informerte 
forbundsstyret om litt av fagkomiteens arbeid og utfordringer. Fagkomiteen får bl.a. mange 
spørsmål om tolking av jaktprøvereglene og en huskeregel her er «tenk jakt». I Harehunden 
nr 3/2016 har Carl-Johan skrevet et innlegg om Fagkomiteens oppgaver.  
 

 Leder og sekretær har hatt et møte med Best Western Oslo Airport Hotell med utgangspunkt 
i forslag til ny avtale for 2017. Vi ble enige om at hotellet utarbeider forslag til en ny 
samarbeidsavtale m/pristilbud som dekker våre behov. Forslaget oversendes NHKF.  
  

 BIT: Nå skal problemet med æ,ø,å på bl.a. jaktprøveprotokoller være rettet. 
To prosjekter:  
1. Pålogging til klubbadministrasjon via «Min side», leder i klubber får tilgang til alt og 
administrerer hvem som skal ha tilgang til hva. Dette vil gi sporbarhet på hvem som har 
tilgang hvor og utfører endringer. 
2. «Min side» skal gjøres kompatibel for nettbrett og mobiltelefon. 
 

 Forbundsstyret har fått en klage fra et medlem som ikke fikk annonsere valpene sine på 
hjemmesiden pga. manglende anbefaling/godkjenning fra avlsråd. Det foreligger et RS vedtak 
fra 2012 som fastslår at alle medlemmer i norske harehundklubber skal kunne annonsere 
gratis, men at anbefalte/godkjente parringer skal merkes spesielt.  
Klager blir informert at annonsen var stoppet på feil grunnlag og at annonsen kan publiseres. 
 

 Det har kommet en forespørsel om anbefaling fra NHKF i forbindelse med ønsket 
eksteriørdommerutdanning på alle harehundrasene for Wenche Skogli som kommer fra 
Basset. Hun har tidligere fått anbefaling for bassetrasene. Anbefaling sendes 
Dommerutdanningskomiteen (DUK). 
 



 Einar Rønneberg som er representant for hare i Kompetansegruppe for rovdyr i NKK ønsker 
at flere personer fra harehundmiljøet blir med hvis han skal fortsette videre i denne 
komiteen. Komiteen er for tiden «hvilende» og skal fortsette sitt arbeid ved behov. 
 

 Nestleder Sjur Danielsen får i tillegg til sekretæren videresendt e-post fra 
harehundklubbers.forbund@klubb.nkk.no 
 

 Styremøtereferater fra NHKF skal offentliggjøres på www.nhkf.net  
 

 NHKF har fått en oppfordring fra Aktivitetsavdelingen om å ha rasetorg/stand på Dogs4All på 
Lillestrøm 19.-20. november. Dette blir ikke aktuelt i 2016. 
 

 Nestleder Sjur Danielsen blir ny representant i Jakthunddivisjonen/JD (uformelt 
samarbeidsforum for jakthundsektoren) sammen med leder Arild Nygård. 
 

 Arild Eftedal overtar administrasjon av jaktprøve- og utstillingssøknader, etter at Stein 
Wahlstrøm ønsket avløsning. 
 

 Arild Eftedal blir kontaktperson i forbundsstyret for avlsrådkontakten. 
 

 Regnskapsansvarlig sender inn søknad til NKK om momskompensasjon. Søknadsfrist er 15/6. 

 

 

SAK 19.2016 Representanter til NM-arrangementene 2016 

Bakgrunn: 
NM støver arrangeres 19-20/11. Østerdalen Harehundklubb er teknisk arrangør. NHKF stiller i 
utgangspunktet med prøveleder og NKK-representant, samt Harehundens redaktør. 

NM småhund arrangeres 11-12/11. Buskerud Harehundklubb er teknisk arrangør. NHKF stiller i 
utgangspunktet med prøveleder og NKK-representant, samt Harehundens redaktør. 

Vedtak: 
NM småhund: Sverre Hennum, prøveleder og Arild Eftedal, NKK-representant 
NM støver: Arild Nygård, prøveleder og Per Olav Bergli, NKK-representant 

 

SAK 20.2016 Nordisk Mesterskap for støver, Finland 

Bakgrunn: 
Nordisk Mesterskap for støvere arrangeres 2.-4. desember i Jurva, Finland 
Norge deltar med 4 hunder: 
1. Finskstøver Belger Du Nord Willy til Espen Ullberg Johannesen 
2. Finskstøver Cita til Frank Ove Lia 
3. Finskstøver Fb-Anja Aris til Rolf Syvertsen 
4. Dunker Nordshaugs Donna til Bent Vidar Larsen 

Reserver: 
1. Finskstøver Ae-Dina til Kjell Myrås 
2. Finskstøver Pirjo til Kjell Jan Moseid 
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3. Schweizerstøver Vilma til Steinar Frorud 
4. Dunker Gjermaa’s Mira til Erik Brokerud  

NHKF stiller med lagleder som også deltar på den nordiske støverkonferansen i forbindelse med 
mesterskapet. 

Vedtak: 
Arild Nygård blir lagleder for det norske laget på Nordisk Mesterskap for støver. 

 

SAK 21.2016 Agenda Ledermøte 20. august 2016 

Bakgrunn: 
Ledermøtet er lørdag 20. august 2016 på Best Western Oslo Airport Hotell.   

Vedtak: 
Temaer til Ledermøtet er rekruttering/reveprøver, nytt fra avlsrådene og organisering av 
harehundmiljøet, innkomne saker fra klubber/avlsråd. 
Agenda oversendes klubber, ringer og avlsråd med innbetalings-/påmeldingsfrist 1/8. 

 

SAK 22.2016 Hovedmedlemsskap i flere harehundklubber 

Bakgrunn: 
Også hittil i 2016 har noen medlemmer betalt hovedmedlemsskap til flere enn en harehundklubb. 
Etter lovendringen som ble vedtatt på RS 2016 kan man kun ha ett hovedmedlemsskap hos en 
harehundklubb. Ønskes medlemskap i flere harehundklubber, blir dette som støtte/side-medlemmer 
til disse. 
Leder i NHKF har fått en skriftlig henvendelse fra et medlem som har flere hovedmedlemsskap der 
han spør om hvordan denne lovendringen blir gjeldende for påmelding/DM-deltakelse i 2016. 

Vedtak: 
Forbundsstyret viser til sak 6d og 6e fra RS-2015 der hundeeierne henstilles om å forholde seg til sitt 
primærdistrikt. Når det gjelder påmelding/deltakelse for DM i 2016 kan ikke hundeeiere med flere 
enn ett hovedmedlemskap som var tegnet og betalt før lovvedtaket ble fattet nektes å melde 
på/starte i sekundærdistrikt så lenge jaktprøvereglenes §11.1 overholdes. Alle hovedmedlemskap 
som tegnes etter at lovvedtaket ble fattet på RS 2016 og hvor medlemmet tidligere i 2016 er 
registrert med betalt hovedmedlemskap i annen klubb vil ikke bli godkjent og strøket. 

 
SAK 23.2016 NKKs RS 

Bakgrunn: 
NKKs RS vil bli avholdt 5.-6. november på Quality Airport Hotell, Gardermoen. Fristen for å fremme 
forslag som skal behandles på representantskapsmøtet, herunder valg, er 15.august det året 
representantskapsmøtet avholdes. 

Vedtak: 
Forbundsstyret ønsker forslag på egnede kandidater og sender en forespørsel til klubbene med 
svarfrist 10/8.  
 

 



SAK 25.2016 Dommermidler 2016 

Bakgrunn: 
NKKs RS 2015 reduserte tildelingen av dommermidler fra ca. kr 1 mill. i 2015 til kr 566.000 for 2016.  

NKKs Jakthundkomite (NJK) behandlet fordelingen av dommermidler på sitt møte 24/5-2016, og 
vedtok bl.a. med bakgrunn i denne kraftige reduksjonen å sende tildelingen tilbake til NKK. Ref. sak 
16/16 
(http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/NKKs_Jakthundkomit/2ProtokollNKKsJakthundkomite
mai2016.pdf) . 
 
Ref. sak 13/15 
(http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/NKKs_Jakthundkomit/2ProtokollNKKsJakthundkomite
mai2015.pdf )hadde NJK budsjettert for Adm. i NKK at Hare skulle tildeles kr 161.000 i 2016.  

Vedtak: 
Forbundsstyret avventer saken til den er ferdig behandlet i NJK. Harehundklubbene vil allikevel bli 
forespurt om å sende inn til NHKFs sekretær regnskap for dommersamlinger (1.oktober) og 
nyautoriserte jaktprøvedommere (november) i 2016.  

 

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 13.2016 Europapokalkonkurransen 2016, Kroatia 
Hverken den foreslåtte deltakeren eller reserven fra haldenstøver ønsket å reise til Kroatia. Dermed 
overtar dunker, og deltaker er Gjermaa’s Mira til Erik Brokerud. 

SAK 15.2016 Høringer fra Lovutvalget 
Forbundsstyret satt opp sitt høringssvar som blir sendt til NKK innen fristen 10/6. 

SAK 20.2015  Lovendring NHKF 
Lovendringen som ble vedtatt på RS-2016 er 10/5-2016 sendt til NKK for godkjenning. 

SAK 26.2015 Eksteriørdommerkonferanse 2017 
NHKF har sendt søknad innen fristen til NKK om støtte til dommerkonferansen. Foreløpig dato for 
konferansen er 12. august 2017 

 

 

Neste styremøte 19. august 2016 

 

Referent 

Mette Køhler Bjørkkjær 
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