Norske Harehundklubbers Forbund
Referat styremøte 19/8-2016 på Best Western Oslo Airport Hotell
Til stede:
Arild Nygård, Sjur Danielsen, Sverre Hennum, Arild Eftedal og Dag Rune Løvberg.
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. Forfall: Per Olav Bergli

SAK 26.2016








Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner

Via Harehundens redaktør har det kommet en invitasjon om å delta på jaktprøve i Russland.
Ingen i styret har anledning til å stille på dette.
Nytt BIT-møte i september
Avtalepriser m/Best Western (BW) for 2017 er snart klare. Leder skal på møte med BW
tirsdag 23/8.
Teknisk arrangør til NM småhund 2019 ønskes!
Deltakerpremier fra NHKF er bestilt fra Magnor og leveres til teknisk arrangør innen 1/10.
Styret jobber videre med å finne ny avlsrådskontakt som skal avløse Carl-Johan Rimstad.
Alle prøvearrangører må huske å åpne for elektronisk påmelding!

SAK 28.2016

Oppnevne komite til revisjon av jaktprøvereglene i 2019

Bakgrunn:
Jaktprøvereglene for drivende hunder tilsluttet NHKF skal revideres og tas i bruk sesongen 2019-20.
Det skal oppnevnes en komite til denne revideringen. Ved forrige revidering bestod komiteen av 5
personer; 1 fra forbundsstyret, 1 fra fagkomiteen og 3 jaktprøvedommere.
Vedtak:
Forbundsstyret sender et skriv til klubbene og ber dem bli enig om å samle seg rundt en person +
vara fra det distriktet hvor de hører hjemme. Komiteen vil da bestå av totalt 5 personer i tillegg til
fagkomiteens representant som også vil være komiteens leder. Forbundsstyret utarbeider et mandat
for regelkomiteen.
SAK 29.2016

Søknad om godkjenning av utstillinger, Namdal Harehundklubb

Bakgrunn:
Namdal Harehundklubb har sendt et brev til forbundsstyret der de ber om at harehundrasene får
delta på flere utstillinger i deres nærområde. De ber om at harehundrasene får delta på tre
utstillinger som tidligere ikke har fått tillatelse til å ta med harehunder tilsluttet NHKF.
Vedtak:
Søknaden innvilges. Det er store geografiske avstander i Nord Norge, og det er viktig at våre
medlemmer får stilt hunden sin på utstilling slik at hunden deretter kan meldes på jaktprøver.

SAK 30.2016

DM

Bakgrunn:
Da nåværende jaktprøveregler ble godkjent på RS i 2013 ble det bestemt at jaktprøvereglene ikke
skulle endres/revideres før sesongen 2019-20.
Allikevel er det fremmet saker på RS-2015 (sak 6c fra Trøndelag harehundklubb og 6d fra Hedmark
harehundklubb) og RS-2016 (sak 6c fra Sørlandets harehundklubb) om endring av jaktprøvereglenes
§11.1 som omhandler DM. Alle tre sakene ble nedstemt på RS.
Enkeltpersoner og klubber kontakter ofte NHKF ang DM og det brukes mye tid på dette.
Vedtak:
Ytterligere DM-saker blir ikke behandlet av forbundsstyret og vil heller ikke bli behandlet på RS før ny
godkjenning i forbindelse revisjon av jaktprøvereglene på RS i 2019.
Eventuelle henvendelser/saker ang. DM før RS 2019 vil bli arkivert og overlevert komiteen som skal
jobbe med revisjon av jaktprøvereglene.

SAK 31.2016

Konflikt/Etiske spørsmål

Bakgrunn:
Forbundsstyret har fått en henvendelse fra en jaktprøvedommer vedrørende uttalelser fra
tillitsvalgte personer på den private Facebook-siden «Finskstøver i Norden».
Flere kommentarer kommer fra tillitsvalgte personer som sammen med trådstarter er autoriserte av
Norsk Kennel Klub (NKK) som prøvedommere for drivende hunder tilsluttet Norske
Harehundklubbers Forbund (NHKF) eller innehar andre tillitsverv.
Vedtak:
Forbundsstyret behandler ikke saker fra enkeltpersoner, saker til behandling må komme fra
harehundklubb eller avlsråd. Sekretæren sender et svarbrev til innsender om dette. Forbundsstyret
tar saken til etterretning og finner det lite tillitvekkende at tillitsvalgte og dommere uttaler seg i det
offentlige fora på en slik måte som i nevnte tråd. Dette er ikke forenlig med prøvedommeres etiske
retningslinjer og forbundsstyret vil på Ledermøtet oppfordre harehundklubbene til å gjennomgå
jaktprøvedommervervets etiske retningslinjer på høstens dommersamlinger.
Link til etiske retningslinjer på og regelverk for nettvett på NKKs hjemmeside:
http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Prvearrangrer/NY2016_IBRUK.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Webpolicy.pdf
SAK 32.2016

Hunder registrert med avlssperre

Bakgrunn:
Forbundsstyret har fått en e-post fra styret i Vestfold harehundklubb med følgende spørsmål:
Det blir avlet frem hunder som registreres med avlssperre. Disse blir registrert i NKK. Skal disse
hundene kunne stilles på jaktprøve?
Vedtak:
Hunder med avlssperre har samme rett til å starte på alle arrangementer i regi av NKK-samarbeidene
klubber og forbund. Disse er kun utelatt fra avl. Det er ingen mulighet for klubb eller forbund til å
operere med strengere lover og regler enn de som er vedtatt av NKK.

Avlssperre er ikke merket av i stamtavler men er kun synlig for NKKs administrasjon i deres
databaser.

Saker behandlet på e-post:
SAK 27.2016

Høring - etablering av Nordiske utstillinger

Bakgrunn:
NKKs Hovedstyre har, etter innstilling fra NKKs særkomite for utstilling, vedtatt å sende utkast som er
utarbeidet i Nordisk Kennelunion (NKU) vedrørende etablering Nordiske utstillinger og nytt nordisk
utstillingschampionat fra og med 2018, på høring til NKKs medlemsklubber og forbund mv.
Etablering av Nordiske utstillinger vil medføre at det deles ut Nordiske sertifikat på disse
utstillingene, i tillegg til nasjonalt cert (i Norge «stor cert»). Nordiske sertifikat vil således danne
grunnlag for oppnåelse av fremtidig Nordisk utstillingschampionat.
Ved å etablere egne nordiske utstillinger og tildele nordisk sertifikat vil det kunne skapes enda mere
attraktive utstillinger i Norden, og medføre økt bruk av nordiske dommere. Avhengig av i hvilket
omfang Nordiske utstillinger arrangeres i stedet for internasjonale utstillinger vil dette gi reduserte
kostnader for NKK. Svarfrist: 18.august 2016
Vedtak:
Forbundsstyret har ingen merknader til denne høringen og har sendt sitt svar innen fristen.

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:
SAK 05.2014 Harejaktfilm
Trøndelag Harehundklubb skal ha møte med film-fotografen 29/8. Deretter blir det innkalt til et møte
på Gardermoen med NKK/NJFF/NHKF/Dunkerringen, møtet bør avholdes før 10. september
Trøndelag Harehundklubb v/leder er ansvarlig for å avklare møtedato med alle deltagere og kalle inn
til møte.
SAK 58.2014 CACIT (ett CACIT pr. rase)
Sekretæren purrer opp NKK, og svar ønskes snarest med bekreftelse på når søknaden er sendt til FCI.
SAK 17.2015 Fullføring av rasekompendier for drever og hamiltonstøver
Venter på at ferieavviklingen i NKK skal ta slutt, og Sverre følger opp godkjenningen av
dreverkompendiet.
SAK 19.2016 Representanter til NM-arrangementene 2016
Arild Eftedal er pga. jobb forhindret i å være NKK-representant på NM småhund i Buskerud. Stein
Wahlstrøm blir ny NKK-representant.
SAK 20.2016 Nordisk Mesterskap for støver, Finland
Alle de 4 uttatte deltakerne ønsker å stille. Arild Nygård som skal være lagleder undersøker
reisemetode til Jurva.
SAK 22.2016 Hovedmedlemsskap i flere harehundklubber
Etter styremøte 7/6-2016 har NHKF fått to henvendelser i forbindelse med denne saken.

Sak 1: To personer med hovedmedlemsskap i annen klubb har fått avslått sitt hovedmedlemsskap nr.
to i Østerdalen Harehundklubb som er betalt i januar 2016 (før RS 2016), og ber om NHKFs uttalelse
på dette. Forbundsstyret anser ikke dette som en sak for NHKF, men at det er en sak mellom klubb
og person og reguleres av klubbens vedtekter.
Det ligger innenfor den enkelte harehundklubb sitt beslutningsområde og suverenitet og selv kunne
velge hvilke personer de ønsker å ta inn i klubben som medlemmer. NHKFs styrevedtak sak 22.2016
går på ingen måte foran klubbens rett til å godkjenne eller underkjenne en søknad om medlemskap.
Sak 2: En person med hovedmedlemsskap i annen klubb har fått avslått sitt hovedmedlemsskap nr.
to i Vestfold Harehundklubb (VHK) som er betalt i juni 2016 (etter RS 2016). Vedkommende godtar
avslaget og ønsker innbetalt kontingent tilbakebetalt. VHK tilbakebetaler sin andel og har sendt en
henvendelse til NHKF om det gjøres det samme. Regnskapsansvarlig i NHKF tilbakebetaler kr 258,- til
medlemmet.
SAK 23.2016 NKKs RS 2016
Fristen for saker/forslag på kandidater til valg var 15/8-2016. NHKF har ikke sendt inn noen saker
eller forslag, men støtter saker og kandidater i samarbeid med de andre klubbene i
Jakthunddivisjonen (JD).
SAK 25.2016 Dommermidler 2016
Sekretæren sender ut rapportskjema til klubbene med svarfrist 1.oktober 2016.

Neste styremøte: ved behov

Referent
Mette Køhler Bjørkkjær

