
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

 

Referat styremøte tirsdag 10/1-2017 på Best Western Oslo Airport Hotell 
 

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

 
 

SAK 33.2016 Ny avlsrådskontakt 

Bakgrunn: 
Carl-Johan Rimstad har i mange år vært NHKFs avlsrådskontakt og han har gjort en svært grundig og 
god jobb mot avlsrådene. Han ønsker nå avløsning.  

Vedtak: 
Forbundsstyret jobber med å finne hans etterfølger. 

 
 
SAK 34.2016 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner  

 Telemark Harehundklubb har sendt NHKF en innbydelse til deres årsmøte 8/2-2017 kl. 18.00 

på Vertshuset Ulefoss. Arild Eftedal stiller som NHKFs representant. 

 Hedmark Harehundklubb har sendt NHKF en innbydelse til deres årsmøte 15/3 kl.19.00 på 

Myklegard. Arild Nygård stiller som NHKFs representant. 

 Rev-NM for småhund med Østfold Harehundklubb som teknisk arrangør har ikke mottatt 

noen påmeldinger, og arrangementet er dermed avlyst. 

 Rev-NM for støver: Sjur Danielsen kontakter Hedmark Harehundklubb ang premier fra NHKF. 

 Økonomi: Foreløpig regnskap ble fremlagt og gjennomgått. Det ligger an til overskudd også i 

2016. 

 Sekretæren bestiller inn 10 stk. «Takk for innsatsen»-glass fra Magnor. 

 Tom Høibakk trer ut av sensornemda for dommerutdanning og styret arbeider med å finne 

en etterfølger til ham. 

 

 
SAK 39.2016 Evaluering av NM 

Bakgrunn: 
Buskerud Harehundklubb var teknisk arrangør for NM småhund 2016.  



Arrangementet skulle vært avholdt 11-12/11, men ble avlyst pga store snømengder. 
Prøveleder: Sverre Hennum, NKK repr. Bent Rasmussen. 

Østerdalen Harehundklubb var teknisk arrangør for NM støver 2016. Arrangementet var 19-20/11. 
Prøveleder: Arild Nygård, NKK repr. Per Olav Bergli. 

Vedtak: 
Takkebrev sendes til Østerdalen Harehundklubb og Buskerud Harehundklubb. 

 
 
SAK 40.2016 Priser på harehundprøver 

Bakgrunn: 
Noen harehundklubber legger inn to forskjellige priser på start. En for medlemmer og en for øvrige. 
Dette gjelder spesielt for ÅP separat/RR-prøver. 
I følge NKK er regelen at om du er medlem i en av NKK sine medlemsklubber, så holder det for å delta 
på prøver. Om man ikke er medlem i noen klubb, så må man betale dobbelt for å starte på prøver. 
 
Vedtak: 
E-post er sendt til klubbene og administrator av prøvesøknadene retter prisene i søknadene for 
sesongen 2017-18. 

 
 
SAK 41.2016 Annonsesalg Harehunden 

Bakgrunn: 
Tidligere i høst fikk NHKF en oppsigelse fra Sandnes Formidling som selger av annonser til 
Harehunden.  
Det har blitt jobbet med ulike løsninger, og nå har det lykkes å få tilslag hos en ny selger. 

Vedtak: 
Bent Rasmussen har takket ja til et prøveår som annonseselger i Harehunden. Han er 
hjemmehørende i Buskerud Harehundklubb. 

 

 
SAK 42.2016 Sjikane på nett 

Bakgrunn: 
NHKF har mottatt en sak fra ett medlem som har blitt utsatt for sjikane på nett i forbindelse med 
kommentarer medlemmet skrev på veggen til en privatperson på Facebook.  
Kommentarene kommer fra enkeltmedlemmer, jaktprøvedommere og et avlsrådmedlem.  

Vedtak: 
Forbundsstyret behandler ikke saker fra enkeltpersoner. Saker til behandling må komme fra 
harehundklubb eller avlsråd. Sekretæren sender et svarbrev til innsender om dette. Vi som forbund 
tar avstand fra slike uttalelser og vil nok en gang minne våre klubber og enkeltmedlemmer om etiske 
retningslinjer og nettvett. 

 

 

 



SAK 43.2016 Rovdyrforliket 

Bakgrunn: 
Hva gjør vi videre med vårt engasjement i Rovdyrutvalget som NKK er leder av? Kompetansegruppen 
i rovdyrspørsmål hos NKK er «sovende» og NHKF ønsker å ta et initiativ til å aktivisere dette utvalget 
igjen. 

Vedtak: 
Forbundsstyret har satt opp et dokument som blir lagt frem for JD (jakthund divisjonen) for å se om 
de ønsker å støtte oss i vårt syn på NKKs håndtering av saken og sin egen rovdyrpolicy. Dokumentet 
vil bli sendt til NKKs Hovedstyre. 

 

 
SAK 44.2016 Møte NJFF og NHKF 

Bakgrunn: 
NJFF har kalt inn NHKF til møte på Hvalstad 24/1-2017. Møtet skal lande en avtale/avklaring på 
gammel hevd/sedvane rundt at NJFF får arrangere utstillinger og harehundprøver. 

Vedtak: 
Arild Nygård og Arild Eftedal deltar på dette møtet. 

 
 
SAK 01.2017 RS-2017 

Bakgrunn: 

 innbydelse 

 innkalling 

 budsjett 2017  

 regnskap 2016 

 årsberetning 2016 

 aktivitetsplan 2017 

 temamøte 

 saker fra NHKFs styre 

Vedtak: 
Styret jobber med RS-dokumentene fram mot styremøtet i mars. Utsendelse av sakspapirer er senest 
4 uker før RS. For 2017 vil det si 26/3. 
 

 

Saker behandlet på e-post: 

 
SAK 35.2016 Høring- nytt regelverk konkurranse blodspor 

Bakgrunn: 
Bakgrunnen for denne høringen er jakthundkomiteens behandling av regelverket for blod- og 

 



ferskspor på møte den 24. november 2015 -sak 14/15, med følgende vedtak: 
 
Regelverket for blod- og ferskspor er behandlet av Kompetansegruppen for ettersøk, og vært på 
høring hos klubber og forbund. 
Beslutning:  
Regelverket for blod og ferskspor vedtas fra 1.1.2016 – 31.12.2016. Regelverket vedtas for 1 år 
som et unntak pga. planer om omorganisering av prøveformen. NJK ønsker å skille regelverket 
for ettersøksprøver (godkjenningsprøver) og regelverket for konkurranseprøver- blodspor i to 
separate regelverk for å få regler som er mest mulig tilpasset den aktivitet som drives. Det må 
mest trolig opprettes en fagkomite for ettersøksprøver (godkjenningsprøver) og en fagkomite for 
konkurranseprøver-blodspor 

 

I arbeidsgruppens gjennomgang har man kommet til at det vil være hensiktsmessig å opprettholde et 
regelverk, men at man innfører en ny klasse; Eliteklasse ettersøksspor. Utkastet som ligger vedlagt er 
gruppens forslag tenkt lagt inn i dagens regelverk som en ny klasse, og vil fungere kun som 
konkurranseklasse. 
Dagens blod- og ferskspor prøver opprettholdes etter dagens bestemmelser, slik at krav fra 
Miljødirektoratet for godkjenning av ettersøkshund overholdes. 
Svar sendes til jakt@nkk.no og frist for høringen er 14. desember 2016.  

NHKF ba om innspill fra Norsk Dreverring og Beagleringen Norge på denne høringen. 

Vedtak: 
NHKF mottok ingen innspill, av den grunn ble det ikke sendt inn høringssvar.  

 
 
SAK 36.2016 Høring - Ny samarbeidsavtale mellom NKK og NJFF 

Bakgrunn: 

Norsk Kennel Klub (NKK) har utarbeidet et utkast til ny samarbeidsavtale mellom NKK og Norges 
Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Før forslaget behandles av Hovedstyret sender administrasjonen 
dette på høring til samtlige medlemsklubber og forbund innen jakthundsektoren. 

Det har tidligere i år vært sendt ut et ønske om innspill fra klubber, forbund og regioner vedrørende 
utarbeidelse av en ny avtale. Høringsinnspillene er inntatt i utkast til ny avtale. Administrasjonen 
imøteser innspill på vedlagte utkast til avtale. 

Høringsfrist er 15.desember 2016.  

Vedtak: 
NHKF sendte inn vedlagte høringssvar (vedlegg 1) innen fristen 15/12-16. 

 
 
SAK 37.2016 Innkrysning haldenstøver 

Bakgrunn: 
Avlsbasen begynner igjen å bli snever og det er derfor behov for nye innkryssinger. 
Avlsrådet ønsker å gjøre 2 innkryssinger, 1 med finskstøver og 1 med foxhound. 
Det virker som haldenstøveren er inne i en positiv trend, god etterspørsel etter valper, men vi sliter 
fortsatt med lav valpeproduksjon.  

mailto:jakt@nkk.no


Vedtak: 
NHKF (som har raseansvaret) gav sin tilslutning til søknaden om krysning med 
haldenstøver/finskstøver og søknaden ble godkjent av NKK. Parringen er gjennomført i desember 
2016. 
Avlsrådet har skrinlagt ønsket om krysning med haldenstøver/foxhund. 

 
 
SAK 38.2016 Revidering av Retningslinjer for avlsarbeidet 

Bakgrunn: 
Styret i NHKF har registrert at to avlsråd har sendt søknad om innkrysning direkte til 
Sunnhetsutvalget i NKK uten at dette først er sendt til NHKF. Forbundsstyret vil presisere at slike 
saker alltid skal gå gjennom NHKFs styre hvorpå den formelle søknaden sendes herfra.  

NHKF bærer det fulle raseansvaret for de raser som sorterer under oss, mens avlsrådene i sin praksis 

er pålagt å arbeide etter Retningslinjer for avlsrådsarbeidet i NHKF og NKKs Etiske retningslinjer for 

avl og oppdrett.  

Innenfor rammen som er gitt i disse retningslinjene står det at avlsrådet er suverent med hensyn til 

de anbefalinger det gir, og slik skal det være. I søknader som skal sendes til NKK står det imidlertid 

ikke noe om saksgangen. Dette er fra dags dato revidert og innlemmet i Retningslinjer for avlsråds-

arbeidet i NHKF (se vedlegg). Her fremgår det nå at det er NHKFs styre som skal søke NKK om større 

og avvikende endringer, ikke det enkelte avlsråd. Eksempler på slike saker er innkrysning med andre 

raser, registreringssperre, fritak fra vedtatte helsespesifikke bestemmelser etc. I slike saker må det 

enkelte avlsråd utarbeide nødvendig underlagsmateriale og begrunnelse for hvorfor endringen er 

ønsket, noe som vil bli vedlagt søknaden Forbundet eventuelt videresender til NKK. 

 

Vedtak: 
Styret har revidert retningslinjene for avlsarbeidet, og sendt ny utgave til avlsrådene. Retningslinjene 
ligger på www.nhkf.net under skjemaer. 

 
 
SAK 02.2017 Lisensfelling ulv 

Bakgrunn: 
Stortinget inngikk sommeren 2016 et ulveforlik hvor det besluttet å skyte ut 32 ulver innenfor og 15 
ulver utenfor ulvesona.  Beslutningen ble anket av dyrevernsorganisasjonene og etter en ny 
vurdering ble vedtaket omgjort av Klima og Miljø Departementet ved miljøvernminister Vidar 
Helgesen like før jul og det ble besluttet at kun 15 ulver kunne felles utenfor ulvesona.  

Vedlagt finner dere Utmarkskommunenes Sammenslutning(USS)brev til Klima- og 
miljødepartementet. 
http://www.nhkf.net/attachments/article/470/170101_b_kld_ulv_lisensjakt_uss_2%20(1).pdf  

Vedtak: 
Norske Harehundklubbers Forbund stiller seg bak Utmarkskommunenes Sammenslutning brev til 
Klima- og miljødepartementet “LISENFELLING AV ULV: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTETS VEDTAK 
20. DESEMBER 2016“. Brevet ble også gjengitt på hjemmesiden vår. 

 

http://www.nhkf.net/
http://www.nhkf.net/attachments/article/470/170101_b_kld_ulv_lisensjakt_uss_2%20(1).pdf


Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

 
SAK 05.2014 Harejaktfilm 
Forbundsstyret har mottatt en e-post fra Trøndelag Harehundklubb (THK) med informasjon om at 
prosjektet er avsluttet uten at filmen er ferdigstilt. NHKF ønsker at THK avholder et termineringsmøte 
mellom THK og samarbeidspartnerne til prosjektet. 

 
SAK 58.2014 CACIT (ett CACIT pr. rase) 
Saken ble behandlet i Norsk Jakthundkomite (NJK) sak 42/16 
http://web2.nkk.no/filestore/Organisasjon/5ProtokollNKKsJakthundkomit4november2016.pdf . 
NHKF har sendt spørsmål til NJK om hvem som skal konsekvensanalysere saken og tidsperspektivet 
på denne konsekvensanalysen.  

 
SAK 17.2015 Fullføring av rasekompendier for drever og hamiltonstøver 
Rasekompendiet for drever er sendt til NKK for godkjenning. 

 
SAK 20.2015  Lovendring NHKF  
Lovene ble godkjent av NKKs Hovedstyre 14.desember 2016.  
 
 
SAK 13.2016 Europapokalkonkurransen 2016, Kroatia  
Europapokal-konkurransen ble arrangert 14.-15.oktober 2016 i Zadar, Kroatia. Det var store 
forskjeller i terrengene, alt fra fine skogsterreng til fjellterreng med lavastein. Norge deltok med to 
hunder. Dette var dunker Gjermaa’s Mira til Erik Brokerud og hygenhund Kviknelia’s Gulli til Bjørn 
Jacobsen. Europamester ble jurastøver Asta Vom Berner Jura til Linard Josty fra Sveits. Gjermaa’s 
Mira/Brokerud ble nr. 5 og Kviknelia’s Gulli/Jacobsen ble nr.17. 
FCI-repr./dommer/reiseleder Tom Wenger og dommer/lagleder Stein Wahlstrøm representerte NHKF. 

 
SAK 20.2016 Nordisk Mesterskap for støver, Finland 
Ble avholdt 3. og 4.desember i Jurva, Finland. Arild Nygård fra NHKF var lagleder. Norge stilte med 
fire hunder; Finskstøver Belger Du Nord Willy til Espen Ulleberg Johannesen ble nr. 1 og Nordisk 
mester. Finskstøver Pirjo til Kjell Jan Moseid ble nr. 3, finskstøver Cita til Frank Ove Lia ble nr. 5 og 
dunker Nordshaugs Donna til Bent Vidar Larsen ble nr. 12.Norge vant lagkonkurransen foran Sverige 
og Finland.  

 
SAK 22.2016 Hovedmedlemsskap i flere harehundklubber 
NHKF har hatt en opprydding i medlemslistene i forbindelse med lovendringen i 2016, og har 
kontaktet personer med flere hovedmedlemsskap. Fra 1/1-2017 skal ingen ha mer enn ett 
hovedmedlemsskap i harehundklubber tilsluttet NHKF. Det er heller ingen som har 
hovedmedlemsskap direkte i NHKF etter 1/1-2017. Tidligere direktemedlemmer i NHKF har flyttet sitt 
medlemskap til en lokal harehundklubb.  

 
SAK 23.2016 NKKs RS 2016 
Arild Nygård og Sjur Danielsen representerte NHKF på NKKs RS i november 2016. 

 
 

http://web2.nkk.no/filestore/Organisasjon/5ProtokollNKKsJakthundkomit4november2016.pdf


SAK 25.2016 Dommermidler 2016 
Dessverre klarte ikke NKK å utbetale disse pengene i 2016, til tross for gjentatte purringer fra NHKFs 
sekretær. Dommermidlene utbetales til harehundklubbene så snart pengene blir overført fra NKK. 

 
 
SAK 28.2016 Oppnevne komite til revisjon av jaktprøvereglene i 2019 
Komiteen består av følgende medlemmer: 
Fagkomiteen: Carl-Johan Rimstad, skal være komiteens leder. 
Distrikt 1: Trond Revhaug (Nord-Trøndelag), Ivar Ellingsen (Trøndelag), vara 
Distrikt 2: Knut Kjeverud (Hedmark, Svein Egil Gravråk (Romerike), vara 
Distrikt 3: Lars-Arild Risholt (Aust Agder), Janne Sandbakken (Sørlandets), vara 
Distrikt 4: Birger Steen (Buskerud), Tom Høibakk (Hadeland), vara 
Distrikt 5: Tore Mølmshaug (Østfold), Per Ivar Ormestad (Vestfold), vara 

Oppstartsmøte blir onsdag 25.januar 2017 kl. 16.30 på Gardermoen. 

 
 

 

 

Neste styremøte: 10.-11.mars 2017 

 

Referent 

Mette Køhler Bjørkkjær 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 1 
 
 

  Norske Harehundklubbers Forbund 

 
 
Til 
NKKs Administrasjon 

 
Kragerø 14/12-2016 

 

 

Høringssvar fra Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) 

vedrørende utkast til ny samarbeidsavtale mellom NKK og NJFF   
 
Kommentarer/tilføyinger er lagt til med rød tekst.  

 
 
 
Samarbeidsavtale mellom Norsk Kennel Klub (NKK) og Norges Jeger- og Fiskerforbund 
(NJFF)  
 

l. Samarbeidspartene  
 

Norsk Kennel Klub (NKK)  
- er et fellesforbund for hundeinteressen i Norge og er en sammenslutning av 259 selvstendige 
forbund, raseklubber og lokale hundeklubber. NKK utgjør det organiserte hunde-Norge.  
 
NKK skal ivareta medlemsklubbenes fellesinteresser og har til formål å ivareta hundens og 
hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og 
utviklingen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av 
hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes 
sunnhet.  
 
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)  
- er en landsomfattende interesseorganisasjon med rundt 580 lokalforeninger og 19 fylkeslag  

- NJFF skal ivareta medlemmenes interesser innenfor jakt, fiske og friluftsliv med vekt på:  
 
- gode rammebetingelser for utøvelse av jakt og fiske  

- sikre allmennhetens adgang til jakt og fiske  

- ivaretakelse av naturgrunnlaget  
 



- Jakthunden er et prioritert satsingsområde for NJFF.  

- NJFFs Jakt- og Fiskesenter er en viktig del av organisasjonens satsing på kompetansebygging og 
kurs- og opplæringsvirksomhet.  

2. Formål  

 
Formålet med avtalen er:  
- Samarbeide for å sikre gode rammebetingelser for hold, velferd, jakt og annen bruk av hund  
 
Samarbeide for å ivareta og fremme norsk jaktkultur, jakthundraser og tradisjonene for bruk av hund 
på jakt  
- Samarbeide for å fremme jakthundvirksomheten som en positiv aktivitet  

- Samarbeide om opplæring og kompetansebygging for jakthunder og jakthundeiere  

- Samarbeide om jakthundprøver og jakthundutstillinger 
 

3. Utstillinger, jakthundprøver og øvrige prøver  
NJFF sentralt med fylkeslag og lokalforeninger kan etter søknad til NKK, samt etter godkjenning fra 
Jakthundforbund /raseklubb for rasespesifikke prøver, arrangere offisielle utstillinger og jaktprøver. 
for jakthunder og prøver.  
Det skal være åpenhet i beslutningsprosessene når terminlistene ferdigstilles. Medlemmer i NJFF og 
NKK har rett på medlemspriser ved påmelding til utstillinger, jakthundprøver og øvrige prøver i begge 
organisasjoner.  
NJFF sentralt skal årlig kunne avholde en utstilling for jakthundrasene i forbindelse med De Nordiske 
Jakt- og Fiskedager på Elverum.  
NJFFs fylkeslag og lokalforeninger skal ha mulighet til å søke om å tildele CACIT på jaktprøver for 
fuglehunder og harehunder.  
 

Kommentar:  
Ordet «Jakthundforbund» må tas inn i avtalen: NHKF har ingen raseklubber men 18 medlemsklubber. 
Raseansvaret er tillagt NHKF for de til enhver tid gjeldene raser i gr.6 som de er blitt tildelt av NKK.  
Det er NHKF sentralt som administrerer terminlistene på vegne av medlemsklubber for våre raser. 
Utstillinger er for våre medlemsklubber en stor inntektskilde og helt nødvendig for at våre 
medlemsklubber skal kunne gå rundt. Det er stor kamp om helgene i mnd. utenfor 
jakt/prøvesesongen, antall utstillende harehunder er synkende og markedet er snart mettet mht. 
utstillinger for våre raser. Det er pr dd lagt en føring fra NHKF på hvor mange utstillinger en 
medlemsklubb kan ha pr. år i egen regi og i samarbeid med andre f. eks NJFF nettopp for å sikre en 
fordeling av inntektene.  
 

4. Økonomi  
NJFF betaler et vederlag for de rettighetene denne avtalen gir. Det økonomiske vederlaget er knyttet 
til aktivitet. Det økonomiske vederlaget er gjenstand for årlig regulering og beskrives i vedlegg 1 til 
denne avtalen.  

 
5. Registrering/stambokføring  
NKK skal legge til rette for at medlemmer av NJFF som har hunder registrert i NKK, skal ha tilgang til 
NKKs database på web (i dag kalt Dog Web).  
Søknad om å inneha kennelnavn forutsetter medlemskap i en av NKKs medlemsklubber.  
 

6. Autorisasjon av dommere og instruktører  
Medlemmer av NJFF og NKK kan delta på kurs for dommere og instruktører i regi av de to 
organisasjonenes medlemsklubber / lokalforeninger.  



For å bli autorisert som dommer av NKK, kreves det medlemskap i en av NKKs medlemsklubber. For å 
bli autorisert som instruktør innenfor en av NJFFs instruktørordninger, kreves det medlemskap i NJFF. 
Dommer- og instruktørordninger som er regulert av det offentlige tilpasses regelverket. 
 

7. Samarbeid  
NKK og NJFF skal informere om samarbeidsavtalen i sine organisasjoner og anspore til lokalt og 
regionalt samarbeid i jakthundspørsmål.  
NKK og NJFF skal avholde årlige dialogmøter. Møter utover dette avholdes etter behov. Begge parter 
skal bestrebe seg på løpende kontakt innenfor jakthundspørsmål. 

B. Oppsigelse av avtalen  
Partene kan si opp avtalen med ett (1) års oppsigelsfrist fra 1/1 året etter oppsigelsen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
for Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Mette Køhler Bjørkkjær, sekretær 

 


