
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

 

Referat styremøte 21/4-2017 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 18.2017 CACIT, oppfølging av vedtak 

Bakgrunn: 
Oppfølging av sak 58.2014 der det ble søkt om ett CACIT pr rase. 

Hvordan blir kostnaden for arrangøren? Kr 450 pr CACIT som deles ut.  

Må det betales for CACIT som ikke blir delt ut? Ja, men da betaler man kun for et CACIT (CACIT 
tildeling på prøven.) 
Hvor mange raser må det betales for ved avlysning? Se svaret ovenfor. 

 Vedtak: 
CACIT kan tildeles beste hund i hver rase. Det er ikke lenger krav om poengsum, det holder at 
hunden kvalifiserer seg til 1.EP eller 1.SP. Minimums antall på 10 starthunder gjelder fortsatt. 
 

NHKF sender ut informasjon om endringa til arrangører av CACIT-prøver for 2017 

 

SAK 19.2017 Tillegg til uttakskriterier for Nordisk Mesterskap og Europapokalkonkurransen 

Bakgrunn: 
I forbindelse med at det åpnes for at raseringene tilsluttes NHKF, bør uttakskriteriene for deltakelse i 
Nordiske Mesterskap og Europapokalkonkurransen endres.  

Spesielt med tanke på at deltakerne må ha gyldig medlemskap i en harehundklubb. 

Vedtak: 
Deltakerne skal være medlem i en harehundklubb for å delta i disse konkurransene. 

 

SAK 20.2017 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner 

• Dialogmøter i NKKs lokaler på Bryn, for Jakthundkomiteen tirsdag 30.mai kl. 17.00. Sjur og 

Arild N. deltar fra NHKF.  



• Det kommer en del forespørsler om å ha med harehundrasene på valpeshow i 2017. 

Valpeshow er et uoffisielt arrangement og blir ikke registrert i Dogweb.  

• NHKF er tildelt kr 120.000,- i dommermidler for 2017 

• Økonomi: Kontingentinnbetaling pr 1/4-2017 ligger  kr 30.000,- lavere  enn på samme tid i 

2016  

• Avlsrådsmidler for 2016 er utbetalt. 

• Uoffisielt NM rev sesongen 2017-18: det sendes ut en forespørsel om tekniske arrangører. 

Svarfrist er 15.mai. 

• NHKF er gjort kjent med at det har vært arrangert en eksteriørdommerkonferanse for de 

norske harehundrasene i Sverige, og der deltok to norske eksteriørdommere som mentorer. 

NHKF har raseansvar for de norske harehundrasene og stiller seg undrende til at ikke Svenska 

Støvarklubben har kommet med en forespørsel til NHKF om norske veiledere. Leder tar 

kontakt med ordførande i Svenska Støvarklubben om dette. 

 
SAK 21.2017 Høring - lovmaler for klubb og forbund 

Bakgrunn: 
NKKs Hovedstyre vedtok 14.desember 2016 å nedsette et utvalg for å gjennomgå og foreslå 
endringer av den obligatoriske lovmalen for klubber og forbund, jf. HS- vedtak 177/16:  

Med referanse til Representantskapsmøtet 2016 sak 5n vedtok Hovedstyret å oppnevne det 
foreslåtte utvalg og vedtok mandat til oppgaven å gå gjennom og foreslå endringer av den 
obligatoriske lovmalen for klubber og forbund.  

 
Mandat:  

Utvalget skal gjennomgå vedtatte endringer av NKKs lover på Representantskapsmøtet 2016 
og innarbeide forslag og behov for endringer i lovmal for klubber og forbund.  
Utvalget skal også vurdere andre behov og forslag til endringer av lovmalene samt forslag til 
endring av RS-ordførers instruks.  
Hovedstyret forutsetter at utvalgets forslag til endringer sendes på høring.  
Utvalgets anbefalinger om endringer sendes Hovedstyret innen 30. juni 2017.  
Hovedstyret fremmer saken med sin innstilling til Representantskapsmøtet 2017. 

 
Utvalget ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så snart som mulig, og senest 15.mai 2017 til 
adm@nkk.no. Når høringssvarene er mottatt utarbeider utvalget et forslag som sendes NKKs 
Hovedstyre. Hovedstyret fremmer deretter saken med sin innstilling på Representantskapsmøtet i 
2017. 

Vedtak: 
NHKF e-postbehandler høringen og sender høringssvaret vårt ut til klubbene som informasjon. 

  

SAK 22.2017 Høring – vedr NKKs disiplinærsystem mv 

Bakgrunn: 
NKKs Hovedstyre vedtok 14. desember 2016 å nedsette et utvalg for å ajourføre og oppdatere NKKs 
disiplinærregler, samt foreslå eventuelle omorganiseringer med hovedfokus på en effektivisering av 
saksgangen i disiplinærsaker, jf. HS-sak 176/16: 



I henhold til vedtak på Representantskapsmøtet 2016 sak 5c Lovendring, vedtok Hovedstyret 
å oppnevne de foreslåtte medlemmer til utvalg, samt vedtok det foreslåtte mandat.  
Mandat: 
Utvalget skal utarbeide forslag til nye saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, eventuelle 
justeringer i Appellutvalgets og Disiplinærkomiteens instrukser, samt utarbeide tilsvarende 
bestemmelser for særkomiteenes saksbehandling i disiplinærsaker. Utvalget utarbeider også 
bestemmelser for administrasjonens behandling av og avgjørelse i reaksjonssaker. Det er i 
tillegg ønskelig med forslag til endring av saksbehandlingsregler for NKK, dvs i andre saker 
enn disiplinærsaker samt habilitetsbestemmelser og i tillegg nettvettregler. Utvalget foreslår 
også endringer i NKKs lover om disiplinærbestemmelser foranlediget av arbeidet nevnt over. 
Utvalget skal ha fokus på mulig effektivisering av saksgangen i disiplinærsaker med tanke på 
blant annet redusert saksbehandlingstid, innenfor rammen av det som vil være en forsvarlig 
saksbehandling for NKK. Utvalget kan foreslå andre tiltak som for eksempel tilpasninger i 
særkomiteenes mandater ut fra foreslåtte regelendringer, omlegging av arbeidsrutiner mv. 
med tanke på økt effektivitet m.m. Hovedstyret forutsetter at utvalget gjennomfører en 
høring. 
Utvalgets anbefaling sendes Hovedstyret innen 20. juni 2017. Hovedstyret fremmer saken 
med sin innstilling til RS 2017. 

 
Utvalget består av leder Anette Jahr (Appellutvalget), Jan Helge Nordby (NKKs Hovedstyre), Hilde 
Engeland (NKKs Administrasjon), Kjell Enberget (Fuglehundklubbenes Forbund), Anders Tunold- 
Hanssen (NKKs Særkomite for Utstillinger) og Erik Engeland (NKKs Sportshundkomite). Utvalget 
har hatt 1 møte med Organisasjonsutvalget nedsatt av Hovedstyret for å se nærmere på 
organiseringen av NKK. Forslaget i DEL 1 (under) representerer således et felles forslag fra de to 
utvalgene. De øvrige er laget av dette utvalget. Se forslag til nye saksbehandlingsregler i disiplinær-
saker i DEL 2, 
forslag til generelle saksbehandlingsregler i DEL 3, samt om nettvettregler i DEL 4. 
 
Utvalget ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så snart som mulig, og senest 1. juni 2017 
til adm@nkk.no. Når høringssvarene er mottatt utarbeider utvalget et forslag som sendes NKKs 
Hovedstyre. Hovedstyret fremmer deretter saken med sin innstilling på Representantskapsmøtet i 
2017. 
 

Vedtak: 
Styret e-postbehandler saken og høringssvar sendes til NKK innen fristen. 

 

SAK 23.2017 Forespørsel/høring knyttet til bruk av elektroniske kritikker mv på utstillinger i regi 
av klubber og forbund 

Bakgrunn: 
På NKKs internasjonale utstillinger ble det fra 2016 (unntatt Tromsø utstillingen) innført elektronisk 
løsning for kritikker og resultatservice.  

NKKs administrasjon har fått henvendelser fra flere klubber som ønsker at den elektroniske løsningen 
skal kunne benyttes på deres utstillinger.  

Dette er mulig, men da det krever tilpasninger i IT-løsningen så vil i så fall alle utstillinger måtte 
gjennomføres i den elektroniske løsningen. Det er ikke mulig å legge opp til en ordning hvor de ulike 
klubber og forbund kan velge om man enten vil kjøre en papirbasert utstilling (som i dag) eller 
benytte det elektroniske utstillingssystemet.  



NKKs administrasjon ber klubber og forbund gi tilbakemelding om hvorvidt det er ønskelig at alle 
terminfestede utstillinger gjennomføres i det elektroniske systemet fremover, og at ordningen med 
manuell og papirbasert løsning for utstillinger avvikles fra et gitt tidspunkt. 

NKK ber om klubbenes tilbakemelding i saken senest innen 30. juni 2017. 

Vedtak: 
NHKF er positiv til forslaget, forslaget støttes!    

 

SAK 24.2017 Søknad om å endre klubbens vedtekter, Namdal Harehundklubb 

Bakgrunn: 
Namdal Harehundklubb vedtok navneendring på årsmøtet den 15.03.2017. Klubbens nye navn er 
vedtatt endret til "Helgeland- og Namdal Harehundklubb. De søker derfor en godkjennelse på det 
nye navnet. 

Vedtak: 
NHKF godkjenner navne-endringen, men videresender søknaden til NKKs Organisasjonsavdeling for 
endelig godkjennelse. 

 

 

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 17.2015 Fullføring av rasekompendier for drever og hamiltonstøver 
Kompendiene er godkjent, og er tilgjengelig på www.nhkf.net 
 
 
SAK 26.2015 Eksteriørdommerkonferanse 
Saken overføres til 2018 

 
SAK 01.2017 RS-2017 
Styret forberedte representantskapsmøtet og skrev to tilføyinger til årsberetningen ang integrering 
av raseringene og uoffisielt NM rev. Styret vedtok også en innstilling til disposisjon av overskuddet; kr 
6375 overføres til annen egenkapital, mens kr 100.000,- avsettes til kynologikurs og 
eksteriørdommerkonferanse i 2018 
 
 
SAK 05.2017 NM arrangører 
Søknad mottatt fra en harehundklubb. Avventer tildeling av arrangementene til søknadsfristen, da vi 
har fått muntlige signaler om at det er flere som er interessert i å søke. 

 
SAK 06.2017 Berner- og jurastøvere under NHKF-paraplyen? 
Vi har fått positive tilbakemeldinger fra avlsrådene for luzernerstøver og schweizerstøver. Saken 
oversendes til avlsrådskontakten, med anmodning om at han jobber videre med saken mot luzerner- 
og schweizerstøvermiljøet. 

 
 



SAK 11.2017 Stipendordning for eksteriørdommerutdanning 
Forbundsstyret ønsker å diskutere saken på Ledermøtet 19.august 2017. Om det skal satses på 
utdanning av flere spesialdommere, eller øke kunnskapen på våre harehundrasene hos 
allmendommerne. 

 
SAK 12.2017 Kynologikurs i regi av NHKF 
Det arrangeres kynologikurs for avlsrådmedlemmene helgen 9.-11.mars 2018 på Garder Kurs- og 
Konferansesenter. Kursholder blir Per Harald Nymark. 
Regnskapsansvarlig i NHKF setter opp et budsjett og sjekker ang. tilgang til støtte hos NKK og 
Studieforbundet. 

 
SAK 13.2017 Høring – registrering av alvorlig arvelig sykdom i Dogweb 
Høringen er sendt ut til avlsråd og harehundklubbene med tilbakemeldingsfrist 10.mai 2017 til NHKF.  
Forbundsstyret ser på høringen som et positivt tiltak og støtter forslaget. 

 

 

 

Neste styremøte: 14. juni 2017 

 

 

Referent 

Mette Køhler Bjørkkjær 


