
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

 

Referat styremøte 9-10/3-2018 på Garder Kurs- og konferansesenter 
 
Til stede: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Sverre Hennum, Arild Eftedal og Arild Fjeldstad.  
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær.  
Forfall: Dag Rune Løvberg  

 

SAK 09.2018 Revidere NM avtalen 

Bakgrunn: 
Det er noen år siden skriftlig avtale mellom NHKF og teknisk arrangør av NM-arrangementene ble 
innført. Forbundsstyret har hatt en gjennomgang av oppsettet for NM-avtalen.  

Vedtak: 
To nye punkt er lagt til avtalen:  
1. Så fort NHKF har vedtatt prøveledelse skal arrangørklubben informeres, og prøveledelsen skal få 
tilsendt referater og statusrapport ang arrangementet. 
2. NHKF skal profileres sammen med teknisk arrangør. 

 

SAK 10.2018 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner 

• Søknader om utstilling og jaktprøver: Korrekt tjenestevei ved endringer/oppdateringer er via 

NHKF og IKKE direkte til NKK.  

• Utstilling for særnorske raser på Bygdø Kongsgård 26.mai 2018: NHKF deltar med 

representanter for de norske hunderasene.  

• NKK-pokal tildeles vinner av NM støver 2018.  

NHKF vil i fremtiden søke om NKK-pokal til alle NM arrangement.  

• Hamiltonringen har 30 års jubileum på Vindfjelltunet 5.mai 2018, og har invitert en 

representant fra forbundsstyret. NHKF ønsker å delta, men må vente til etter RS før vi kan si 

hvem som blir NHKFs representant. 

• Jakthunddivisjonen (JD): Arild Nygård er nyvalgt leder, og Sjur Danielsen er medlem av JDs 

arbeidsutvalg. 

• Eksteriørdommerkonferansen i 2018 blir utsatt ett år. Ny dato er søndag 18. august 2019.  

• CACIT for småhund sesongen 2018-19: det er ikke tildelt CACIT utenom NM småhund. 

Årsaken er at de aller fleste småhundprøvene (SP) går over flere dager, og det skal være 

minimum 10 deltakere en dag for å tildele CACIT. 1-dags SP-prøver som er terminfestet for 

sesongen 2018-19 er klubbkamper, og CACIT-prøver må være åpne for alle. 



• NHKF har fått forespørsel fra Dommerutdanningskomiteen (DUK) om anbefaling til 

eksteriørdommer Rune Tyvold som ønsker elevstatus på dunker, hygenhund og 

haldenstøver. NHKF gir tilbakemelding til DUK om at vi gir vår anbefaling. 

 

SAK 11.2018 Høring – NKK organisering 

Bakgrunn: 
Et utvalg, nedsatt av Representantskapsmøtet 2016, fikk i oppdrag å fremlegge konkrete forslag til 
endringer for Hovedstyret (HS), som igjen skal fremlegge sitt forslag for RS i 2018.  
Endringene skulle svare på forholdene det forrige organisasjonsutvalget identifiserte som sentrale 
ved sin rapport levert til HS 15. september 2016. Høringsnotatet beskriver foreslåtte endringer fra 
utvalget og hovedstyrets innstilling på flere områder.  
Når høringssvarene er mottatt utarbeider NKKs hovedstyre et forslag som fremmes som sak på 
Representantskapsmøtet i 2018.  
Spesielt oppfordres lokalklubber/aktivitetsklubber til å svare på de ulike modellene som foreslås for 
fremtidig drift i regionene.  

Vedtak: 
NHKF vil gi innspill på denne høringen, og sender høringen ut til våre klubber. Frist for innspill tilbake 
til NHKF er 15.april 2018, slik at forbundsstyret kan behandle saken på styremøtet 20.april.  

 

SAK 12.2018 Godkjenne harehundklubbenes oppdaterte vedtekter 

Bakgrunn: 
NKKs RS i 2017 vedtok nye lover for NKK, og i den forbindelse er det blitt laget en ny lovmal for 
klubber. Alle harehundklubbene må oppdatere vedtektene sine ihht den nye lovmalen. 

Vedtak: 
NHKF har godkjent innsendte vedtekter fra Norsk Harehundklub, Buskerud Harehundklubb og 
Telemark Harehundklubb. Sekretæren informerer klubbene om vedtaket. 

 

SAK 13.2018 Godkjenne raseringenes oppdaterte vedtekter 

Bakgrunn: 
NKKs RS i 2017 vedtok nye lover for NKK, og i den forbindelse er det blitt laget en ny lovmal for 
raseringer tilsluttet NHKF. Alle raseringene må oppdatere vedtektene sine ihht den nye lovmalen. 

Vedtak: 
Innsendte vedtekter fra en av raseringene må gjennomgås med raseringen før de kan godkjennes. 

 

SAK 14.2018 Medlemskategorier 

Bakgrunn: 
I et forsøk på å gjøre det enklere å bli flere medlemmer åpner NHKF for to nye medlemskategorier. 

1. Medlem vervet av klubb (51) 
2. Medlem vervet av oppdretter (50) 



 
For begge kategorier betaler medlemmet første år kun Grunnkontingent (GK) til kennelklubben. 
Påfølgende år går medlemmet automatisk over til medlemskategori 40 (klubbmedlem) og betaler 
kontingent på vanlig måte. 

Vedtak: 
Sekretæren sender en henvendelse om vedtaket til harehundklubbene. Harehundklubber som IKKE 
ønsker å tilby nye medlemmer denne medlemstypen må gi tilbakemelding NHKFs sekretær om dette 
innen 15. april 2018.  
Etter denne datoen vil medlemskategoriene bli aktivisert hos klubber som ikke har reservert seg mot 
å tilby nye medlemmer disse medlemskategoriene.  

 
SAK 15.2018 Tiltak rundt smittefare på utstillinger 

Bakgrunn: 
Det er en kjent sak at samling av mange hunder på en utstilling er kilde til smittefare på ulike 
sykdommer som rammer hund. I vårt daglige hundehold er mange av oss svært bevisst på dette og 
prøver så langt rå er å skjerme hunden for potensielle smittekilder. 
Kan vi også rundt utstillingsringen redusere muligheten for smitte? Vi vet at dråpesmitte er den mest 
sannsynlige årsaken til de problemer vi tar for oss her og da kommer dommerens krav til hygiene inn 
som et viktig moment. I veiledning for utstillingsarrangører står det at dommer skal ha tørkerull og 
våtservietter tilgjengelig. 

Vedtak: 
NHKF mener at våtservietter ikke er nok for å hindre dråpesmitte. Dommeren bør bruke 
engangshansker med bytte mellom hver hund ved sjekk av hundenes tenner. NHKF sender saken til 
NKKs Helseavdeling. 

 
SAK 16.2018 Innkrysning Hygenhund 

Bakgrunn: 
Forbundsstyret har mottatt en søknad fra leder i avlsrådet for hygenhund om et krysningskull med 
Finskstøver, «vår» tispe er forventet å løpe ved påske tider. 

Hannhund er plukket etter en lengre prosess med kartlegging, der sykdomsbilde, gemytt og jaktlige 
egenskaper er vektlagt. 

Finsk Støver hannhund  Solstrimmans Finn-lejo - SE24931/2011 
 Og 
Hygenhund Tispe   Kviknelia's Gulli - NO45936/12 

Det er konferert med professor Lingås ved et tidlig stadium i prosessen pr tlf og Mail. 

Vedtak: 
NHKF informerer avlsrådet for finskstøver om søknaden. Hvis avlsrådet for finskstøver godkjenner 
denne kombinasjonen har forbundsstyret ingen anmerkninger. Søknaden blir videresendt til NKKs 
Helseavdeling. 

 

 

 



Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 39.2017 Arrangører av Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap for støver 
Søknader for NM og Nordisk behandles på NHKFs styremøte 20.april. Styret ønsker mer informasjon 
fra tre av søkerne til Nordisk Mesterskap for støver i 2020. Sekretæren sender en henvendelse til 
dem, med svarfrist 10.april.  
 
SAK 01.2018 RS-2018 
Styret har gitt sin innstilling til innkomne saker, og saksdokumentene sendes ut senest 25.mars. 

SAK 03.2018 Oppdatering av NHKFs lover ihht ny lovmal fra NKK 
Oppdateringen vil bli behandlet som sak 6a) på RS 2018.  

SAK 07.2018 Samarbeidsavtale mellom NKK og NJFF 
NHKF sendte 15.januar 2018 en henvendelse til NKKs Administrasjon der vi ba om å få en kopi av den 
reviderte samarbeidsavtalen mellom NKK og NJFF. 18. januar får NHKF tilsendt en link til NJFFs 
hjemmeside der avtalen er offentliggjort for alle medlemmer av NJFF.  
NHKF mener at tilsendt link til NJFFs hjemmeside ikke tilfredsstiller punkt 7 i avtalen der det står at 
«NKK og NJFF skal informere om avtalen i sine organisasjoner».  
NHKF med støtte fra samarbeidende klubber i Jakthunddivisjonen (JD) vil fremsende et brev til NKKs 
Administrasjon ang deres håndtering av avtalen og med et krav om at avtalen tilsendes 
jakthundforbundene og publiseres på NKKs hjemmeside. 

SAK 08.2018 Europapokalkonkurranse 2019 
Hygenringen med støtte fra Dunkerringen har sendt inn en klage på vedtaket som ble gjort i sak 
08.2018 på styremøtet 10. januar. Styret sender Hygenringen et svar der det redegjøres for 
bakgrunnen for beslutningen, samt om mulige løsninger for kommende arrangement.  

 
 
 
Neste styremøte: 20. april 2018  
 

 

Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 


