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SAK 42.2018 Disiplinærsak Finskstøverforeningen Norge 

Bakgrunn: 
Forbundsstyret ba om innsyn i en disiplinærsak behandlet av Finskstøverforeningen Norge.  

Vedtak: 
Etter ønske fra fornærmet part og med bakgrunn i mottatt dokumentasjon avslutter NHKF saken. 

 

SAK 43.2018 Søknad om opptak av bernerstøver (rase 059) inn under NHKF. 

Bakgrunn: 
Buskerud Harehundklubb har behandlet og videresendt følgende søknad; 

De 4 sveitsiske rasene- Jurastøver, schweizerstøver, luzernerstøver og bernerstøver - har Sveits som 
hjemland. Alle har samme rasestandard med unntak av farger og FCI standard rasenummer er 059. 
Schweizer- og luzernerstøver er raser under NHKF. En jurastøver ble importert av Roy Fredriksen og 
Knut H. Jellum i 2001, men siden den gang vet en ikke noe om at det finnes hunder av denne rasen i 
Norge. Logisk sett bør vel også bernerstøver være en rase under NHKF når schweizer- og 
luzernerstøver er det.  

Av bernerstøver fins det trolig bare 3 tisper i Norge. Det er bernerstøver i Sverige og i Finland er det et 
30-talls hunder av rasen. I Sveits er bernerstøveren tallmessig den minste rasen av de 4 sveitsiske 
rasene. 

Vedtak: 
Det ønskes en forankring fra avlsrådene for de sveitsiske rasene om at rasene skal inn under 
avlsrådet for luzernerstøver.  

Forbundsstyret vil fremme søknaden om raseansvar for jura- og bernerstøver som sak til RS-2019.  

 

 



SAK 44.2018 Innkrysning haldenstøver 

Bakgrunn: 
Avlsrådet for haldenstøver har sendt søknad om et nytt krysningskull med ei haldenstøvertispe og en 
finskstøverhannhund. 

Første søknad som ble godkjent av NKK ble trukket av avlsrådene haldenstøver/finskstøver da det er 
mistanke om epilepsi i linjene til hannhunden. 

Andre søknad ble godkjent med samme haldenstøvertispe, men nå med en annen hannhund. Tispa 
ville dessverre ikke stå for hannhunden, så det ble ikke utført noen parring. 

NHKF har videresendt ny hastesøknad (der forventet løpetid var januar -19) fra avlsrådet med ei ny 
haldenstøvertispe paret med finskstøverhann nr 2. Tispa startet løpetid allerede i romjula -18.  
 

Vedtak: 
Avlskonsulenten hos NKK har godkjent parring mellom haldenstøvertispe NO45819/16 Geitmyras 
Alma og finskstøverhann SE24931/2011 Solstrimmans Finn-lejo. 

Dette er en helt uakseptabel måte å planlegge krysnings kull på. NHKF forventer at de respektive 
avlsråd i de norske rasene kan utarbeide avlsplaner og søker om innkrysning av raser i et noe mer 
langsiktig perspektiv. Som hovedregel bør man ved søknad ha klar en plan B og C i det man søker om 
godkjenning og at alle nødvendige underdokumenter vedlegges søknaden. 

 

 

SAK 46.2018 Rutiner for tildeling av CACIT til arrangørklubber 

Bakgrunn: 
NHKF deler ut totalt 4 CACIT pr.dd, utenom høystatusarrangementer. NHKF tilbyr NJFF å disponere 2 
av disse CACIT. De 4 CACIT-ene fordeles slik at NJFF- og NHKF-arrangører får 1 CACIT til en SP-prøve 
og en til Eliteprøve hver.  

Hvis ikke NJFF søker om CACIT, kan disse deles ut til harehundklubbene. 

Samme klubb kan ikke tildeles CACIT uten et opphold på 3 År (Høystatusarrangementer regnes ikke) 

Vedtak: 
Før søknadsfristen for jaktprøver 31/10 vil harehundklubbene motta en e-post der det opplyses om 
mulighet for å søke om CACIT. 

 

SAK 47.2018 Mal for NM småhund, -påmelding og resultatliste 

Bakgrunn: 
Det må utarbeides en mal for påmeldingsskjema til NM småhund, gjeldende fra høsten 2019.  
Excel-arket for utregning av NM-poeng må også oppdateres. 

Vedtak: 
Malene utarbeides når det nye jaktprøveregelverket er godkjent. 

 



SAK 48.2018 Fordeling av dommermidler 2018 

Bakgrunn: 
NJK budsjetterte med kr 212.000,- i dommermidler til NHKF og disse midlene er overført. 

Harehundklubbene meldte inn utgifter til nyautoriserte dommere og dommersamlinger.  
Klubbene har i 2018 fått overført midler fra NHKF til å dekke sine utgifter. 

Vedtak: 
NHKF vil i forbindelse med revisjon av jaktprøvereglene holde oppdaterings- og prøveleder/NKK-
representant kurs for opplæringsansvarlige i harehundklubbene og vil i den forbindelse bruke midler 
fra dommerfondet.  

 

SAK 49.2018 Høring av ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser  

Bakgrunn: 
Mattilsynet har laget utkast til en ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. Forslaget er 
sendt på høring på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Den nye forskriften skal bidra til god 
velferd for hester og hunder som trenes til og brukes i konkurranser. 
Forskriften skal samle, oppdatere og fylle ut det gjeldende regelverket på området. Det er også nytt 
at forskriften skal gjelde hunder, og at trening til konkurranser likestilles med konkurranser i mange 
av bestemmelsene. 
Etter initiativ fra Det Norske Travselskap ved Anne Wangen og Birgit Ranheim ble det avholdt et 
møte mellom NHKF, NKK (med ulike jakthund miljøer representert), Norsk Hundekjørerforbund, Det 
norske travselskap og Norsk jockeyklub for å diskutere høringsutkastet til den nye forskriften, samt 
for å avdekke likheter og ulikheter mellom organisasjonene. Overordnet formål med møtet er å finne 
områder og strategier for å kunne stille sterkere i arbeidet med tilsvar til Mattilsynet. 
 
Organisasjonene er enige i at høringsfristen 1.februar er for kort og det ble vedtatt at man skal 
forsøke å få en utsettelse av høringsfristen til 1. mai 2019.  
 
Søknad om utsendelse av hørings frist til 1. mai 2019 ble sendt 7. januar. 
 
Vedtak: 
Høringssvar fra NHKF vil bli sendt i samarbeid med de andre jakthundklubbene og NKK. 

 

 
SAK 50.2018 Høring: Krav til Norsk Utstillingschampionat (N UCH) for harehunder tilsluttet NHKF  

Bakgrunn: 
Viser til RS-sak fra 2017: 

5d) Sørlandets Harehundklubb 

Forslag om å endre championatreglene for Norsk Utstillingschampionat for drivende hunder 
tilknyttet NHKF. 

For å kunne stille i brukshundklassen er det krav om at hunden har oppnådd minimum 3 premie på 
jaktprøve på lovlig viltarter. Men for å få frem en utstillingschampion i Norge i dag så må den kunne 
jage, og være premiert på hare. Unntaket er hunder som er premiert på hjort- der stilles det ingen 
krav om harepremiering i henhold til championatreglene fra 01.01.2017. 



Det er viktig å ivareta hundens bruksegenskaper og dokumentere disse på jaktprøve, men hundens 
anatomi vil være lik uavhengig av om den jager hare eller rev. Det eneste man oppnår er å utelukke 
de som spesialiserer sine hunder på andre viltarter enn hare fra å oppnå eksteriør championat.  
 
Vi forslår at man endrer tilleggskravet for championatreglene for Norsk Utstillingschampion til at 
kravet er oppnådd .1 premie på jaktprøve på lovlig viltart.  
 
RS vedtak: 
Styrets innstilling om at saken behandles ihht tidligere praksis som en administrasjonssak og sendes 
på høring til alle avlsrådene ble enstemmig godkjent. 

 
Forbundsstyret ønsket en tilbakemelding fra det enkelte avlsråd hvordan de stiller seg til dagens 
gjeldende tilleggskrav for drivende hunder gr. 6 som er tilsluttet NHKF. 
 

Vedtak: 
Tilleggskravet for N UCH for harehunder tilsluttet NHKF endres til 1.premie på jaktprøve på lovlig 
viltart. 

 

SAK 51.2018 Høring: Revidert viltspor championat  

Bakgrunn: 
Kompetansegruppen for ettersøk har revidert viltspor championatet og kommer med forslag til ny 
tekst, som sendes ut til klubber og forbund til høring. 

Revidert forslag på nytt viltsporchampionat for alle raser  
 
Gjelder samtlige raser:  
Tre ganger minst 60 poeng (1. premie) på blodsporprøve i Eliteklasse (EK) i Norge under tre 
forskjellige dommere.  
To ganger fersksporprøve med minst 8 poeng.  
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må  
være oppnådd i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere.  
 
Alternativ for utenlandsk viltsporchampion:  
En gang minst 60 poeng (1. premie) på blodsporprøve i Eliteklassen (EK) i Norge.  
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må  
være oppnådd i et av de nordiske land ved fylte 24 måneder eller senere. 

 
Vedtak: 
Forbundsstyret har ingen kommentarer til denne høringen. 

 

SAK 01.2019 RS-2019 

Bakgrunn: 

• innbydelse 

• innkalling 



• budsjett 2019 

• regnskap 2018 

• årsberetning 2018 

• temamøte –  

• saker fra NHKFs styre 

• reisefordelingskasse 

Vedtak: 
Styret jobber med RS-dokumentene fram mot styremøtet i mars. Utsendelse av sakspapirer er senest 
4 uker før RS. For 2019 vil det si senest 31/3.  
 

 

SAK 02.2019 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner 

1. NHKFs lovendring er godkjent av NKK. 

 

2. Søknad om Konge- og/eller NKK pokal: NHKF har søkt om konge- og/eller NKK-pokal for NM 

støver 2019, og NKK-pokal for NM småhund 2019.  

 

3. Aversjonsdressur 2018: Rapportskjema fra NHKF er oversendt til NJFF innen fristen 31/12. 

 

4. Forum for norske raser: NKK «blåser støv av» dette prosjektet fra begynnelsen av 2000-tallet, 

og ønsker i første omgang å få tilsendt all dokumentasjon om nedfrosset sæd fra de norske 

rasene. Prosjektet skal også ha møter, og harehundrasene vil bli representert ved avlsrådene 

for de norske rasene samt en representant fra NHKF. 

 

5. Utstilling; det vil bli innført elektroniske kritikker fra 1.1.19. Harehundklubbene har mottatt 

e-poster med informasjon om dette. 

 

6. Invitasjon til årsmøte i Telemark Harehundklubb: NHKF har ikke økonomi til å representere 

på ordinære årsmøter i harehundklubbene/raseringene uten spesielle saker. Sekretæren 

sender et svarbrev til THK om dette.  

 

7. Lovendring Beagle Ringen Telemark: NHKF skal ikke godkjenne vedtekter for raseringenes 

underavdelinger. Lovendringen til BRT skal godkjennes av Beagle Ringen Norge (BRN) 

 

8. Ingen nye jaktprøvedommerkurs startes i 2019 før nytt regelverk er på plass. 

 

9. Haldenstøverklubben er fra 1/1-2019 tilsluttet NHKF. Klubbadministrasjon for 

Haldenstøverklubben er ferdig og kontingentkrav for 2019 er sendt ut til klubbens 

medlemmer. 

 

10. Dommersituasjon: Mangel av dommere i forbindelse med våre Elite og SP prøver. Det oppsto 

to alvorlige situasjoner knyttet til dette i problemet i 2018.   

1) Som beskrevet i SAK 45.2018 DM distrikt 2  



2) I forbindelse med småhund NM i Trøndelag 

Dette er ikke akseptabelt at mangel på dommere skal være en grunn til å avvise hunder til en 

jaktprøve. NHKF vil følge opp dette videre mht. til arrangementskrav og dommeres 

forpliktelser overfor prøver i regi av egen klubb. Vi ber klubbene om å ta opp denne 

problemstillingen og hvilke forpliktelser ligger i dommergjerningen. 

 

11. Mange av EP-prøvene reservert til klubb-/rasekamp konkurranser noe som gjør det vanskelig 

for mange å komme med på en EP-prøve hvor terrengtilgjengelighet og dommersitasjonen 

gjør det vanskelig å ta med ekstra hunder utover det antall som er reservert for 

konkurransen.  Veldig ofte er disse hundene tatt ut etter andre kriterier enn det som gjelder 

for en vanlig EP. NHKF minner klubbene på formålsparagrafen og hva som er hensikten med 

jaktprøvene våre når det søkes om jaktprøver. 

 

SAK 03.2019 Tekniske arrangører til NM arrangementene i 2022  

Bakgrunn: 
NHKF ønsker å ha teknisk arrangører for NM-arrangementene 3 år fram i tid. Det etterlyses teknisk 
arrangør for NM småhund i 2022 og NM støver i 2022. 

Vedtak: 
Sekretæren sender ut en forespørsel om teknisk arrangør for disse arrangementene. Søknaden må 
inneholde opplysninger om prøveterreng, innkvartering osv. Søknadsfrist: 1/3-2019.  

 

 
Saker behandlet på e-post: 

SAK 45.2018 DM distrikt 2 

Bakgrunn: 

Del 1: 
Denne prøven skulle vært arrangert helgen 3. og 4. november 2018, men grunnet den store NATO-
øvelsen Trident Juncture som avholdes i Hedmark og Østerdalen vil det ikke være mulig å avvikle 
prøven på disse dagene som vil være sammenfallende med den store feltøvelsen. 

NHKF ble kontaktet og i samråd med Østerdalen Harehundklubb og Buskerud Harehundklubb ble det 
grunnet den oppståtte situasjonen bestemt å flytte DM-arrangementet til 10. og 11. november. 

NKKs Jakthundkomite har behandlet denne på epost og fattet følgende vedtak: 

NKKs Jakthundkomite vedtok å dispensere fra bestemmelsene i regelverkets pkt 11.1 og 11.2 om at 
siste DM skal være avsluttet senest 10.november og at NM skal avholdes tidligst en uke etter siste 
DM, jf. pkt 1.5, slik at siste DM kan avholdes 10.-11.november.  

---- 

Del 2: 
Styret i NHKF har behandlet oppstått dommersituasjon vedr. EP prøve ref. nr. 46. 18023 DM distrikt 2 
på telefon torsdag 8.november. Problemet er tatt opp med NKKs Jakthundkomite i forhold til evt. 



disp. fra regelverket hvor det står «Ved tilstrekkelig antall påmeldinger plikter det enkelte distrikt å ta 
med 25 hunder». 

Tilgjengelighetsgraden innenfor distriktet er for stor til at en evt. disp. vil bli vurdert. 

 

Vedtak: 

Del 2: 
Dersom arrangøren av DM i distrikt 2 (Østerdalen Harehundklubb) grunnet dommermangel til tross 
for 107 autoriserte dommere totalt i distriktet ikke kan avvikle mesterskapet med 25 
startberettigede hunder som regelverket tilsier og det er anmeldt 25 hunder eller mer vil prøven 
måtte avlyses. 

Dette vil medføre at årets NM (2018) vil bli avviklet uten deltagere fra Østerdalen, Hedmark og 
Romerike Harehundklubber (distrikt 2) 

Prøveledelsen har tiden frem til dommermøtet starter fredag 9. november 2018 kl. 20.00 for å få 
bragt dette i orden, dersom det ved dommermøtes start ikke foreligger 25 NKK autoriserte dommere 
tilsluttet NHKF vil prøven måtte avlyses. 

 

 

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 12.2018 Godkjenne harehundklubbenes oppdaterte vedtekter 
Harehundklubber som ikke oppdaterte sine vedtekter på årsmøtet i 2018 MÅ behandle 
vedtektsoppdatering på årsmøtet i 2019. Sekretæren sender en e-post til harehundklubbene dette 
gjelder. 

 
SAK 13.2018 Godkjenne raseringenes oppdaterte vedtekter 
Raseringer som ikke oppdaterte sine vedtekter på årsmøtet i 2018 MÅ behandle 
vedtektsoppdatering på årsmøtet i 2019. Sekretæren sender en e-post til raseringene dette gjelder. 
 
Innsendte vedtekter fra Haldenstøverklubben er godkjent med justeringer. 

 
SAK 15.2018 Tiltak rundt smittefare på utstillinger 
NHKF etterlyste i september 2018 svar fra Aktivitetsavdelingen på denne henvendelsen og NKK har 
pr dags dato ikke svart. Sekretæren sender en ny etterlysning, denne gangen via NKKs 
Administrasjon.  

 
SAK 21.2018 Prøveledelse NM arrangementer 2018, lagleder Nordisk støver 
NHKF sender takkebrev til Buskerud Harehundklubb og Trøndelag Harehundklubb.  
I fremtiden må det stilles større krav til arrangør og dommere, og NM-avtalen redigeres med tanke 
på dette før årets konkurranser.  
Nordisk for støver i Luleå var et flott arrangement. Under mesterskapet ble det avholdt et møte 
mellom finske- og svenske støverklubbene og NHKF. Reglene for konkurransen og uttakskriterier ble 
gjennomgått. Samt diskusjon vedr felles hundedatabase i tre land. 



SAK 22.2018 Trykkekostnader Harehunden 
Redaktøren ber om et prisoverslag fra et lokalt trykkeri der han bor. 

 
SAK 24.2018 Kommisjonsmåling av høyde på harehunder. 
Avlsrådet for beagle ønsker kommisjonsmåling av beagler. NHKF sender en søknad om 
kommisjonsmåling av beagle til NKK med kopi til NKKs Jakthundkomite.  

 
SAK 25.2018 RS i NKK 2018 
Arild Nygård og Sjur Danielsen var NHKFs representanter. NHKF hadde sendt inn en sak om at 
husstandsmedlemskap ikke skal være tellende for stemmeantallet i NKKs RS. Saken ble enstemmig 
vedtatt. 

 
SAK 29.2018 Harehund-data 
NHKF har bedt om et møte med utviklerne av det svenske «Hitta støvare» i forbindelse med NEKFs 
ledermøte i 19.januar.  
Planen er å informere om programmet på temamøtet i forbindelse med RS i april. 

 
SAK 30.2018 Europapokalkonkurransen 2019 
Arrangementet foregår 18.-19. januar 2019. Norsk representant er haldenstøver Boris til Jan Willy og 
Jan Olav Halvorsen, fører Jan Olav. Norsk dommer er FCI-representant Tom Wenger. 

 
SAK 32.2018 NKKs Avlsrådskurs 26.-27.januar 2019 
Deltakende representanter fra avlsrådene betaler for kurset selv, for så i etterkant sende krav til 
NHKFs regnskapsfører om å få dekket utgiftene. 

 
SAK 37.2018 Annonse-selger Harehunden 
Harehunden står i 2019 uten fast annonseselger. NHKFs styre v/Rune Sliper tar ansvar for de 
kommersielle annonsene til Harehunden i 2019.  

 

 

 

 

Neste styremøte: 8.- 9. mars 2019 

 

Referent 

Mette Køhler Bjørkkjær 

 


