
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

 

Referat styremøte 8.-9. mars 2019 på Garder Kurs- og konferansesenter 
 
Til stede: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Sverre Hennum, Bjørn Widar Saga og Arild Fjeldstad.  
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 
Forfall: Rune Sliper 

 

SAK 04.2019 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner 

• Budsjett 2020 - utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere: Behandles som 

administrasjonssak og sendes til NKK innen fristen 31/3-2019. 

• Søke NKK om dispensasjon til å praktisere to-dommersystem på Nordisk Mesterskap for 

støver i 2020. 

 

SAK 05.2019 Saksgang ved endring av championatregler  

Bakgrunn: 
NHKF har mottatt en e-post fra Norsk Dreverring: 

Etter ønske fra noen medlemmer i NDR, så har tidligere styre sagt de skal jobbe for å få endret kravet 
til N UCH fra 3x CERT til 3x CK, som de har i rasens hjemland. Før vi evt. setter i gang et arbeid med 
dette, vil vi gjerne sjekke med NHKF hvordan saksgangen bør være. 

Vedtak: 
Viser til ledermøtet i 2018, da ble saken tatt opp av forrige styre i Norsk Dreverring (NDR). NHKF ba 
rasemiljøet jobbe med saken og komme med mer utfyllende bakgrunnsmateriale før saken/søknaden 
oversendes NHKF for videre behandling. 
En eventuell endring i championatreglene til 3x CK må vedtas av NKKs representantskapsmøte. 

 

SAK 06.2019 Rasvårds parning Småland. 

Bakgrunn: 
Avlsråd for dunker har hatt korrespondanse med det svenske avlsrådet for smålandstøver med tanke 
på en krysningsparring mellom ei smålandsstøvertispe og en dunkerhanne. Smålandstøvertispa er 
norskeid. 
Det svenske avlsrådet behandler forespørsler og godkjenninger for både norske og svenske 
smålandstøvere. 



Vedtak: 
NHKF har ikke mottatt noen søknad om denne krysningen, og anser tilsendt korrespondanse som 
forhåndsinformasjon. 

 

SAK 07.2019 Utredning moms for Regioner, Klubber og Forbund 

Bakgrunn: 

 

Vedtak: 
Regnskapsansvarlig hos NHKF har rettet en henvendelse til skatteetaten og bedt om en utredning av 
momsplikt for ideelle organisasjoner, og få en tolkning for klubber innunder NHKF. 

 

SAK 08.2019 Revidering av NKKs fellesbestemmelser - jaktprøver 

Bakgrunn: 
NHKF har mottatt revidert utkast av NKKs fellesbestemmelser for jaktprøver, som er delegert NKKs 
Jakthundkomité (NJK), på høring til NKKs medlemsklubber og -forbund. 

I utkastet er det gjort noen små språklige justeringer, samt implementert note som sammenfaller 
med NKKs RS-vedtak sak 5i/17 - Omorganisering i NKKs disiplinærorganer - forslag NKKs Hovedstyre, 
vedtak 2. Dette for at reaksjoner mot hund skal sammenfalle med de nye bestemmelsene i NKKs 
lover. 
Endelig vedtak fattes av NKKs Hovedstyre, og antas gjort gjeldende fra 2020. De regelverk som er låst 
for revidering, vil nye fellesbestemmelser bli implementert ved neste oppdatering. 
Svarfrist på høringen er 4. juni 2019 

Vedtak: 
NHKF behandler utkastet på neste styremøte. Jakthunddivisjonen (JD) jobber med utkastet i 
samarbeid med de andre klubbene/forbundene innenfor jakthundsektoren. 

 

 

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 13.2018 Godkjenne raseringenes oppdaterte vedtekter 
Forbundsstyret ønsker et møte med Beagle Ringen Norge for en gjennomgang av deres oppdaterte 
vedtekter før de kan godkjennes.  



SAK 15.2018 Tiltak rundt smittefare på utstillinger 
Saken ble sendt til NKKs Administrasjon etter styremøtet i januar, og Adm. videresendte saken til 
Aktivitetsavdelingens leder. NHKF har ikke fått noen ytterligere tilbakemelding og anser saken som 
avsluttet. 

 
SAK 32.2018 NKKs Avlsrådskurs 26.-27.januar 2019 
Harehundmiljøet hadde deltakere fra drever, schweizerstøver, hygenhund og schillerstøver. 

 
SAK 37.2018 Annonse-selger Harehunden 
Inntil videre blir annonsesalget ivaretatt av styret. Ansvarlig for kommersielle annonser er Rune 
Sliper. 

 
SAK 43.2018 Søknad om opptak av berner- og jurastøver (rase 059) inn under NHKF 
Søknaden behandles som sak på RS 2019.  

 
SAK 49.2018 Høring av ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser  
4.mars ble høringssvar fra NHKF sendt til Mattilsynet. All honnør til travsporten for deres 
engasjement i forbindelse med denne særdeles viktige høringen. 

 
SAK 50.2018 Høring: Krav til Norsk Utstillingschampionat (N UCH) for harehunder tilsluttet NHKF 
Saken er sendt til NKK i januar 2019, NHKF følger opp saken.  

 
SAK 01.2019 RS-2019 
Styret har gitt sin innstilling til innkomne saker, og saksdokumentene sendes ut senest 31.mars 

 
SAK 03.2019 Tekniske arrangører til NM arrangementene i 2022 
Arild Nygård meldte seg inhabil under behandling av saken. 

Tre harehundklubber hadde innen fristen søkt om å være teknisk arrangør for NM støver 2022. 
Arrangementet tildeles Norsk Harehundklub som har 120 års jubileum i 2022. 
 
Ingen klubber hadde sendt søknad om NM småhund 2022, så NHKF retter en forespørsel til en av de 
andre klubbene som hadde søkt om NM støver. Det ønskes en rask tilbakemelding, og hvis ikke 
denne klubben ønsker arrangementet lyses søknaden om teknisk arrangør til NM småhund 2022 ut 
på nytt. 

 

 

Neste styremøte: 26. april 2019 

 

Referent 

Mette Køhler Bjørkkjær 


