
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

 

Referat styremøte 26.april 2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen 
 
Til stede: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Sverre Hennum, Bjørn Widar Saga, Rune Sliper og Arild 
Fjeldstad.  
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 
 

 

SAK 11.2019 De norske harehundrasenes standarder 

Bakgrunn: 
NHKF har mottatt en henvendelse med spørsmål fra eksteriørdommer Frank Christensen ang 
rasestandardene for de norske harehundrasene. Spørsmålene gjelder bl.a. diskvalifiserende feil.  

Disse spørsmålene kom fram under uoffisiell «dommerkonferanse» som ble arrangert i Trøndelag 
hvor «Trønderdommer’n» var arrangør og vår avlsrådskontakt stilte som foredragsholder. NHKF var 
ikke informert om dette i forkant av konferansen. NHKF ser dette som meget uheldig all den tid det 
var planlagt en eksteriørdommerkonferanse for dunker i august 2019 og som medførte at denne 
konferansen nå må avlyses grunnet lavt deltakerantall.  

Saken er tatt opp med Dommerforeningen og NKK. 

Vedtak: 
Rasestandardene for de norske rasene som ligger på NKKs hjemmeside må oppdateres/revideres. 
Det er ikke alltid samsvar med standarden som ligger på www.nkk.no og versjonen avlsrådene har 
fått godkjent. 

 

SAK 12.2019 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner 

1. NM småhund 2019 er tildelt NKK-pokal.  

 

2. NHKF har mottatt sluttrapport for NKKs HD-prosjekt. Vedlegg til NKKs HD-prosjekt ligger på 

deres hjemmeside: https://www.nkk.no/hd-gruppa/category1273.html. Rapporten er 

videresendt til klubber, ringer og avlsråd. 

 

3. Nordisk Mesterskap for beagle 2020: NHKF har fått en henvendelse fra Beagle Ringen Norge 

(BRN) der de ønsker å reservere datoene 20. og 21.november til Nordisk Mesterskap for beagle. 

Romerike Harehundklubb som er teknisk arrangør for NM småhund er gjort kjent med ønsket 

fra BRN. Forbundsstyret mener at NM småhund har fortrinn med hensyn til dato for 

http://www.nkk.no/
https://www.nkk.no/hd-gruppa/category1273.html


arrangementet. 

 

4. Søknad om utbetaling av tilskudd BRN: Tilskuddet for 2018 er satt av i regnskapet til NHKF og vil 

bli overført når regnskapsansvarlig i NHKF mottar et kontonummer til utbetaling fra BRN. 

Midlene for 2019 utbetales høsten 2019.  

 

5. Oppdatering av www.nhkf.net: hjemmesida er nå oppdatert ihht sikker kopling og 

personvernopplysninger slik at sida tilfredsstiller GDPR kravene.  

 

6. Tracker-avtale: NHKF er i forhandling med Tracker om en sponsoravtale til bl.a. NM-

arrangementene og rabatt ved kjøp av peiler til våre jaktprøvedommere. 

 

7. Leder i NHKF deltok på det ordinære årsmøtet til Hedmark Harehundklubb. Han kom med en 

oppfordring til årsmøtedeltakerne om at det nyvalgte styret nå må få arbeidsro, og at 

medlemmene i Hedmark Harehundklubb må se framover og legge gamle uenigheter bak seg. 

 

SAK 13.2019 Revidering av RAS (Rasespesifikke Avls Strategier) 

Bakgrunn: 
Utarbeidelsen av RAS Retningslinjer for avlsvirksomheten i NHKF var ute til høring i avlsrådene 
høsten 2011. Deretter ble det sendt på høring til klubbene. På Representantskapsmøtet i 2012 ble 
retningslinjene vedtatt uten innsigelser. I 2013 ble RAS sluttført for de enkelte raser. Avlsrådene i 
samarbeid med avlsrådskontakten i NHKF sto i det alt vesentlige for å utarbeide denne versjonen 
som ble godkjent i NKK i 2014, og som er gyldig fram til 2019.  

Vedtak: 
Avlsrådene må starte revidering av RAS som skal være ferdig til godkjenning på NHKFs RS i 2020. 

 

SAK 14.2019 Søknad om raseansvar for russisk støver og russisk flekket støver 

Bakgrunn: 
NHKF har i flere år hatt raseansvar for russisk støver og russisk flekket støver, men i forbindelse med 
utstillingene for 2019 står ikke rasene som tilsluttet NHKF. Rasene står nå under R.U.R gr.6.  

Ved henvendelse til NKK om dette forklarer medarbeider på Aktivitetsavdelingen at det ikke ligger 
noen søknad om raseansvar for disse rasene i NKKs arkiv, og ber om at NHKF sender en ny formell 
søknad. 

Vedtak: 
Søknad om raseansvar for russisk støver og russisk flekket støver sendes til NKK etter RS. 

 

SAK 15.2019 Innspill til budsjett - utdannelsen av jaktprøvedommere. 

Bakgrunn: 
«NKKs Jakthundkomité vedtok å følge RS vedtak, og ber derfor klubbene om å søke på nytt om midler 
til dommerutdanning, nå for en 5 års periode».  

http://www.nhkf.net/


 
NKK ber om innspill fra klubber og forbund til budsjett 2020- 2024, når det gjelder 
utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere. 
 
Vedtak: 
NHKF sender budsjett for perioden 2020-24 innen fristen 1.mai  

 

SAK 16.2019 Eksteriørdommerkonferanse 2019 

Bakgrunn: 
Eksteriørdommerkonferansen som var planlagt for dunker ble i 2018 utsatt til 18.august 2019.  
Da påmeldingsfristen utløp var det dessverre svært få påmeldte.  

Vedtak: 
Konferansen er avlyst! 

 

SAK 17.2019 Behandling av det nye jaktprøveregelverket under RS 

Bakgrunn: 
Representanter i forbundsstyret ønsket å bli fristillt under stemmeavgivningen av saker som berørte 
det reviderte jaktprøveregelverket. 

Vedtak: 
Et enstemmig styre gav sin tilslutning til dette og styret ble fristillet. 

 

Saker behandlet på e-post: 

SAK 09.2019 Søknad om å fratre tillitsverv 

Bakgrunn: 
NHKF har fått en søknad om å fratre ett år før tida fra ett av medlemmene i avlsråd for hygenhund, 
gjeldende fra RS 2019.  
Han søker om fritak pga. personlige årsaker. 

Vedtak: 
Søknaden er innvilget, og det velges ett nytt medlem for 1 år på RS i 2019 

 

SAK 10.2019 Søknad om å fratre tillitsverv 

Bakgrunn: 
NHKF har fått en søknad om å fratre ett år før tida fra ett av medlemmene i avlsråd for 
luzernerstøver, gjeldende fra RS 2019.  
Han søker om fritak pga. personlige årsaker. 

Vedtak: 
Søknaden er innvilget, og det velges ett nytt medlem for 1 år på RS i 2019 

 



Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 12.2018 Godkjenne harehundklubbenes oppdaterte vedtekter 
NHKF har mottatt oppdaterte vedtekter fra Gudbrandsdal Harehundklubb. Klubben vil få skriftlig 
tilbakemelding når vedtektene er godkjent. 

SAK 24.2018 Kommisjonsmåling av høyde på harehunder. 
Styret vil sende inn søknad til NKK om kommisjonsmåling av beagle, etter ønske fra avlsrådet. 

SAK 29.2018 Harehund-data 
NHKF vil sende søknad til NKK om at Svenska Stövarklubben får benytte norske resultater i «Hitta 
støvaren» 

SAK 37.2018 Annonse-selger Harehunden 
Styret lager ei oppdatert prisliste for kommersielle annonser. 
 

SAK 50.2018 Høring: Krav til Norsk Utstillingschampionat (N UCH) for harehunder tilsluttet NHKF 
Nye tilleggskrav til (N UCH) for harehunder tilsluttet NHKF er gjeldende fra 1/1-2020.  
(En gang oppnådd 1.premie på jaktprøve på lovlig viltart for rasen etter regler for drivende hunder 
tilsluttet NHKF eller tilsvarende i et av de nordiske land.) 

 
SAK 03.2019 Tekniske arrangører til NM arrangementene i 2022 
NHKF hadde innen søknadsfristen ikke mottatt noen søknader for NM småhund 2022. Det ble rettet 
henvendelse til en av klubbene som hadde søkt om NM støver samme året om klubben kunne 
arrangere for småhund i stedet. NM småhund 2022 tildeles Sørlandets Harehundklubb. 
 
Trøndelag Harehundklubb har sendt e-post der de spør om årsaken til at deres klubb ikke fikk tildelt 
NM støver 2022. Leder i NHKF tar kontakt med leder i Trøndelag Harehundklubb og forklarer ham om 
bakgrunnen for avslaget på deres søknad. 
 

SAK 06.2019 Rasvårds parning Småland 
Avlsrådskontakten har sendt en søknad til NKK om denne krysningsparringen mellom norskeide 
smålandsstøver tispe SE43476/2015 Rixödalens Stella og dunker hannhund NO46735/15 Anton.  

 

 
 
Neste styremøte: 13.juni 2019  
 
 
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 


