
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

 

Referat telefonmøte 13. juni 2019  
 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Arnt Morten Haugen, Bjørn Widar Saga, Rune Sliper og Birger 
Steen.  
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 

 

SAK 18.2019 Orienteringer 

1. Æresmedlem i NHKF Carl-Johan Rimstad gikk bort 1.juni 2019 etter kort tids sykdom.  

Forbundsstyret skriver et minneord som trykkes i Harehunden nr 4/2019. 

2. Søknad om momskompensasjon: NHKF har sendt søknad til NKK om momskompensasjon 

innen fristen som var 1.juni  

3. RS 17.-19.april 2020: Styret ønsker å avholde møtet i Trøndelag, i tilknytning til Værnes 

flyplass. Sekretæren sender ut en e-post om dette til klubber/raseringer/avlsråd for å lodde 

stemningen for dette blant møtedeltakerne.  

4. Møte i NKKs Jakthundkomite (NJK) 11.juni: NHKF hadde sendt inn to saker som ble behandlet 

og godkjent på dette møtet;  

sak 1- reviderte jaktprøveregler for drivende hunder tilsluttet NHKF   

sak 2- to-dommersystem på Nordisk mesterskap for støver i Vestfold 2020  

I tillegg så ble innsendt budsjett for dommermidler i perioden 2020-24 godkjent. NHKF vil 

disse årene få tildelt ca. kr 200.000, - pr år i dommermidler. 

 

 

SAK 19.2019 Høring - NKKs Strategier 2020-2022 

Bakgrunn: 
Vedlagt er høringsdokument; NKKs strategier for perioden 2020-2022 

Hovedstyret i NKK ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt som mulig, og senest innen 
24.august 2019. 
Når høringssvarene er mottatt utarbeider NKKs Hovedstyre et forslag som fremmes som sak på NKKs 
Representantskapsmøte i 2019. 

Vedtak: 
NHKF samarbeider med de andre jakthundklubbene i Jakthunddivisjonen (JD) om et høringssvar.  
Høringssvaret fra NHKF sluttføres på styremøtet i august. 

 



SAK 20.2019 Opplæringsprogram reviderte jaktprøveregler 

Bakgrunn: 
I forbindelse med de reviderte jaktprøvereglene må også opplæringsprogrammene for nye 
jaktprøvedommere og dommersamlinger oppdateres. 

Vedtak: 
NHKF lager en PowerPoint-presentasjon med endringene som et supplement til de eksisterende 
opplæringsprogrammene. Det blir en gjennomgang av de nye jaktprøvereglene på Ledermøtet 
17.august.  

 

SAK 21.2019 Forprosjekt arvbarhetsanalyser 

Bakgrunn: 
På RS 2019 ble det gjort følgende vedtak i sak 6d) og 6e):  
Styrets innstilling om å opprette et forprosjekt før RS 2020 ble enstemmig godkjent. 

Styrets innstilling:  
Styret ser på forslagene 6d og 6e som tilnærmet like og har følgende forslag til vedtak:  

a) Det opprettes et forprosjekt «Indeksbasert Harehund avl» 

Prosjektet ledes av NHKF og vil i tillegg bestå av 3 personer fra avlsrådene. Mål for prosjektet er å 
undersøke hva som kan hentes av ekstern kompetanse og analyseverktøy. Resultatet fra forprosjektet 
legges frem på RS 2020 og vil danne grunnlag for videre arbeid med bruk av indekser som avlsverktøy 
for harehundrasene. 

Det avsettes kr. 15 000,- i budsjettet til forprosjektet. 

b) Parallelt skal NHKF arbeide inn mot NKK og de nordiske støverklubbene mht muligheter for å 

få på plass et felles databaseverktøy for utveksling av hundedata i Norden basert på 

jaktprøvedata, helse og utstillingsdata. Styret oppnevner deltagere i gruppen. 

Vedtak: 
Styret retter henvendelse til avlsrådene og ber disse om å komme med forslag til prosjektdeltakere. 
Frist for tilbakemelding er 15. august 2019. Styret nedsetter en prosjektgruppe bestående av 3 
personer i tillegg til en representant fra NHKF. 

 

SAK 22.2019 RS i NKK 2019 

Bakgrunn: 
Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 137/2018 hvor NKKs ordinære representantskapsmøte 2019 
ble vedtatt berammet til 30.nov og 01. desember 2019. 

Årets representantskapsmøte (det 58.ordinære) vil bli avholdt lørdag 30.november og søndag 1. 
desember på Quality Airport Hotel Gardermoen 

Vedtak: 
Representanter fra NHKF bestemmes på styremøtet i august. 

 



SAK 23.2019 NM-arrangementer 2019 

Bakgrunn: 
NHKF stiller med prøveleder og NKK-representant på NM-arrangementene. 

NM småhund: 14-15/11, Telemark (Standkvarter: Langesund Bad) 
NM støver: 16-17/11, Vestoppland 
 

Vedtak: 
NM småhund: Arnt Morten Haugen, prøveleder og Birger Steen, NKK-representant 
NM støver: Arild Nygård, prøveleder og Sjur Danielsen, NKK-representant 
 

 

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 12.2018 Godkjenne harehundklubbenes oppdaterte vedtekter 
Vedtektene fra Gudbrandsdal Harehundklubb er godkjent. 

SAK 24.2018 Kommisjonsmåling av høyde på beagle 
Søknaden ble sendt til NKK 10.mai 2019. Etterlyse status i saken, og sende med innspillet fra lederen i 
avlsråd for beagle.  

SAK 37.2018 Annonse-selger Harehunden 
Styret får oversendt ei prisliste for kommersielle annonser slik at alle kan hjelpe til med 
annonsesalget. 

SAK 47.2018 Mal for NM småhund, -påmelding og resultatliste 
Sekretæren kontakter Sverre Hennum for å få oversendt Excel-fila for resultatliste NM småhund. 
 
SAK 08.2019 Revidering av NKKs fellesbestemmelser – jaktprøver 
Tilbakemelding sendes til NKK innen fristen 15. juni 2019 

 
SAK 11.2019 De norske harehundrasenes standarder  

Korrigering av referattekst i forrige møtereferat: Det ble i møtereferatet skrevet at planlagt 
eksteriørdommer konferanse for dunker måtte avlyses grunnet en uoffisiell dommerkonferanse med 
fokus på de norske rasene i regi Trønderdommeren. Slik dette var skrevet kunne dette oppfattes som 
om det var den eneste grunnen til avlysningen, noe som ikke er korrekt. Årsaker som ugunstig tidspkt 
og noe mangelfulle standarder og kompendier var også en del av avlysningsårsaken. 

 
Avlsrådene har fått i oppgave å revidere rasestandardene med frist 1.oktober 2019.  
 
I fremtidige eksteriørdommerkonferanser bør NHKF samarbeide med Dommerforeningen med tanke 
på tidspunkt og gjennomføring for konferansen.   

Avlsråd for haldenstøver spør om det er mulig å slå sammen rasestandard, rasekompendium og RAS-
dokumentet da de mener at disse dokumentene er veldig like. Dette er ikke mulig da rasestandard er 
godkjent av FCI, rasekompendium er utfyllende opplysninger/forklaringer av rasestandarden og RAS-
dokumentet er rasespesifikke avlsstrategier. 

 



SAK 14.2019 Søknad om raseansvar for russisk støver og russisk flekket støver 
Søknaden ble sendt til NKKs Aktivitetsavdeling 2.mai 2019. Samtidig ble det ihht RS-vedtak sendt en 
søknad om raseansvar for jura- og bernerstøver. 

 

 
 
Neste styremøte: 16. august 2019  
 
 
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 


