
  Norske Harehundklubbers Forbund 

Referat Skype møte 16. desember 2019  
 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Rune Sliper og Birger Steen. Mette Køhler 
Bjørkkjær – sekretær. 
Forfall: Arnt Morten Haugen 

 

SAK 31.2019 Tildeling av Tracker-peil 2019 

Bakgrunn: 
NHKF sentralt og Tracker har inngått en avtale som inneholder bl.a. at Tracker livesender NHKFs 
jaktprøver og konkurranser som er av norsk og nordisk karakter; Småhund NM, Støver NM, Nordisk 
Støvermesterskap og Damekampen til Norsk Harehundklub. 

Avtalen sikrer NHKF 30 peilere over en 3 årsperiode som klubber og ringer kan søke om tildeling for 
bruk til sine arrangement.  
Tracker skal være hovedsponsor under jaktprøvene som er nevnt over og det får ikke annonseres 
eller deles ut premier fra konkurrerende leverandører av peileutstyr ved disse arrangementene.  
 

Vedtak: 
Forbundsstyret sender en henvendelse til klubber og ringer og minner om muligheten for å søke om 
gratis peiler til lotteri osv. Vi har ledige peilere på kvotene for 2019 og 2020. 
Ihht avtalen har NHKF mulighet til å kjøpe 5 stk årlig med 50% avslag. Forbundsstyret ønsker å 
benytte seg av dette tilbudet i 2019 og tar opp bestilling fra klubber og ringer, med svarfrist 20/12 
etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Disse peilerne kan brukes til lotteri eller premier. Dersom 
Tracker peiler benyttes som premie under prøver ser vi det som en selvfølge at det ikke er 
konkurrerende leverandører av utstyr på prøven eller reklameres for disse. 

 
SAK 34.2019 Pris for bøker med regelverk for drivende hunder tilsluttet NHKF 

Bakgrunn: 
Det ble trykket 1400 hefter av de nye jaktprøvereglene. På ledermøtet fikk harehundklubbene utdelt 
bøker til «sine» dommere pluss 10% ekstra. 

Harehundklubbene kan kjøpe nye bøker ved å henvende seg til leder eller sekretær i NHKF. 

Vedtak: 
Pris pr hefte er kr25,- + porto. 

 
SAK 36.2019 Orienteringer 

1. Dialogmøte NKK – NJFF, 5/12-19: Nesten hele møtetiden gikk med til diskusjon om 

Hundeloven, i tillegg til den reviderte Erstatningsloven gjeldende fra 18/10-19. Lovene kan 

leses på www.lovdata.no 



2. Møte i kontaktutvalg for aversjonsdressur, 5-12/19: pr desember 2019 har NHKF 14 

instruktører som har avtale om å utføre aversjonsdressur for harehundklubbene. NHKF har 

sendt inn oppdaterte kontaktopplysninger på disse instruktørene til NJFF. 

3. Rapportskjema for aversjonsdressur 2019: 153 hunder er 1.gangs godkjent og 48 hunder har 

fått fornyet sitt bevis. 

4. Konkurranseforskriften: Sak 49/19 hos NKKs Jakthundkomite: NKK innga høringssvar til det 

opprinnelige forslaget. Mattilsynet har gjennomgått alle høringssvar og fremmet nytt forslag 

til vedtagelse. NKKs høringsinnspill har blitt hensyntatt.  

 
SAK 37.2019 Søknad om fritak fra verv 

Bakgrunn: 
Bent Arild Storløkken ønsker og si ifra seg vervet som 2.varamedlem til forbundsstyret med 
øyeblikkelig virkning.  

Dette for å kunne frisette seg selv til og være med og støtte opp om den lokale Beagleringen 

Vedtak: 
Søknaden er innvilget og valgkomiteen er informert om vedtaket. 

 
SAK 38.2019 Rapport av jaktprøvedommer 

Bakgrunn: 
Vestoppland Harehundklubb har sendt en rapport på en jaktprøvedommer som hører hjemme i 
VOHK basert på et Facebook innlegg på Aust-Agder HHK’s Facebook side ifm. NM støver 2019. 
Navnet på dommeren som kommenteres kommer frem i innlegget, og selv om det ikke hadde gjort 
det er det enkelt å finne frem til det i jaktprøveprotokoller og i Dogweb. 

Det er mulig dette er et forsøk på å være morsom, men som dommer passer det seg ikke å komme 
med slike kommentarer overfor dommerkolleger. VOHK viser til §1.6 Prøvedommervervets etiske 
innhold i jaktprøvereglene for drivende hunder tilsluttet NHKF. 

Vedtak: 
Forbundsstyret viser til NKKs lover §7.1, 3.avsnitt:  
NKKs klubber og forbund kan ilegge klubbinterne reaksjoner overfor enkeltmedlemmer etter 
bestemmelsene i dette kapittelet så langt de passer. Dette gjelder også klubb som er tilsluttet forbund 
som er medlem i NKK med mindre forbundets lover bestemmer noe annet. Klubber og forbund kan 
ikke ha avvikende disiplinærbestemmelser i sine lover.  
 
Saken returneres til Vestoppland Harehundklubb da saken i første instans skal behandles av dem.  

 

Saker behandlet på e-post: 

 
SAK 30.2019 Disp søknad Gudbrandsdal Harehundklubb 

Bakgrunn: 
Gudbrandsdal Harehundklubb søker om dispensasjon fra §3.1 i jaktprøvereglene for drivende hunder 



tilknyttet NHKF, slik at Erland Moe kan fungere som prøveleder for ref.nr. 46-19010.  
Erland Moe ble autorisert som jaktprøvedommer i 2017. 

Vedtak: 
NHKF godkjente søknaden på e-post og videresendte saken til NKKs Jakthundkomite (NJK).  

 
SAK 32.2019 7 Norske Hunderaser 

Bakgrunn: 
Norsk Kennel Klub har fått tildelt midler til tiltaket Markedsføring og informasjon om de 7 norske 
hunderasene den 4. april 2019 fra Landbruksdirektoratet. (to hunderaser i 2019).  
Midlene er gitt for å fremme de norske hunderasene gjennom markedsføring og for å øke interessen 
for de norske hundrasene.   Videre plan vil NKK søke om midler hvert år til alle 7 norske hunderasene 
er blitt utviklet informasjonsmateriell og markedsført. NKK vil starte med å utvikle materiell for to 
hunderaser (fortrinnsvis som kan brukes i digitale medier) og markedsføring av disse. 

NKK ønsker at Norske Elghundklubbers Forbund og Norske Harehundklubbers Forbund velger en 
norsk hunderase hver som de forvalter.   

NKK ber om at dere oppgir kontaktperson for ett samarbeid med vår kommunikasjonsavdeling om 
digital informasjon- og markedsførings materiell for hunderasen.  

Dere må oppgi hva og hvordan dere ønsker at den aktuelle hunderasen skal markedsføres og hva skal 
vi ha søkelys på. 

Vi vil trenge ett utvalg av hunder, både valper og voksne som kan være tilgjengelig på dagtid i 
østlandsområdet. Det er ønskelig med bilder og videoer av hunder, i jaktsituasjoner, familieliv og 
eventuelt andre aktiviteter.  Det vil også være mulig at vi kan bistå med filming en dag i aktivitet for 
hund eks. under ettersøk. 

Vedtak: 
Henvendelsen ble sendt til avlsrådene og raseringene for de norske harehundrasene, og kun 
hygenhund svarte innen fristen 11.oktober. Hygenhund og NKK er i gang med profileringen. 

 
SAK 33.2019 Fordeling av dommermidler 2019 

Bakgrunn: 
I 2019 har vi kr200.000,- som skal fordeles. 
532 dommere var på dommersamling og 37 nyautoriserte jaktprøvedommere.  

Da NJK innførte dommerstøtte var føringen at 60% av støtten skulle gå til nyautoriserte dommere og 
40% skulle gå til etterutdanning. Denne fordelinga har forbundsstyret stort sett fulgt. Hvis vi følger 
denne 60/40, vil det for 2019 bli kr 150,- pr dommer på dommersamling og kr 3243,- pr 
nyautoriserte dommer. 

Vedtak: 
Fordelingen ble vedtatt. Antallet og summen er oversendt regnskapsfører slik at han kan overføre 
midlene til harehundklubbene innen utgangen av 2019. 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/504645423058098/


SAK 35.2019 HØRING - reviderte regler blod- og fersksporprøver/ viltsporchampionat 

Bakgrunn: 
Det ble i 2018 vedtatt nye regler for blod- og fersksporprøver, hvor man innførte ny klasse – EK – som 
skulle evalueres på bakgrunn av erfaringer fra prøver i 2019. Nå har KG Ettersøk (KGE) ferdigstilt 
dette arbeidet og forslag til nytt regelverk ligger vedlagt. 

Nytt for regelverket er at man har tatt inn anleggsprøve blodspor som ny klasse på ordinære prøver. 
Bakgrunnen for det er det flere årsaker til, og i hovedtrekk er det at man ser at det er praktisk å 
samle regelverk i ett dokument der det er mulig, anleggsprøvene er et lavterskeltilbud, det er mindre 
ressurskrevende for klubbene og kan være et alternativ for de klubbene som ikke har 
kapasitet/mulighet til å avholde EK. Og det kan bidra til at flere tør å prøve sine hunder, da en 
anleggsprøve ikke virker så voldsomt orden.  

Dersom anleggsprøve blodspor tas inn som ny klasse vil denne først kunne tas i bruk fra 1.7.2020, 
dette for at man skal kunne få tilpasset blodsporprøveprogrammet. Klubbene må ta høyde for dette 
ved evt. søknad om prøve for 2020. 

NHKF sendte høringen ut til klubber og ringer og ba om innspill. 

Vedtak: 
Høringssvaret fra NHKF ble sendt innen høringsfristen. Svaret er basert på innspill fra Østfold 
Harehundklubb og Vestlandets Harehundklubb, se vedlegg 

 

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 12.2018 Godkjenne harehundklubbenes oppdaterte vedtekter 
Vedtektene fra Gudbrandsdal Harehundklubb, Østerdalen Harehundklubb og Vestlandets 
Harehundklubb er godkjent. 

SAK 13.2018 Godkjenne raseringenes oppdaterte vedtekter  
NHKF har gått igjennom forslag til nye lover for Beagle Ringen Norge og kommet med noen 
korrigeringer/rettelser. Beagle Ringen Norge vil legge frem forslag til nye lover for årsmøte i ringen 
januar 2020. Endelige lover fra Beagle Ringen Norge godkjent av årsmøtet skal sendes NHKF styre for 
endelig godkjennelse. 

SAK 24.2018 Kommisjonsmåling av høyde på beagle 
NHKF har hatt et møte med leder av Organisasjons- og Aktivitetsavdelingen hos NKK om saken. Det 
er fortsatt ikke noen avklaring og NHKF ber om et nytt møte på nyåret. 

SAK 37.2018 Annonse-selger Harehunden 
Styret får oversendt ei prisliste for kommersielle annonser slik at alle kan hjelpe til med 
annonsesalget. 
 
SAK 08.2019 Revidering av NKKs fellesbestemmelser – jaktprøver 
NHKF har sendt inn et høringssvar som er ihht vårt jaktprøveregelverk. 

SAK 11.2019 De norske harehundrasenes standarder  
Avlsråd for hygenhund, dunker og haldenstøver har revidert rasestandardene, som sendes til 
avlsrådskontakten for gjennomlesing før de sendes til NKK for godkjenning. 

SAK 13.2019 Revidering av RAS 
Fristen var 1.desember, og sekretæren tar kontakt med avlsrådskontakten og ber om status. 



SAK 19.2019 Høring - NKKs Strategier 2020-2022 
JD sendte inn et innspill fra jakthundsektoren. Strategiene står som de står, handlingsplanene likeså. 
Status på kommende RS i NKK. 

SAK 21.2019 Forprosjekt arvbarhetsanalyser 
Forsøket på å få i gang forprosjektet må sies å være mislykket. Kun en avlsrådsrepresentant har sagt 
at han kanskje kan være med, det etter at avlsrådene har blitt purret flere ganger. Forbundsstyret 
kommer til å melde inn til RS 2020 at prosjektet stoppes. 

SAK 22.2019 RS i NKK 2019 
I innkallingen hadde NHKF for få stemmer i forhold til medlemsantall, og etter en gjennomgang av 
stemme antallet sammen med administrasjonen i NKK fikk vi 1582 stemmer mer enn først oppgitt, 
totalt 4636 stemmer. NHKF er absolutt med og påvirker i NKK sammen med våre allierte i Jakthund 
divisjon, totalt representerer JD forbund og klubber i overkant av 34 000 stemmer av totalt 78 000 
stemmeposter. 
Det ble fremmet et forslag fra raseklubbenes fellesallianse om NKK RS annethvert år, forslaget ble 
vedtatt og HS fikk i oppdrag og presentere et forslag til lovendringer som vil fremlegges på NKKs RS i 
2020.  RS skal avholdes innen utgangen av mai måned. 
Pga ekstraordinære kostnader i forbindelse med høstens hundesykdom økes grunnkontingenten med 
kr 10,- til kr230,- fra 1/1-2020. Fra 2021 blir grunnkontingenten konsumprisindeksregulert. 
Se også referat på www.nkk.no  
 
SAK 23.2019 NM-arrangementer 2019 
Prøvelederne skriver en evaluering/takkebrev til de tekniske arrangørene.  
Når det gjelder bruk av Tracker under arrangementene må NHKF jobbe mer med å få deltakerne til å 
bruke Trackerpeil under arrangementet. NHKF ønsker å ha et møte med Trackerimportøren slik at vi 
bedre kan legge til rette for og bedre rammebetingelsene rundt tilgjengelig utstyr etc. 

SAK 26.2019 Forespørsel om støtte til utført eksteriørdommerutdanning  
Janne Sandbakken har etter forespørsel oversendt et regnskap over kostnadene for sin 
eksteriørdommerutdanning. Forbundsstyret vedtok en 60/40 fordeling ved dekking av utgifter. 
Janne Sandbakken får sine kostnader dekket med 60%, midlene hentes fra fondet for 
dommerutdanning. 
For fremtidige eksteriørdommere blir stønaden utbetalt etter samme fordeling, mot fremlegging av 
faktiske kostnader og bilag/kjørebok. 

SAK 29.2019 Utstilling og høyde på drever 
På styremøtet 16/8 ble det vedtatt å be avlsrådet om å forfatte et brev om høydemåling av drever. 
Brevet skal godkjennes av forbundsstyret før NHKF videresender det til Dommerforeningen, NKK. 
NHKF har ikke mottatt noe brev fra avlsrådet, selv etter en påminnelse.  

 
 
 
 
Neste Skype møte: 10. februar 2020  
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 


