
  Norske Harehundklubbers Forbund 

Referat styremøte 13. mars 2020 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper og Birger 
Steen. Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær.  
Sverre Hennum deltok under behandling av regnskap og budsjett i sak 01.2020 

 

SAK 01.2020 RS-2020 

Bakgrunn: 

• innbydelse 
• innkalling 
• budsjett 2020 
• regnskap 2019 
• årsberetning 2019 
• saker fra NHKFs styre 

Vedtak: 
Utfra dagens situasjon mht koronapandemien har forbundsstyret vedtatt å avlyse RS i 2020. Det 
nåværende styret fortsetter fram til nytt berammet RS den 18. april 2021.  
Årsberetning for 2019, revidert regnskap for 2019 og styrebehandlet budsjett for 2020 sendes ut til 
harehundklubber, ringer, avlsråd og komiteer. Innkomne saker til RS 2020 vil bli overført og 
behandlet på RS 2021.  
 
Med bakgrunn i denne vanskelige situasjonen henstiller forbundsstyret at alle valgte tillitspersoner 
innenfor NHKF fortsetter i perioden fram til RS 2021. 

I budsjettet for 2020 er stønaden til Nordiske mesterskap for småhund vedtatt økt til kr 10.000,- (kr 
5000,- pr mesterskap). Beagle Ringen Norge og Norsk Dreverring har søkt om mer støtte, og 
forbundsstyret begrunner vedtaket med at det er flere nordiske landskamper for enkelte støverraser 
som ikke får noen økonomisk støtte fra NHKF.  
Nordisk mesterskap for støver arrangeres annethvert år og er NHKF sitt arrangement. 
 

SAK 02.2020 Trekking av reserver til Nordisk Mesterskap for støver 2020 

Bakgrunn: 

Uttaket til Nordisk Mesterskap som arrangeres annethvert år baseres på resultater fra de to siste 
norgesmesterskapene, altså fra de to kalenderårene før selve mesterskapet. 
Nummer én og to fra de to foregående norgesmesterskapene utgjør de fire hundene som i 
utgangspunktet skal representere Norge. 

Reserver trekkes slik: 
Førstereserve trekkes mellom de to som tok tredjeplassene. 
Andrereserve blir den som ikke vinner trekningen om å være 1.reserve. 



Tredjereserve trekkes mellom de to som tok fjerdeplassene. 
Fjerdereserve blir den som ikke vinner trekningen om å være 3.reserve.  

Dersom noen hunder faller vekk før uttakingen/loddtrekningen til Nordisk Mesterskap, blir det 
internt opprykk på resultatlisten for det gjeldende NM-året. 

Nordisk Mesterskap for støver 2020 arrangeres 30/11 - 1/12 i Norge med Vestfold Harehundklubb 
som teknisk arrangør. 

 
Vedtak: 

Deltakere: 
1 Fb Kalle /Svein-Tore Kristiansen, finskstøver  nr 1, NM 2018 
2 Fb Anja-Aris/Rolf Syvertsen, finskstøver   nr 3, NM 2018 
3 Ilebekkskogens Milli/Torbjørn Bekkeli, finskstøver nr 1, NM 2019 
4 Slåttemyra’s Jesper/Terje Steen, finskstøver  nr 2, NM 2019 

 

Reserver: 
1 Kg Ask/ Kjell Moland, finskstøver   nr 4, NM 2018 
2 Ts-Ammy/Terje Hauerberg, finskstøver   nr 3, NM 2019 
3 Rödstamons King/Ivar Ellingsen, hamiltonstøver nr 4, NM 2019 
4 Hagheimen’s Frøya/Ingun Solli,  dunker   nr 5, NM 2018 

Finskstøver Cita til Frank Ove Lia ble nr 2 på NM 2018. Dessverre døde hunden pga sykdom få uker 
etter arrangementet. 

 

SAK 03.2020 Orienteringer 

1. Sekretæren kontakter NJFF ang oppdateringskurs for aversjonsdressur-instruktører. 
2. Jakthunddivisjonen (JD) har bedt om et dialogmøte med NKKs administrasjon. Det ønskes et 

tettere samarbeide i saker som omfatter jakthundrasene. 
3. JD har klaget inn det nye HS-vedtaket om utstillinger samme/motsatt dag som rasene 

bedømmes på NKK-utstillinger. I prøveperioden fram til 2019 var jakthundsektoren fritatt fra 
kravet om ikke å avholde utstilling samtidig som en NKK-utstilling. 

4. NKK har kalt inn til møte vedrørende hvordan en «genbank» for de norske hunderasene og 
lagring av sæddoser skal håndteres fremover. NHKF representeres ved medlemmer av 
avlsrådene og avlsrådskontakten. 

5. Status Nordisk Mesterskap for støver i Vestfold 2020: styret v/leder er muntlig orientert om 
at lokaliteter er klart og at alt rundt arrangementet går etter planen. 
 

 

SAK 05.2020 Tekniske arrangører til NM arrangementene i 2023  

Bakgrunn: 
NHKF ønsker å ha teknisk arrangører for NM-arrangementene 3 år fram i tid. Det etterlyses teknisk 
arrangør for NM småhund i 2023 og NM støver i 2023. 



Vedtak: 
Sekretæren sender ut en forespørsel om teknisk arrangør for disse arrangementene. Søknaden må 
inneholde opplysninger om hvordan klubben har tenkt å legge opp arrangementet. Søknadsfrist: 
10/8-2020. 
 

SAK 08.2020 Innføring av Junior- og veteranchampionat på NKK-utstillinger 

Bakgrunn: 
Protokoll Hovedstyremøte nr. 6/19 onsdag 28. 08. 2019, kl. 17.00 
55-INNFØRING AV JUNIOR- OG VETERANCHAMPIONAT Hovedstyret vedtok mot tre stemmer at det 
innføres junior- og veteranchampionater på NKKs nordiske og internasjonale utstillinger med virkning 
fra 1.7.2020.      

Vedtak: 
Sekretæren sender en tilbakemelding til JD om at NHKF ikke har noen innsigelser på HS-vedtaket. 

 

SAK 09.2020 Europapokalkonkurranse 2020, Serbia 23.-24.oktober 

Bakgrunn: 
Europapokalkonkurransen 2020 foregår i Serbia 23.-24.oktober. 
ifølge rulleringsplanen som er vedtatt av ringene for de norske harehundrasene skal Norge i 2020 
delta med en dunker. 

Vedtak: 
Norge deltar med en dunker som foreslås av Dunkerringen, og reiseleder/dommer fra Norge er FCI-
representant Tom Wenger. 

 

SAK 10.2020 Avlsrådskurs 2021 

Bakgrunn: 
AVLSRÅDSKURS 2021,Osloområdet 
Lørdag 23. og søndag 24. januar 2021                                              

Kurset er beregnet for personer i klubbenes styre og avlsråd som har ansvar for avlsarbeid og 
rettledning, kartlegging og utarbeidelse av avlskriterier osv.  

Vedtak: 
Informasjon om kurset videresendes til avlsrådene. Avlsrådmedlemmer som ikke har kurset fra før 
oppfordres til å delta. Avlsrådet forskutterer kursavgift og reisekostnader, som tilbakebetales ved 
innsending av bilag til NHKFs regnskapsfører etter fullført kurs. 

 

SAK 11.2020 Klage på jaktprøvedommer 

Bakgrunn: 
Norsk Harehundklub, NHKF og NKK har mottatt en klage på en jaktprøvedommer. Klagen kommer fra 
en hundeeier som ved flere anledninger føler seg trakassert av dommeren. Innklaget dommer har 
ikke dømt hunden på prøvene som er avholdt av Hedmark Harehundklubb, Romerike Harehundklubb 
og Norsk Harehundklub. 



Arild Nygård er inhabil i saken, da han i sitt verv som leder av Norsk Harehundklub har behandlet 
klagen på deres styremøte. 

Vedtak: 
NHKF sender en henvendelse til innklaget dommer og ber om en uttalelse om saken, samt at NHKF 
ber om en bekreftelse fra Romerike Harehundklubb om at oppgitte opplysninger fra deres 
prøveledelse medfører riktighet. 

 
SAK 12.2020 Terminliste utstilling 2020 

Bakgrunn: 

På nyåret i 2020 har NHKF ved flere anledninger oppdaget at det har kommet til nye 
utstillingsarrangører på terminlista for inneværende år. Dette er arrangører som NHKF ikke har gitt 
tillatelse til å ha med gr.6 harehunder tilsluttet NHKF. 

NHKF har også sendt e-post til NKK der de ble bedt om å oppdatere terminlista ihht HS vedtak sak 47-
2019: 
47- SØKNAD OM RASEANSVAR FOR NYE RASER I NORSKE HAREHUNDKLUBBERS FORBUND  
Hovedstyret vedtok å delegere raseforvaltningsansvaret til Norske Harehundklubbers Forbund for 
rasene russisk støver, russisk flekket støver, bernerstøver og jurastøver.  
 
Vedtak: 
Saken om endringer i terminlista for 2020 oversendes til JD, som tar den med seg til dialogmøtet med 
NKK. 

 

SAK 13.2020 Tildeling av Tracker-peilere 2020 

Bakgrunn: 
Tracker sponser NHKF med 10 peilere i 2020. Hvordan skal peilerne fordeles? 

Vedtak: 
5 peilere er avtalefestet (Nordisk mesterskap for støver, NM støver, NM småhund, 2 stk til 
Damekampen hos Norsk Harehundklub). 
2 peilere er tidligere tildelt klubber med jubileum i 2020: Romerike Harehundklubb 70 år, Vestfold 
Harehundklubb 50 år.  
2 nye søknader er innvilget: Hadeland Harehundklubb 75 år og Sørlandets Harehundklubb 80 år. Da 
har NHKF 1 peiler igjen å dele ut i 2020.  

Peilere sendes til arrangører og øvrige når de er mottatt fra Tracker. 

 

SAK 14.2020 Ledermøte 2020 

Bakgrunn: 
Forslag på dato er 15. august (helga før er det Nordiske jakt-og fiskedager på Elverum) 
Sted? Tema? 

 



Vedtak: 
Ledermøtet 2020 blir lørdag 15.august 2020 på Gardermoen. Nærmere opplysninger om møtet 
kommer vi tilbake til.  
Vi oppfordrer klubber og ringer til å melde inn forslag på aktuelle saker til møtet innen 30.juni 2020. 

 

SAK 15.2020 Søknad om fritak fra verv 

Bakgrunn: 
Rune Gjengedal søker om fritak fra sitt verv i avlsrådet for finskstøver av personlige 
årsaker. Gjengedal har to år igjen av sin valgte periode. 

Vedtak: 
Forbundsstyret vedtok å sende en henvendelse til alle avlsrådsrepresentanter som har søkt fritak, om 
de med bakgrunn i koronapandemien er villige til å fortsette fram til RS i 2021. 
Vedtaket gjelder sak 04.2020, 06.2020, 07.2020 og 15.2020.  

 

SAK 16.2020 Eliteprøver 

Bakgrunn: 
Forbundsstyret hadde en diskusjon rundt EP prøver for sesongen 2020. PDF som beskriver noe av 
problematikken er vedlagt. 

Vedtak: 
Harehundklubbene/prøvearrangørene oppfordres til å sette deltakerantall på prøver, og arrangører 
av rasekamper med egne uttakskriterier må oppgi om det åpnes for at andre raser kan delta.  

 

SAK 17.2020 Organisering av avlsrådene, utdatert? 

Bakgrunn: 
NHKF har mottatt uvanlig mange søknader om fritak fra verv i avlsrådene i 2020.  
Hva er årsaken til søknadene? Er dagen ordning med avlsråd utdatert? 

Vedtak: 
Forbundsstyret jobber videre med saken om hvordan NHKF vil ha det videre. Arbeidsinstruks for 
avlsrådene (i tillegg til nåværende retningslinjer) er et godt hjelpemiddel. Styret er også åpne for å ha 
dialogmøter med de enkelte avlsrådene.  

 

SAK 18.2020 Oppfølging av programmet for harehundprøver 

Bakgrunn: 
Klubbene har brukt det nye programmet for harehundprøver siden september 2019. Noen tekniske 
problemer har dukket opp, og noen av dem har blitt rettet underveis. 

Vedtak: 
NHKF skal ha en evaluering sammen med NKK før ny sesongstart 1.september.  

Ting som må endres: G automatisk for begge dager på EP, fjerne NKK-vararapport, løse problemet 
ved endring av startdato på ÅP separat 



SAK 19.2020 Rasepresentasjon på engelsk av de norske harehundrasene 

Bakgrunn: 
NHKF har mottatt en e-post fra Leif Herman Wilberg som er FCI-representant for utstilling. Han 
oppfordrer NHKF til å få laget rasepresentasjon på engelsk for de norske harehundrasene. 

Vedtak: 
Behandles på neste styremøte. 
 

SAK 20.2020 Søknad om dispensjon fra NKKs smittevernsbestemmelser av 12.03.2020. 

Bakgrunn: 
NHKF har mottatt en e-post fra kasserer og styremedlem i Helgeland- og Namdal Harehundklubb der 
klubben ber om dispensasjon fra NKKs smittevernbestemmelser rundt koronaviruset. Leder og to 
styremedlemmer har trukket seg fra klubbens styre, og klubben ønsker av den årsak å avholde 
årsmøte.  

Vedtak: 
NHKF v/styret anmoder Helgeland- Og Namdal Harehundklubb å følge retningslinjene gitt av NKK. 
NHKF vil med dette ikke åpne for å gi dispensjon.  

Helgeland- Og Namdal Harehundklubb har ca. 40 medlemmer og teoretisk kan alle komme til 
årsmøtet 

 

Saker behandlet på e-post: 

SAK 04.2020 Søknad om fritak fra verv, mottatt 28. januar 2020 

Bakgrunn: 
Karl Ole Solberg søker om fritak fra sitt verv i avlsrådet for hygenhund av personlige årsaker.  
Solberg har ett år igjen av sin valgte periode. 

Vedtak: 
Søknaden ble behandlet og innvilget 29. januar 2020, se også nytt vedtak i sak 15.2020 

SAK 06.2020 Søknad om fritak fra verv, mottatt 10.februar 2020 

Bakgrunn: 
Geir Bakkestuen søker om fritak fra sitt verv i avlsrådet for finskstøver av personlige 
årsaker. Bakkestuen har ett år igjen av sin valgte periode. 

Vedtak: 
Søknaden ble behandlet og innvilget 18. februar 2020, se også nytt vedtak i sak 15.2020. 

SAK 07.2020 Søknad om fritak fra verv, mottatt 12.februar 2020 

Bakgrunn: 
Rune Briskodden søker om fritak fra sitt verv i avlsrådet for hamiltonstøver av personlige årsaker. 
Briskodden har ett år igjen av sin valgte periode. 

Vedtak: 
Søknaden ble behandlet og innvilget 18. februar 2020, se også nytt vedtak i sak 15.2020. 



Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

SAK 24.2018 Kommisjonsmåling av høyde på beagle 
Her venter NHKF på et nytt innspill fra NKK. 

SAK 11.2019 De norske harehundrasenes standarder 
Standardene for de norske harehundrasene er ferdig revidert og oversendt NKKs Standardkomite. 

SAK 13.2019 Revidering av RAS 
Avlsrådene for de norske harehundrasene har sendt inn revidert utgave av RAS (Rase Spesifikke 
Avlsstrategier) og avlsrådskontakten har sendt påminnelse til øvrige avlsråd. Innsendingsfristen var 
1.desember 2019. 
 
SAK 29.2019 Utstilling og høyde på drever 
Venter på nytt innspill fra avlsrådet. 

 

 

 
 
Neste styremøte:  midten av april 2020  
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 

 
 
 

 


