Norske Harehundklubbers Forbund
Referat styremøte 22. april 2020
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper og Birger
Steen. Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær.

SAK 22.2020 Utsatte utstillinger 2020, hvem skal administrere ny dato?
Bakgrunn:
Med bakgrunn i koronapandemien og forbud fra sentralt hold mot arrangementer med flere enn fem
deltakere, må harehundklubbene utsette/avlyse sine utstillinger. De aller fleste som ønsker å utsette
har kontaktet NKK direkte og fått medhold i sine ønsker. Det vil med andre ord si at vi kan risikere å
få flere utstillinger på samme dag, svært nær hverandre geografisk.
Vedtak:
NHKF vil administrere forespørslene til dem som ønsker utsette sin utstilling, nettopp for å unngå at
mange arrangerer på samme dag. Slik vi ser antydning til nå vil «alle» som ønsker utsettelse
arrangere utstilling mellom 1/8 og 20/8.
Harehundklubber som ønsker å utsette sin utstilling sender e-post til Rune Sliper snarest, så
administrerer han videre mot NKK.

SAK 23.2020 Orienteringer, diskusjoner, konklusjoner
1. NHKF søkte også i 2020 om Konge- og/eller NKK-pokal til våre NM-arrangementer. Vi ble ikke
tildelt noen pokal i 2020.
2. NKKs Jakthundkomite (NJK) gjør klubbene særlig oppmerksom på følgende vedtak i sak 6/20:

Vedtaket innebærer et skjerpet krav for at arrangører ferdigstiller sine prøver/ arrangement i
henhold til gjeldende frister.
Videre gjør vedtaket en presisering av fellesbestemmelsenes pkt 1.2.4. Dersom
prøvekategorien har tilgang på web-påmelding er det kun dette som skal benyttes.

3. NHKF har mottatt en henvendelse fra JS/Norge som tilbyr seg å produsere en kostnadsfri
brosjyre for Norske Harehundklubbers Forbund, finansiert gjennom annonser. Rune Sliper
svarer på denne henvendelsen.
4. Likviditetssituasjonen for NKK har forverret seg fra alvorlig til kritisk og det vil ikke være mulig
å opprettholde en minimumsdrift i 2. halvår 2020, uten betydelig tilførsel av kapital.
5. Hvis smitteverntiltakene rundt Covid 19 (koronapandemien) fortsetter utover høsten må
NHKF tenke alternativt ang avholdelse/gjennomføring av jaktprøver.
Forbundet vil søke NKKs Jakthundkomite om dispensasjon i §6.5 Dommerkollegiet, slik at
klubbene under ÅP-separat, ÅP-samlet, RR, EP og SP kan avholde et forenklet dommermøte
pr hund, der kun prøvens leder, NKK-representant og hundens dommer deltar.
Forbundsstyret vil også pga smittevern gjøre en henvendelse til klubbene som skal ha todagers EP om det er mulighet til å gjøre prøven om til spredt EP, evt søke om flere spredte
EP.
Når det gjelder DM og NM vil forbundsstyret avvente og vil ta saken opp på styremøtene i
mai og juni før det tas en avgjørelse.

SAK 24.2020 Elektroniske kurs
Bakgrunn:
NKK har av selskapet Motimate, blitt invitert til å ta del i et pilotprosjekt. Motimate er et selskap som
tilbyr e-læring gjennom en app som kan benyttes på pc, telefon og nettbrett. Tanken er at man skal
betale en bestemt sum som gir tilgang til en kurspakke og at vi på sikt kan ta betalt for mer
omfattende kurs, som for eksempel gir en sertifisering ved bestått kurs. Parallelt med det som skal ut
til alle enkeltmedlemmer og ikke-medlemmer, holder NKK også på med en løsning med kurs til
tillitsvalgte i klubber og forbund – dette innebærer at alle klubber/forbund vil få gratis tilgang til kurs.
NKK ser her for seg å lage kurs om personvern (dette er snart ferdigstilt), organisasjonsarbeid,
årsmøter, disiplinærsaker mv. Dette prosjektet blir imidlertid satt på vent, da fokus nå vil være å få ut
et kurs til enkeltpersoner, slik at NKK kan sikre inntekt.
I første omgang tar NKK sikte på å produsere mindre kurs fra rundt 10 til maks 20 minutter. Dersom
man har behov for å lage mer innhold utover dette, vil vi måtte dele opp i flere enkeltkurs. Motimate
er svært brukervennlig og har mange flotte tekniske løsninger som gjør kursene pedagogiske.
NKK trenger ikke lage omfattende kurs i første omgang, og ser kanskje for seg følgende innhold:
-

Kort om jaktprøver: formål og hva slags verktøy er dette.
Hvordan foregår en prøve: kort om dette fra A til Å.
Hva slags krav stilles til deltaker og hund?
Kanskje noe om regelverk?
Sentrale begreper
Avsluttende quiz – appen er laget slik at man kan ta quiz underveis. Dette tror jeg er en fint
virkemiddel for å opprettholde interessen for brukeren underveis. Dere kan jo tenke på noen
«kontrollspørsmål» som kan tas etter hvert emne.

NKK tror det viktigste er at man får fram at jaktprøvedeltakelse skal være lavterskel – det vil kanskje
få flere til å stille etter hvert? Vi kan også legge inn forbundets logo slik at dere også får publisitet.
Vedtak:
NHKF har laget et kurs ang start på jaktprøver, kurset har en avsluttende quiz. Kuret er oversendt til
NKK.

SAK 25.2020 Viltforskriften
Bakgrunn:
Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften) er
nå fastsatt av Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/tema/arternaturtyper/vilt/viltforskrift---fastsatt-1-april-2020.pdf
NKKs Jakthundkomite ber om innspill/ kommentarer til hvordan den nye forskriften berører de
enkelte miljø. Vi ber om tilbakemelding så snart som mulig og innen 20.april.
Vedtak:
NHKF har ingen kommentarer til den nye forskriften.

Saker behandlet på e-post:
SAK 21.2020 Dispensasjonssøknad vedrørende §4 i jaktprøvereglementet
Bakgrunn:
Som vi alle er kjent med har koronaviruset satt begrensinger for hvorledes vi skal opptre i det
offentlige rom i uoverskuelig framtid. Hva det innebærer på kort og lang sikt er i det uvisse.
NKK følger/innfører alle råd fra FHI og NHKF gir sin fulle tilslutning..
NHKF ser at dette vil by på noen utfordringer når det gjelder våre aktiviteter og vi må nå innse at alle
hundeutstillinger våren 2020 vil bli/er avlyst. Forhåpentligvis kan vi ta opp noen aktiviteter utover
høsten 2020 og det er vårt håp at jaktprøver vil kunne være en del av dette.
Utfordring med henvisning til §4 i vårt jaktprøvereglement:
«4. REGLER FOR JAKTPRØVEGREN
Ifølge reglementet vil det ikke være anledning til å føre hund på jaktprøve med mindre hunden er
premiert på utstilling med minimum sufficent som premiegrad.
NHKF vil med dette søke NKKs Jakthundkomite om dispensasjon fra §4 i vårt jaktprøvereglement slik
at det for sesongen 2020/2021 vil være mulig å melde hund til jaktprøve uten at kravet til oppnådd
premiegrad på utstilling er oppnådd.
Hunder som stiller på jaktprøve uten å oppfylle kravet til oppnådd premiering på utstilling skal ikke få
stambokført noen tittel før hunden er stilt på et senere tidspunkt.
Vedtak:
Søknaden ble innvilget på NJKs møte 31/3-2020

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:
SAK 02.2020 Nordiske Mesterskap for 2020
Nordisk Kennel Union har med bakgrunn i koronapandemien vedtatt at det ikke skal arrangeres noen
nordiske mesterskap i 2020. Nordisk Mesterskap for støver med Vestfold Harehundklubb som teknisk
arrangør blir dermed avlyst. Det samme gjelder for Nordisk Mesterskap for beagle med Sørlandets
Harehundklubb som teknisk arrangør og Nordisk Mesterskap for drever der Sverige er arrangørland.
SAK 04.2020 Søknad om fritak fra verv
Oppdatering: Karl Ole Solberg fortsetter i avlsråd for hygenhund det gjenværende året av sin
valgperiode fram til RS 2021
SAK 06.2020 Søknad om fritak fra verv
Oppdatering: Geir Bakkestuen fortsetter i avlsråd for finskstøver det gjenværende året av sin
valgperiode fram til RS 2021.
SAK 07.2020 Søknad om fritak fra verv
Rune Briskodden ønsker ikke å bli sittende ut det gjenværende året av sin valgperiode i avlsråd for
hamiltonstøver. Sven Tore Kittilsen har gått inn som konstituert leder av hamiltonavlsrådet, og han
må formelt velges som avlsrådsrepresentant av RS i 2021. Kittilsen var valgkomiteens innstilling til
nytt avlsrådmedlem ifm. det avlyste RS 2020.
SAK 09.2020 Europapokalkonkurranse 2020, Serbia 23.-24.oktober
Med bakgrunn i den pågående koronapandemien blir det ikke noen norsk deltaker til E-cup i 2020.
Tom Wenger som er FCI-representant for harehunder vil heller ikke delta på FCI-møtet som avholdes
i forbindelse med konkurransen.
SAK 11.2020 Klage på jaktprøvedommer
NHKF sender en henvendelse til innklaget dommer og ber om en uttalelse om saken. Prøveledelsen i
Romerike Harehundklubb har kommet med sin uttalelse.
SAK 14.2020 Ledermøte 2020
Dato for Ledermøtet er lørdag 15.august 2020. Forbundsstyret kommer med mer opplysninger ang
møtet etter 15.juni, som er datoen der myndighetene kommer med nye føringer rundt Covid 19.
SAK 15.2020 Søknad om fritak fra verv
Oppdatering: Rune Gjengedal fortsetter i avlsråd for finskstøver.
SAK 18.2020 Oppfølging av programmet for harehundprøver
NKK har permittert mange av sine medarbeidere, noe som gjør at oppdateringene av programmet
blir utsatt.

Neste styremøte: midten av mai 2020
Referent
Mette Køhler Bjørkkjær

