Norske Harehundklubbers Forbund
Referat fra styremøte 26. mai 2020
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper og Mette
Køhler Bjørkkjær – sekretær.
Forfall: Birger Steen.

SAK 26.2020 Høring angående praktisering av fullcert-ordningen
Bakgrunn:
NKK HS vedtok i sak 99/19 i møte nr 15/19, etter forslag fra NKKs Særkomite for utstilling (NSU), å
forandre praktiseringen av fullcertregelen. Etter vedtak på NKKs representantskapsmøte sendes
forslaget nå ut på høring.
Fullcertregelen vil bestå, det er kun praktiseringen som er foreslått forandret, slik at utdeling av
certifikat vil bli mer i tråd med internasjonale regler og den praksis som gjelder i de aller fleste FCI land.
Det er opp til den nasjonale kennelklubb å fastsette regler for hvordan man velger å dele ut nasjonale
certifikater. Dermed er praktiseringen av fullcertordningen, hvor man lar certifikatet «vandre»
nedover i plasseringsrekkefølgen til man finner en hund som har fått ck, men ikke er fullcertet, helt
akseptabel. Norge er imidlertid det eneste landet i verden hvor man ikke deler ut cert og reservecert
til de to beste hundene som ikke er nasjonale champions, men lar certet «vandre» videre.
Forslaget til ny praktisering av fullcertordningen medfører at beste hund i hvert kjønn som har blitt
tildelt ck og som ikke er norsk champion, tildeles certifikat, og den nest best plasserte hunden
tildeles reservecertifikat. Dersom hunden som tildeles certifikat er fullcertet, omgjøres
reservecertifikatet til certifikat. Dersom begge hundene er fullcertet, blir ikke cert/reservecert
utdelt. Slik praktiseres det i alle andre land hvor man deler ut certifikat og reservecertifikat.
Denne høringen sendes ut til alle raseklubber, både de som har søkt om fritak fra fullcertordningen ,
de som ikke er avhengig av storcert og de som ønsker å opprettholde fullcertordningen slik den er i
dag. For at man skal få en oversikt over hva flertallet av norske raseklubber mener om saken, er det
viktig at alle raseklubbene svarer på følgende spørsmål:
1. har klubben fullcertordning for sin(e) rase(r)?
2. Hva legger klubben i begrepet «fullcertordning»?
3. Om klubben fikk velge: Ett generelt regelverk som gjelder for alle raser- eller ulike regler for
ulike raser? (Obs: dette gjelder ikke tilleggskrav, kun de generelle championatreglene)
4. Hva legger klubben i begrepet «praktisering av fullcertordningen»?
5. For klubber uten fullcertordning: kan klubben leve med fullcertordning for sin(e) rase(r) om
praktiseringen er slik beskrevet i vedtaket fra HS?
6. For klubber med fullcertordning: hva betyr det for klubben om praktiseringen av
fullcertordningen blir slik beskrevet i vedtaket fra HS?

NKKs Hovedstyre ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt som mulig, og senest innen
17.juli 2020
Vedtak:
NHKF sender sitt høringssvar innen fristen.

SAK 29.2020 Orienteringer, diskusjoner, konklusjoner
1. Trackeravtalen: årets kvote med peilere er ankommet importøren på Dokka og vil bli sendt
ut til mottakerne som er tildelt peiler for 2020 så snart vi har mottatt dem.
2. Møte m/NJFF: Arild Nygård har deltatt på et elektronisk møte med NJFF ang høringen om
viltforskriften og den kommende høringen om viltloven. NHKF kommer til å fortsette og
samarbeide med NJFF,NKK og JD på denne type høringer.
3. Anerkjenning av jaktprøver våren 2020: pga permitteringene i NKK må det regnes med
forsinkelse når det gjelder anerkjennelse av bl.a. ÅP-separat våren 2020. NHKF hadde i
begynnelsen av mai kontakt med lederen av Aktivitetsavdelingen og hun svarte at prøvene
anerkjennes fortløpende, men at vi må regne med lengre behandlingstid så lenge
permitteringene varer.
4. Status kontingent 2020:
Betalte krav:
Harehundklubbene:
Pr 28/5-18: 2811
Pr 27/5-19: 2879 68 flere i 2019 enn 2018
Pr 26/5-20: 2979 100 flere i 2020 enn 2019
Ringene*:
Pr 28/5-18: 1929
Pr 27/5-19: 2078 149 flere i 2019 enn 2018
Pr 26/5-20: 2228 150 flere i 2020 enn 2019
*noen ringer har gratis medlemskap det første året for valpekjøpere + gratis
æresmedlemmer, så det totale medlemstallet blir litt høyere.
Ubetalte krav:
Harehundklubbene:
Pr 28/5-18:
303
Pr 27/5-19:
289
Pr 26/5-20:
175

14 færre ubetalte i 2019 enn 2018
114 færre ubetalte i 2020 enn 2019

Ringene:
Pr 28/5-18:
Pr 27/5-19:
Pr 26/5-20:

248 færre ubetalte i 2019 enn 2018
108 færre ubetalte i 2020 enn 2019

508
260
152

Det oppfordres til at både harehundklubbene og ringene minner sine ubetalte medlemmer
på at de kan betale kontingenten via Min side på www.nkk.no.
I 2020 vil ikke NHKF (slik vi også informerte om i 2019) bestille fakturakopier som
klubber/ringer kan sende direkte til dem med ubetalte krav.
5. Momskompensasjon 2020: Søknadsfrist var 1.juni, se også informasjon på
https://www.nkk.no/stotteordninger-mva-refusjon/category1095.html
Påminnelse sendt klubber og ringer 27.mai.

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:
SAK 09.2020 Europapokalkonkurranse 2020, Serbia 23.-24.oktober
Arrangementet er avlyst i 2020, og Serbia er arrangørland for konkurransen i 2021.
SAK 11.2020 Klage på jaktprøvedommer
NHKF har innhentet uttalelse fra alle involverte parter og slik forbundsstyret ser det med bakgrunn i
NKKs lover §7-2 f) siste ledd: Et enkeltmedlems offentlige utsagn som berører et annet enkeltmedlem
er NKK uvedkommende, er det ikke grunnlag for noen reaksjon i saken fra NHKF og saken ansees som
avsluttet. Vedtaket sendes til de involverte parter.
SAK 14.2020 Ledermøte 2020
Dato for Ledermøtet er lørdag 15.august 2020. Forbundsstyret kommer med mer opplysninger ang
møtet etter styremøtet i juni. Alternativt kan Ledermøtet avholdes som et Teamsmøte.
SAK 18.2020 Oppfølging av programmet for harehundprøver
NHKF ber om et Teamsmøte med Aktivitetsavdelingen/IT slik at vi sammen kan gå igjennom
oppdateringene som trengs på prøveprogrammet før høstsesongen starter. NHKF er innstilt på å
måtte ta denne kostnaden over eget budsjett grunnet NKKs økonomiske situasjon.
SAK 27.2020 NKKs likviditetssituasjon
NHKF har i samarbeid med andre klubber/forbund innenfor jakthundsektoren sendt inn felles
kriterier for å bidra med lån. Eierskap til avls/hundedata, fremtidig organisering av NKK, økonomisk
rapportering på kort og lang sikt er sentrale punkter som må avklares før lånetilsagn kan gis. Mer
informasjon sendes ut til klubber og ringer så fort dette er avklart.

Neste styremøte: 16.juni 2020
Referent
Mette Køhler Bjørkkjær

