
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra styremøte 14. august 2020, Park Inn Oslo Airport Hotel West 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Birger Steen og 
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. Rune Sliper deltok på Teams. 

 

SAK 32.2020 Beaglepokalen 

Bakgrunn: 
Etter at Nordisk for Beagle 2020 ble avlyst, har BRN jobbet frem et nytt konsept som de kaller 
rasemesterskap for Beagle/ «Beaglepokalen». 

Styret i Sørlandet Harehundklubb som opprinnelig var arrangør av Nordisk ble forespurt om de kunne 
ta på seg dette arrangementet, men har takket nei. 

Vedtak: 
Forbundsstyret oppfordrer BRN til å henvende seg til harehundklubbene om det finnes noen i 2020 
som kan kjøre prøven for dem, dersom svaret er negativt får de utsette pokalkampen til 2021 og 
allerede nå starte arbeidet med å finne en samarbeidene harehundklubb. Dette er også i tråd med 
hva de selv har skrevet under praktisk gjennomføring av prøven for de kommende årene. 

 

SAK 32.2020 Orienteringer, diskusjoner, konklusjoner 

1. Det er 46 stk hefter med jaktprøveregelverk igjen på lager hos Mette. Vi må bestille trykking 

av flere hefter, denne gangen med sidetall! 

2. Sted for RS 18.april 2021; vi avventer litt før dette bestemmes. 

3. Momskompensasjon for 2019: eneste løsningen nå for klubber/ringer som har utsatt sitt 

ordinære årsmøte er å avholde et elektronisk ekstraordinært møte. 

4. Unntatt offentlighet: NHKF har mottatt en bekymringsmelding som er løst. 

5. Forbundsstyret har sendt en henvendelse til forbundets avlsrådskontakt og avlsrådet for 
finskstøver for å se nærmere på HD statistikken for rasen 
 

 

SAK 34.2020 Holdninger til jakt og jakttradisjoner 

Bakgrunn: 
Den svenske kennelklubben har i samarbeid med det svenske jegerforbundet (Svenska 
Jägareförbundet) jobbet hardt for å få jakt med hunder i utgangspunktet klassifisert og oppført som 
en kulturell immateriell arv på nasjonalt plan. Formålet med dette arbeidet er å beskytte og til og 
med få en høyere status for å jakte med hunder. Dette er et faktisk tema når politiske beslutninger 
skal tas på forskjellige politikkområder som er relevante for vår jakt; som nasjonale og regionale 
forvaltningsplaner for ulvebestandene, som stadig truer jakten med hunder i visse regioner, så vel 
som viktigheten av å bevare jaktformen med hundene for fremtidige generasjoner. 



Det første trinnet som er oppnådd er at det svenske myndighetsorganet; "Instituttet for språk og 
folklore" har satt opp jaktformen på sin liste over immateriell kulturarv. 

Denne informasjonen kan til og med inspirere de forskjellige Kennelklubber til å ta politiske skritt 
fremover og jobbe med lignende initiativer på nasjonalt nivå. 

Vår måte å jakte på, er truet på forskjellige måter med en kommende sterkere grønn politisk 
aktivisme på forskjellige politiske arenaer, og det blir til og med mer åpenbart og tydelig at de 
nasjonale autoritetenes rom for å forvalte ulvebestanden på nasjonalt nivå er begrensede og sterkt 
avhengige av avgjørelse utarbeidet i EU for å ta / ta de "riktige" beslutningene. 

Vedtak: 
Saken vil bli lagt fram før Ledermøtet 15.august. NHKF vil forsøke å få til et samarbeide med bla NEKF 
(Elghundforbundet) når det gjelder innspill inn mot NKKs Jakthundkomite (NJK). Saken meldes også 
inn til Jakthund divisjonen. 

 

SAK 35.2020 Diskvalifisering av 3. generasjons krysninger haldenstøvere på utstilling 

Bakgrunn: 
Det har vært enkelttilfeller hvor hunder som er av 3. generasjons (eller senere) med mørk farge er 
diskvalifisert på utstilling med begrunnelsen fargeavvik. 
Avlsrådet for Haldenstøver ønsker å oppfordre eksteriørdommere til ikke å diskvalifisere disse 
hundene kun på bakgrunn av farge. Uten bedømmelse kan disse hundene ikke stille på jaktprøver og 
vi risikerer da at effekten av avlsarbeidet med innkryssinger blir sterkt redusert. 

Vedtak: 
Fargeavvik er ikke diskvalifiserende feil i rasestandarden for haldenstøver. Forbundsstyret 
videresender saken til vår avlsrådskontakt, og ber ham om å lage en henvendelse som kan sendes til 
eksteriørdommerne for gr.6 harehunder tilsluttet NHKF. 

 

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:  

 
SAK 05.2020 Tekniske arrangører til NM arrangementene i 2023  
NHKF har mottatt tre søknader om å være arrangør for NM støver. Rune Sliper og Arnt Morten 
Haugen meldte seg inhabile i behandling av disse søknadene.  
Styret ønsker å avklare med Sverige og Finland ang det avlyste nordiske mesterskapet i 2020 før 
teknisk arrangør for NM støver 2023 bestemmes. 

NM småhund 2023 tildeles Buskerud Harehundklubb som var eneste søker til dette arrangementet. 

 
SAK 13.2020 Tildeling av Tracker-peilere 2020 
NHKF har to peilere igjen å dele ut for 2020.  
Styret vil også i 2020 kjøpe inn 5 peilere til ½ pris, som klubber/ringer kan kjøpe for samme pris + 
porto.  
Sekretæren sender en henvendelse til klubber og ringer om dette tilbudet. Førstemann til mølla, men 
klubber/ringer som ikke tidligere har mottatt gratis peiler eller har kjøpt til ½ pris i 2019 vil bli 
prioritert. 

 



 
SAK 14.2020 Ledermøte 2020 
Saker som vil bli diskutert er bl.a. Veileder til jaktprøver ifm. Covid-19, Sosiale medier; jakt- og 
treningssituasjoner, den kommende høringen på Viltloven. 
 
 
SAK 18.2020 Oppfølging av programmet for harehundprøver 
2. juli deltok Arild Nygård og Mette Køhler Bjørkkjær på et Teamsmøte med NKK der vi fremla ting 
som må oppdateres i DogWebArra. NHKF må koste denne oppdateringen av eget budsjett, 
endringskost er estimert til ca. kr. 55 000,-. Origin/NKK har gitt tilbakemelding om at de ikke rekker å 
ferdigstille til ønsket frist 1.september. 

 
SAK 26.2020 Høring angående praktisering av fullcert-ordningen 
Styret ønsker å beholde gjeldende utstillingsregelverk. Vårt høringssvar ble sendt inn innen fristen 
som var 17.juli 2020. NHKF, sammen med resten av JD-forbund og klubber ber om at dagens ordning 
videreføres som i dag uten endringer. 

 
SAK 27.2020 NKKs likviditetssituasjon 
NHKF har undertegnet avtalen om lån til NKK, men i skrivende stund er ikke pengene overført, 
pengene overføres dersom NKK ber om dette. Harehundklubbene og ringene som er bidragsytere til 
dette lånet har fått tilsendt en låneavtale mellom sin klubb/ring og NHKF. 

 
SAK 28.2020 Jaktprøver og NM-arrangementene 2020 
I forbindelse med Covid-19 og den pågående koronapandemien har NHKF utarbeidet en veileder som 
skal følges ifm. jaktprøvearrangementer for harehunder tilsluttet NHKF. Veilederen skal legges ut på 
klubbenes hjemmesider. 
 
NM-avtalene sendes ut til teknisk arrangør for undertegning, og der vil veilederen være med som et 
vedlegg som skal følges. 
 
NM støver (Hadeland Harehundklubb er teknisk arrangør): 
Prøveleder - Arild Nygård, NKK-representant - Birger Steen 
 
NM småhund (Romerike Harehundklubb er teknisk arrangør): 
Prøveleder - Arnt Morten Haugen, NKK-representant - Sjur Danielsen 
 
 
SAK 31.2020 NKKs RS 2020 

Årets representantskapsmøte (det 59.ordinære) vil bli avholdt lørdag 28.november på Quality airport 
hotel Gardermoen, og møtet vil bli tilpasset situasjonen vi har med Covid-19.  
Frist for innsending av forslag på saker og kandidater til valg er forlenget til 1. september 

 
 
 
Neste styremøte: høsten 2020 
 
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 


