
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 
 
Oppsummering fra Ledermøtet 15/8-2020 kl. 11.30 på Park Inn Oslo Airport Hotel West  

Møtedagen ble delt i to, først ble det avholdt ett ekstraordinært RS og deretter Ledermøte for 2020. 
Deltakeroversikt følger til slutt. 

 

Det er ingen innkomne saker fra klubber og ringer til Ledermøtet. 

 
Forbundsstyret har utarbeidet en Veileder for jaktprøver høsten 2020 i forbindelse med smittevern 
og Covid-19. Veilederen ble gjennomgått punkt for punkt, med mulighet til å stille spørsmål 
underveis. Disse punktene er verdt å notere seg: 

• Det anbefales at Kommunelegen informeres om at et arrangement med mer enn 50  

personer deltakere foregår innenfor kommunen og at vedtatte smittevernregler følges. 

• Hundeeier må sørge for overnatting selv, mens arrangøren sørger for dommerne. 

• NHKF har søkt NKKs Jakthundkomite (NJK) om å avholde forenklede dommermøter. Dvs at 

prøveleder og NKK-representanten innkaller en og en dommer. 

• Dispensasjonen fra kravet om utstillingspremiering for å starte på jaktprøve har ikke noe å si i 

praksis for prøvearrangørene. 

 
Harejakt som kulturarv? 

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. 

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 avgjørelser utarbeidet i EU for å ta de "riktige" beslutningene. 

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 (JD). 

 



Hvorfor er haren blitt rødlistet? 

Her brukes det sannsynligvis feil grunnlag som referanse. Harebestanden og fellingene var mye 
høyere før, og tilbake til tidlig på 90-tallet gikk fellingene av hare drastisk ned for hare pga reveskabb. 
Jakt på rødlistede arter blir brukt av verneorganisasjonene som argument for å stoppe all jakt på 
truede arter, slik som hare og rype. Dette er innspill som blir fremmet i forbindelse med den 
forstående revideringen av viltloven som kommer på høring i 2021.   
 

Fakturakopi medlemskrav 

Fakturakopi av ubetalte krav er ikke mulig i 2020. Dette fikk klubber og ringer beskjed om allerede i 
2019. Filene må hentes inn av ekstern aktør utenfor NKK, og tilsendte filer måtte gjennomgås og 
sorteres før de kunne sendes ut til klubber/ringer. Dette er en tidkrevende og kostbar løsning som 
ikke blir aktuelt å spørre om nå i 2020, med NKKs likviditetssituasjon som begrunnelse. 

Ringene kan selv sende faktura til de medlemmene som kun er ringmedlemmer. Medlemmer som 
betaler kontingent til ringen utenom NKKs medlemsadministrasjon blir ikke tellende mot NHKF.   
 

 

Møtet ble avsluttet kl. 14.45 

 

Deltakere: 
 
HAREHUNDKLUBBER: 
Buskerud: Sverre Hennum 
Gudbrandsdal: Øystein Haugerud  
Hedmark: Inger Haugland 
Helgeland- og Namdal Harehundklubb:  
Norsk: Dag Inge Bjørkevoll 
Nord Norge: Øyvind Billingsø 
Telemark: Sverre Rinden (Teams) 
Vestfold: Harald Frøysnes  
Østfold: Jan Freddy Granstrøm  
NHKF: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Arnt Morten Haugen, Bjørn Widar Saga og Mette Køhler 
Bjørkkjær 

RASERINGER: 
Beagle Ringen Norge: Arve Hansen 
Dunkerringen: Bjarne Oppegård 
Haldenstøverklubben: Caroline Backman 
Hygenringen: Willy Jensen 
 


