
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra Teamsmøte 26. oktober 2020 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger 
Steen og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 
 

 

SAK 28.2020 NM arrangementene 2020 

Bakgrunn: 

Forbundsstyret er kontaktet av Hadeland Harehundklubb, teknisk arrangør for NM støver i 2020. 
Klubben ser seg ikke i stand til å opprettholde de oppdaterte smittevernreglene rundt Covid-19, og 
ønsker å verne om sine dommere når det gjelder å bli utsatt for faresmitte. Mange av dagens 
dommere er i risikogruppa, enten pga alder eller kroniske sykdommer. Klubben har planlagt å bruke 
Åstjern som standkvarter, og der er det ikke teknisk mulig å tildele alle enerom, selv om deltakerne 
blir bedt om å sørge for innkvartering selv. Klubben har ikke noen plan B ang standkvarter. 

Romerike Harehundklubb er teknisk arrangør for NM småhund i 2020. De har planlagt å bruke Garder 
kurs- og konferansesenter på Gardermoen som standkvarter. Deres standkvarter er bedre tilrettelagt 
for å opprettholde smittevern for både deltakere og dommere. 

Regjerningen kom mandag 26.oktober med nye smittevernregler der de ønsker at alle forsøker å 
møte færre folk i sosiale sammenhenger i løpet av ei uke. På private arrangementer kan det ikke 
komme flere enn 50 personer. Det er da en forutsetning at smittevernreglene ivaretas, blant annet 
må det holdes minst en meters avstand mellom gjestene. Kommunene kan forby at flere enn 20 
personer møtes på private arrangementer. Oslo har innført disse tiltakene. 

Det oppfordres også til å ikke foreta unødvendige reiser. 

NHKF er eier av NM-arrangementene og stiller med prøveleder og NKK-representant på NM. 
Prøveledelsen er ansvarlig for arrangementene i sin helhet.  

Forbundsstyret mener at liv og helse alltid går først, og ved å gjennomføre et NM-arrangement med 
20 deltakere, 20 dommere, eventuelle kjentmenn + prøveledelse bestående av prøveleder, NKK-
representant og prøvesekretær blir det mange nærkontakter. Selv om prøvedagen foregår utendørs 
med en dommer, en deltaker og en kjentmann, vil disse personene neste prøvedag få nye 
nærkontakter. Deltakerne kommer fra hele Norge, og noen kommer kanskje fra «røde» kommuner. 
Alle kan bære med seg smitte uten å vite det selv.  
Flertallet av dem som var oppnevnt i prøveledelsene ønsker ikke å stå som ansvarlig hvis det skulle 
oppstå Covid-19 sykdom i forbindelse med NM-arrangementene. 

 

 

 



Vedtak: 

Med bakgrunn i dagens situasjon rundt Covid-19 med økende smitteutvikling på landsbasis og nye 
nasjonale smittevernregler fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet gjeldene fra midnatt,  
natt til onsdag 28. oktober, vil NM-arrangementene i 2020 bli avlyst. Vedtaket er fattet med 4 mot 1 
stemme. 

Vedtaket gjelder for både NM støver og NM småhund. 

 

 

Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 


