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Referat fra Teamsmøte 27. oktober 2020 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger 
Steen og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 

 
SAK 37.2020 Protest fra distrikt 3 på vedtak om å avlyse NM arrangementene i 2020 

 
Bakgrunn:  

Mandag 26.oktober 2020 hadde NHKF et styremøte på Teams der det ble gjort følgende 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 gjelder for både NM støver og NM småhund. 

Vedtaket ble sendt til harehundklubbene og ringene tirsdag 27.oktober, og samme ettermiddag 
mottok forbundsstyret en protest på vedtaket fra harehundklubbene i distrikt 3.  

NHKF hadde ett nytt styremøte på Teams tirsdag 27.oktober, med protesten fra distrikt 3 som eneste 
sak. 

Klubbene skriver i sin protest at de ikke har noen forståelse for at NHKF ikke forsøker å gjennomføre 
NM-arrangementene, men «bare setter en strek over dem». De fleste styremedlemmene i NHKF har 
vært med å arrangere jaktprøver og DM/NM, og vet godt hvor mange dugnadstimer med planlegging 
som er i forkant av slike arrangement. 

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. 

I forbindelse med utsending av veilederen for jaktprøver for høsten og Covid-19 som ble sendt ut 
17.august, ble følgende presisert: Veilederen ang. Covid-19 (vedlagt) må følges. NHKF gjør 
oppmerksom på at Folkehelseinstituttets (FHI) og kommunale retningslinjer er overordet. 

NM er NHKF sitt arrangement, og forbundsstyret sitter med ansvaret for disse to konkurransene.  

Prøvene gjennomføres med en teknisk arrangør, i 2020 er det Hadeland Harehundklubb for NM 
støver og Romerike Harehundklubb for NM småhund. NHKF har siden prøveledelsene ble vedtatt 
hatt en god dialog med de tekniske arrangørene, og ved spørsmål om arrangementene kan 
gjennomføres ihht den utsendte veilederen, har svaret fra begge klubbene vært ja.  



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. 

Et annet argument som skrives er at det er frivillig å delta.  
Selvfølgelig er det frivillig, men det er det like fullt NHKF som sitter med ansvaret for prøven hvis 
smitte skulle oppstå, og det er stor forskjell på hva vi som privat personer velger å følge av påbud og 
anbefalinger og hva en har ansvar for overfor andre personer som arrangør. 

I jaktprøvereglene §11.1 står følgende:  Et DM er en forhåndsbestemt to-dagers lukket konkurranse 
for støvere om å få delta i NM.  

Det er opp til arrangørene av DM om de ønsker å kåre en distriktmester/distriksvinner eller avholde 
en ordinær EP. Arrangøren kan selv sette deltaker begrensninger ihht gjeldene smitteverns 
bestemmelser. DM-arrangørene står også fritt til å avlyse av smittevernhensyn. NHKF ønsker ikke å 
pålegge klubbene å avlyse DM, da dette er harehundklubbene som har ansvaret for gjennomføringen 
av disse prøvene. NHKF har avklart med vår representant i NKKs Jakthundkomite (NJK) og det er helt 
OK å bruke samme referansenummer og omdefinere prøven til en vanlig ordinær EP.  

Styremedlem Rune Sliper er ikke enig i styrets vedtak, men siden klagen kom fra Sørlandets 
Harehundklubb, der han for tiden er leder, erklærte han seg inhabil i behandling av saken. 

 

Vedtak:  

Styrets vedtak fra 26.oktober 2020 om å avlyse NM-arrangementene i 2020 opprettholdes. Vedtaket 
ble fattet med 4 mot 1 stemme. 

 

 

 

Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 


