
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra Teamsmøte 21. desember 2020 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Birger Steen og 
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 
Forfall: Rune Sliper 

 

 

SAK 28.2020 NM arrangementene 2020 

Bakgrunn: 
Styret har mottatt regnskap/budsjett for de avlyste arrangementene fra Hadeland Harehundklubb og 
Romerike Harehundklubb som var tekniske arrangører av Norgesmesterskapene 2020. 
NHKF vil søke bl.a. Lotteritilsynet om tilskudd fra krisepakkene i fm Covid 19 på vegne av 
arrangørklubbene.   

Oppdatering: 
8. desember 2020 hadde Arild Nygård og Arnt Morten Haugen et møte med NM-komiteen hos 
Romerike Harehundklubb. Klubben har pådratt seg store utgifter i forbindelse med det avlyste NM-
arrangementet, og på møtet ble det diskutert ulike former for løsninger mht. inndekning/reduksjon 
av påløpte kostnader for klubben. Det påligger Romerike et særdeles ansvar for å gå i dialog med  
kreditorene for å få redusert de påløpte kostnadene mest mulig  
Romerike Harehundklubb er ansvarlig for melde inn til NHKF når dette arbeidet er avsluttet og 
endelig regnskap for NM arrangementet foreligger. Resultatet  av dette  arbeidet vil være styrende 
for evt. økonomisk støtte fra NHKF utover det som NHKF normalt bidrar med til NM arrangement. 
 
Forbundsstyret tilbyr Romerike Harehundklubb og Hadeland Harehundklubb å overta de to Tracker-
peilerne som skulle vært premier på NM. NHKF setter en betingelse til disse peilerne, og det er at 
klubbene skal arrangere hvert sitt lotteri med peiler som premie, som et ledd i å bidra til finansiering 
av kostnader til de avlyste NM-arrangementene. 

Begge klubbene vil etter søknad motta kr. 10 000,- fra NHKF, et beløpet NHKF normalt yter til NM 
arrangementene. 

 
SAK 39.2020 RS-2021 
 
Bakgrunn: 
Da RS 2020 ble avlyst i mars måned, ble dato for RS 2021 satt til søndag 18.april 2021.  
 
Pr 21.desember 2020 og utsiktene med henhold til Covid-19 og vaksinering, vil sannsynligvis april 
være i tidligste laget å avholde RS i 2021. Det vil være mer hensiktsmessig å avholde RS samme helg 
som Ledermøtet i august. 
 



I følge NHKFs lover §3-1 skal RS avholdes innen utgangen av april, og i §3-3 skal det av styret innkalles 
til ordinært RS møte innen 15. januar. Fullstendig saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 
uker før RS møtet avholdes. 
 
Vedtak: 
NHKF gjør en henvendelse til NKKs jurist om det er mulighet for at vi kan utsette RS til 15.august 
2021. 
 
 
SAK 40.2020 Orienteringer 
 

• Styret ønsker en oppfølging av HD-status for finskstøver i 2020. Pr 19.12.2020 er 48 bikkjer 
HD røntget og 48% av disse kommer ut med HD grad C eller dårligere. Det gjøres en 
henvendelse om bekymringen til avlsrådet og avlsrådskontakten. 
 

• Sekretæren sender også i 2020 en julehilsen til klubber, ringer, avlsråd, komiteer og andre 
samarbeidspartnere. 
 

• Det er allerede tid for å planlegge neste revisjon av jaktprøvereglene. Det gjeldende 
regelverket utgår 30/6-2023. På RS i 2018 ble det gjort vedtak om at fremtidige 
regelkomiteer skal bestå av representanter fra både støver- og småhundmiljøet. Styret 
starter behandlingen saken på styremøte i januar 2021. 

 

Saker behandlet på e-post: 

SAK 38.2020 Søknad Aspirant arbeid- prøve dommer gr 6 drivende hunder 

Bakgrunn: 
NHKF har mottatt en søknad om dispensasjon fra pkt. 2.8. i instruks for NKK representant- 
jaktprøveregler for drivende hunder tilsluttet NHKF til behandling, ref NKKs jakthundkomitès vedtak i 
sak 15/20 utført ved deres møte den 10.11.2020: 

Sak 15/20 Søknad om dispensasjon fra pkt. 2.8 i instruks for NKK representant- jaktprøveregler for 
drivende hunder tilsluttet NHKF.  NKK representanten har gått med aspirant, noe som ikke er tillatt 
ifølge reglene. 
Fagkomiteen har behandlet saken og innstiller til at aspirantarbeidet godkjennes 

Vedtak: NKKs Jakthundkomitè vedtok å avslå saken og be klubben sende saken over til Norske 
Harehundklubbers Forbund for behandling. 

 

Vedtak: 
Styret i NHKF har behandlet saken på e-post, og støtter Fagkomiteens innstilling om godkjenning. 
Vedtaket er sendt til saksbehandler i NKK. 

 
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 


