Norske Harehundklubbers Forbund
Referat fra Teamsmøte 4. januar 2021
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:
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:
På styremøtet 21.desember 2020 vedtok Forbundsstyret å tilby 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 NMarrangementene.
Begge klubbene vil etter søknad motta kr. 10 000,- fra NHKF, et avtalefestet beløp som NHKF normalt
yter til NM arrangementene.
Romerike Harehundklubb har pådratt seg store utgifter i forbindelse med det avlyste NMarrangementet, og NHKF krever kopi av fakturaer og økonomiske bilag for øvrig støtte som klubben
har søkt om.

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.
NHKF gjør en henvendelse til NKKs jurist om det er mulighet for at vi kan utsette RS til 15.august
2021.

Oppdatering:
NKKs Administrasjon støtter følgelig de klubber og forbund som mener det er hensiktsmessig ut fra
den rådende smittesituasjonen å utsette årsmøtet til et senere tidspunkt i 2021 eller avholde dette
digitalt. Hovedstyret besluttet i starten av pandemien i 2020 at det vil være opp til styret i klubben/
forbundet å beslutte en utsettelse.
NKK mener likevel at det bør avholdes årsmøte i 2021. Dersom det ikke er mulig med et fysisk møte
bør det avholdes digitalt slik at det til et minimum blir avholdt valg og gjennomgått og vedtatt
regnskap og budsjett.
NHKF kan dermed avholde RS 2021 den 15. august 2021 i forbindelse med Ledermøtet 14.august.

SAK 01.2021 Tillegg til Covid-19 veileder
Bakgrunn:
Nye endringer fra FHI trådte i kraft 04. Januar 2021 og legges til grunn for de kommende
arrangement i regi av NHKFs medlemsklubber i perioden 04. – 18. Januar 2021. Arrangører er klubber
tilknyttet NHKF og skal uten unntak følge de pålegg som gis av helsemyndigheter, NKK og NHKF.
Nye endringer:
•

Maksimalt 5 personer på private sammenkomster utenfor eget hjem og i
leid lokale.

•

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer
og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.

•

Alle unødvendige reiser i inn- og utland i perioden 04.-18. januar skal
unngås.

•

For ordinære dommermøter skal disse avholdes elektronisk, kun
prøveleder, NKK representant og evt. prøvesekretær møtes fysisk for
gjennomgang av de innsendte prøvepapirene.

•

Stamkvarter tillates ikke.

•

Hundefører og dommer skal benytte separate kjøretøy til og fra
prøveområdet.

•

Det er helt legitimt å avlyse/utsette prøven basert på de retningslinjer
som ble gitt av FHI 03. januar 2021.

Vedtak:
Hvis det skal arrangeres en jaktprøve i perioden må den arrangeres sikrest mulig for både dommere
og deltakere.
Som en anbefaling til arrangørene, med bakgrunn i Covid-19, og som har påmeldte deltakere som
ikke naturlig sokner til klubben og vil få lang reisevei til prøven, skal arrangøren ta kontakt med

vedkommende deltaker og opplyse om situasjonen og henstille deltaker til å trekke sin påmelding
med 100% tilbakebetaling.
Hvis ikke deltakeren trekker sin hund, må arrangøren vurdere om prøven skal utsettes eller avlyses.

SAK 02.2021 Klage på adferd jaktprøvedommer
Bakgrunn:
NHKF har via NKK mottatt en varslingsmelding på en jaktprøvedommer. Varslingen kommer fra en
privatperson, og klagen består av to deler.
Vedtak:
Styret forholder seg til første del av klagen som omhandler situasjon i forbindelse med en jaktprøve.
Del to er for NHKF uvedkommende og er en sak mellom to privatpersoner.

Neste styremøte: tirsdag 26. januar 2021

Referent
Mette Køhler Bjørkkjær

