
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra Teamsmøte 26. januar 2021 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger 
Steen og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 

 
 
SAK 05.2020 Tekniske arrangører til NM arrangementene i 2023  
Oppdatering: 
NM støver 2023 tildeles Nord-Trøndelag Harehundklubb. 
NM småhund 2023 ble tildelt Buskerud Harehundklubb på styremøtet 14. august 2020.  

 
SAK 39.2020 RS-2021 
Oppdatering:  
Styret vedtok at RS-2021 skal avholdes uten observatører, dvs at avlsrådene ikke får innkalling. Det 
vil bli arrangert et eget Teamsmøte for avlsrådene på forsommeren. 
 

SAK 03.2021 Oppnevne komite til revisjon av jaktprøvereglene i 2023 

Bakgrunn: 
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.  

Ved de to foregående revisjonene ble komiteen oppnevnt på følgende måter; 
 
Revisjon gjeldende fra 2014:  
Ett forbundsstyremedlem var komiteens leder, og han valgte med styrets godkjenning fire 
komitemedlemmer. Komiteen bestod av: Trond Revhaug (leder), Rune Hedegart, Thor Ola Svinsås, 
Svein Egil Gravråk og Sigmund Johansen. 
 
Revisjon gjeldende fra 2019: 
Forbundsstyret ba distriktene om forslag til kandidater, ett medlem fra hvert distrikt, som deretter 
ble vedtatt av NHKF. I tillegg var Fagkomiteens leder også leder av regelkomiteen. Komiteen bestod 
av Carl-Johan Rimstad (leder), Trond Revhaug, Knut Kjeverud, Lars-Arild Risholt, Birger Steen og Tore 
Mølmshaug.  

 

Vedtak: 
Sekretæren sender en henvendelse til harehundklubbene der det bes om forslag til kandidater. 
Kandidatene må være aktive dommere, ha lengre tids erfaring som jaktprøvedommer, med fordel 
kunne beherske ulike dataprogram (bl.a. Word og Excel), kunne delta på møter på Teams, +++  
Minst en kandidat skal være fra småhundmiljøet. 



Forbundsstyret vedtar med bakgrunn i innsendte forslag hvem som skal være deltakere i komiteen 
og komiteens størrelse. Styret utarbeider et mandat til komiteen. 

 

SAK 04.2021 Orienteringer 

1. Er det mulighet for å utvikle en app til registrering av jaktprøve- og skogsprotokoller? 
Styret undersøker om muligheter og kostnader for dette. 
 

2. Muntlig bekymringsmelding fra avlsråd for finskstøver. Styret avventer en skriftlig melding 
og behandler saken på neste styremøte. 
 

3. Jaktprøver vinteren 2021 og Covid-19: Harehundklubbene/prøveledelsen avgjør hva som 
arrangeres og hvem som får starte på prøve. CV-19 veiledere fra NHKF skal følges. De 
landsdekkende og lokale føringene er overordnet. 
 

 

SAK 05.2021 HD-utvikling i finskstøverrasen 

Bakgrunn: 

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.  
 
NHKF styre vil gi ros til avlsrådet for finsk støver at de tar tak i HD problematikken for rasen. 

Vi har full forståelse for at dette ikke er noen enkel sak å håndtere for et avlsråd uten å søke 
profesjonell bistand. 

Historisk sett har rasen operert med ca. ± 80% HD frie og ± 20% med HD selv om antall hunder som 
får kjent HD status er stadig synkende. 

Alarmen går da 51 hunder som har blitt røntgen fotografert i løpet av 2020 ender opp med 55% HD 
frie og 45% med HD. 

 
Vedtak: 
Styret ber om at avlsrådet for finsk støver gjør en vurdering på hvilken type profesjonell bistand man 
ser best seg tjent med for å trenge dypere inn i materien og et kostnadsestimat for eventuelt å 
benytte en slik ressurs. 

 

SAK 06.2021 NKKs fremtidige politiske organisering 

Bakgrunn: 

NKKs fremtidige politiske organisering skal vurderes av egen arbeidsgruppe og tilhørende 
styringsgruppe 



Norsk Kennel Klub har det siste året vært gjennom to store kriser som har stanset nær alle 
aktivitetene våre. Inntekter fra aktiviteter har vært en stor del av NKKs inntektsgrunnlag. Hovedstyret 
(HS) har anerkjent at organisasjonen vår, slik den har vært, ikke lenger er bærekraftig. For å kunne 
ivareta NKKs formål, jf NKKs lover § 1-1 og § 1-2, innenfor gode forsvarlige økonomiske rammer, 
anses det nødvendig å vurdere NKKs fremtidige organisering.  

HS fremmet sak om å nedsette en arbeidsgruppe til denne vurderingen til RS2020. Når RS 2020 har 
blitt utsatt anså HS et behov for å kunne nedsette arbeidsgruppen og besluttet derfor i sak 111/20 at 
arbeidsgruppen skulle nedsettes.   

NKKs Hovedstyre vedtok mandatet for «Arbeidsgruppe 2021» og forslag til medlemmer av 

arbeidsgruppen i sak 122/20.  

Arbeidsgruppen skal utrede og foreslå en fremtidsrettet og bærekraftig organisering av klubber, 
forbund og regioner. Arbeidsgruppen skal også komme med forslag til fremtidig oppgavefordeling 
mellom administrasjonen og øvrige deler av NKK-organisasjonen.  

Arbeidsgruppen rapporterer til «Styringsgruppe 2021». 

Det skal nå nedsettes en bredt sammensatt «Styringsgruppe 2021».  
Rase- og aktivitetsklubber, forbund og regioner velger sine representanter til styringsgruppen.  

Styringsgruppen skal vurdere forslagene fra «Arbeidsgruppe 2021» og komme med en innstilling som 
legges frem for Hovedstyret. Hovedstyret fremmer saken for RS 2021. 

Vedtak: 
NHKF har i samarbeid med klubber/forbund i Jakthunddivisjonen (JD) sendt inn forslag til 
styringsgruppe. NKK ba om tre kandidater fra jakthundsektoren og Tore Paulshus (FKF), Siv Sandø 
(retriever) og Arild Nygård (NHKF) ble valgt. 

 

SAK 07.2021 Oppdatere vedtekter Vestlandets Harehundklubb 

Bakgrunn: 
Ved oppdateringen som ble godkjent i 2019 ble en endring uteglemt, noe som bør rettes slik at 
vedtektene er like til de øvrige harehundklubbene. 

Vedtak: 
Styret vedtok den uteglemte endringen i vedtektene til Vestlandets Harehundklubb.  

 

SAK 08.2021 Forespørsel om .DAT-filer for jaktprøveresultater harehund 

Bakgrunn: 
Henvendelse fra avlsråd hamiltonstøver. 

Som tidligere etterspurt så kan ikke avlsrådet finne hamiltonstøverens sine jaktprøveresultater når 
de henter ut datauttrekk, - dat. filene. Heller ikke for noen andre raser i forbundet. Avlsrådet for 
hamiltonstøver ønsker å få tilgang til datafilen for jaktprøveresultater.  

Alt blir jo registrert i Dogweb, men det er ikke mulig å få den med på uttrekket. Denne omgjøres til et 
Excel-ark og vi kan kjøre statistikk derfra.  



Sekretæren har gjort en forespørsel til IT hos NKK ang å få tilgang til .dat filer for 
jaktprøveresultatene for harehundprøver. Svaret fra IT er at de pr nå ikke har mulighet for dette pga 
andre IT-prosjekter. 

Vedtak: 
Når alle jaktprøver for 2020 er anerkjent, vil NHKF be NKK om å få tilsendt Excel-filer over 
harehundprøver de 2-3 siste årene for distribusjon til avlsrådene. 

 

 

 

Neste styremøte: tirsdag 16. februar 2021 

 

Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 


