
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra Teamsmøte 16. februar 2021 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger 
Steen og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. Sverre Hennum – økonomi i sak 16.2021. 
 

 

SAK 21.2019 Forprosjekt arvbarhetsanalyser 

Bakgrunn: 
På RS 2019 ble det gjort følgende vedtak i sak 6d) og 6e):  
Styrets innstilling om å opprette et forprosjekt før RS 2020 ble enstemmig godkjent. 

Styrets innstilling:  
Styret ser på forslagene 6d og 6e som tilnærmet like og har følgende forslag til vedtak:  

a) Det opprettes et forprosjekt «Indeksbasert Harehund avl» 

Prosjektet ledes av NHKF og vil i tillegg bestå av 3 personer fra avlsrådene. Mål for prosjektet er å 
undersøke hva som kan hentes av ekstern kompetanse og analyseverktøy. Resultatet fra forprosjektet 
legges frem på RS 2020 og vil danne grunnlag for videre arbeid med bruk av indekser som avlsverktøy 
for harehundrasene. 

Det avsettes kr. 15 000,- i budsjettet til forprosjektet. 

b) Parallelt skal NHKF arbeide inn mot NKK og de nordiske støverklubbene mht muligheter for å 

få på plass et felles databaseverktøy for utveksling av hundedata i Norden basert på 

jaktprøvedata, helse og utstillingsdata. Styret oppnevner deltagere i gruppen. 

Vedtak gjort 13/6-2019: 
Styret retter henvendelse til avlsrådene og ber disse om å komme med forslag til prosjektdeltakere. 
Frist for tilbakemelding er 15. august 2019. Styret nedsetter en prosjektgruppe bestående av 3 
personer i tillegg til en representant fra NHKF. 
 
 
Oppdatering: 
Styret fikk ingen forslag på kandidater innen fristen som var satt i 2019, og saken ble satt på vent. Nå 
i 2021 er prosjektet igjen aktuelt i forbindelse med revisjon av jaktprøvereglene.  
Følgende personer er valgt: Sven Tore Kittilsen (Telemark Harehundklubb og konstituert leder av 
avlsråd for hamiltonstøver), Hans Christian Pedersen (Trøndelag Harehundklubb) og Sjur Danielsen 
(NHKF).  

 

 

 



SAK 31.2020 NKKs RS 2020 
Oppdatering: 
RS i NKK som skulle vært avholdt 28.november 2020 ble utsatt til 20.mars 2021. En viktig sak som ble 
vedtatt er lovendring i NKKs lover slik at alle hundedata er raseklubbenes eiendom, og vil dermed 
sikres ifm. en eventuell konkurs i NKK. 
Handlingsplanen for 2020 ble vedtatt. Forslaget fra Hovedstyret (HS) om økning av 
grunnkontingenten til kr 500,- ble ikke vedtatt. Budsjettforslag basert på opprinnelig GK på kr 234, 
blir dermed gjeldene, noe som resulterte i at nesten samtlige medlemmer av Hovedstyret trakk seg 
fra sine verv.  Det innkalles til ekstraordinært RS i slutten av april med valg som sak. 
 
 
 

SAK 03.2021 Oppnevne komite til revisjon av jaktprøvereglene i 2023 
Oppdatering: 
Etter innkomne forslag fra harehundklubbene består komiteen av:  
Sverre Hennum (Buskerud Harehundklubb), Birger Steen (NHKF), Terje Sandberg (Østerdalen 
Harehundklubb og Fagkomiteen), Knut Jørgen Nordby (Østfold Harehundklubb), Torbjørn Haugen 
(Trøndelag Harehundklubb), Ole-Johan Eivindsen (Helgeland- og Namdal Harehundklubb) og Per Ivar 
Ormestad (Vestfold Harehundklubb).  
 
Torbjørn Haugen, Ole-Johan Eivindsen og Knut Jørgen Nordby er småhundeiere. 

 
 
SAK 11.2021 Harehunden 
Oppdatering: 
Styret tar kontakt med Kreator som i dag produserer Harehunden og ber dem se på om det er mulig 
å få en lavere produksjonskostnad totalt. 
Parallelt vil styret sende ut en spørreundersøkelse på e-post til våre medlemmer som mottar bladet 
ang digitalisering av Harehunden.  

 
 

SAK 14.2021 Sensorer for jaktprøvedommerutdanningen 

Bakgrunn: 
Viser til tidligere vedtak gjort i 2012 og 2017: 
 
SAK 42.2012 Ny(e) sensor til jaktprøvedommerutdanningen 
Bakgrunn: NHKF har mottatt e-post fra Kjell Jan Moseid, der han ber om avløsning fra jobben som 
sensor på jaktprøvedommereksamen.  
Det bør være tre sensorer til denne eksamen, hvis en sensor er forhindret kan eksamen godkjennes 
med to sensorer. 
Vedtak: Styret vedtok at det skal være 3 stk i denne gruppen, og at eksamen kan godkjennes med 2 
sensorer. Det utarbeides en forenklet arbeidsinstruks. Lars-Arild Risholt (Aust-Agder), Tom Høibakk 
(Hadeland) og Thor Ola Svinsås (Trøndelag) blir de nye sensorene.  
Sekretæren sender et takkebrev til Leif Håkon Berg og Kjell Jan Moseid for arbeidet de har gjort i 
forbindelse med dommerutdanningen i mange år-  

 
SAK 03.2017 Nytt medlem i sensorkomiteen for jaktprøvedommerutdannelsen  
Bakgrunn: Tom Høibakk trer etter eget ønske ut av sensornemda for dommerutdanning.  



Vedtak: Geir Bakkestuen har sagt ja til å overta etter Tom Høibakk. Sekretæren sender en e-post til 
Geir Bakkestuen og bekrefter oppdraget. Sensorkomiteen får i oppdrag om å revidere 
arbeidsinstruksen sin. 

Forbundsstyret har mottatt skriftlig henvendelse fra den nåværende sensorkomiteen om at de av 
ulike personlige årsaker ønsker avløsning. 

 
Vedtak: 
Behandles på neste styremøte. Sensorene er oppnevnes av forbundsstyret. 

 

 

SAK 16.2021 Orienteringer 

1. Økonomi: Regnskapsfører Sverre Hennum orienterte styret om regnskapet for 2020. 

2. NM støver 2021 med Aust-Agder Harehundklubb som teknisk arrangør er etter søknad tildelt 

kongepokal. 

3. Status app for registrering av jaktprøve-/skogsprotokoll: det jobbes videre med å innhente 

prisoverslag osv. fra ulike aktører. 

 
 

SAK 17.2021 Vedtektsendringer Helgeland- og Namdal Harehundklubb 

Bakgrunn: 

Helgeland- og Namdal harehundklubb gjorde vedtektsendringer ved siste årsmøte i den 10.03.2021 
og ønsker dem godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund. Endringene gjelder årsmøtedato og 
valg. 

Vedtak: 
Vedtektsendringen er godkjent. 

 
 
 
Neste styremøte:  midten av april 2021 
 
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 


