
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra Teamsmøte 27. april 2021 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger 

Steen og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 

 

 

SAK 21.2019 Forprosjekt arvbarhetsanalyser 
Oppdatering: 

Komiteen har hatt sitt første møte der Hans Christian Pedersen ble valgt til komiteens leder. 
Komiteen vil presentere status i forprosjektet for RS i august. 
 

SAK 31.2020 NKKs RS 2020 

Oppdatering: 
25.april 2021 hadde NKK ekstraordinært RS med valg som sak, og ett nytt Hovedstyre (HS) med 

komiteer ble valgt.  
Administrasjonen har utarbeidet et forslag til budsjett for 2021 som er overlevert det nye styret og  
vil bli behandlet på første styremøte. I det oversendte budsjettet er det lagt inn forslag på en økning 

av  de fleste elementene som ligger i NKKS prisliste oversikt.. Alle lånetilsagn fra klubber og forbund 
innløses. Det er også i budsjettet foreslått fjerning av dommerutdanningsmidler for 2021.  

 

SAK 03.2021 Oppnevne komite til revisjon av jaktprøvereglene i 2023 

Oppdatering:  
Medlemmene i komiteen har fått en e-post med kontaktopplysninger til komiteen. 
Revisjonskomiteen vil hovedsakelig ha kontakt på e-post og Teams. Komiteen konstituerer seg selv. 

Første komitemøte blir etter RS i august. Endelig vedtak vedr. revisjon av jaktprøvereglene fattes på 
NHKFs RS i august 2021.  

 

SAK 05.2021 HD-utvikling i finskstøverrasen 

Oppdatering: 
Utviklingen hittil i 2021 er at litt over 60% er røntget fri. Sekretæren sender en henvendelse til 
Helseavdelingen i NKK og spør om det er mulighet for at resultatene for finskstøver fremlegges for 

nordisk røntgenpanel. Denne gruppen undersøker resultatene for en rase hvert år, og det vites ikke 
om det har blitt gjort med finskstøver tidligere. 

 

SAK 06.2021 NKKs fremtidige politiske organisering  
Oppdatering: 

Arbeidsgruppene fortsetter å jobbe med planer for omstrukturering av NKK, men endrede budsjetter 
vil sannsynlig medføre noen endringer i planer og fremdrift.  



 

SAK 08.2021 Forespørsel om underlagsfiler for jaktprøveresultater harehund  

Oppdatering: 
NHKF har hatt en ny dialog med IT hos NKK og vi har fått ut filene vi ba om, disse er oversendt 
prosjektet for arvbarhetsanalyser. 

 

SAK 11.2021 Harehunden 

Oppdatering: 
Kreator kommer med et pristilbud før neste medieplan som settes høsten 2021.  
 

Spørreundersøkelse om Harehunden: styret har testkjørt spørreundersøkelsen, som blir sendt til alle 
harehundklubbmedlemmer/mottakere av Harehunden med registrert e-postadresse. Det vil også bli 

en omtale av undersøkelsen på www.nhkf.net og i neste utgave av Harehunden som utkommer i juli. 

 

SAK 13.2021 Invitasjon om møte vedrørende norske hunderaser og lagring NKKs sædbank 
Oppdatering: 
Møtet ble avholdt 20.april på Teams og det vil bli innkalt til et nytt møte i slutten av august.  

 

SAK 14.2021 Sensorer for jaktprøvedommerutdanningen 
Oppdatering: 
Stein Wahlstrøm, Trond Revhaug og John Anders Nesbakken er forespurt og alle har sagt ja. Gruppen 

konstituerer seg selv og gir tilbakemelding til sekretæren om dette. Gruppen oppdaterer 
arbeidsinstruksen og utarbeider nye eksamensoppgaver.  

 

 
SAK 18.2021 Orienteringer 

• Nordisk Mesterskap for støver 2021, 29.-30.november: Arrangementet blei 2020 avlyst pga 
covid-19, og NHKF sendte en forespørsel til de svenske og finske støverklubbene om en 

utsettelse til 2021, noe som ble vedtatt. Sekretæren sender en henvendelse til Vestfold 
Harehundklubb som er teknisk arrangør og ber om status for planleggingen. 
 

• NM støver og småhund 2021: NHKF oversender avtalene til Aust-Agder Harehundklubb 
(støver) og Hadeland Harehundklubb (småhund). Referater fra planleggingsmøtene skal 

oversendes NHKF. 
 

• Møte med avlsrådene på Teams, forsommeren 2021: Styret samarbeider med 

avlsrådskontakten for å bestemme dato og agenda. 
 

• Status app for registrering av jaktprøve-/skogsprotokoll: Dette er kostbart!  

Styret vil sende en spørreundersøkelse til jaktprøvedommerne for å kartlegge interessen for 
en slik app. 

 

 



SAK 19.2021 Eksteriørdommerutdanning 

Bakgrunn: 

Gjennomsnittsalderen på eksteriørdommere fra harehundmiljøet er høy, og i løpet av få år vil vi ha 

svært få dommere igjen.  

Dette er kravene som stilles fra Dommerutdanningskomiteen (DUK): 

• Mellom 18 og 50 år 

• Autorisert ringsekretær, eller i prosess med å utdanne seg (må fullføre) 

• Gjennomført NKKs kynologikurs, kan eventuelt fullføres før dommerkurset 

• Lang erfaring med hund og utstilling – helst med erfaring fra avl og oppdrett, men annen 
kunnskap kan godskrives 

• Støtte fra egen raseklubb 

• Personlig egnethet 

Link til info på www.nkk.no: Kurs for eksteriørdommere 2021-2022 - Norsk Kennel Klub (nkk.no) 

 
Vedtak: 

Styret vil spesielt oppfordre de som deltok på kynologikurset og ringsekretærkurset som ble avholdt i 
NHKFs regi til å vurdere en eksteriørdommerutdannelse, disse vil bli kontaktet. 
NHKF bistår med økonomisk støtte etter søknad.. 

 

 

Neste styremøte: 16. juni 2021 
 

 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 

https://www.nkk.no/kurs-for-eksteriordommere-2021-2022/category1417.html

