
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra styremøte 21. juni 2021 
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger 
Steen og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 

 

SAK 39.2020 RS-2021 

Bakgrunn: 

• innbydelse 

• innkalling 

• budsjett 2021 

• regnskap 2020 

• årsberetning 2020 

• saker fra NHKFs styre 

Vedtak: 
Styret har gitt sin innstilling til innkomne saker, og saksdokumentene sendes ut til harehundklubber, 
avlsråd og raseringer senest 18.juli 2021.  

 

SAK 05.2021 HD-utvikling i finskstøverrasen  

Oppdatering:  
Hittil i 2021 er 70% fri-røntget. 

 
 
SAK 11.2021 Harehunden 
 
Oppdatering: 
I underkant av 1200 medlemmer har svart på spørreundersøkelsen som ble sendt ut. Resultatet av 
spørreundersøkelsen presenteres på Ledermøtet 14.august. 

 
 
SAK 19.2021 Eksteriørdommerutdanning 
 
Oppdatering: 
NHKF har ikke fått noen svar på henvendelsen om eksteriørdommerutdanning som ble sendt ut til 
dem som deltok på kynologikurset og ringsekretærkurset som ble avholdt i NHKFs regi. En av 
deltakerne ønsker av ulike årsaker å søke om fritak fra deler av praksisen i ringsekretærutdanningen, 
og har spurt om NHKF kan søke NKK om dette. NHKF kontakter NKK for å undersøke hvordan 
mulighetene er for dette. En evt. søknad må kandidaten sende selv. 



SAK 20.2021 Økonomisk kompensasjon vedr. avlysningen av NM småhund 2020 og SAK 21.2021 
Tilbakeføring av lånetilsagn gitt NKK 

Oppdatering:  
Romerike Harehundklubb skal ha ekstraordinært årsmøte 22.juni der valg er saken som skal 
behandles. Økonomien til klubben er nå under kontroll. NHKF kontakter det nye styret mht. lån som 
ble stillet til disposisjon i forbindelse med NKKs økonomiske situasjon. 
 
 

SAK 22.2021 Europapokalkonkurransen 2021 

Bakgrunn: 
Europapokalkonkurransen som skulle vært avholdt i Serbia ble avlyst pga koranapandemien i 2020, 
og arrangementet ble utsatt til 2021.  

Vedtak: 
Konkurransen er også i 2021 avlyst. 

 

SAK 23.2021 Nordisk Mesterskap for støver 2021 

Bakgrunn: 
Nordisk Mesterskap for støver 2021, 29.-30.november: Arrangementet ble i 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. Vestfold Harehundklubb er også i 2021 teknisk arrangør. 

Vedtak: 
NHKF håper at det vil bli mulig å få gjennomført arrangementet i november 2021, og at de svenske 
og finske deltakerne vil få innreise til Norge. Sekretæren kontakter Vestfold Harehundklubb ang 
status på invitasjonen som skal sendes.  
Norske deltakere som var tatt ut til det avlyste arrangementet i 2020 vil få en ny henvendelse ang 
deltakelse i 2021.  

 

SAK 24.2021 Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner 

• Valhallprøva 2022: NEKF skal ha NM-ungdomsmesterskap løshund på samme dager og i 

samme terreng som brukes til Valhallprøva. Dette er en sak som arrangøren av Valhallprøva 

selv må ordne med de arrangerende elghundklubbene, Hallingdal, Valdres og Vest-Oppland. 

• Forenklet dommermøte (kun dommer/prøveleder/NKK-representant) i 2021.  

Slik det ser ut åpner smittevernbestemmelsene for at dommerkollegiet kan samles. Deler av 

kollegiet kan delta via elektroniske løsninger slik som Teams, så alle dommerne behøver ikke 

å møte fysisk på dommermøtet. 

 

SAK 25.2021 Tildeling av Trackerpeilere 2021 

Bakgrunn: 
Ifølge sponsoravtalen vil NHKF også i 2021 bli sponset med 10 Trackerpeilere.  



Fem peilere er avtalefestet (Nordisk mesterskap for støver, NM støver, NM småhund, 2 stk til 
Damekampen hos Norsk Harehundklub). 

Resterende fem peilere deles ut etter søknad ut til klubber og raseringer.  

Klubber og raseringer som har jubileum vil som tidligere år ha førsteprioritet, deretter 
klubber/raseringer som tidligere ikke har mottatt gratis peiler. 

Vedtak: 
NHKF fikk mange søknader denne gangen, og følgende fem klubber får tildelt gratis peiler: Aust-
Agder Harehundklubb (75 år), Trøndelag Harehundklubb (75 år), Hedmark Harehundklubb (75 år), 
Nord-Trøndelag harehundklubb (50 år) og Gudbrandsdal Harehundklubb. 

NHKF vil også i 2021 kjøpe inn 5 peilere til ½ pris, som skal videreselges etter «førstemann til mølla» -
prinsippet til klubber og raseringer. NHKF kommer tilbake til når det åpnes for søknader om kjøp og 
søknadsfrist. 

 

SAK 26.2021 Endring i vedtektene til Norsk Dreverring 

Bakgrunn: 
NDR har på årsmøte 31.05.2021 besluttet noen mindre endringer i §3-3, §3-4 og §4-3.   

Vedtak: 
Endringene ble godkjent og NDR informerer sine medlemmer og oppdaterer vedtektene på sin 
hjemmeside 

 

SAK 27.2021 Endring i vedtektene til Beagle Ringen Norge 

Bakgrunn: 
Beagle Ringen Norge har avholdt årsmøte 29.05.2021 og etter årsmøte vedtak har det kommet 
endringer i sine vedtekter. 

Vedtak: 
Endringene er godkjent, med unntak av endringen som var foreslått i §3.4 om at Valgkomiteens 
innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for styret senest 14 dager før årsmøte. 
Denne setningen strykes. 

 

SAK 28.2021 Søknad om fritak fra verv, mottatt 8. juni 2021 

Bakgrunn: 
Jan Arne Haugom søker om fritak fra sitt verv i avlsrådet for haldenstøver gjeldende fra RS 
2021. Haugom har ett år igjen av sin valgte periode. 

Vedtak: 
Søknaden ble innvilget, og NHKFs valgkomite må komme med innstilling om et nytt avlsrådmedlem til 
RS 2021 for det gjenværende året til Haugom. 

 

 



SAK 29.2021 Endring i vedtektene til Sørlandets Harehundklubb 

Bakgrunn: 
Sørlandets Harehundklubb har på årsmøte 15.06.2021 besluttet noen mindre endringer i sine 
vedtekter. Endringene består i hovedsak av at komiteer skal velges på årsmøtet. 

Vedtak: 
Endringene ble godkjent. 

 

 
 
Neste styremøte: fredag 13. august 2021 
 
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 


