
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra styremøte 1. september 2021 
Deltakere: Arild Nygård, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger Steen, Øyvind Billingsø,  
Thomas Kristiansen og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 

 

 
SAK 30.2021 Nordisk Mesterskap for støver, utsatt arrangement fra 2020 

Oppdatering: 
Sekretæren kontakter Vestfold Harehundklubb ang premier til arrangementet. 
Tracker er sponsor under prøven som vil overføres som «Tracker – live sending» på nett. 

 
SAK 33.2021 Prøveledelse til NM arrangementene 2021, repr. til Nordisk støver 

Bakgrunn: 
NHKF stiller med prøveleder og NKK-representant på NM-arrangementene. På nordisk for støver i 
Norge har NHKF normalt sett 2 representanter, -lagleder og deltaker til støverkonferansen. 

Støver: 24-25/11 i Aust-Agder, Småhund: 6-7/11 på Hadeland, Nordisk: 29-30/11 i Vestfold 

Vedtak: 
Støver: Prøveleder- Arnt Morten Haugen, NKK-repr. – Birger Steen 
Småhund: Prøveleder – Arnt Morten Haugen, NKK-repr. – Rune Sliper 
Nordisk: foreløpig ikke bestemt! 

 
SAK 34.2021 RS-2022. dato: 24.april, sted? 

Bakgrunn: 
Utklipp fra protokollen fra RS 2021: 

8. Representantskapsmøte 2022 
Forslag fra styret om søndag 24.april 2022  

Vedtak:  
Styret fikk mot 1 stemme fullmakt til å finne møtested 24.april 2022. 

Vedtak: 
Sekretæren sender en henvendelse til Nord-Trøndelag Harehundklubb og Trøndelag Harehundklubb 
om forslag til møtested i Trondheimsregionen. I tillegg bes disse klubbene komme med forslag til 
tema på lørdag 23. april. Svarfrist: 27. september 2021.  

 

 



SAK 35.2021 Orienteringer 

1. Arbeidsrutiner i NHKF 

Styret har fått to nye styremedlemmer, og de fikk en kort gjennomgang av rutinene i NHKF. 

 

2. Person til å motta retur av Harehunden 

Bjørn Widar Saga har gått ut av styret og Birger Steen er ny mottaker av returblader. 

 

3. Person til å lese korrektur av Harehunden 

Sjur Danielsen har gått ut av styret, og Thomas Kristiansen blir ny korrekturleser. 

 
 
SAK 36.2021 Salg av Tracker-peilere 2021 

Bakgrunn: 

I sponsoravtalen med Tracker har NHKF i tillegg til 10 gratis peilere, anledning til å kjøpe inn 5 peilere 
til halv pris. 

Det er også i 2021 kjøpt inn 5 peilere for videresalg, samt at 1 Artemis peiler ikke ble solgt i 2020. 
Klubber/ringer som kjøper peiler betaler også portoutgifter. 

Tidligere år har det vært førstemann til mølla, men klubber/ringer som ikke har kjøpt tidligere har 
fått førsteprioritet.  

Vedtak: 
Peileren fra 2020 selges til Buskerud Harehundklubb til bruk på Valhall-prøva.  
Det bekjentgjøres for klubber og ringer at de resterende 5 peilerne selges til halv pris + 
portokostnader, dvs kr 4000,-. Hvem som får kjøpe peilerne avgjøres på neste styremøte. 
Søknadsfrist 10. september 2021.  

 
SAK 37.2021 Eksteriørkomite 

Bakgrunn: 
RS-2021 ga forbundsstyret fullmakt til å opprette en eksteriørkomite. Medlemmer av komiteen skal 
være autoriserte eksteriørdommere i gruppe 6, og medlem av en Harehundklubb. 

Denne komiteen skal ha ansvar bl.a. for eksteriørdommerkonferanser, oppdatering av 
rasestandarder og rasekompendier. 

Vedtak: 
Leder forespør tre av våre eksteriørdommere om de vil sitte i eksteriørkomiteen.  

 
SAK 38.2021 NKKs RS 2021 

Bakgrunn:  
NKKs ordinære RS i 2021 avholdes helgen 27.-28.november 2021 på Gardermoen. 

Vedtak:  
Arild Nygård blir NHKFs representant. 



SAK 39.2021 HS-sak 51/21 

Bakgrunn: 
Sakset fra Hovedstyre-vedtak i protokoll fra 11/2021: 
 

 
 

 
 
Dette vedtaket overstyrer §1.1.4 i fellesbestemmelsene i jaktprøveregler for drivende hunder 
tilsluttet NHKF: 
 

 

 
 

Vedtak:  
NHKFs styre har 31. august innlevert en formell protest på vedtaket og bedt Hovedstyret om at saken 
behandles på nytt og at teksten i vedtaket endres. NHKF ber om at teksten «eget oppdrett» 
gjeninnføres og «de siste 6 måneder» fjernes. 
 

 

Neste styremøte: 29. september 2021 
 
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 


