
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra styremøte 29. september 2021 
Deltakere: Arild Nygård, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger Steen, Øyvind Billingsø,  
Thomas Kristiansen og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 

 

 
SAK 21.2019 Forprosjekt arvbarhetsanalyser 
Oppdatering: 
Gruppa har hatt et Teamsmøte med IT-avdelingen hos NKK. Arbeidsgruppen arbeider nå videre med 
å lage en oversikt over data som evt. kan bygges inn i DogWeb. 

 

SAK 30.2021 Nordisk Mesterskap for støver, utsatt arrangement fra 2020 
Oppdatering: 
NHKF har sendt en henvendelse til Sverige og Finland om hvordan de tenkte om å krysse 
landegrensene med hunder og deltakere for å komme til Norge i 2021.  
Svenska Stövarklubben ønsket å komme hvis de ikke ble stoppet av smitterestriksjoner. Finska 
Stövarklubben meldte avbud med bakgrunn i et vedtak i Finska Kennelklubben der det er besluttet å 
ikke sende landslag utenlands i 2021.  
 
Blant de norske hundene som hadde kvalifisert seg til Nordisk mesterskap i 2020 har NHKF også fått 
flere avbud. To pga høy alder hos hundene og to andre hunder er døde.  

Med bakgrunn i innkomne tilbakemeldinger, vedtok NHKF å avlyse Nordisk Mesterskap for støver 
2021, der Vestfold Harehundklubb hadde gjort en utmerket jobb med forberedelser både i 2020 og 
2021. NHKF vil ta kontakt med de nordiske deltakerland i løpet av januar 2022 for å avklare 
arrangørsted i 2022. 
 

 
SAK 33.2021 Prøveledelse til NM arrangementene 2021, repr. til Nordisk støver 
Oppdatering: 
Styret går til innkjøp av en chipavleser som skal brukes på arrangement der NHKF har representanter 
til stede, slik som NM og Nordisk. 

 

SAK 34.2021 RS-2022. dato: 24.april, sted? 
Oppdatering: 
Nord-Trøndelag Harehundklubb har innhentet et pristilbud hos Scandic på Værnes (hotellet vi skulle 
vært på i 2020). Styret vedtok forslaget fra NTHK, og tar kontakt med hotellet for å gjøre en 
forhåndsbestilling.  

RS 2022 blir dermed i Trøndelag. 



SAK 36.2021 Salg av Tracker-peilere 2021 
Oppdatering: 
Østerdalen Harehundklubb tildeles peileren som ikke blir benyttet til det avlyste Nordiske 
Mesterskapet for støvere. 
Øvrige søknader om kjøp til halv pris fra Sørlandets Harehundklubb, Telemark Harehundklubb, 
Finskstøverforeningen, Schweizerringen og Haldenstøverklubben innvilges. 

 
SAK 40.2021 Helseundersøkelse hos dunker 

Bakgrunn: 
Avlsrådet har sendt en henvendelse der de ber om pengestøtte til en helseundersøkelse og 
eventuelle innledende prøver.  

Undersøkelsen vil først og fremst være rettet mot de to større utfordringene vi har i rasen, 
hypotyreose og epilepsi. 

Vedtak: 
Styret ønsker et bedre grunnlag på hvordan finansieringen og pengestrømmen er tenkt, og gir 
avlsrådet tilbakemelding på dette før det gjøres vedtak om eventuell pengestøtte.  

 

SAK 41.2021 Orienteringer   

• Noen harehundklubber sliter med å få nok dommere til jaktprøvene, og en av klubbene har 
gjort en henvendelse om det hadde vært en ide å ha f.eks. ei Facebook-gruppe der 
harehundklubbene kunne legge inn etterlysninger når de trenger flere dommere. 
 
Pr i dag ønsker ikke NHKF ei slik side/gruppe, og henviser til lista over autoriserte dommere 
som ligger på www.nkk.no – aktiviteter – arrangør – prøvedommere og annet personell: 
Prøvedommere og annet personell - Norsk Kennel Klub (nkk.no) 
 

• DM:  
Også i 2021 opplever distriktene at medlemmer bytter medlemskap til en harehundklubb i et 
annet distrikt der de av ulike årsaker anser det som «lettere å komme med» eller med årsak i 
rovdyrproblematikken langs svenskegrensa. NHKF henstiller til medlemmene å melde på i 
det distriktet hvor de til vanlig har sitt hovedmedlemsskap og ber samtidig klubbene følge 
med på dette og vurdere sterkt om dette er en utvikling som klubbene ønsker. Dette er 
klubbskifter ingen er tjent med på sikt og kan være konfliktskapende all den tid at 
«fremmede» hunder og eiere kan fortrenge lojale klubbmedlemmers mulighet for deltakelse 
i DM. 
 
Jaktprøvereglene §11.1 DM: Kun norskeide hunder kan starte. Ingen hund og/eller 
underskriftsberettiget eier kan starte i flere enn ett distrikt samme år. Hunden tilhører den 
harehundklubb og det distrikt der underskriftsberettiget eier har hovedmedlemsskap. 
 
Om hovedmedlemsskap:  
NHKFs lover §2.3, Medlemskontingent: Et medlem kan kun være hovedmedlem i en (1) 
harehundklubb, dersom medlemmet ønsker å stå som medlem i flere harehundklubber blir 
man sidemedlem tilknyttet disse. 

 

https://www.nkk.no/provedommere-og-annet-personell/category1064.html


SAK 43.2021 Produksjon av Harehunden 

Bakgrunn: 
NHKF fikk våren 2021 en henvendelse fra en selger i et firma som ønsket å komme med et tilbud om 
å produsere Harehunden. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at tilbudet kun inneholdt 
trykking og utsendelse og ikke oppsett, noe som da måtte bli utført av andre. 

NHKF kontaktet Kreator som i dag står for produksjonen av Harehunden, og ba om ett nytt pristilbud. 

Vedtak: 
Pristilbudet fra Kreator aksepteres, og Harehunden vil fortsette med 4 papirutgivelser pr kalenderår. 

 

SAK 44.2021 Anke på disiplinærsak gitt av Beagleringen Norge 

Bakgrunn: 
Beagle Ringen Norge har på sitt styremøte 1. september 2021 vedtatt å ekskludere ett medlem i 3 år 
med virkning fra 15. september 2021.  

Medlemmet har anket disiplinærreaksjonen til NKKs Domsutvalg. NKKs Organisasjonsavdeling ønsker 
uttalelse fra NHKF i ankesaken. 

Vedtak: 
Styret ser ikke noe injurierende i saken og opprettholder vedtaket som ble gjort i sak 32.2021 på 
styremøte 13. august 2021. NKKs organisasjonsavdeling orienteres om vedtaket. 

 

 
 
 
 
Neste styremøte: 30. november 2021.  
Saker som ønskes behandlet på dette møtet må være NHKF i hende senest ei uke før møtet. 
 
 
 
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 


