
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra styremøte 30. november 2021 
Deltakere: Arild Nygård, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger Steen, Øyvind Billingsø,  
Thomas Kristiansen og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 

 

 

SAK 13.2019 Revidering av RAS  
Oppdatering: 
Kun tre avlsråd har sendt inn revidert RAS. Avlsrådene blir minnet om saken på dialogmøtet 
6.desember. 

 
SAK 19.2020 Rasepresentasjon på engelsk av de norske harehundrasene 
Oppdatering: 
Saken oversendes til den nyopprettede eksteriørkomiteen. 

 

SAK 33.2021 Prøveledelse til NM arrangementene 2021, repr. til Nordisk støver 
Oppdatering/Evaluering: 
Småhund-NM: et bra arrangement, bra dømming, litt tekniske problemer med tanke på to ref.nr og 
NM-tabellen. 10 deltakere brukte Trackerpeiler  
Støver-NM: Et bra arrangement med mye bra dømming. Kun tre deltakere brukte Trackerpeiler 
begge dager. Arrangementet var tildelt kongepokal og Pernille Saltnes fra NKK delte ut denne til NM 
vinner. Pernille var med oss i 1,5 dag. Hun ble med oss ut på runde i flere terreng på andre dag, og 
fikk god innføring i de utfordringer våre hunder møter under drev på hare. 
 

SAK 37.2021 Eksteriørkomite 
Oppdatering: 
Komiteen består av John Smedbakken, Janne Sandbakken og Elisabeth Aune Moseby. Komiteen har 
hatt sitt første møte der de har konstituert seg og Janne Sandbakken er leder. NHKFs RS har satt av kr 
20.000,- til komiteen i budsjettet for 2021. Komiteen må sette opp sitt budsjett før RS i 2022.  

 

SAK 38.2021 NKKs RS 2021 
Oppdatering:  
Et greit møte som ble avholdt på Gardermoen 27.november.  

• Det ble vedtatt en lovendring slik at deltaker på Teams/annen digital plattform teller som 
personlig fremmøtte. Dette åpner også for at årsmøter/RS kan avholdes digitalt. 

• Fra og med 2023 skal NKKs RS avholdes annethvert år på forsommeren, mai/juni.  

• Grunnkontingenten til NKK øker med kr 50,- i 2022. 

• NKKs Rovdyrpolicy består. 



• Fullcertordningen gjelder for samtlige raser fra 1/1-2022 

 

SAK 39.2021 HS-sak 51/21 
Oppdatering: 
Protesten fra NHKF ble tatt til følge. 

 

 

Fullstendig referat finnes på Hovedstyret m/komiteer - Norsk Kennel Klub (nkk.no) 

 

SAK 45.2021 Søknad om økonomisk bistand fra Romerike Harehundklubb 

Bakgrunn: 
Romerike Harehundklubb har vært registrert med ulike organisasjonsnummer i 
Brønnøysundregistrene. Klubben har benyttet DnB, men der har tidligere administrator slettet seg 
selv, før h*n har tildelt administratorrettigheter til andre. Dette gjør at RHK ikke har tilgang til egne 
konti. Klubben er nå i en prekær situasjon, og trenger økonomisk bistand fra forbundet. RHK ber 
derfor om et lån fra forbundet på slik at klubben kan få betalt sin gjeld og drevet klubbarbeidet 
videre. Pengene vil bli ført tilbake umiddelbart etter at RHK har fått tilgang til klubbens konti i DnB. 

Vedtak: 
Leder i NHKF og leder i RHK har undertegnet en låneavtale og lånet er overført til RHK. 

 

SAK 46.2021 Rasekompendium beagle 
 
Bakgrunn: 
Avlsrådet for beagle fikk i oppgave å lage et nytt rasekompendium for beagle, slik at dette er på plass 
før en fremtidig eksteriørdommerkonferanse. 

Avlsrådet engasjerte Anne Marit Olsen til å forfatte dette kompendiet. 

Vedtak: 
Kompendiet er ferdig og oversendes til eksteriørkomiteen. 

 

 

https://www.nkk.no/om-nkk/organisasjonen/hovedstyret/


SAK 47.2021 Orienteringer 

1. Hundeloven revideres og NKK sender inn et felles høringssvar. 

 

2. Anmodning om oppstart av revisjon av jaktprøvereglene:  NHKF kaller inn komiteen til 

Teamsmøte, senest innen utgangen av januar 2022. 

 

3. Innlegg Harehunden nr 4/2021: Harehundens redaktør har fått reaksjoner på et innlegg i 

Harehunden. Han ber om styrets vurdering. Dette med tanke på hvilket nivå han som 

redaktør bør legge seg på når det gjelder å slippe til tekst/stoff, og gi tilbakemelding til 

skribenter om evt. behov for justeringer.  

Styret mener at det som står på trykk, eller ikke står på trykk er et redaksjonelt ansvar som 

redaktør har. Styret vil ikke legge føringer for redaktør. 

 

4. Avlsrådet for drever ønsker å bli med på en felles database med avlsrådet i Svenska 
Dreverklubben, og har i den anledning kontaktet NHKF om å få overført filer om drever. 
NHKF har svart på henvendelsen ved å stille en del spørsmål ang hvordan prosjektet er tenkt 
gjennomført og ikke minst kostnader for å bli med på et slikt prosjekt…  
  
Som en test ønsker avlsrådet å hente ut en fil på resultater av drevprøve og utstilling av 
drever Holtmarkas Naijo 02572/08 i DogWeb de 10 siste år, i det formatet som NKK bruker. 
Filene er mottatt fra NKK og er videresendt til avlsrådet.  

5. Sørlandets Harehundklubb har sendt inn spørsmål om jaktprøveregelverket i forbindelse med 

avholdelse av/fremmøte på dommermøter der prøven går over flere dager.  

Styret arkiverer henvendelsen og oversender den til komiteen som skal revidere 

jaktprøvereglene. 

 

 

SAK 48.2021 Liten bernerstøver 

Bakgrunn: 
Aust-Agder Harehundklubb videresendte i juni 2020 en sak fra et enkeltmedlem som ønsker at NHKF 
skal ha raseansvar for den sveitsiske harehundrasen liten bernerstøver (FCI rasestandard nr 060). I 
henvendelsen fra AAHK står det ingen ting om at saken er styrebehandlet av dem og inneholder 
heller ikke styrevedtak. I svaret til AAHK skrev NHKF at søknaden måtte komme fra en 
harehundklubb eller rasering eller avlsråd, og ikke fra en privatperson.  

NHKF har ikke hørt mer fra AAHK om denne saken, før forslagsstiller ringer til leder i NHKF for han 
ønsker å starte på jaktprøve med hunden og dens avkom. 

Vedtak: 
AAHK bes om å styrebehandle henvendelsen for så å eventuelt sende saken til behandling på NHKFs 
RS i april 2022. 

 

 



SAK 49.2021 Anmodning om søknad til Samarbeidsavtale med Norsk Genressurssenter 

Bakgrunn: 
Avlsrådet for Hygenhund ønsker at styret i NHKF omgående søker om en samarbeidsavtale med 
Norsk Genressurssenter for de 3 norske harehundrasene. Samarbeidsavtalen forankres i NHKF som 
er ansvarlig for de 3 norske harehundrasene. Ansvaret forsamarbeidet bør delegeres ut til avlsrådene 
og felles prosjekter bør være målet. 

En samarbeidsavtale for de norske harehundrasene vil gi NHKF ved avlsrådene tilgang til kompetanse 
samt mulighet til å få tilført midler og hjelp med å bevare våre sterkt kritisk truede raser. 

Vedtak: 
Saken tas opp til diskusjon på dialogmøtet som NHKF skal ha med avlsrådene mandag 6.desember før 
styret gjør sitt vedtak. 

 

SAK 50.2021 NKKs avlsrådskurs 2022 

Bakgrunn: 
NKK inviterer våre raseklubber og forbund til Norsk Kennel Klubs AVLSRÅDSKURS 2022 på Quality 
Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim. Tidspunkt: Lørdag 23. og søndag 24. april 
2022. 
Kurset er beregnet for personer i klubbenes styre og avlsråd som har ansvar for avlsarbeid og 
rettledning, kartlegging og utarbeidelse av avlskriterier osv. Mer informasjon kommer senere. 

Vedtak: 
Avlsrådmedlemmer som ønsker å delta melder seg på til NKK, legger ut for kursavgiften og sender 
dokumentasjon om kursdeltakelse sammen med kravet om tilbakemelding til NHKFs regnskapsfører.  

 

SAK 50.2021 Terminliste utstilling og jakt 

Bakgrunn: 
Da er endelig ny løsning for søknad om utstillinger og prøver klar. 
 
Ny løsning gir større fleksibilitet for klubber og forbund 
* Søknader kan sendes fortløpende 
* Kortere søknadsfrister. (minst 3 måneder før for utstilling, minst 3 uker før prøver) 
* Ikke avhengig av NKKs administrasjon for å sende søknad 
* Administrasjon av terminlisten og tilgang til Dogweb Arra for administrasjon av prøver gjøres fra 
samme sted.  
* God oversikt over status på klubbens/forbundets arrangementer 
* Dynamisk terminliste 
* God varsling til inviterte klubber (utstilling) 
med mer. 
 
Merk at det for utstilling ikke er anledning til å søke om utstilling samme helg som NKKs 
arrangementer, unntak er raseklubb som ønsker utstilling kun for egen rase motsatt dag av når rasen 
dømmes på NKK og maks 75 km fra NKKs utstilling. Der NKK arrangerer flere utstillinger samme helg 
er det ikke anledning å arrangere utstilling samtidig. 
 
Terminlisten vil være dynamisk, dvs. den vil oppdatere seg etter hvert som klubbene sender søknad.  



 
NHKF som forbund gis med den nye løsningen anledning til å sette søknadsfrist for sine arrangement. 

Vedtak: 
NHKF har vedtatt følgende frister: 

7.desember 2021 for utstillinger og jaktprøver i 2022. Den gamle søknadsfristen 31. oktober 
beholdes, denne vil bli gjeldende for søknader til arrangementer i 2023 og seinere. 

 

 

 

 
 
Neste styremøte: 10. januar 2022.  
Saker som ønskes behandlet på dette møtet må være NHKF i hende senest ei uke før møtet. 
 
 
 
 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 

 


