
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra styremøte 10. januar 2022 
Deltakere: Arild Nygård, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger Steen, Øyvind Billingsø,  

og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. 
Forfall: Thomas Kristiansen 

 

SAK 13.2019 Revidering av RAS (Rasespesifikke Avls Strategier) 

Oppdatering: 
Ny frist for innsending til NHKF er 15. januar 2022.  

 

SAK 40.2021 Helseundersøkelse hos dunker 

Oppdatering: 
Styret ba om et bedre grunnlag på hvordan finansieringen og pengestrømmen er tenkt.  

Dette er svaret fra avlsrådet: Selve helseundersøkelsen koster 16.000 kr. Om vi ønsker å sette i gang 
med innledende prøver til f.eks. å finne en sammenheng mellom gener for epilepsi i en familie, regnes 

det ca. 20.000 pr familie. Om vi kan be forbundet om støtte til 3 familiegrupper hadde vi vært godt i 
gang. Dvs 3 x 20.000,- og 16.000,- til helseundersøkelsen. Vi vil ikke be om midlene før vi har fått svar 
på helseundersøkelsen, men da kan jo ballen rulle.  

Styret vedtok at prosjektet støttes, og ber om en beskrivelse av nå-situasjonen og mål-situasjonen, 

samt at styret ønsker tilbakemeldinger underveis i prosjektet. Hvis den stipulerte summen på kr 
76.000,- kommer til å overskrides vil styret ha et møte med avlsrådet. Fakturaer sendes til NHKF for 

utbetaling. 

 

SAK 45.2021 Søknad om økonomisk bistand fra Romerike Harehundklubb 

Oppdatering: 
Klubben har fått tilgang til bankkontoene sine, og lånet fra NHKF er innfridd. NHKFs leder har sendt 
en bekreftelse til RHK om at pengene er mottatt på NHKFs konto og at gjeldsbrevet er innfridd i sin 

helhet. 

 

SAK 49.2021 Anmodning om søknad til Samarbeidsavtale med Norsk Genressurssenter 

Oppdatering:  
Saken ble diskutert på dialogmøtet 6.desember, og avlsrådet har satt opp en beskrivelse av 

prosjektet de ønsker støtte til. NHKF har vært i kontakt med Nina Sæther hos Norsk 
Genressurssenter. Hun mener at det er liten hensikt med en samarbeidsavtale med tanke på et 
prosjekt rundt slektskapsforskning. 

Se også SAK 05.2022 Søknad om tilføring av midler til bevaring av genetiske ressurser for hygenhund 



SAK 01.2022 RS-2022 

Bakgrunn: 

• innbydelse 

• innkalling 

• budsjett 2022 

• regnskap 2021 

• årsberetning 2021 

• temamøte –  

• saker fra NHKFs styre 

• reisefordelingskasse 

Vedtak: 

NHKF vil følge gjeldende smittevernrestriksjoner rundt Covid-19, og vil følge nøye med på dette fram 

til avbestillingsfristen av hotellet (Scandic Hell) som er 28.mars. Pr 10. januar er det av 

smittevernhensyn tillat med 50 møtedeltakere. Avlsrådene som ikke har stemmerett på RS, vil 

dermed ikke få innbydelse til RS. Innbydelsen sendes til harehundklubber og ringer innen fristen 15. 

januar. 

Det vil bli et temamøte lørdag 23. april, der det vil bli en presentasjon av forprosjektet med 

arvbarhetsanalyser og indeksbasert hundeavl v/prosjektgruppa. Temamøtet vil strømmes og 

avlsrådene vil motta lenke til dette. 

Avlsråd med innmeldte saker deltar på Teams under RS-møtet søndag 24. april i forbindelse med 

saksfremlegging av sin sak. 

 

SAK 02.2022 Orienteringer 

1. Tidspunkt for Teams-møte med Svenska- og Finska Støvarklubben? NHKF tar kontakt og 

foreslår et par datoer i første halvdel av februar. Deltakere fra NHKF: Arild Nygård, Arnt 

Morten Haugen og Mette Køhler Bjørkkjær. 

Tema: Nordisk Mesterskap, videre rullering. Finland arrangerte i 2016 og Sverige i 2018.  

Norge måtte avlyse i 2020 og 2021 gr. Covid 

 

2. Aversjonsdressur 2021: 210 hunder har fått 1.gangs bevis og 87 hunder har fornyet. 

 

3. NHKF har i 2021 mottatt kr 73.439,- i momskompensasjon for 2020. 

 

SAK 03.2022 Avlsrådenes bankkonti 

Bakgrunn: 
Pr i dag har avlsrådene vært ansvarlig for å opprette/overta bankkonto og drifte denne. For noen av 

avlsrådene er denne kontoen registrert på en privatperson eller som en del av kontoholdet i en 
rasering. 



Avlsrådene er direkte underlagt NHKF. Ved å opprette ti nye kontoer i NHKFs navn, øremerket det 
enkelte avlsråd, vil dette bli korrekt i forhold til regnskapsføringen. Det vil også bli enklere i fremtiden 

ved endring av avlsrådmedlemmer i de enkelte avlsråd. Avlsrådene vil som før ha disposisjonsretten 
over sine penger og være ansvarlig for regnskap knyttet til den enkelte konto. 

Vedtak: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og det gis tilbakemelding om vedtaket til avlsrådene og 
regnskapsfører i NHKF. 
 

 
SAK 04.2022 Samarbeidsmøte NKK, NEKF og NHKF 

Bakgrunn: 
Torsdag 27.01.2022 klokka 16.00 er NHKF invitert med på et samarbeidsmøte mellom NKK og NEKF 

vedrørende IT samarbeid og helse.  

Vedtak: 
NHKF takker ja til invitasjonen og deltar med Arild Nygård, Arnt Morten Haugen, Hans Christian 
Pedersen, Per Harald Sivesind og Mette Køhler Bjørkkjær. 

 

SAK 05.2022 Søknad om tilføring av midler til bevaring av genetiske ressurser for hygenhund 

Bakgrunn: 
Avlsrådet for hygenhund ønsker å fremme søknad til styret i NHKF om tilførte midler til Avlsarbeidet 
for hygenhund.  

Avlsrådet skriver følgende i sin prosjektbeskrivelse: I det videre arbeidet med konservering og 
videreutvikling av viktige egenskaper i rasen ønsker avlsrådet å foreta en grundig evaluering av 

genetisk bredde. Dette vil være viktig kunnskap for en best mulig forvaltning fremover og gir mulighet 
til en jevnlig overvåkning for å se at vi ikke taper genetisk bredde. De ønsker også å vurdere 
ytterligere innkrysning av jakthunder som har en størst mulig eksteriørmessig likhet med vår rase, 

samtidig som vi sikrer gode bruksegenskaper og størst mulig genetisk bredde. 
 
Avlsrådet for hygenhund har som mål å benytte dagens tilgjengelige teknologi for å bevare 

Hygenhundens eksistensgrunnlag ved å få en god kunnskap om rasens genetiske bredde og om det 
skulle være spesielle linjer som er spesielt verdifulle i den sammenheng. 

DNA-analysen vil kunne være et viktig verktøy for overvåkning av genetisk variasjon i rasen fremover. 
Ved å ta nye analyser på tilsvarende måte etter f.eks. 10 år, vil en således kunne kvalitetssikre 
avlsarbeidet og passe på at en ikke taper genetisk variasjon. Ved tegne til minsket genetisk variasjon 

vil vi kunne foreta en forsiktig innkryssing av hunder som har eksteriørtrekk og jaktegenskaper mest 
mulig i tråd med rasen. 
 

Vedtak: 
NHKF har vært i kontakt med Norsk Genressurssenter, og de mener at opplysningene som 

fremkommer i dagens DogWeb er bra nok for slektskapsforskning. Norsk Genressurssenter kan ikke 
hjelpe med analyser av blodprøver. De norske rasenes særegenheter er vanskelig å opprettholde, da 
det de siste ti-årene er krysset inn flere andre harehundraser. Norsk Genressurssenter anbefaler å 

kontakte Marte Wetten i NINA rundt slike analyser, hun er kjent med denne type analyse fra tidligere 
arbeid med de elghundrasene i Norge 

Det er drøye ti år siden forrige gang det ble tatt blodprøver av de norske harehundrasene med tanke 

på genvariasjon, og vi har ikke fått skriftlig svar på denne analysen - selv etter flere purringer. Styret 



har etter samråd med vår avlsrådskoordinator bestemt at det nå er tid for ny prøvetaking med tanke 
på analyser, og vil at det startes et ny prosjektet som omfatter alle de norske harehundrasene under 

ett.  

Settes opp på agendaen for neste felles avlsrådsmøte. 

 

SAK 06.2022 Oppheving av lånetilsagn til NKK 

Bakgrunn: 
I forbindelse med NKKs vanskelige økonomiske situasjon i 2020-21 ble det inngått en låneavtale på kr 

710.000,- mellom NKK og NHKF/harehundklubbene/ringene. NHKF har hatt lånebidragene stående 
på sin konto, og NKK har aldri bedt om å få pengene overført. 

Nå er NKKs økonomi normalisert, og i den forbindelse har NHKF rettet en henvendelse til konstituert 

administrerende direktør/HS-leder om NKK kommer til å benytte seg av lånetilsagnet, og har fått 
følgende svar: Slik situasjonen er i NKK nå, så trenger ikke vi ikke å benytte oss av lånetilsagnet. 
Pengen kan således tilbakeføres til klubbene. På vegne av NKK så takker jeg for den velviljen som ble 

vist i en vanskelig situasjon for organisasjonen. 

Vedtak: 
Pengene som harehundklubbene og ringene stilte til disposisjon vil bli tilbakeført til den enkelte 

bidragsyter. 
 

 
SAK 07.2022 Søknad om sponsormidler til deltakelse på juniorhandling med hygenhund 

Bakgrunn: 

Forbundet har fått en søknad om bidrag med sponsormidler til en juniorhandler som har kvalifisert 
seg og ønsker å delta på Europavinnerutstillingen i Paris og Verdensvinnerutstillingen i Madrid i 2022 

med sin hygenhund. Dersom det skal bli mulig for henne å delta, er hun avhengig av sponsormidler til 
reise og opphold for seg, hunden og en voksen. Reisen, oppholdet og konkurransen vil komme på ca. 
kr 25 000 pr utstilling. 

Juniorhandling er en sport innenfor hundeutstilling som er for unge mellom 10-18 år. Sporten 

handler om å kunne vise fram den rasen de stiller ut, og de må kunne rasestandarden. De må kunne 
vise frem ulike raser, ikke bare egen hund. Det krever mye trening hver dag for å lære seg mye om 
hund, og bli flink med hund. 

 
Vedtak: 
Styret vedtok å ikke støtte denne søknaden. 

 

 

 
 

 
Referent  
Mette Køhler Bjørkkjær 


