
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra styremøte lørdag 19. mars 2022 kl. 10.00 
 

Til stede: Arild Nygård, Arnt Morten Haugen, Birger Steen, Øyvind Billingsø, Sverre Hennum – 
regnskap og budsjett i sak 01.2022 og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær 
Forfall: Rune Sliper og Thomas Kristiansen  

 
 

SAK 01.2022 RS-2022 

Oppdatering: 
Styret behandlet regnskap for 2021 og budsjett for 2022, i tillegg til å gi sin innstilling til innkomne 
saker. Saksdokumentene sendes ut til klubber, ringer og avlsråd innen fristen 27. mars 2022.  

 
 

SAK 16.2022 Ledermøte 2022 

Bakgrunn: 
I mange år har NHKF hatt sitt Ledermøte den andre helgen i august, helgen før båndtvangen blir 
opphevet. I 2022 er det NKK-utstilling i Fauske den første helgen i august, og dermed måtte flere 
harehundklubber flytte sine utstillinger som var planlagt denne helgen. Resultatet ble at det er fire 
harehundklubber som har utstilling 13.-14.august, i tillegg til de nordiske jakt- og fiskedagene til NJFF 
på Elverum. 
 

Vedtak: 
Det blir ikke et fysisk Ledermøte i august 2022, men styret holder muligheten åpen for å ha et 
Ledermøte på Teams i løpet av året.  

 
 

SAK 18.2022 Oppnevning av FCI-representanter 

Bakgrunn: 
Etter en lang periode med «unntakstilstand» i den europeiske hundeverden på grunn av covid-19 
begynner ting nå å falle tilbake til vanlige rutiner og i arbeidsoppgaver, noe som gjør at det nå er på 
tide å oppnevne FCI-representanter til de ulike FCI commissions. 

Til forsommeren er neste oppnevning av FCI-representanter, og NKK ber derfor om innspill på 
representanter til: 

AGILITY 
HOUNDS OF THE 6TH GROUP 



BRITISH POINTERS 
CONTINENTAL POINTERS 
UTILITY DOGS (RIK) 
EARTH DOGS 
SLEDGE DOGS 
DOG DANCING 
BREEDING 
FCI YOUTH 
EDUCATION & PUBLIC RELATIONS 
SHOWS 
SHOW JUDGES 
OBEDIENCE 
RALLY OBEDIENCE 
RETRIEVERS 
SPANIELS 
SIGHTHOUND SPORT 

Det er kun respektive rasemiljø som kan foreslå til de rasespesifikke commissions (se blå tekst i listen 
over). Representanten må være forespurt og ha takket ja til vervet for å kunne foreslås. 

 
Vedtak: 
Tom Wenger, nåværende FCI-representant for hunder i gruppe 6, er forespurt og har takket ja på 
forespørselen om gjenvalg. Forslaget fra NHKF sendes til NKK innen svarfristen 10. april. 

 

 

Neste ordinære styremøte: 22. april 2022 

 

Mette Køhler Bjørkkjær 
Referent 
 

 


