
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 

Referat fra styremøte fredag 22. april 2022, sted: Scandic Hell 
 

Til stede: Arild Nygård, Arnt Morten Haugen, Birger Steen, Øyvind Billingsø og Thomas Kristiansen, 

Sverre Hennum – sak 01.2022 og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær 
Forfall: Rune Sliper 

 

SAK 01.2022 RS-2022 

Oppdatering: 

Styret fordelte oppgaver i forbindelse med temamøtet og RS. 

 

SAK 10.2022 Ataxi finskstøver 

Bakgrunn: 
Avlsrådet for finskstøver ønsker å utrede muligheten for å få bokført Ataxi status under helse på 

NKKs Dogweb. Det skal da registreres om hunden er fri eller bærer. 

Vedtak: 
Forbundsstyret sender en forespørsel til NKK om å få Ataxi-status for finskstøver stambokført. 

 

SAK 15.2022 Vedtektsendring Buskerud Harehundklubb 

Bakgrunn: 
Årsmøtet i Buskerud Harehundklubb vedtok en endring i §3-1 Høyeste myndighet: 

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av februar mars. 

Vedtak: 
Vedtektsendringen er godkjent. 

 

SAK 21.2022  Søknad om fritak fra verv. Per Grahn, avlsråd for finskstøver 

Bakgrunn: 

NHKF mottok 22. mars en søknad fra Per Grahn der han av personlige grunner ønsker å fratre fra 
avlsrådet med øyeblikkelig virkning. 

Vedtak: 

Søknaden er behandlet på e-post.  
Varamedlem Andreas Lie rykker opp som fast medlem fram til RS. Nytt medlem velges på RS for de to 
gjenværende årene av Per Grahns valgte periode. 



SAK 23.2022 Nome JFF, «Nomeprøva» 

Bakgrunn: 

Slik prøven arrangeres i dag er dette en klar og uheldig omgåelse av regelverket ved at Nome JFF gir 
alle fullmakter til en rasering (Beagleringen Telemark) uten at Nome JFF som søker om prøven tar del 
i arrangementet.  

Dersom Nome JFF i fremtiden skal stå som arrangør av «Nome-prøven» må foreningens bankkonto 

settes som oppgjørskonto mot NKK i prøvesøknaden og at det er Nome JFF som i praksis er 
prøvearrangør med det ansvar som følger med dette. 
 

Hunde- og jaktutvalget i Nome JFF tok dette opp på sitt møte 6.april og gjorde følgende vedtak: 
 

Sak 2.  Småhundprøve 2022.  
Norges Harehundklubbers forbund har sendt oss et brev ang. ”Nomeprøven”, en småhundprøve som 
har vært arrangert av Beagleringen i Vestfold/Telemark.  

De gjør oss oppmerksom på at dersom Nome JFF ønsker å arrangere slike prøver, så må dette gjøres 
gjennom Nome JFF, og ikke gjennom Beagleringen. 
Nome JFF ønsker ikke å arrangere slik øvelse, og vi ønsker at prøven 45-22037 - Harehundprøve Sp – 

Småhunder ikke avholdes. 
Bjørn tar kontakt med Anne Marit ang. dette.  Dersom det blir et økonomisk krav fra NKK fordi 

Småhundprøva for 2022 må avlyses, så må Beagleringen ta dette. 

 
Vedtak: 

NHKF tar vedtaket i Nome JFF til etterretning og vil sende en oppfordring til Telemark Harehundklubb 
om å arrangere en SP-prøve i tillegg til den som harehundklubben allerede har terminfestet.  

 

 

Neste ordinære styremøte: 29. -30. april 2022 

 

Mette Køhler Bjørkkjær 

Referent 

https://www.dogweb.no/terminliste/klubb/212124/arrangement/240f8111-2bb0-4c28-909f-f11d7790a705

