
  Norske Harehundklubbers Forbund 

 
 
Notat fra Ledermøtet 20/8-2016 kl. 10.00 på Best Western Oslo Airport Hotell  

NHKFs leder Arild Nygård ønsket velkommen. Først ble det foretatt en registrering av frammøtte 
representanter. Deltakeroversikt følger til slutt. 

 

Informasjon fra avlsrådene: 

Carl-Johan Rimstad er avlsrådskontakt i NHKF. Han viste en Power-Point med statistikker utfra 
innmeldte fakta fra avlsrådenes rapportskjema.  
 
Det produseres mye mindre valper nå enn tidligere, men det er en gledelig økning på ca. 150 valper 
fra 2014 til 2015. Vi må produsere flere valper for å ha nok å tilby valpekjøperne! Få tilgjengelige 
valper gir mindre muligheter til nyrekruttering i harehundmiljøet.  

62 % av alle kull er behandlet av avlsråd, og det er flere forespørsler blant støverrasene (85 %) enn 
småhundrasene (37 %). 

Hva kan vi gjøre for at flere vil bruke avlsrådene? Her er kompetanse hos avlsrådmedlemmene et 
viktig nøkkelord. Et samarbeid med de andre klubbene i Jakthunddivisjonen (JD) om å arrangere 
kynologikurs osv. for å oppdatere avlsrådmedlemmer. 

NKK arrangerer avlsrådskurs helgen 28→29/1-2017, og tidligere år har NHKF betalt kurset for 1 
deltaker fra hvert av avlsrådene. Avlsrådene vil bli kontaktet av NHKF om kursbehov.  

Avlsrådet for dunker v/Bård Ørbak-Larsen redegjorde for at avlsrådet kommer til å søke om fritak fra 
kravet om kjent HD-status hos foreldredyrene ved registrering av valper i NKK. 
Avlsrådet for hygenhund kommer også til å sende søknad om fritak fra kjent HD-status. 
Avlsrådet for Haldenstøver har valgt å ikke søke om fritak i denne omgang. 

RAS-dokumentene oppdateres etter hvert som avlsrådene melder om behov for endringer. 

Det kom et spørsmål deltakerne om innbilt svangerskap og erfaringer rundt dette.  
Mange tispeeiere har dette problemet, men det er vanskelig å si noe konkret om hvorfor dette 
oppstår. Noen sverger til lite mat kombinert med mye mosjon for å stoppe innbilt svangerskap. 
Galastop-dråper fjerner melk, men det er ikke alltid at tispa fungerer optimalt selv om melka er 
fjernet. Det ble også diskutert behovet for en kartlegging av tisper med innbilt svangerskap for å se 
hvor stort problemet er, eventuelt arvbarhet osv. uten at man kom til noen konklusjon på dette. 

 
Revejakt/Jaktprøver på rev 

Nestleder Sjur Danielsen overtok etter lunsj med temaet revejakt/reveprøver.  
På RS 2016 hadde vi besøk av Tommy Sundell fra Sverige som holdt et foredrag om revejakt/prøver 
med harehunder i Sverige. 



 
Hva kan vi gjøre i Norge? 

 Finskstøverforeningen har en nystartet rovdyrseksjon/gruppe som bl.a. har opprettet egen 

Facebook-side. Der utveksles erfaringer og informasjon om rovdyr/revejakt med støver. 

 Det kan holdes egne revejaktkurs i harehundklubbene. 

 Oppfordre hundeiere som ikke allerede har premie på rev til å stille på utstillinger og ÅP 

prøver for premiering på rev. 

 Interne klubbkamper, der klubbene deles opp i lag som konkurrerer mot hverandre 

Uoffisielt NM på rev, fordelt på støver og småhund ble lansert av styret i NHKF som en ny 
konkurranse/gulrot for det nye miljøet som er i ferd med å få fotfeste på støversiden spesielt men 
også småhund vil få sitt eget uoffisielle reve NM. Dette er noe som kan gjennomføres som forsøk før 
revidering av jaktprøvereglene til sesongen 2019-20. Første uoffisielle rev-NM kan f.eks. arrangeres 
av en harehundklubb i februar/mars 2017, som en konkurranse under referansenr. til ÅP-separat. 
Forslaget om uoffisielt rev-NM er vedlagt. 

Innkomne saker til Ledermøtet 

Det var sendt inn to saker som var ønsket diskutert på Ledermøtet. 

Namdal Harehundklubb hadde sendt inn en sak om Distriktmesterskap (DM) for småhund og 
harehundklubbene i distrikt 2 hadde sendt inn en sak som omhandlet DM-deltakelse og karenstid 
ved nyinnmelding/bytte til en annen harehundklubb. Leder i Hedmark Harehundklubb, Geir Linnes 
redegjorde for saken som var innsendt fra distrikt 2. 

Leder Arild Nygård refererte til styremøtevedtak fra NHKF der det ble vedtatt at alle saker som 
omhandler DM vil bli arkivert og overlevert til komiteen som skal jobbe med revisjon av 
jaktprøvereglene.  
Deltakerne på Ledermøtet var enig i styremøtevedtaket og de innsendte sakene ble avsluttet uten 
videre diskusjon. 

 

Orienteringer fra NHKF 

 Husk å åpne alle prøver for elektronisk påmelding! 

 

 Teknisk arrangør til NM småhund 2019 ønskes. Intensjonen for NHKF er at det til enhver tid 

skal være tekniske arrangører for NM-arrangementene 3 år fram i tid. Søknad sendes til 

NHKFs sekretær. 

 

 Høringer: NHKF har svart på høring fra NKK ang etablering av Nordiske utstillinger. NHKF 

diskuterte høringen med andre klubber i JD (med brukskrav for utstillingschampionat), og vi 

sendte inn et høringssvar om at NHKF ikke hadde noen kommentarer til høringen. 

 

 Alle klubber oppfordres ta opp nettvett og etiske retningslinjer på dommersamlingene sine 

denne høsten! Det skrives mye upassende på sosiale media av våre jaktprøvedommere og 

andre tillitsvalgte, og dette kan ikke fortsette. Harehundklubbene må ta tak i problemet med 

sine medlemmer. De aller fleste er flinke på nettvett, men de få «verstingene» ødelegger for 



alle andre. 

Link til etiske retningslinjer på og regelverk for nettvett på NKKs hjemmeside: 

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Prvearrangrer/NY2016_IBRUK.pdf 

http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Webpolicy.pdf 

 

Finskstøverforeningen (FFN) informerte om at Facebook-sida «Finskstøver i Norden» er ei 

privat gruppe som ikke har noen forbindelse med FFN. Det er en kjent misforståelse at FFN 

kobles til denne gruppa. Leder i FFN, Knut Kjeverud ble oppfordret til å skrive et infoinnlegg i 

Harehunden om dette. 

 

 Ytterligere DM-saker blir ikke behandlet av forbundsstyret og vil heller ikke bli behandlet på 

RS før ny godkjenning i forbindelse revisjon av jaktprøvereglene på RS i 2019.  

Eventuelle henvendelser/saker ang. DM før RS 2019 vil bli arkivert og overlevert komiteen 

som skal jobbe med revisjon av jaktprøvereglene. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 15.00 

Deltakere: 
NHKF: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Dag Rune Løvberg, Arild Eftedal, Sverre Hennum, Rune Hedegart, 
Carl-Johan Rimstad, Mette Køhler Bjørkkjær 
Buskerud: Gjermund Lie 
Gudbrandsdalen: Øyvind Hårstadhaugen 
Hadeland: Kenneth Rønningen 
Hedmark: Geir Linnes 
Norsk: Dag Inge Bjørkevoll 
Nord Norge: Øyvind Billingsø 
Romerike: Thomas Hauerberg, Randi Holmelid 
Telemark: Gunleik Hauge 
Trøndelag: Asle Rundberg, Torbjørn Haugen 
Vestfold: Harald Frøysnes 
Vestoppland: Vegar Sølvsberg 
Østerdalen: Sven Erik Bredesen 
Østfold: Martin Wik 

AVLSRÅD: 
Drever: Ole Lund 
Dunker: Bård Ørbak-Larsen 
Finskstøver: Kristian Stubberud 
Hamiltonstøver: Eskil Nerkvern 
Hygenhund: John Anders Nesbakken 

RASERINGER: 
Norsk Dreverring: Gjermund Lie 
Dunkerringen: Bjarne Oppegård, Erik Brokerud 
Finskstøverforeningen Norge: Knut Kjeverud 
Hamiltonringen: Roger Henriksen 
Norsk Schillerstøverklubb: Asbjørn N. Kristensen 

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Prvearrangrer/NY2016_IBRUK.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Webpolicy.pdf

