Norske Harehundklubbers Forbund

Notat fra Ledermøtet 16/8-2014 kl. 10.30 på Best Western Oslo Airport Hotell
NHKFs leder Stein Wahlstrøm ønsket velkommen. Først ble det foretatt en registrering av frammøtte
representanter. Deltakeroversikt følger til slutt.

Orienteringer fra NHKF














Leder orienterte fra det uformelle møtet som NHKF hadde med raseringene før Ledermøtet.
Raseringene har en del medlemmer som ikke er tilsluttet en harehundklubb, noe som er et
krav i vedtektene til raseringene. NKK viser til HS-vedtak 81/2010 og har bedt NHKF få til et
samarbeid med raseringene for å kartlegge hvor mange av raseringenes medlemmer som
ikke er tilsluttet en harehundklubb.
Jaktprøvereglene er oversatt til engelsk etter krav fra FCI. NHKF forskutterer for denne
utgiften, men forventer at oversettelsen dekkes av NKK.
Skal Norge søke FCI om å åpne for ett CACIT for hver rase? I dag har vi ett CACIT pr CACITprøve.
Det ligger i kortene at det blir omkamp om stor-CERT på NKKs RS i november.
Husk å åpne alle prøver for elektronisk påmelding!
31/10 er søknadsfristen for prøver sesongen 2015-16. Klubben legger selv inn søknaden i
klubbadministrasjon på NKKs hjemmeside. Vær grundig når søknaden fylles ut, og sjekk at
prøvene ikke kolliderer med annen type jakt osv. Det er ingen selvfølge at datoene kan
endres i etterkant!
Rapporteringsskjema for dommeroppdateringene er sendt ut. Det blir sendt en påminnelse
om fristen der skjemaet er vedlagt. Returfrist til sekretær er 1/9.
Teknisk arrangør til NM ønskes! For NM-støver trenger vi arrangører fra og med 2017 (med
unntak av 2019). Når det gjelder NM-småhund trengs det arrangører fra og med 2016.
Det ble orientert om status på RS-saken fra 2013 om eksteriørdommerkonferanse.
Konferanse kan avholdes 7-8. februar 2015 på Best Western Oslo Airport Hotell. Konferansen
skal omhandle finskstøver, hamiltonstøver og drever i tillegg til et resyme på de norske
rasene etter konferansen i 2008.
Kasserer informerte om økonomi pr. 31/7-14 i forhold til budsjettet som ble vedtatt på RS.
Hittil i år er kontingentinntektene høyere enn budsjettert. Når det gjelder utgifter ser det
foreløpig bra ut i forhold til budsjettet.

Etter orienteringene overtok Trond Revhaug som møteleder.

Brukerforum IT (BIT)
Arild Nygård er representant for gruppe 6/4 i BIT. Han fortalte om BITs mandat og arbeidsoppgaver.
BIT har satt medlemsregisteret som førsteprioritet når det gjelder IT i NKK.
Arild gjorde klubbene oppmerksom på at mange har prøver fra sesongen 2013-14 som ikke er
anerkjent. Viktig at prøvene ferdigmeldes, også hvis det ikke har vært deltakere til f.eks. RR, så meld
ifra om dette til NKK. Arild sender ut ei liste til de klubbene som har prøver som mangler
anerkjenning.

NKKs Jakthundkomite (NJK)
NJK har utspring fra Jakthunddivisjonen (JD), og NJKs mandat kan leses på NKKs hjemmeside.
Sigmund Ask Johansen er valgt inn fra gruppe 6.
NJK:






behandler saker etter at fagkomiteen har gitt sin uttalelse og alle opplysninger ligger på
bordet. Klager ang. NJKs vedtak sendes til disiplinærkomiteen hvis saken angår personer.
fordeler stønadene til utdanning. NHKF gjør en god jobb på innsendte budsjetter til
utdanning.
godkjenner nye jaktprøvedommere.
har fullmakt til oversending til disiplinærkomiteen.
oppnevner FCI-representanter. Tom Wenger er ny FCI representant for harehundrasene
tilsluttet NHKF.

NKKs Hovedstyre (HS)
Per Harald Sivesind ble valgt inn som styremedlem i HS på NKKs RS i 2013. HS er ansvarlig for det
overordnede strategiske arbeidet for daglig drift av NKK. Han viste oversikt medlemmene i HS og
oppbyggingen av NKK som organisasjon. Alle medlemmer er eiere/aksjonærer av NKK.

NHKFs Rovdyrutvalg (RU)
Kåre Holmen er leder i RU og har vært med i utvalget siden det ble opprettet i 2011. RU jobber med
alliansebygging og å påvirke beslutningstakere i alle ledd. RU jobber med spesielle saker som:





Kontakt med stortingspolitikere/regjering
Revens dvergbendelorm
Nasjonal rødliste
Kontakt med organisasjoner i Sverige

RU jobber for et samarbeid med alle medlemsorganisasjonene i JD, og hittil har halvparten sagt ja til
et formalisert samarbeid.
RU oppfordret alle som ikke har ulv i sitt nærområde til å være solidariske med dem som har store
problemer med dette rovdyret og bor i den såkalte «ulvesona». RU kommer gjerne til de lokale
harehundklubbene for å informere om rovdyr på f.eks. medlemsmøter, ta kontakt med Kåre Holmen!

Jaktprøvereglene
Trond Revhaug svarte på spørsmål om uklarheter som klubbene hadde i forhold til de nye
jaktprøvereglene. Mange klubber er godt i gang med dommeroppdateringen av eksisterende
dommere, og tilbakemeldingene på opplærings-DVD-en er gode.

Rekruttering
Dag Rune Løvberg har fått rekruttering som sitt ansvarsområde i NHKF. Han utfordret deltakerne om
å tenke gjennom hva som er fremtidens rekruttering. Rekruttering har mange innfallsvinkler, og her
kan nevnes unger/ungdom, damer, jegerprøvekurs, harejaktkurs osv.
Dunkerringen har arrangert «Harejaktas dag» i noen år, dette hadde kanskje vært interessant for
flere?

Harehunden
Rune Hedegart som er Harehundens redaktør kom med noen tips/oppfordringer:
 Gode bilder legges som vedlegg. Han ønsker bilder til forsida, slik at forsida ikke behøver å ha
bilde fra samme rase(r) hver gang. Trenger også bilder til Harehundens arkiv.
 Skriv gjerne innlegg som kan «ligge på vent» og brukes i et senere nr.

Informasjon fra avlsrådene
Avlsrådene som var representert fikk noen minutter hver til å fremlegge avlssesongens forløp.
Valpeproduksjonen går i bølgedaler, men alle avlsrådene arbeider seriøst og planmessig for å sikre og
forbedre rasene både i et kort og ikke minst i et lengre tidsperspektiv.

Eventuelt
Anne Marit Olsen etterlyste kontaktopplysninger på hjemmesida til NHKF om sensorene til
jaktprøvedommerutdanningen, slik at harehundklubbene kan finne hvem som skal kontaktes for å få
utdanningsmateriell.
Marianne R. Grønvold spurte om NHKF hadde tenkt på Facebook som infokanal. Mange yngre bruker
sosiale media, og dette er en kanal som når raskt ut til medlemmene.

KLUBBER
NHKF

Innbudte deltakere

Aust-Agder HK
Buskerud HK
Gudbrandsdalen HK
Hadeland HK
Hedmark HK
Namdal HK
Nord-Trøndelag HK
Norsk HK
Nord Norge HK
Romerike HK
Sørlandet HK
Telemark HK
Trøndelag HK
Vestfold HK
Vestlandet HK
Vest-Oppland HK
Østfold HK
Østerdalen HK

RASERINGER
Beagleringen Norge
Norsk Dreverring
Dunkerringen
Finskstøverforeningen
Haldenstøverklubben
Hamiltonringen
Hygenringen
Luzernerringen
Norsk Schillerstøverklubb
Schweizerringen

DELTAKERE
Stein Wahlstrøm
Trond Revhaug
Sverre Hennum
Arild Nygård
Dag Rune Løvberg
Mette Køhler Bjørkkjær
Rune Hedegart
Per Harald Sivesind
Kåre Holmen
Sigmund A. Johansen
Tore Nylehn
Erland Moe
Marianne R. Grønvold

Dag Inge Bjørkevoll
Øyvind Billingsø
Randi Holmelid
Rune Kristoffersen
Bjørn Anders Fredriksen
Anne Marit Olsen
Vegar Sølvsberg
Knut Jørgen Nordby
Sven Erik Bredesen

DELTAKERE
Berit Iren Heum Seljåsen
Heidi Sageng
Knut Kjeverud
Raymond Bråten
Øystein Sørhaug
Øystein Haugerud
Tom S. Braaten
Asbjørn Norman Kristensen
Line Fredheim

AVLSRÅD
DELTAKERE
Schweizer- og Istarskistøver
Schillerstøver
Luzernerstøver
Geir Holden
Hygen
Hamiltonstøver
Haldenstøver
Per Engen
Rune Strøm
Finskstøver
Per Kristiansen
Dunker
Sigmund A. Johansen
Drever
Anne Margrete Tangen
Beagle

