
Norsk Harehundklub 
Referat fra styremøte 17. november 2020 

Deltagere: Bjørnar Bjørkevoll, Kjell Marka, Øystein Degerud, Cecile Sundtveten, Arild Nygård 
Referent: Arild Nygård 

Sak 21.2020  Søknad om MVA kompensasjon 2020 
Søknad er utarbeidet og sendt NKK innen fristen som var 1. juni. 
Forventer et svar i desember mnd. 

Sak 22.2020 Medlemsoversikt 
Pr 31.12.2019 var det registrert 154 medlemmer i klubben. 
Pr.01.06.2020 var det registrert 145 betalte medlemmer. 
Pr. 17.11.2020 er det 151 betalte medlemmer. 

SAK 26.2020 Lånetilsagn til NKK gr. CV 19 viruset 
Det ble på ekstraordinært ledermøte NHKF besluttet at alle klubbene innenfor NHKF skulle tilby et 
lånetilsagn til NKK på kr 100 pr. medlem basert på medlemstall pr 31.12 2019. For vår klubb ble 
beløpet kr. 15 400,-. Beløpet gis som et lån til NHKF som vil stå som låneansvarlig overfor NKK. 
Det vil bli satt opp en egen låneavtale mellom NHKF og NHK på beløpet for bruk i regnskapet. 
Låneavtale er signert mellom NHK og NHKF 01.06.20, låneavtalen er oversendt regnskap. 
Lånesummen blir ført i balansen i regnskapet. 

Sak 26.2020 Status økonomi 
Klubbens økonomi ble gjennomgått og til tross for lite aktivitet styres det mot et overskudd i 
2020. Klubben har søkt om CV-19 midler i forbindelse med det avlyste DM arrangementet. 

Sak 27. 2020 Høstens jaktprøver  
Damekampen uten sosialt samvær og premieutdeling er avviklet. DM ble avviklet som vanlig EP 
prøve med 9 deltagere siden NM ble avlyst gr. CV-19 restriksjoner. Åpen separat prøvene går som 
normalt. Den spredte eliteprøva i desember vil gå som planlagt. 

Sak 28. Informasjon fra Løvenskiold Vækerø 
Den 2. november mottok NHK ved leder flg e-post fra Kristian Norgaard Berglund, utmarksleder 
Løvenskiold -Vækerø. 
Sitat: 
Til informasjon så ønsker vi ikke at det skal avholdes separatprøver av de som har jaktkort på 
eiendommen. Det er kun for de som har kjøpt jaktkort og skal ha en prøve på sin egen hund, at en 
dommer kan tas med i bilen. Jaktkort gir ikke rett til å ta med andre for å avholde separatprøver. 

Jaktprøvekomiteen er tidligere informert om dette. 
Styret ber om at dette respekteres av våre dommere som har jaktkort på eiendommen. 



Sak 29. Tilliten til våre dommere 

I årets prøvesesong har de blitt fremsatt en del meninger /ytringer om at flere av våre dommere har 
habilitets konflikt under dømming, feil bruk av bruk av terrenger etc. Dette er konfliktskapende og 
ikke ønskelig siden dette sprer mistrivsel og skaper mye støy. Styret vil understreke at det ikke finnes 
noe grunnlag for å stille habilitets spørsmål under utøvelsen av dømmingen ved våre prøver slik det 
hevdes/fremstilles og at vi har stor tiltro til at våre dommere utøver dommergjerningen på korrekt 
måte. Styret v/leder vil innkalle til et drøftelsesmøte med de involverte parter i denne saken. 
Dersom slike saker dukker opp i fremtiden skal dette meddeles av jaktprøvekomiteens leder 
umiddelbart slik at saker kan bli avklart før usannheter og misforståelser oppstår. 
 
Sak 30.2020 Dressurkurs/Ringtrening 
Cecilie ønsker å utdanne seg som hundeinstruktør, styret godkjenner dette og klubben dekker 
påmeldingsavgiften til kurset. Hun er selv ansvarlig for å finne egnet kurs og melde seg på. 
Reisekostnader dekkes ikke. 
 

 
Oppdatering av saker som er behandlet tidligere og ikke avsluttet 

 
Sak 01.2020 Dommersamarbeid ved fremtidig DM arrangement. 
Saken ble meldt inn til klubbene i distrikt 5 av Vestfold harehundklubb og ble behandlet  på vårt 
styremøte 13. januar og tilbakemelding  ble sendt Vestfold og Østfold.  
Avtalen ble undertegnet av ØHK-VHK og NHK i september og vil nå være retningsgivende for 
utveksling av dommere i forbindelse med DM distrikt 5 fra og med prøvesesongen 2020.  
Legges ut på hjemmesiden. 
 
Sak 13.2020 Dommerlista for 2020 
Jaktprøvekomiteen må «vaske» dommerlista, lista på hjemmesiden må oppdateres. 
 
Sak 17. Materiallager 
Materiallageret  i konteineren hos Stig MÅ gjennomgås, mye kan kastes før lageret overføres til Dag 
Inge. Salgsartiklene hos Cecilie må også gjennomgås og her må det kjøpes inn nødvendige plastkasser 
for oppbevaring av klær slik at det unngås fukt og mus angrep under oppbevaring. 
Trenger tilbakemelding fra Dag Inge når flytting kan skje. 
 
 
 
 
 
 
 
 


