Generalforsamling i Sørlandets Harehundklubb
Referat
15.06.2021 | Digitalt møte på Teams med ni frammøtte medlemmer.
1) Åpning v/leder Rune Sliper
2) Valg av møteroller
a) Valg av møteleder: Rune Sliper
b) Valg av referent: Kjetil Nygaard
c) Valg av representanter til å underskrive protokollen: Espen Kerim og Håkon
Solås.
3) Godkjenning av dagsorden og innkalling
4) Årsberetning
5) Regnskap
6) Innkomne forslag:
a) Fremmet av styret: Nye vedtekter. Forslaget ligger vedlagt.
b) Fremmet av styret: Mandat for jaktprøvekomitéen.
c) Fremmet av styret: Mandat for utstillingskomitéen.
7) Valg

VALG SHK 2021
Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1 vara
2 vara

Øyvind Storbukås
Rune Sliper
Kjetil Nygaard
Gunstein Aurebekk
Rune Gjengedal
Bjørn Vidringstad
Martin Godtfredsen
Bjørn Tore Eikeland
Anders Hodnemyr

Ny. Valgt for 2 år.
På valg. Valgt for 2 år.
1 år igjen.
På valg. Valgt for 2 år.
1 år igjen.
Ny. Valgt for 2 år.
1 år igjen.
På valg. Valgt for 1 år.
På valg. Valgt for 1 år..

Jaktprøve/terreng
Rune Gjengedal
Tom Arild Hauge
Reidar Grimestad
Martin Godtfredsen
Espen Kerim

På valg. Valgt for 2 år. (leder)
På valg. Valgt for 2 år.
På valg. Valgt for 2 år.
På valg. Valgt for 2 år.
1 år igjen.

Utstilling
Geir Aslak Kinden
Trond Myran
Nina Farevåg
Morgan Brekke
Roy Grundeland

Ny. Valgt for 2 år. (leder)
1 år igjen.
På valg. Valgt for 2 år.
På valg. Valgt for 2 år.
Ny. Valgt for 2 år.

Per Gabrielsen
Knut Nome

På valg. Valgt for 2 år.
På valg. Valgt for 2 år.

Hund/Sau
Asbørn Konsmo
Egil Sandbakken
Gunstein Gysland
Tom Arild Hauge
Per Gabrielsen

1 år igjen.
1 år igjen.
På valg. Valgt for 2 år.
På valg. Valgt for 2 år.
På valg. Valgt for 2 år.

Materialforvalter
Pål Moi

1 år igjen.

Revisorer
Terje Austenå
Trenger nytt

1 år igjen.
1 år igjen.

Valgkomite
Vetle Lindland Leirkjær Ny. Valgt for 1 år.
Håkon Solås
2 år igjen. (leder)
Øyvind Hægeland
Ny. Valgt for 3 år.
Webmaster
Bjørn Tore Eikeland

På valg. Valgt for 2 år.

Premiekomite
Glenn Vidar Lindland
Kjell Jakobsen

På valg. Valgt for 2 år.
På valg. Valgt for 2 år.

Vedtekter
Lover for Sørlandets Harehund Klubb stiftet 10/02-1940
Vedtatt av årsmøtet den 15.03.2018
Lovene er godkjent av Norske Harehund klubbers Forbund (NHKF)
for Norsk Kennel Klubb (NKK) den 20/4-2018
Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Sørlandets Harehund Klubb, og forkortes til SHK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er gjennom Norske Harehund
klubbers Forbund (NHKF) medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben er derfor
forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser. (med mindre særskilt dispensasjon er
gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne
medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter de rasene som til enhver tid er tilsluttet Norske Harehund klubbers
Forbund (NHKF)

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i vestre del av Agder.
Klubben har verneting der hvor leder til enhver tid har sin adresse.
§1-2 Formål
SHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å
fremme positive aktiviteter med hund. SHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig
behandling av hunder.
§1-3 Definisjoner:
Klubbens organer:
- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Jaktprøvekomite
- Utstillingskomite
- Premiekomite
- Valgkomite
- Særkomiteer
§ 1-4 Tilknytning og organisering
SHK er medlem i NHKF og NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som
beskrevet i klubbens lover.
SHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene
lov mal for medlemsklubber og NHKF. Lov malen gjelder også for klubber som ikke har
vedtatt nye lover i samsvar med lov malen.
Kap. 2 Krav til medlemskap
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Klubben har etablert ordning for familiemedlemsskap og æresmedlemskap.
Medlemmene er forpliktet til å støtte SHK og NKKs virksomhet samt å følge SHK og NKKs
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, NHKF eller klubben hva
gjelder klubbinternt regelverk.
§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev
eller epost) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, kontingent
fastsatt av NHKFs representantskapsmøte samt grunnkontingent til NKK med den størrelse
som er fastsatt av NKKs representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner mm gjelder i sin helhet. Disiplinærsaker (§4-3) fra
medlemsklubber sendes NHKF. Medlemsklubb i NHKF kan ikke selvstendig bringe saker
etter NKKs lover Kap.7 til NKK for behandling.
Styret kan advare eller utelukke for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere medlemmer
som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på en for klubben, eller
dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter.
Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom, eller ekskluderes på bakgrunn av
forannevnte bestemmelser, skal gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold
til NKKs lover kap.7.
Kap. 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av april.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av
klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming
inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater
som ikke er valgbare skal forkastes.
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har
vært medlem i minst 1 uke har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK/NHKF møte med inntil 2
representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, SMS, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Dersom SMS benyttes skal det henvises til klubbens nettside hvor en komplett samling med
årsmøtepapirer forefinnes.

Med innkallelsen skal følge:
Saksliste:
- Årsberetninger fra styre og komiteer.
- Regnskap med revisors beretning.
- Forslag eller saker som medlemmer eller styret ønsker behandlet. Forslag fra
medlemmer må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før årsmøtedato.
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi
observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetninger
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g) Vedta medlemskontingent
h) Valg:
Styret:
- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- 5 styremedlemmer for 2 år
- 2 varamedlemmer for 1 år
Alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst
tilsvarende med opplisting.
Jaktprøvekomite:
- 4-6 personer velges for 2 år.
- Leder velges på årsmøte.
Utstillingskomite:
- 6-8 personer velges for 2 år.
- Leder velges på årsmøte
Premiekomite:
- To personer velges for 2 år.
- Leder velges på årsmøte.
Revisor:
- 2 revisorer velges for 2 år.
- 1 vararevisor velges for 1 år
Valgkomite:
- Leder velges for 2 år.
- 2 medlemmer velges for 2 år.
- 1 vararepresentant velges for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret/komiteer.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak
når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset
til to kandidater.
Tillitsvalgte som ønsker å trekke seg mellom årsmøtene må henvende seg skriftlig til styret.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges
frem for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene
forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes
under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

§4-1 Styrets myndighet

Kap. 4 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene, NHKF og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
§4-3 Styrets oppgaver er å
-

Lede klubben mellom årsmøtene
Avholde årsmøte
Drive klubben i samsvar med klubbens formål
Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
Holde kontakt med klubbens komiteer
Oppnevne og avvikle særkomiteer, oppnevne representanter for klubben, og
utarbeide retningslinjer for særkomiteer

-

Tildele hederstegn
Utnevne æresmedlemmer
Søke å koordinere sine aktiviteter med andre harehund-klubber
Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
Styre kan advare eller utelukke for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere
medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på
en for klubben, eller dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende
oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom,
eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, skal gjøres oppmerksom
på ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs lover kap.7.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Jaktprøvekomite
Årsmøtet velger leder og medlemmer til komiteen.
Jaktprøvekomiteen består av leder og 4-6 medlemmer. Leder har ansvaret for komiteens
arbeid i tråd med gjeldene mandat for jaktprøvekomite.
§5-2 Utstillingskomite
Årsmøtet velger leder og medlemmer til komiteen.
Utstillingskomiteen består av leder og 6-8 medlemmer. Leder har ansvaret for komiteens
arbeid i tråd med gjeldene mandat for utstillingskomite.
§5-3 Premiekomite
Årsmøtet velger leder og medlemmer til komiteen.
Premiekomiteen består av leder og ett ekstra medlem. Leder har ansvaret for komiteens
arbeid.
§5-4 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.
§5-5 Revisor
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning
til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NHKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf. NKKs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NHKF.
§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
•
Flest stemmer
Alminnelig flertall
•
50 % + 1 av de avgitte stemmer
•
Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
•
50 % + 1 av de avgitte stemmer
•
Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
•
2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
•
Blanke stemmer teller
•
Bruk er vedtektsfestet
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler
Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.

Sørlandets harehundklubb.
Mandat for Jaktprøvekomiteen.

Jaktprøvekomiteens medlemmer velges på klubbens årsmøte. Medlemmer av komiteen
velges for 2 år av gangen.
Leder velges på årsmøtet. Leder kaller inn komiteens medlemmer til møte for å fordele
oppgaver.

Jaktprøvekomiteen er å anse som arrangør av klubbens jaktprøver og er ansvarlig for all
praktisk gjennomføring av jaktprøvene i tråd med til enhver tid gjeldene jaktprøveregler,
herunder nevnes spesielt:
-

Søknad om å avholde prøve etter enhver tid gjeldende søknadsrutiner og
søknadsfrister.
Komitéen foreslår for styret, senest én måned før søknadsfristen, datoer for
jaktprøvene det søkes om, og sender inn søknaden når styret har godkjent datoer.
Påmeldingsavgift.
Oppnevne prøveledelse. (Prøveledelsen er å anse som en del av komiteen for den
aktuelle prøven de er oppnevnt for, og må således ta del i planleggingsarbeidet)
Åpne påmelding.
Oppnevne dommere.
Skaffe terreng og eventuelt kjentmenn.
Organisere dommermøter. (nødvendige papirer, lokasjon, mat etc.)
Organisere standkvarter ved behov.
Ferdigmelde prøven.
Offentliggjøre prøvens resultater.
Gjennomføring/avlysning av en prøve skal utføres etter enhver tids gjeldene regler.
Ved sesongslutt sende klubbens sekretær en rapport med oppsummering og
regnskap over alle jaktprøvene som er avholdt.

Dommer aspiranter:
Når SHK utdanner nye dommere er styret ansvarlig for å informere jaktprøvekomiteen om
dommerkandidater som har bestått teori og elevarbeidet og er klare for å starte på aspirant
arbeidet. Jaktprøvekomiteen skal kontakte aspirantene og integrere disse i klubbens prøver
slik at de får fullført aspirant arbeidet på en god og effektiv måte.

Komiteen er ansvarlig for gjennomføring av klubbens tradisjonelle prøver:
-

Åpen prøve
RR prøve
Klubbmesterskap for støver og småhund.
Eliteprøve
Småhund prøve

Klubbmesterskap for støver arrangeres som åpen samlet prøve. Klubbmesterskap for
småhund arrangeres som SP prøve.
I tillegg til dette skal det minimum arrangeres en eliteprøve og en småhund prøve pr sesong.
NM, DM, rasemesterskap eller andre typer konkurranser er ikke prøver som arrangeres av
jaktprøvekomiteen. Det oppnevnes egne komiteer av styret til dette.

Instruks for utstiling
Dette er en punktliste til utstilingskomitéen til SHK sin utstiling. ALT som står under er
utstilingskomitéens ansvar at blir gjort.
1. Ordne med en påmeldings ansvarlig i GOD tid før utstilling.
2. Opprett elektronisk påmelding på NKK ARRA.
3. Ordne utstilings plass, dommere, ringsekretærer og skrivere i god tid før utstilling.
Dommere minst et halvt år i forkant.
4. Søke Agder fórsenter om fór premier, (2 mnd.)
5. Bestille overnatting til dommere.
6. Føre inn alle hunder i NKK ARRA,
7. 14 dager før utstilling. Kontakt NKK og få tilsendt kritikkskjemaer og premielister
8. Sende katalog til trykk.
9. Kalle inn utstilings komité til møte ca. 14 dager før utstilling
10. Fordele arbeidsoppgaver fra ” Punkt liste til utstiling”
11. Avholde utstiling i henhold til NKK`s regelverk.
12. Når utstilingen er avsluttet sendes resultater og et lite referat omgående til
klubbens webmaster.
13. Føre inn alle resultater i NKK ARRA og ferdigstill utstilingen. Send alle papirer som
skal til NKK
14. Føre inn ALLE inntekter og utgifter i vedlagt regnskaps skjema og sende dette samt
alle bilag til kasserer. Ved spørsmål på årsmøtet vil dette skjemaet bli lagt frem.
15. Mappen sendes/leveres tilbake til klubbens sekretær.
16. Sende en skriftlig oppsummering med regnskap til sekretær. Denne brukes i
årsberetningen.

ÅRSBERETNINGEN FOR 2020
Hovedstyret har bestått av
Formann. Janne Sandbakken ( Frem til september 2020)
Nestformann: Rune Sliper (formann fra september 2020)
Sekretær: Kjetil Nygård
Kasserer: Gunnstein Aurebekk
Styremedlem: Rune Gjengedal
Styremedlem: Martin Godtfredsen
Styremedlem: Thor Audun Askedal
1 Vara: Bjørn Tore Eikeland
2 Vara. Anders Hodnemyr
Styremøter:
Den pågående pandemien har redusert aktiviteten til styret en del, men det har vært
avholdt 2 fysiske styremøter, og behandlet 25 saker. Styret har også hatt hyppig
kontakt via messenger gjennom året.
Medlemmer:
I 2020var det 281 betalende medlemmer i SHHK.
Årsmøte 28.02.2020
Årsmøter ble avholdt på Spiseriet, Vigeland og 33 medlemmer møtte opp. Innkalling og
regnskap ble godkjent.
Utfyllende referat fra årsmøte ligger på Sørlandets harehund klubbs
hjemmeside: http://www.shhk.no/styret/referater-21204279

Medlemsmøte 2020
Normalt så har vi avholdt medlemsmøte i april der saker til RS blir gjennomgått samt
premier fra de avholdte prøvene. I tillegg blir årets småhund og årets støver kåret. Som
mye annet dette året ble møtet dessverre avlyst.
Årets småhund i sesongen 2019/2020 ble Beagle NO38586/10 Broderens EK-Fru
Johnsen til Espen Kerim med 2 x1 Sp hare
Årets støver ble finsk støver NO52112/15 Brynåsens Lotta til Svein Tore Tveite med 2 x
1EP Hare. Dommerlotteri skulle også vært trukket på dette møte, vinnere av lotteriet ble
Andres Møll som vant en Tracker hundepeil og Ole E. Sandsmark som vant en hagle.

Representantskapsmøte i NHKF.

Representantskapsmøte som var berammet i april 2020 ble dessverre avlyst pga
den pågående pandemien. Det ble bestemt at man avventet utover sommeren for å
se om det lot seg gjøre å avholde et amputert RS i sammen med ledermøte i
august.
Utstillingen på Hamresanden
Også vår tradisjonsrike utstilling ble avlyst dette året. Vi prøvde først å flytte
denne til etter ferien men heller ikke da lot de seg gjennomføre
Ledermøte 15.08.20
Oppsummering fra Ledermøtet 15/8-2020 kl. 11.30 på Park Inn Oslo Airport Hotel West
Møtedagen ble delt i to, først ble det avholdt ett ekstraordinært RS og deretter Ledermøte
for 2020. Det er ingen innkomne saker fra klubber og ringer til Ledermøtet. Sørlandets
harehundklubb hadde ingen representanter på møte.

Hund/Sau dressur
Den ordinære sauerenhetsdressuren ble avholdt hos Asbjørn Konsmo, Konsmo
9.08.20. Det ble avholdt repetisjoner i Kvås 23.08.20. Instruktør var Gunstein
Gysland.
Dommersamling
Det ble ikke avholdt noen dommersamling i 2020, men vi håper at dette lar seg
gjennomfør i år og med langt bedre oppslutning enn det har vært de siste årene. En
dommersamling er både et sosialt og lærerikt treffpunkt for våre dommere.
Jaktprøvene:
DM Distrikt 3
Sørlandets harehundklubb var arrangør for årets DM som ble avholdt 01-02.11.2020. Pga
den pågående pandemien var det mye usikkerhet knyttet til dette arrangementet og da
det i ukene før ble besluttet at NM Støver ble avlyst ble usikkerheten enda større. Årets
DM ble arrangert med bakgrunn i covid-19 direktiver og ble av den grunn arrangert uten
standkvarter eller andre sosiale sammenkomster.
Tross i avlysningen ble det likevel valgt å arrangere et distrikts mesterskap.
Smittevernveilederen utarbeidet av forbundet ble fulgt til punkt og prikke og vi klarte å
arrangere en veldig flott prøve. Årets distrikts mester ble finskstøver Belger Du Nord Aron
til Arne G Tollhaugen(Telemark HHK) med 397 Kp og 1 ep , fulgt av Hygen Baron til Bjørn
Lindal (Aust Agder hhk) med 377 Ep. Tredjeplassen gikk til KG Ailo til Trond Myran (
Sørlandets HHK) med 373 Kp og 1 EP.
For komplett Resultatliste henvises det til vår hjemmeside.
Under følger utdrag av årsmelding utarbeidet av jaktprøvekomiteen. Gjennom sesongen
har vi arrangert åpen prøve, klubbmesterskap for støver og småhund, to eliteprøver og to
småhund prøver. Totalt med alle prøver har klubben hatt 137 prøvedager inneværende
sesong. 42 dommere har bidratt gjennom årets sesong.
Åpen prøve 2020 (høst):

29 hunder startet på åpen prøve, det resulterte i 26 premier fordelt på følgende vilt og
premiegrad:
• 15 stk 1.pr rådyr.
• 2 stk 2.pr rådyr.
• 2 stk 1.pr rev.
• 6 stk 1.pr hare.
• 1 stk 3.pr hare.
• 1 stk 0.pr hare.
• 2 stk uten los.
Det startet 17 drevere, 4 beagler, 1 dunker, 3 finskstøvere, 1 hamiltonstøver, 1
hygenhund, 1 luzernerstøver og 1 schweizerstøver.
Janne Sandbakken hadde ansvaret for påmeldingen og gjorde et flott arbeid med å skaffe
dommere til påmeldte deltakere.
Klubbmesterskapet støver og småhund 2020:
Årets klubbmesterskap ble arrangert med bakgrunn i covid-19 direktiver og ble av den
grunn arrangert uten standkvarter eller andre sosiale sammenkomster. For å klare å
skaffe nok dommere og terreng var prøven berammet til å gå over ei hel uke. Totalt 18
støvere og 20 småhund var påmeldt. Varierende vær og føre i løpet av uka bidro til
ujevne forhold.
Det kom et avbud i hver av klassene slik at det totalt startet 36 hunder på årets
klubbmesterskap. I småhund var det 18 drevere og 1 beagle som startet. 17 hunder
jaget til premiering:
• 12 stk 1.pr rådyr
• 3 stk 3.pr rådyr
• 1 stk 0.pr rådyr
• 2 stk 1.pr hare
Klubbmester småhund blei drever Stakkelias Kira III til Svein Arne Eftestøl. Sørlandets
Harehundklubb gratulerer
Blant støverne var det 3 dunkere, 12 finskstøvere, 2 hamiltonstøvere og 1 luzernerstøver
til start. 9 hunder jaget til premie.
• 5 stk 1.pr hare.
• 2 stk 2.pr hare.
• 2 stk 3.pr hare.
• 2 stk 0.pr hare.
Klubbmester støver blei Luzernerstøver Rg Bonni til Marcus Frandsen. Sørlandets
Harehundklubb gratulerer
Småhundprøve vinter 2021:
Det blei arrangert to SP prøver vinteren 2021, en i januar og en i februar. Det ble satt
begrensinger til at kun klubbens medlemmer fikk starte. Begge prøvene ble arrangert på
snøføre. Det startet en beagle i januar og to beagler i februar.
Prøveresultater:
• 2 stk 1.pr hare.

• 1 stk 2.pr hare.
Eliteprøve vinteren 2021:
Det ble arrangert to EP prøver vinteren 2021, en i januar og en i februar. Det ble satt
begrensinger til at kun klubbens medlemmer fikk starte. Begge prøvene ble arrangert på
snøføre. I januar startet to hunder, finskstøver TS-Aiwa til Nils Sveinung Ramsli og dunker
Bs-Zenta til Vidar Håland. Begge hundene jaget til 1.elite og utløste dermed hver sitt
jaktchampionat. I februar startet 7 hunder. 2 dunkere, 3 finskstøvere, 1 hygenhund og 1
Schweizerstøver.
Etter lang tids kulde slo det om til mildvær og regn når prøven skulle starte, noe som
sannsynligvis preget resultatene. Finskstøver Andersnatten Flash til Kjell Jacobsen jaget
til en 2.elite, mens dunker Zenta til Nils Asbjørn Sunde gikk til 1.elite og ble med det
norske jaktchampionatet.
Åpen prøve (vinter) 2021:
17 hunder startet på åpen prøve, det resulterte i 11 premier fordelt på følgende vilt og
premiegrad:
• 2 stk 1.pr rev.
• 1 stk 0.pr rev.
• 8 stk 1.pr hare.
• 1 stk 2.pr hare.
• 3 stk 0.pr hare.
• 2 stk uten los.
Det startet 2 beagler, 1 dunker, 7 finskstøvere, 1 haldenstøver, 3 hamiltonstøver, 2
hygenhunder og 1 schweizerstøver.
RR-prøver 2020/-21
Det har ikke startet hunder på RR-prøve inneværende sesong.
Jaktprøvekomiteen har laget oversikt over hvem som har dømt på hvilke prøver,
oversikten er vedlagt på eget skriv.
Sesongen 2020/-21 har vært utfordrende og krevende med covid-19 og alt det har ført
med seg av restriksjoner og begrensninger. Komiteen føler at vi på tross av dette har fått
avviklet og arrangert alle prøvene på en trygg, forsvarlig og god måte. Dette har vi fått til
fordi alle involverte har vært positive, løsningsorienterte og virkelig hatt et ønske om å få
dette til.
Avslutningsvis ønsker vi å takke alle som har bidratt med årets jaktprøver, en ekstra
stor takk til dommere, kjentmenn og grunneiere.

Hjemmeside
SHK har egen hjemmeside som blir oppdatert av webmaster Bjørn Tore Eikeland, som gjør
en god jobb med å oppdatere den. SHK har også egen side på facebook- der det jevnlig
legges ut informasjon og bilder.

Eventuelt:
På vegne av SHK vil jeg rette en stor takk til alle som har bidratt til å få hjulene til å gå
rundt, kan her nevne styre, Jaktprøvekomiteen, Utstillingskomiteen, Premiekomiteen,
grunneiere, kjentmenn, Redaksjonen for hjemmeside, Hund/Sau komiteen, Valgkomiteen
og ikke minst våre jaktprøvedommere- dere gjør en fantastisk flott jobb for klubben!

Mvh For SHHK
Rune Sliper

Regnskap SHHK 2020.
Inngående saldo.
Bank:

298 330,12

Kontant:

26 550

Post.

Inn

ut

134 129

45

1
Overføringer NKK:
2
Årsmøte:

13 756

3
Medlemsmøter:

25 474,50

4
Styremøter:

3933

5
RS

4298

6
Filmkveld:

41 209,04

17 881,42

7
Kontorrekvisita:

5982,25

8
Kurs:

1600

9
Innskudd kontant:

36 150

10
Renter:

364,74

11
Sau/hund:

5607

12
Direktebetalte startkont:

8800

13
Norsk Tipping:

1317,30

14
Div vipps:

3733,44

15
Premier:

59 163,75

16.
Utgifter DM:

10 302

17
Tilbakebet startkont:

4000

18
Annonse:

750

19
Lån til NKK

26 900

20
Nettside:

2118,75

21

Bankomkostn:

182

22
Blomster til begravelse

2000

23
Posten

Sum

77

208 110,52

178 463,67

Beholdning 31/12 2020
Bank:
Kontant:

327 976,97
13 600

Da kasserer ikke får papirer på innskuddene fra NKK er disse slått sammen i en post. 43 stk.
Alle bilag og regnskap fra komiteer er i SHHK sin kassadagbok.

----------------Espen Kerim

---------------Håkon Solås

