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Etter påtrykk/krav fra NKK har NHKF i mange år sett på og diskutert problemstillingen knyttet til
raseringene ved at deler av denne medlemsmassen ikke har stått tilsluttet med medlemskap i lokal
harehundklubb til tross for at vedtektene i NHKF og de fleste av raseringene har stilt krav om dette.
NHKF vedtok på sitt RS-2016 å åpne for at samtlige raseringer gis anledning til å søke medlemskap i
NHKF og NHKFs lover ble endret med dette formålet.
Både i for- og etterkant av RS-2016 ble denne endring gjenstand for mange meningsbrytninger blant
raseringene. Raseringer med mange medlemmer som ikke står tilsluttet noen lokal harehundklubb er
de som uttaler seg mest negative til ordningen. Det bunner i en bekymring for at den enkelte
rasering risikerer å miste flere av sine «støttemedlemmer» dersom medlemmet tvinges til å søke
medlemskap i lokal harehundklubb med ditto tap av inntekter for ringen og redusert aktivitetsnivå.
NHKF ser det som sin hovedoppgave å organisere harehundmiljøet i Norge på en felles plattform for
på den måten å oppfylle formålsparagrafen og forvaltningsansvaret for de raser NHKF er tildelt av
NKK. Viktigere enn noen gang tidligere er det nå at hele harehundmiljøet I Norge står samlet og at vi
har et godt samarbeid på tvers av de ulike miljøer og raser
Etter RS-2016 har NHKFs styre brukt mye tid på denne problemstillingen og har som utgangspunkt
vært villige til å se på alle muligheter som kan bringe oss videre i arbeidet med å legge til rette for et
enhetlig Harehund Norge
Med de innspill vi har mottatt fra raseringmiljø og styrets egne betraktninger har vi forsøkt oss på å
kategorisere rasering medlemmene i 4 grupper
A. Medlemmer med hund som deltar aktivt både på utstillinger og harehundprøver
Dette er medlemmer som til nærmest 100% også er medlem av lokal harehundklubb og som
er bærebjelken i respektive raseringer. Disse medlemmene oppfyller allerede alle krav i hht
NHKF/NKKs vedtekter
B. Husstandsmedlemmer er også ett begrep i raseringene og dette er fortrinnsvis medlemmer
som har nære relasjoner til gruppen nevnt ovenfor.
C. Eldre medlemmer som ikke lenger har egen hund, men ønsker medlemskap i rasering
nærmest som «hundevenn» for sin rase. Mao ett medlem som ønsker å støtte rasen sin og ta
del av det sosiale samværet raseringen har å tilby. Dette medlemmet har ikke behov av/nytte
av de fordeler/rettigheter/plikter ett medlemskap i lokal harehundklubb /NHKF/NKK gir.
D. Raseringene bidrar også med ett betydelig rekrutteringsarbeid og enkelte av disse nye
medlemmene har et behov for å føle seg litt frem før de er klare til å tegne seg for et
komplett medlemskap. Det kan være førstegangsjegeren som er nysgjerrig på å skaffe seg en

harehund eller jegeren som nettopp har skaffet seg en harehund og vil se hva miljøet har å
tilby. I denne gruppen ser vi et stort potensiale for at flesteparten av disse ender opp som
komplette medlemmer.
Ringmedlemmene vil med den nye modellen få flg. kontingent å betale:
Kategori A
Kategori B
Kategori C
Kategori D

Lokal harehundklubb/NHKF/NKK + ringmedlemsskap kontingent
Husstandsmedlemskap i ringen (dersom ringen opererer med dette) –
kontingent bestemmes av ringen.
Ringmedlemsskap
Ringmedlemsskap

Med dette som utgangspunkt ba vi om et møte med administrasjonen i NKK ved organisasjonssjef
Øystein Eikeseth og hvor HS leder Tom Øystein Martinsen også deltok på deler av møtet. Her fikk vi
anledning til å peke på de utfordringer dette innebærer og løselig diskutere forslag til løsning på
utfordringen vi står overfor. Vårt budskap ble møtt med forståelse og vi ble anmodet om å fremme et
konkret forslag og legge det frem for NKKs Jakthundkomite.
Forslaget som ble oversendt til NJK var som følger:
 Raseringene søker medlemskap i NHKF og får med dette tilgang til klubbadministrasjon i NKK
 NKK åpner for en ny medlemskategori som forslagsvis kan hete «Rasering under NHKF».
Raseringen får selv ansvaret å melde inn medlemmer via klubbadministrasjon, gjelder kun
medlemskap i rasering.
 NHKF stiller krav til raseringene om at hver gang de tar opp nye medlemmer skal de
presenteres for muligheten/oppfordres til å tegne ett komplett medlemskap (rasering/lokal
harehundklubb/NHKF/NKK)
 Er du kun medlem i en rasering teller ikke medlemskapet som stemmeberettiget til RS i NHKF
fra aktuell rasering. Medlemmet er heller ikke valgbar til tillitsverv i NHKFs valgte organer.
Forslaget ble oversendt til NJK 04.08.2016 og ble behandlet i deres møte 06.09.2016. NKKs
Jakthundkomite støttet forslaget og oversendte deres beslutning til NKKs hovedstyre. NKKs
hovedstyre stiller seg bak vedtaket i NKKs Jakthundkomite og oversender til NKKs Lovkomite for
endelig uttalelse. NKKs Lovkomite hadde ingen innsigelser til forslaget. Hovedstyret vedtok 14.12
2016 å godkjenne Norske Harehundklubbers Forbunds lover med den endring som er gjort i
forbundets definerte organer, og vedtatt på Norske Harehundklubbers Representantskapsmøte
2016. Det er et absolutt vilkår at klubbene og raseringene fremmer NKKs formål.
NHKFs styre håper med dette å ha fremmet et konstruktivt forslag til løsning som både eksisterende
medlemsklubber og raseringer kan enes om.
Vi imøteser en positiv tilbakemelding fra medlemsklubber og raseringer slik at NHKF kan fremme
et forslag basert på ovenstående til NHKF sitt RS-2017.
Tilbakemeldinger må være NHKF i hende senest 1. mars
Med vennlig hilsen
Norske Harehundklubbers Forbund
Arild Nygård, Leder

