Norske Harehundklubbers Forbund
Kragerø 26.mars 2017

Til RS-deltakerne

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SØNDAG 23. april 2017 kl. 10.00
Det innkalles hermed til representantskapsmøte 2017 på Best Western Oslo Airport Hotell søndag
23. april 2017. Hotellet ligger sentralt på Sør Gardermoen, Museumsveien 26, tlf. 63 94 95 00.
Kommer du med bil følg RV 35. Reiser du med fly eller tog, benyttes shuttlebuss fra flyplassens
plattform B37. Bussen går t/r hotellet hvert 20. minutt, bussturen tar ca. 5- 7 minutter.
Det blir innsjekking på hotellet på lørdag 22. april fra kl.15.00.
Kl. 16.00 – 17.20 «Integrering av raseforeninger» hvor innsendte spørsmål blir gjennomgått og
besvart.
Kl. 17.20 - 17.30 Pause
Kl. 17.30 – 18.00 Gjennomgang av medlemsadministrasjon i DogWeb
Middag med sosialt samvær kl. 19.30.
Det minnes om at klubber med
<100 medlemmer får 1 representant
101-200 får 2 representanter
>201 får 3 representanter.
Regning over reiseutgifter gjøres ferdig så tidlig som mulig. Bruk av egen bil regnes etter 2,00 kr. pr.
km med tillegg av kr. 0,25 pr. passasjer. Reiseregningsskjema deles ut på møtet. Reiseutgiftene
fordeles mellom harehundklubbene som tidligere.
I år kan klubbene betale med VIPPS, og klubber som skal ha igjen penger vil få det overført til oppgitt
konto mandagen etter RS.
PROGRAM søndag 23. april:
10.00 Representantskapsmøtet begynner
12.30 Lunsj
13.30 Representantskapsmøtet fortsetter
Avsluttes senest kl.17.00

DAGSORDEN
1. Årsberetning 2016
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Styret
har i inneværende år bestått av: Leder Arild Nygård, nestleder Sjur Danielsen med Dag Rune Løvberg,
Arild Eftedal og Sverre Hennum som styremedlemmer. Per Olav Bergli som 1.varamedlem har møtt
på styremøtene med talerett, men ikke stemmerett.
Mette Køhler Bjørkkjær har vært forbundets sekretær, Rune Hedegart redaktør for Harehunden og
regnskapet er ført av Teamøkonomi DA.
Styremøter
I beretningsåret har det vært avholdt 5 styremøter med 44 saker til behandling.
Det har også i år vært stor aktivitet mellom styremedlemmene via telefon og e-post, et styre der
samarbeidsviljen har vært meget god.
Referatene fra våre styremøter har blitt fortløpende sendt ut til klubbene pr. e-post og blir også lagt
ut på NHKFs hjemmeside www.nhkf.net.
Alle styrets saker har blitt behandlet på en ryddig og gemyttlig måte.
Etterutdanning av våre jaktprøvedommere
Klubbenes ansvar med å holde dommersamlinger/kurs er videreført også i 2016. Tradisjon tro har det
vært dommersamlinger høsten 2016.
Når det gjelder ny-autoriserte dommere ble dette fordelt på 31 dommere fra 8 klubber. Det er NKK
som autoriserer våre dommere og følgelig har et ansvar for å kvalitetssikre dette arbeidet, ikke minst
med å bidra økonomisk til etterutdanning og kursing av nye dommere. Tildelte dommermidler for
2016 var omtrent halvert i forhold til 2015. NKK vedtok på sitt RS i 2016 og nedsette en komite for å
se på dommerutdanningsmidlene, og nye regler vil bli fremmet for NKKs RS i 2017.
Medlemsutviklingen
Ved utgangen av 2016 var det 3119 medlemmer, noe som er en oppgang på 63 medlemmer fra
foregående år. NKKs klubbadministrasjon er et godt verktøy som klubbene benytter i for liten grad.
Det mulig for alle lokalklubbene å gå inn og hente ut statistikk og informasjon rundt sine
medlemmer.
Kontakt NHKFs styre / klubber
E-post blir i hovedsak benyttet når det skal utveksles post mellom styret og harehundklubbene,
ringene og avlsrådene. Samarbeidet mellom NHKF og klubbene har etter vår oppfatning vært meget
bra også i 2016. Representanter fra forbundet har deltatt på årsmøtene til Telemark- og Hedmark
Harehundklubb.
Revidering av jaktprøvereglementet for drivende hunder tilsluttet NHKF
Arbeidet med revidering av jaktprøvereglementet vårt ble startet opp høsten 2016. Styret utarbeidet
et mandat for revisjonskomiteens arbeid, revisjonskomiteen består av 5 medlemmer og en vara
representant fra hvert av distriktene valgt av medlemsklubbene.
Revisjonskomiteen ledes av fagkomiteens leder Carl-Johan Rimstad gjennom hele prosjektets levetid.
Avlsrådene
At våre ti avlsråd har en finger med i størstedelen av valpeproduksjonen, er en god forsikring for at
kapitalen vi har i våre genbanker blir fordelt på en bærekraftig måte. Svært gledelig er det at antall
registrerte valper også i 2016 har økt, slik det gjorde i 2015. For noen raser er det økning, for andre
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nedgang, men i sum er det altså oppgang. For de ti rasene vi har avlsråd for, har registrerings-tallet
nå bikket over tusen, til 1012. Økt valpeproduksjon er et viktig bidrag til rekrutteringen.
Harehunden
kommer ut med 4 nummer i året. Rune Hedegart har vært redaktør av Harehunden i 2016. Det
ønskes mer stoff fra medlemmene/klubbene, oppfordringen er herved gitt.
Annonseselgeren i Harehunden sa i 2016 opp sitt engasjement, og vi har vært heldige og fått på plass
ny selger.
Hjemmeside/Facebook
Arild Nygård er redaktør for hjemmesida/Facebook. Det er opp til klubber og medlemmer å benytte
seg av hjemmesida, til f.eks. annonsering. Hundeannonser kan kun legges inn av medlemmer i norske
harehundklubber (klubb og medlemsnummer må oppgis).

Norgesmesterskap
NM for småhund skulle vært arrangert 11-12/11-2016 med Buskerud Harehundklubb som teknisk
arrangør. Norgesmesterskapet ble avlyst pga. dyrevelferd, da det kom store snømengder dagene før.
NM for støver ble arrangert 19-20/11-2016 med Østerdalen Harehundklubb som teknisk arrangør.
Her var også alt lagt til rette for et godt mesterskap. Arrangørene hadde gjort en meget god jobb.
Nr. 1 finskstøver TD Ayla, kongepokalvinner
Nr. 2 finskstøver Ritva
Nr. 3 hamiltonstøver Guffen

Eier: Terje Solvang
Eier: Jacob Olimstad
Eier: Gunnar Hartmann

NHKF gratulerer både arrangører og deltakere med fin innsats.

Nordiske og internasjonale aktiviteter
Nordisk mesterskap for drever
Ble avholdt 26/11-2016 i Juuka, Finland. Norge stilte med fire hunder. Haresporet’s Nix-Nikita til Finn
Hvalsbråten ble nr. 1 og Nordisk Mester, Jegerenes Arielle I til Marie Edland ble nr. 5, Bloksbergs
Vivva til Terje Korsmo ble nr. 8 og Haresporet’s Nix-Baron til Arne Olsby ble nr. 11.
Lagkonkurransen ble: nr.1 Finland, nr.2 Norge og nr.3 Sverige. NHKF gratulerer.
Nordisk mesterskap for beagle
Mesterskapet ble avhold 24.-25. november i Jönköping, Sverige. Her var det godt tilrettelagt for et
fint mesterskap.
Norge stilte med tre hunder. Skrovelmyras Emil til Bjørnar Tønnesen ble nr. 7, Tjiermedalen’s L-Molly
til Tor Harald Valseth ble nr. 8 og Skredbekkens Arlanda Quincy til Kehinde Karlsen ble nr. 8. Tellende
losdyr er kun hare!
Finland vant med Sverige og Norge på de neste plassene. NHKF gratulerer.
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Nordisk mesterskap for støvere
Ble avholdt 3. og 4.desember i Jurva, Finland. Norge stilte med fire hunder. Finskstøver Belger Du
Nord Willy til Espen Ulleberg Johannesen ble nr. 1 og Nordisk mester. Finskstøver Pirjo til Kjell Jan
Moseid ble nr. 3, finskstøver Cita til Frank Ove Lia ble nr. 5 og dunker Nordshaugs Donna til Bent
Vidar Larsen ble nr. 12.
Lagleder for det norske laget var Arild Nygård fra NHKF.
Norge vant lagkonkurransen foran Sverige og Finland. NHKF gratulerer!
Europapokalkonkurransen
Europapokal-konkurransen ble arrangert 14.-15.oktober 2016 i Zadar, Kroatia. Det var store
forskjeller i terrengene, alt fra fine skogsterreng til fjellterreng med lavastein. Norge deltok med to
hunder. Dette var dunker Gjermaa’s Mira til Erik Brokerud og hygenhund Kviknelia’s Gulli til Bjørn
Jacobsen. Europamester ble jurastøver Asta Vom Berner Jura til Linard Josty fra Sveits. Gjermaa’s
Mira/Brokerud ble nr. 5 og Kviknelia’s Gulli/Jacobsen ble nr.17.
FCI-repr./dommer/reiseleder Tom Wenger og dommer/lagleder Stein Wahlstrøm representerte NHKF.
NHKF gratulerer de norske deltakerne med innsatsen.
Rovdyr
Også i 2016 var ulven en truende faktor når det gjelder vår jaktutøvelse. I mange av de gode
jaktterrengene har det vært og er forbundet med stor fare å slippe en harehund. Vi ser at
organisasjoner som NOAH og andre dyrevernorganisasjoner til stadighet setter spørsmålstegn ved
vår jaktutfoldelse med løs på drevet halsende hund og løshundjakt generelt, og dette er helt klart en
strategi for å stoppe all jakt med løshund i områder med rovdyr (ulv).
Når det gjelder rovdyrproblematikken og spesielt vedr. ulv er det først og fremst i gjennom JD og
NEKF (Norske Elghundklubbers Forbund) vi vil samarbeide med i disse spørsmålene. Samarbeid med
NJFF kan være aktuelt i enkeltsaker og NHKF vil være en pådriver overfor NKK i forhold til deres
holdninger vedr. rovdyr/hundespørsmål og i oppfølgning av deres vedtatte rovdyrpolicy.

Representanter fra NHKF i Norsk Kennel Klub
Sigmund Ask Johansen (Norsk) er medlem i Norsk Jakthundkomite (NJK) som representant for gruppe
6. NJK er underlagt HS.
Arild Nygård (Norsk) er representant for gruppe 6/4 i BIT (Brukerforum IT). I tillegg er han valgt inn
som leder av NKKs valgkomite for to år.
Tom Wenger (Romerike) er FCI-representant for harehunder i gruppe 6.

Sluttkommentar
2016 har vært et år med stor aktivitet på flere områder.
Som tidligere har det vært lagt ned et stort arbeid innad i styret, men også på andre fronter har det
vært stor aktivitet. Leder Arild Nygård deltok på årsmøtene til Beagleringen Norge og
Finskstøverforeningen og svarte på spørsmål angående integrering av raseringene i NHKF.
Den elektroniske påmelding til våre jaktprøver fungerer meget bra. DogWebArra fungerer bra, men
det vil fortsatt være ting som kan bli bedre. NKK ønsker ikke å utføre endringer i programmet, da det
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er skjørt og fungerer på sitt vis. De større endringene blir tatt med når det en gang i fremtiden
kommer et nytt dataprogram.
Det har også i 2016 vært et meget godt samarbeid med Jakthunddivisjonen (JD). Gjennom dette
samarbeidet er vi meget slagkraftige i spørsmål og saker som berører oss. Vil også berømme den
forståelse og vilje til samarbeid som NKK har vist oss.

Arild Nygård
sign.

Sjur Danielsen
sign.

Dag Rune Løvberg
sign.

Arild Eftedal
sign.

Sverre Hennum
sign.

Per Olav Bergli
sign.

2. Regnskap
På RS-møtet april 2016 ble det besluttet et budsjett i balanse. Også i 2016 ble resultatet bedre enn
forventet. Samlet overskudd 2016 ble på kr. 118.223,Forsiktig budsjettering av inntekter utgjør det vesentligste av overskuddet. Det er gledelig å
konstatere at kontingentinntektene ble høyere enn fjoråret, og enda høyere enn budsjettert. Mvakompensasjon er vanskelig å budsjettere. Det er midler som blir fordelt fra NKK med grunnlag fra alle
underliggende hundeklubber. I 2016 ble vi tildelt kr. 67.650,- Harehunden ble i 2016 kr. 14.267,dyrere enn budsjettert. Endringer i mva-lovgivningen for tidsskrifter er vesentlig årsak til dette.
Kostnadssiden for øvrig, som er i størrelsesorden ca. 400-tusen kroner havner vesentlig under
budsjett. Styret følger nøye med på kostnadsutviklingen. Vi skal være bevisste på kostnadene, men
samtidig skal vi bruke penger på gode prosjekter.
I balansen Pr. 31.12.2016 hadde vi kr. 1 235 605,43 i eiendeler. Dette fordeler seg på kortsiktige
fordringer og bankinnskudd. Det er kortsiktig gjeld eller avsetninger for forpliktelser på til sammen kr
138 669,25. Egenkapitalen er på kr. 1 096 936,18.
NHKF har med dette en solid økonomi.
For nærmere detaljer, se vedlagte regnskap.
3. Kontingent
Ingen endringer.
4. Forslag om utnevnelse av nye æresmedlemmer
Ingen forslag.
5. Innkomne forslag
5a) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund
Integrering av raseforeninger i NHKF
NHKF vedtok på sitt RS i 2016 å åpne for at samtlige raseringer gis anledning til å søke medlemskap
i NHKF og NHKFs lover ble endret med dette formålet.
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Etter RS-2016 har NHKF brukt mye tid på å legge til rette for at Harehundmiljøet i Norge skulle kunne
organiseres på en felles plattform, for å kunne oppfylle formålsparagrafen og forvaltningsansvaret
for de raser NHKF er tildelt av NKK.
18. januar 2017 sendte NHKF ut et høringsnotat til medlemsklubber og raseringer som beskriver de
foreslåtte løsninger/endringer som vi er kommet frem til sammen med NKK. Se eget vedlegg.
Med dette som utgangspunkt ber vi om medlemsklubbenes tilslutning til å arbeide videre med
integreringen av raseringene i NHKF basert på det forslag som ble godkjent av NKKs hovedstyre 14.
desember 2016.
Styrets innstilling:
Styret forslår at RS godkjenner forslaget.

5b) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund
Endring i §3.2 Møte og stemmerett, lover for Norske Harehundklubbers Forbund
§3-2 Møte og stemmerett
Alle NHKFs medlemsklubber/raseforeninger har møterett og stemmerett på
Representantskapsmøtet.
Hver medlemsklubb har stemmetall i henhold til denne fordelingsnøkkel:
0-100 medlemmer:
101-200 medlemmer:
201 og flere medlemmer:

1 stemme
2 stemmer
3 stemmer

Medlemstallet som skal legges til grunn, er medlemstallet i NKK per 31.12. foregående år.
Merk! For raseforeninger gjelder det antall medlemmer som har betalt fullstendig kontingent til:
NKK + NHKF + lokal harehundklubb + raseforening.
Alle medlemskap til personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i klubbene, og personene er
valgbare til verv i NHKF.
Det kan stemmes ved personlig fremmøte, eller ved maksimalt 2 fullmakter. Fullmakt kan kun
utstedes til person fra samme medlemsklubb/raseforening.
Medlemmet som representerer medlemsklubb/rasering med stemmerett på Representantskapsmøte
i NHKF må ha betalt grunnkontingent til NKK med den størrelse fastsatt av NKKs Representantskap,
kontingent til NHKF med den størrelse fastsatt av NHKFs Representantskap samt klubbkontingent
regional harehundklubb vedtatt på klubbens årsmøte. Dersom medlemmet med stemmerett
representerer en raseforening kommer betalt kontingent til aktuell rasering i tillegg.
NHKFs styremedlemmer har stemmerett i RS.
På NHKFs Representantskapsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men
ikke stemmerett.
Styrets innstilling:
Styret foreslår at RS godkjenner endringen av §3.2.
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5c) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund
Endring i §3-3 Innkalling, lover for Norske Harehundklubbers Forbund
§3.3 Innkalling
Dato for neste års RS skal vedtas og bekjentgjøres på inneværende års RS.
Det skal av Styret innkalles til ordinært RS innen 15. januar. Fullstendig saksliste og saks-papirer må
være utsendt senest 4 uker før årsmøtet avholdes.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Fastsettelse av kontingent
- Budsjett for neste år
- Aktivitetsplan
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/
poststemplet senest 1.mars
Styrets innstilling:
Aktivitetsplan som punkt på agendaen fjernes. Forbundsstyret ivaretar og oppdaterer dette i løpet av
året.

5d) Sørlandets Harehundklubb
Forslag om å endre championatreglene for Norsk Utstillingschampionat for drivende hunder
tilknyttet NHKF.
2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)
For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk utstillingschampionat kan raseklubb/forbund
beslutte at følgende krav gjelder:
c) Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene
må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.
d) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion
med ett certifikat oppnådd på utstilling i Norge. Dersom certifikatet oppnås før fylte 24 måneder, må
hunden oppnå ytterligere ett cert i Norden ved fylte 2 år eller senere, og ha oppnådd eventuelle
tilleggskrav for rasen.
Tilleggskravene for gruppe 6 er:
Beagle, drever og støvere:
En gang 1. premie på jaktprøve etter regler for drivende hunder tilsluttet NHKF eller tilsvarende i et
av de nordiske land. Hvis jaktprøvepremieringen er oppnådd ved prøve på rev og/eller rådyr,
må hunden dessuten minst ha oppnådd 2. premie på prøve på hare. (Kilde: Championatregler
gjeldene fra 01.01.2017)
Brukskrav for hunder tilknyttet NHKF: Minimum 3 premie på jaktprøve for drivende hunder i
Norden. Premien må være oppnådd med hare, rådyr, hjort eller rev som losdyr. (Kilde: Norske
Utstillingsregler gjeldene fra 01.01.2017)
Begrunnelse for endring av championatreglene:
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For å kunne stille i brukshundklassen er det krav om at hunden har oppnådd minimum 3 premie på
jaktprøve på lovlig viltarter. Men for å få frem en utstillingschampion i Norge i dag så må den kunne
jage, og være premiert på hare. Unntaket er hunder som er premiert på hjort- der stilles det ingen
krav om harepremiering i henhold til championatreglene fra 01.01.2017.
Det er viktig å ivareta hundens bruksegenskaper og dokumentere disse på jaktprøve, men hundens
anatomi vil være lik uavhengig av om den jager hare eller rev. Det eneste man oppnår er å utelukke
de som spesialiserer sine hunder på andre viltarter enn hare fra å oppnå eksteriør championat.
Vi forslår at man endrer tilleggskravet for championatreglene for Norsk Utstillingschampion til at
kravet er oppnådd .1 premie på jaktprøve på lovlig viltart.
Styrets innstilling:
Saken behandles ihht tidligere praksis som en administrasjons sak. Styret vil sende forespørselen ut
på høring til avlsrådene for Beagle og Drever, før det eventuelt rettes en henvendelse til NKK om
endring av dagens championatregelverk.

6. Søknad om medlemskap for nye klubber
Søknad mottatt fra Norsk Dreverring og Beagleringen Norge
Styrets innstilling: Styret anbefaler at Norsk Dreverring og Beagleringen Norge opptas som medlem
av NHKF.
7. Aktivitetsplan 2017
Se vedlagte aktivitetsplan for 2017

8. Budsjett 2017
Se vedlegg av budsjett 2017
9. Representantskapsmøte 2018
Det bes om Quality Airport Hotel Gardermoen søndag 22.april 2018
10. Valg representantskapsmøte 2017
Representantskapets ordfører Kjell Jan Moseid (Telemark)
Representantskapets varaordf. Svein Egil Gravråk (Romerike)

valgt for 2 år (2015)
valgt for 1 år (2016)

Forslag innkommet fra Harehundklubbene:
Forslag fra Romerike:
Representantskapets ordfører: Svein Egil Gravråk (Romerike)
Valgkomiteens innstilling:
Representantskapets ordfører: Svein Egil Gravråk (Romerike)
Representantskapets vara ordfører: Tom Høibakk (Hadeland)

ny, velges for 2 år
ny, velges for 1 år
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STYRET:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Arild Nygård (Norsk)
Sjur Danielsen (Østfold)
Arild Eftedal (Vestfold)
Dag Rune Løvberg (Trøndelag)
Sverre Hennum (Buskerud)

valgt for 2 år (2016)
valgt for 1 år (2016)
valgt for 2 år (2016)
valgt for 2 år (2016)
valgt for 2 år (2015)

1 varamedlem
2 varamedlem

Per Olav Bergli (Vestoppland)
Birger Steen (Buskerud)

valgt for 1 år (2016)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Harehundklubbene:
Forslag fra Vestoppland:
Styremedlem:
Sverre Hennum (Buskerud)
Forslag fra Buskerud:
Nestleder:
Styremedlem:
2. Varamedlem:

Sjur Danielsen (Østfold)
Sverre Hennum (Buskerud)
Birger Steen (Buskerud)

Forslag fra Hedmark:
1.Varamedlem:

Arild Fjeldstad (Hedmark)

Valgkomiteens innstilling:
Nestleder
Sjur Danielsen (Østfold)
Styremedlem
Sverre Hennum (Buskerud)
1. Vara
Arild Fjeldstad (Hedmark)
2. Vara
Birger Steen (Buskerud)

Revisorer
Vararevisor

Jan Ove Torkildsrud (Norsk)
Jan Kristiansen (Norsk)
Asbjørn Skaug (Buskerud)

gjenvalg for 2 år
gjenvalg for 2 år
ny, velges for 1 år
gjenvalg for 1 år

valgt for 2 år (2015)
valgt for 2 år (2015)
valgt for 2 år (2015)

Forslag fra Harehundklubbene:
Ingen.
Valgkomiteens innstilling:
Revisorer
Bjørn Roald (Buskerud)
Asbjørn Skaug (Buskerud)
Vararevisor
Per Olav Bergli (Vestoppland)

ny, velges for 2 år
ny, velges for 2 år
ny, velges for 2 år

Valgkomite

Tom Wenger (Romerike) Leder
Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Trond Revhaug (Nord-Trøndelag)

valgt for 2 år (2016)
valgt for 2 år (2015)
valgt for 2 år (2016)

Varamedlem

Steinar Støle (Sørlandets)

valgt for 1 år (2016)
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Forslag fra Harehundklubbene:
Forslag fra Vestoppland:
Medlem
Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Forslag fra Hedmark:
Medlem

Vidar Åsmund Bjørnstad (Hedmark)

Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Varamedlem
Steinar Støle (Sørlandet)

gjenvalg for 2 år
gjenvalg for 1 år

Fagkomite
Harehundprøver

Varamedlem

Stein Wahlstrøm (Østfold)
Carl-Johan Rimstad (Hadeland)
Leif Håkon Berg (Romerike)
Hans Chr. Hauge (Norsk)

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Harehundklubbene:
Ingen
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Per Harald Sivesind (Vestoppland)
Varamedlem
Terje Sandberg (Østerdalen)

ny, velges for 3 år
ny, velges for 1 år

AVLSRÅD:
Beagle

Varamedlem

Stein Aasheim (Nord-Trøndelag)
Nils T. Kjøsnes (Trøndelag)
Bjørnar Tønnesen (Vestlandets)
Bjørn Halvorsen (Østfold)

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Beagleringen Norge:
Medlem
Bjørnar Tønnesen (Vestlandet)
Varamedlem
Bjørn Halvorsen (Østfold)

Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Bjørnar Tønnesen (Vestlandet)
Varamedlem
Bjørn Halvorsen (Østfold)
Drever

Varamedlem

Øyvind Hårstadhaugen (Gudbrandsdalen)
Anne-Margrethe Tangen (Østfold)
Ole Lund (Romerike)
Knut Jørgen Nordby (Østfold)

gjenvalg for 3 år
gjenvalg for 1 år
valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Norsk Dreverring:
Medlem
Torbjørn Haugen (Trøndelag)
Varamedlem
Knut Jørgen Nordby (Østfold)
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Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Torbjørn Haugen (Trøndelag)
Varamedlem
Knut Jørgen Nordby (Østfold)
Dunker

Varamedlem

Vegar Sølvsberg (Vestoppland)
Bård Ørbak-Larsen (Norsk)
Jan Havdal (Trøndelag)
Simen Pedersen (Østerdalen)

ny, velges for 3 år
gjenvalg for 1 år
valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Dunkerringen:
Medlem
Jan Havdal (Trøndelag) gjenvalg
Varamedlem
Rune Langås (Trøndelag) ny velges for 1 år
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Jan Havdal (Trøndelag)
Varamedlem
Rune Langås (Trøndelag)
Finsk Støver

Varamedlem

Kristian Stubberud (Norsk)
Per Sandåker (Telemark)
Per Kristiansen (Norsk)
Tormod Gjerdbakken (Gudbrandsdalen)

gjenvalg for 3 år
ny, velges for 1 år
valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Finskestøverforeningen Norge:
Medlem
Kurt Ivar Ramsli (Sørlandet)
Varamedlem
Øystein Frorud (Østfold)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Kurt Ivar Ramsli (Sørlandet)
Varamedlem
Øystein Frorud (Østfold)
Haldenstøver

Varamedlem

Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Rune Strøm (Østfold)
Jonny Brustad (Romerike)
Knut Johan Hoel (Vestoppland)

ny, velges for 3 år
ny, velges for 1 år
valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Haldenstøverklubben:
Medlem
Jonny Brustad (Romerike) gjenvalg
Varamedlem
Per Engen (Hadeland) ny 1 år
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Jonny Brustad (Romerike)
Varamedlem
Per Engen (Hadeland)
Hamiltonstøver

Varamedlem

Terje Sandberg (Østerdalen)
Rune Briskodden (Buskerud)
Eskil Nerkvern (Hedmark)
Morten Midtsundstad (Hedmark)

gjenvalg for 3 år
ny, velges for 1 år
valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)
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Forslag fra Hamiltonringen:
Medlem
Svein Arne Holthe (Trøndelag)
Varamedlem
Rune Sliper (Sørlandet)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Svein Arne Holthe (Trøndelag)
Varamedlem
Rune Sliper (Sørlandet)

Hygenhund

Varamedlem

John Anders Nesbakken (Hadeland)
Karl Ole Solberg (Østfold)
Boye Ølstøren (Trøndelag)
Torbjørn Kallhovd (Sørlandets)

ny, velges for 3 år
ny, velges for 1 år

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Hygenringen:
Medlem
Thor Ola Svinsås (Trøndelag)
Varamedlem
Torbjørn Kallhovd (Sørlandet)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Thor Ola Svinsås (Trøndelag)
Varamedlem
Torbjørn Kallhovd (Sørlandet)

Luzernerstøver

Varamedlem

Arnt G. Skeibrok (Aust Agder)
Geir Holden (Norsk)
Tom S. Bråten (Romerike)
Knut Lundberg (Østerdalen)

ny, velges for 3 år
gjenvalg for 1 år

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Luzernerringen:
Medlem
Tom S. Bråten (Romerike)
Varamedlem
Knut Lundberg (Østerdalen)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Tom S. Bråten (Romerike)
Varamedlem
Knut Lundberg (Østerdalen)

Schillerstøver

Varamedlem

Erik Føreland Johnsen (Norsk)
Leif Juliussen (Trøndelag)
Trond Dokken (Gudbrandsdalen)
Toralf Fuglesang (Buskerud)

gjenvalg for 3 år
gjenvalg for 1 år

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Norsk Schillerstøverklubben:
Medlem
Trond Dokken (Gudbrandsdalen)
Varamedlem
Toralf Fuglesang (Buskerud)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Trond Dokken (Gudbrandsdalen)
Varamedlem
Toralf Fuglesang (Buskerud)

gjenvalg for 3 år
gjenvalg for 1 år
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Schweizer/Istarski

Varamedlem

Ole N. Sand (Vestoppland)
Harald Willersrud (Romerike)
Ronny Steen (Buskerud)
Svein Andreassen (Vestoppland)

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2016)

Forslag fra Schweizerstøverringen
Medlem
Marianne R. Grønvold (Hedmark)
Varamedlem
Svein Andreassen (Vestoppland)
Valgkomiteens innstilling
Medlem
Marianne R. Grønvold (Hedmark)
Varamedlem
Svein Andreassen (Vestoppland)

ny, velges for 3 år
gjenvalg for 1 år

Med hilsen
Ordfører i representantskapet
Kjell Jan Moseid
sign.

Vedlegg:
Regnskap 2016
Aktivitetsplan 2017
Budsjett 2017
Skriv til raseringer og klubber

Side 13 av 13

