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HS-møte 1-23 

10.januar, kl 17.00 
Møtet avholdt på Teams 

 
Til stede:  
 
Leder  Tom Øystein Martinsen  
Nestleder Nils-Erik Haagenrud 
Medlemmer  
  
  
  
  

Øystein Eikeseth 
Anniken Holtnæs  
Dag Inge Bruflot  
Tom Rune Lund  
Linda Stensrud  
Hilde Charlotte Solheim  
Janne Gregersen 
 
  
  
   

 Vararepresentanter  Geir Ottesen 
Janne Gregersen 
 

Forfall  Renate Sjølie 
Bente Liberg 

 
Fra Administrasjonen 
 

 
Agnes Beate Steen Fosse, Catharina Fridell, Hilde Engeland deltok 
under behandling av sak 14/23, Merete Røberg-Larsen som 
referent. 

    
 

 
 
 
1/23 Protokoll fra HS-møte nr. 13/22 og 14/22 

Vedtak:  
Protokollen fra møte nr.13/22 og 14/22 ble formelt godkjent av Hovedstyret. 

  
 
2/23 Oppfølging fra forrige HS-møte  
 Vedtak: 

• Sak 145-22 – NKKs 125 års jubileum -budsjett: behandles i sak 13-23. 
• Sak 150-22 – Endelig møteplan: behandles i sak 5-23. 
• Sak 154-22 – Varamedlem i Lovkomiteen behandles i sak 6-23. 
• Sak 155-22 – NKKs forskningsfond: Saken følges opp. Fondet vil bli forvaltet av en 

separat selvstendig stiftelse. Stiftelsen er under etablering. 
• 158/22 –Arbeidsgruppe for posisjonering av NKK i forbindelse med ID-merking og 

registrering: administrasjonen tar initiativ til oppstartsmøte som avholdes ila neste 
uke. 
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3/23 Muntlig orientering fra administrasjonen om driften  
Vedtak: 

 Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Blant punktene som ble løftet var informasjon 
 om: 

• Agnes Beathe er på plass og har siden oppstart 2. januar hatt som fokus å bli kjent 
med ansatte og organisasjonen, samt komme inn i de ulike arenaene og prosessene. 

• Rekrutteringsprosessen etter ny leder på Helse og registreringsavdelingen er 
iverksatt. 

• Ankesaken: dyrebeskyttelsen har anket tilsvarsfrist 10.01.23. 
• Adm. deltok i møte med SVF 10.01.23 – de skal utforme ny holdning til hundeavl, 

som skal på høring i hele DNV. 
• Det vil være et internasjonalt møte i Milano 15.-16. februar i Milano. Tom Øystein, 

Nils Erik og Agnes vil delta her. Agenda oversendes Hovedstyret når den er mottatt. 
• Administrasjonen foretar en justering av kontorplasseringer tilpasset struktur og 

nyansettelser. 
• Nyansettelser på områdene: helse/registrering, IT, kommunikasjon (politisk rådgiver), 

aktivitetsavdelingen. 
• FirstVet-avtale er avsluttet. Det ses på mulighet for andre medlemsfordeler. 
• Politisk:  

o Innspill Viltloven. NKK på ettersøk sammen med NJFF om hund på jakt. 
o Jobber med lavlandssaken sammen med FKF og starter arbeidet med 

løshundjakt med JD. Oppstartsmøte i februar 
o Det er pr. d.d. ikke noe nytt vedr ny avlsforskrift eller ID-merke forskrift. 
o Vern av Østmarka; innspill fra Norsk Friluftsliv ivaretar våre interesser. 

• Tilskudd: Søknad om støtte til hundens dag er sendt. 
 
 

4/23  Orientering fra særkomiteene 
 Vedtak: 

 Blant punktene det ble orientert om:  

• Fra Jakthundkomiteen: det er ikke noe nytt å melde fra komiteen siden forrige HS-møte. 
• Fra Sportshundkomiteen: komiteen hadde møte før jul. Det jobbes med justering av ulike 

regelverk. Oppnevnelser i komiteen er ivaretatt. 
• NSU: Komiteen har ut over ordinære saker evaluert NKK Sandefjord samt oppnevnt i alle 

underkomiteer. NSU fikk oversendt fra Hovedstyret, HS-sak 167/22, NSU har i denne 
saken vedtatt å ikke øke påmeldingsavgiften.  

Hovedstyret tok videre informasjonen til orientering. Protokoller fra særkomiteene kan leses 
på NKK.no. 

Bakgrunn:  
Hovedstyrerepresentantene fra særkomiteene orienterer. 

 
5/23 Hovedstyrets møteplan for 2023 

Vedtak: 
Hovedstyret berammet følgende dato for møter i 2023: 
21. februar 
28. februar-1. mars. Strategisamling (oppstart etter lunsj 28.februar) 
14. mars 
25. april 
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23. mai 
13. juni 
22. august 
4. september 
16. oktober 
17. november (RS-forberedende møte) 
14. desember 
 

 
6/23 Oppnevnelse av varamedlem i Lovkomiteen 
 Vedtak: 
 Hovedstyret vedtok å oppnevne Berit Sjøholt som vara i Lovkomiteen for gjenværende 1 års 
 periode, frem til RS 2023. 
 
 Bakgrunn: 

Ved en inkurie ble det ikke valgt varamedlem i Lovkomiteen ved RS 2022, og Hovedstyret bes 
om å formelt oppnevne kandidat til dette vervet, dette etter dialog med valgkomiteen. 

 

 
7/23 Oppnevning av representanter til NKKs komiteer og utvalg i 2023 
 Vedtak:  
 Hovedstyret vedtok å oppnevne følgende sammensetning til komiteer og utvalg: 

(De som velges for 2 år starter ny periode, de som velges for 1 år sitter siste halvdel av sin 
oppnevningsperiode) 

 

Særkomité for utstillinger (NSU) 

 
 

Oppnevnes for: 

Roger Sjølstad Leder 2 år 

Karl Eddie Berge Representant fra AHF 2 år 

Avklares når ny sammensetning i DUK 
er klar Representant for DUK 1 år 

Petter Steen Representant fra UK 2 år 

Wenche Charlotte Lagmo 
 

2 år 

Bjørg W. Andreassen 
 

1 år 

Anniken Holtnæs HS representant 
 

   
Sportshundkomiteen (SHK) 

 
 

Oppnevnes for: 

Liv McDowell representant for lydighet - Leder 1 år 
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Morten R. Larsen repr. for RIK 1 år 

Ellinor Antonsen representant for brukshundprøver (NBF) 2 år 

Marianne Ono Njøten representant for kreativ lydighet 1 år 

Ghita Fossum rallylydighet 1 år 

Terje Frode Bakke 
representant for LC, vannprøver og 
trekkhundpr. 1 år 

Annika Maria Elisabeth Vestman  representant fra agility 2 år 

Øyvind Juul Schjetne representant for mentaltester 1 år 

Linda Stensrud HS representant 
 

 

 

Jakthundkomiteen (NJK) 

 
 

Oppnevnes for: 

Kjell Arild Haugen (gr. 5)  Leder 2 år  

Bård Oterholt (gr. 4) 
 

2 år 

Trude Granhus (gr.3) 
 

1 år 

Tom Kjetil Ims (gr. 6)  
 

1 år 

Marte Ottesen (gr. 7)  
 

1 år  

Svein Scheie (gr. 8 - retriever)  
 

2 år 

Inge Bergland (gr. 8 - spaniels) 
 

1 år 

Tom Rune Lund HS representant 
 

 

 

Sunnhetsutvalget (SU) 

 
 

Oppnevnes for: 

Astrid Indrebø Leder 1 år 

Frode Lingaas 
 

1 år 

Heidi Lund 
 

2 år 

Ida Myhrer Grime 
 

1 år 

Ingvild Espelien 
 

2 år 
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Terje Lindstrøm 
 

2 år 

Wenche Charlotte Lagmo 
 

1 år 

Dag Inge Bruflot HS representant 
 

 

Konfliktutvalget 

 
 

Oppnevnes for: 

Christian Egeberg Leder 1 år 

Kirsten Bjørnelykke 
 

2 år 

Anica Johannessen  
 

2 år 

 
   
Komité for hedersbevisninger 

 
 

Oppnevnes for: 

Aase Jakobsen Leder 2 år 

Trond Storsveen 
 

1 år 

Torunn Sørbye 
 

1 år 

   
NKKs BSI-gruppe 

William Bredal 
  

   
Representant til styret i Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund 

William Bredal 
  

 
 Bakgrunn:  
 Tiden for oppnevning til komiteer og utvalg er der igjen, og det fremlegges kandidater på 
 bakgrunn av forespørsel til klubber/forbund. 

 

8/23 Søknad om fritak fra saksbehandlingsgebyr  
 Vedtak: 
 Hovedstyret vedtar, etter søknad fra Norske Harehundklubbers forbund, at kull 217430 kan 
 registreres, men forutsetter at saksbehandlingsgebyret betales. Hovedstyret ber 
administrasjonen om å utrede sanksjoner inkl. gebyrets størrelse, samt rutiner for inkasso. 

Bakgrunn 
Norske Harehundklubbers Forbund søker i brev datert 8. november 2022 om fritak fra å 
betale gebyr gitt til oppdretter på kull 217430 før unghundene kan omregistreres til eierne.  
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Begrunnelsen for søknaden er at kullet er viktig for den norske harehundrasen hygenhund, 
som har lave registreringstall. Kullet vil bidra i fremtidig avl for å opprettholde lav 
innavlsgrad. 
Bakgrunnen for saksbehandlingsgebyret, er at NKK har opprettet bruddsak på oppdretter 
fordi tispa fra snaue 14 mnd. da valpene ble født. 

  
9/23 Retningslinjer for publisering av bilde og film på arrangement  
 Vedtak: 
 Hovedstyret vedtok å innta henvisning til retningslinjer for publisering av bilder og film av 
 identifiserbare personer i alle arrangementsregelverk.  
  

Retningslinjer for publisering av bilder og film gjeldende for arrangører, deltakere og besøkende på 
NKKs arrangementer: 

1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle identifiserbare 
personer på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. 

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør skriftlig samtykke brukes. Det er 
kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film. 

3. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier. 
4. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for 

eksempel Facebook, eller andre nettsteder med begrenset tilgang. 
5. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.  
6. Dersom arrangør selv, eller ved hjelp av andre, skal filme eller strømme hele arrangementet, 

skal dette eksplisitt opplyses om. Strømming av barn og unge under 15 år kan ikke foretas 
uten samtykke fra barnet selv og foresatte.   

7. Arrangør vil kunne ta vinner-/ plasseringsfoto og publisere disse ut fra en allmenn interesse. 
Den enkelte utøver/ deltager/ utstiller/ ekvipasje må selv ta et aktivt valg og reservere seg fra 
vinner-/ plasseringsfoto.  

8. Det skal utpekes en ansvarlig som ivaretar GDPR-hensynet i tråd med retningslinjene. 
 
Bakgrunn 
NKK har mottatt noen henvendelser som gjelder anledningen for arrangører, deltakere og 
besøkende til å dele film og bilder i forbindelse med arrangementer. Vi ser at en del av 
enkeltmedlemmers/ deltageres tilfeldige deling av bilder og film kan være ulovlig. Norsk 
Kennel Klub ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og 
videreformidling av bilder og film.  

 
10/23 Dommerhonorar Sportshundkomiteen  
 Vedtak: 
 NKKs Hovedstyre vedtar det forelagte forslaget, og presiserer at endring av honorarer 
 skal vedtas av HS. 
 
 Dommere kompenseres for både dagsinnsats og forarbeid.  
 Dvs si at AG og Rallydommere skal honoreres med et tillegg pr designet bane.  
 • Honorar pr dag, uavhengig av stevne-ID kr 1.500,-.  
 • Tillegg pr designet bane kr. 50,-. 
 • Konkurranseleder honoreres som ringsekretær kr 700,- pr dag / kr 1.000 for to dager. 
 Honorarsatsene er ment som maks-priser. 
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Bakgrunn: 
Tidligere i år vedtok HS nye satser for eksteriørdommere. NKKs Sportshundkomite (SHK) har 
utarbeidet forslag til nye satser for dommere under SHK.   

 

11/23 Hovedstyrets forståelse av vedtak 31/20 om stopp i utbetaling av dommerstøtte 
 Vedtak: 
 Hovedstyret vedtok å fastholde at vedtak 31/20 er ment å stoppe utbetaling for årene 2020 
 og 2021. Dette begrunnet i NKKs økonomiske situasjon i 2020 og 2021.og at alle skal 
likebehandles.  

Bakgrunn 
Hovedstyrets har mottatt brev fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) 21.november hvor de 
ber om at HS utbetaler dommerstøtte for 2020 og 2021 med henvisning til HS-vedtak 31/20 
og 34/22.  

FKF anfører at HS sin kompetanse ikke er å avskjære utbetaling for 2020 og 2021, men kun 
har myndighet til å utsette utbetaling. Etterbetaling av støtte er ikke inntatt i budsjett for 
2022. Vedtak om modell for dommerstøtte er vedtatt av RS 2018 i sak 4 e.    

12/23 Norsk Jaktchampionat Bandhund (N J(B)CH) gyldig for Finsk utstillings championat 
 Vedtak: 
 NKKs hovedstyre støtter Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) i denne saken og vedtok å 
 sende saken videre til behandling i Nordisk Kennel Union. 

 
Bakgrunn: 
Medlemmer av NEKF har kontaktet Forbundsstyret, da dem har fått avslag på sin  
søknad om finsk utstillingschampionat etter utstilling i Finland.  
Finske Kennel Klubben (FKK) begrunner dette med følgende: FKK tildeler ikke finsk 
utstillingschampionat på grunnlag av bandhundprøver, da de ikke anser dette å være 
rasetypiske jaktprøver for elghunder av rasen Norsk Elghund Grå. 

13/23 NKKs 125 års jubileum -budsjett, jfr. HS sak 145/22 
Vedtak: 
Hovedstyret tok fremlagte planer og budsjett til etterretning.  

 Bakgrunn: 
Hovedstyret ber om at administrasjonen utarbeider budsjett for de tilleggs aktiviteter som er 
nødvendige for å få til økt oppmerksomhet rundt åremålet. Hovedstyret behandler dette på 
sitt møte i januar. Jfr. vedtak i HS-sak 145/22.  
 

14/23 Mandater særkomiteer – justering etter Lovkomiteens uttalelse i sak 4/2022 
 Vedtak: 
 Hovedstyret vedtok de reviderte mandatene for NSU, Sportshundkomiteen, og 
Jakthundkomiten. 

 
Bakgrunn: 
Uttalelse fra Lovkomiteen i sak 4/2022 viste at mandatene til NKKs særkomiteer måtte 
oppdateres for å samsvare med Hovedstyrets fullmakt til å delegere i disiplinærsaker.  
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15/23 Organisering av agility i egen klubb 
 Vedtak: 
 NKKs Hovedstyre vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som får i mandat å vurdere 
 organisering av  agility i egen klubb, alternativt se på hvordan dagens ordning kan ivareta 
 sportens behov bedre. Modellen arbeidsgruppen utarbeider må kunne benyttes av andre 
 grener/sporter.  
 Administrasjonen i samarbeid med arbeidsgruppens HS-representanter utarbeider og 
 kommer tilbake til Hovedstyret med forslag til mandat og tidsplan. Hovedstyret ser 
 viktigheten av en grundig prosess hvor det forankres godt mellom de ulike berørte gruppene. 
 Saken skal sendes ut på høring. 

Hovedstyrets representanter i arbeidsgruppen vil være Øystein Eikeseth samt Linda Stensrud 
som også stiller på vegne av Sportshundkomiteen. 
Representasjon fra miljøene ivaretas ved representasjon fra KG Agility. 
Administrasjonen oppnevner sin representasjon. 
 
Bakgrunn 
Kompetansegruppen for Agility har lenge hatt et ønske om å organisere agilitysporten i en 
egen klubb, underlagt NKK. De har fremlagt et forslag/notat, som de ønsker at NKK skal jobbe 
videre med for å endelig kunne realisere etablering av en agilityklubb.  

16/23 Tildeling av Konge- og NKK pokaler 
Vedtak: 
NKKs Hovedstyre vedtok den fremlagte planen for tildeling av å ta saken til orientering. 
 
Bakgrunn: 
I henhold til praksis har NKKs administrasjon satt opp tildeling av Kongepokal og NKK-pokal 
etter rulleringsordning.  

 
17/23 Norgesmesterskap 2023 

 Vedtak: 
 NKKs Hovedstyre vedtok å ta saken til orientering. En plan for representasjon ble besluttet at 
Hovedstyret gjør i sitt neste HS-møte. 

 
Bakgrunn: 
I henhold til praksis har NKKs Administrasjon satt opp liste over terminfestede 
Norgesmesterskap for 2023. 
Det tas forbehold om endringer på sted og datoer. 
 
Det er mange arrangementer i løpet av året. Administrasjonen mener det er svært viktig med 
tilstedeværelse på denne typen arrangementer, og klubbene setter stor pris på at noen 
deltar fra NKK. Oppnevning av HS representanter til NM arrangement, gjøres årlig når 
terminlisten for jakt- og brukshundprøver er klar.  
 
På HS møte 120/08 ble oppnevnelse av HS representanter til NM arrangementer, delegert til 
administrasjonen og oppnevnelsen skal gjøres pr e-post.  
 
For å synliggjøre viktigheten av tilstedeværelsen også for HS/NKK så bør en av 
representantens oppgave på disse arrangementene være å ta bilder og skrive en kort sak 
som kan publiseres på våre nettsider. 
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Møtet avsluttet kl. 20.20 
Neste ordinære Hovedstyremøte er berammet til 21. februar 2023. 
     

    Tom Øystein Martinsen 

  
Nils-Erik Haagenrud       Øystein Eikeseth  
 
 
Linda Stensrud        Dag Inge Bruflot  
 
 
Hilde Charlotte Solheim       Anniken Holtnæs 
 
 
Tom Rune Lund        Janne Gregersen 
 
 
Geir Ottesen        
 


