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SAK     3//2016 

 

  

UTTALELSE FRA LOVKOMITEEN   
 

 

1. Innledning 

 

Lovkomiteen fikk 12. oktober 2016 oversendt en henvendelse fra NKK om Norske 

Harehundklubbers Forbunds (NHKF) forslag til lover kan godkjennes. NHKF har tilpasset 

sine lover slik at raseringer kan innlemmes i forbundet. NHFK består av flere områdeklubber 

med varierende størrelse og aktivitetsnivå. Utenfor denne organiseringen har det oppstått 

raseklubber/ringer for alle harehundrasene hvorav Dunker-ringen er den største med ca 650 

medlemmer. 

  

I det oversendte notatet fra NKK er det uttalt at Hovedstyret  i  2010 vedtok å be Lovkomiteen 

å se på organiseringen av harehundrasene når det gjaldt frittstående raseklubber/ringers 

tilknytning til NHKF og klubb/ringmedlemmenes manglende medlemskap i en NHKF-

tilsluttet harehundklubb. Spørsmålet den gang var om medlemmene i raseringene oppfylte de 

krav som NKK hadde  med hensyn til bestemmelsen om at alle medlemsklubber måtte være 

tilsluttet NKK med alle sine enkeltmedlemmer med mindre Hovedstyret fant å innvilge 

unntak. Lovkomiteen konkluderte i 2010 med at medlemmene av raseringene burde være 

medlem i klubb tilknyttet NKK, ikke bare samarbeide med NKK. På bakgrunn av denne 

uttalelse og NHKFs nye lovforslag, er saken på nytt oversendt Lovkomiteen. 

 

NHKF har innhentet en uttalelse fra NKKs  Jakthundkomite som har konkludert med at de er 

tilfreds med at lovverket tilpasses slik at ringene kan innlemmes på frivillig basis over tid. 

 
 

2. Lovkomiteen ser slik på saken: 

 

Spørsmålet i saken er om NHKF kan stille krav om at medlemmene av raseringene innenfor 

NHKF også må være medlem av NKK, og om dette også er et ufravikelig krav etter NKKs 

lover.  

 

Etter NKKs lover § 2-1 tredje ledd skal NKKs medlemsklubber ha lover som samsvarer med 

den til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Det samme fremgår også av 

lovmalen § 2 – 1, første ledd. I tillegg uttales at klubben/underavdelingen må stå tilsluttet med 

alle sine medlemmer og være forpliktet til å støtte NKKs virksomhet. Ut over dette gjelder 

ingen spesielle vilkår for medlemskap. Lovmalen er i utgangspunktet obligatorisk, men 

Hovedstyret er gitt fullmakt til å gi forbund/klubber dispensasjon fra lovmalens bestemmelser 

dersom 

 

” disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er 

naturlig å søke medlemskap i”.  

 

En slik dispensasjonsmulighet er også uttalt i NKKs lover § 2 – 1 fjerde ledd, men ikke fra 

kravet om at medlemsklubben, som del av sin virksomhet, må arbeide for å fremme NKKs 

formål. 
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NHKF har endret sine lover for å tilpasse disse slik at raseringer kan innlemmes i forbundet. I 

§ 2 -1 (medlemskap) er det uttalt at som medlem kan opptas klubb som arbeider for å fremme 

NHKFs formål og har lover i samsvar med NKKs lovmal og NHKFs lover. Videre at 

klubbene/raseforeningene må stå tilsluttet med alle sine medlemmer og at medlemsklubbene 

er forpliktet til å støtte NHKFs og NKKs virksomhet. I § 2 -2 (medlemskontingent) fremgår at 

alle medlemmer i NHKFs medlemsklubber/raseforeninger også skal betale grunnkontingent 

til NKK i tillegg til kontingent til egen klubb. 

 

Lovkomiteen forstår det slik at moderklubben med dette ønsker å ha kontroll med 

raseforvaltningen også innenfor raseringene, slik at denne blir forvaltet i samsvar med NKKs 

regler og etter NKKs internasjonale forpliktelser mot FCI. Dersom raseforvaltningen skal 

utøves av klubber utenfor NKK-systemet, vil  NKK ikke ha den nødvendige kontroll med 

denne. Dette er synspunkter som Lovkomiteen har forståelse for og i samsvar med NKKs 

regler. Lovkomiteen mener at det enkelte forbund selv som utgangspunkt må ha stor frihet til 

å bestemme dette ut i fra prinsippet om at beslutninger skal treffes på lavest rasjonelle nivå, 

dersom lovreglene er i samsvar med NKKs lover. 

  

Lovkomiteens uttalelse fra 2010 støtter dette og at det som utgangspunkt bør kreves 

medlemskap i klubb tilknyttet NKK. Uttalelsen sier imidlertid intet om hvordan dette bør 

praktiseres nærmere. Dette er opp til NKKs Hovedstyre å bestemme. Man kan derfor innenfor 

disse rammer finne individuelle løsninger til det beste for alle parter. NKK som organisasjon 

har i egenskap av sin overordnede stilling kompetanse til en nærmere avklaring av praksis i 

disse forhold, også som nevnt spørsmålet om det kan dispenseres fra kravet om medlemskap i 

NKK. Et absolutt vilkår er derimot at klubbene/ringene må arbeide for å fremme NKKs 

formål.  

 

 

 

3. Konklusjon: 

 

a) Egne medlemsklubber eller raseringer innenfor NHKF må være tilsluttet  NKK med alle 

sine enkeltmedlemmer med mindre NKKs Hovedstyre finner å innvilge unntak. 

b) Det er et absolutt vilkår at klubbene eller raseringene fremmer NKKs formål. 

 

 

Uttalelsen er enstemmig. 
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