
Østfold Harehundklubb 
Aktivitetskalender for ØHK 2011. 

 
Jaktprøver: 

 Åp fra 10. september til 23. desember 2011 og fra 1. januar til 29. februar 2012. 
 RR, rådyrrenhetsprøve, 10. september til 23. desember 2011 og fra 1. januar til  

29. februar 2012. 
 Sp, småhundprøve, 11.11 – 17.11.2011 
 Ep prøver 21. – 22. januar og 18. – 19. februar 2012    

 
Kurs: 

 Dressurkurs av hund. Kåre Ødemark og Reidar Berger avholder vært sitt. Kursene 
starter opp rundt april/ mai hvert år. Disse kursene blir som regel holdt i Skiptvet og 
Marker/Aremark. 
 

Figurjakt: 
 Årets figurjakt lørdag 2. april 

 
Utstillinger: 

 Unghundfremvisningen vil finne sted ved Kirkeng Camping i  Aremark, 
søndag 8. mai, samme sted som ”Elgfestivalen” Påmelding fra kl 09.00 
Bedømmelsen begynner kl 10.00. Avgift kr 150,-. Dommer Tore Reistad 
Påmelding ved fremmøte – husk stamtavle og gyldig vaksinasjonsattest 
 

 Hundeutstilling 2011, søndag 29. mai, ved Høytorp Fort - Mysen 
Dommere: CATHARINA LINDE-FORSBERG - dømmer beagle 
                   ARNSTEIN HAGEN – dømmer øvrige raser     
Påmelding senest 10. mai til: 
Espen Carlsen 
E-post: es-carls@online.no  Mobil 97162288 
Avgift kr. 320,- sendes ØHK v/Sten Henriksen, Guderudløkka 48, 1809 Askim, på 
kontonr. 1100.40.90405. Påmeldingsskjema kan lastes ned fra ØHK hjemmeside 
www.ohk.no eller sidene til Norsk Kennelklubb www.nkk.no 
 
Påmelding kan også gjøres på web (via NKK’s system). Frist for dette er 14.mai. 
 

Møter: 
 Årsmøte – torsdag 31. Mars 2011 kl. 19.00. Sted: Ditt Gjestehus - Mysen 
 Medlemsmøte – avholdes torsdag 29. september, kl 19.00 på restaurant Fortet, Mysen 

Veterinær Hilde Søiland Larsen kåserer om hund med spesielt fokus på problemer 
med øre/nese/hals hos drivende hunder. Einar B. Rønneberg kåserer om innjaging av 
unghund. G-Sport Mysen forteller siste nytt om Garmin Astro. 

   
Andre møter/ aktiviteter hvor det er kun et utvalg som har anledning til å møte er: 

 Rep. møte. April. 
 Jaktprøvedommersamling – begynnelsen av september hvert år. 
 Styremøter 5 – 6 ganger pr år.  

 
Hjemmeside 

 Sørg for å holde deg oppdatert på aktiviteter i regi av ØHK gjennom hele året ved å 
besøke hjemmesiden vår – www.ohk.no 

 



Østfold Harehundklubb 
Østfold Harehundklubb er Norges største harehundklubb. Kjenner du noen som vil være 
medlem så bare ta kontakt med en av våre styre medlemmer. 
 
  


