
 ÅRSBERETNING 2010/2011 
 

Organisasjon 
Styret har i beretningsåret bestått av: Leder Stein Wahlstrøm, nestleder Egil Hanseseter, kasserer Sten 
Henriksen, sekretær Sjur Danielsen, styremedlemmer Hans Kristian Øfstaas, Knut Jørgen Nordby og 
Øystein Frorud  
Varamenn: Knut Erland Hansen og Pål Kullerud 
Det har i 2010/2011 vært avholdt 6 styremøter.  
Medlemsantallet pr. 31.12.2010 var 374 medlemmer (367+5+2). 
 
 

Møter og samlinger 
Årsmøte 2009/10 ble avholdt torsdag 25. mars på Ditt Gjestehus ved Momarken med 63 medlemmer til 
stede. 
 
Rep. møte. 
Knut Jørgen Nordby og Sjur Danielsen (+ fullmakt for Sten Henriksen) representerte ØHK i april på 
representantskapsmøte i NHKF som var lagt til danskebåten Stena Line. Kåre Ødemark deltok også i 
egenskap av medlem valgkomité og Stein Wahlstrøm i egenskap av varamann til styret i NHKF. 
Stein Wahlstrøm ble enstemmig valgt som ny leder av Norsk Harehundklubbers Forbund. 
ØHK ønsker han lykke til med dette viktige vervet. 
 
Formannsmøte ble avholdt på Garder Kurs og Konferansesenter. Østfold var representert med Sjur 
Danielsen samt Anne Margrethe Tangen som representant for avlsråd drever. 
Nytt av året var at alle avlsråd ga en statusrapport om avlsarbeidet for hver enkelt rase. 
 
NKK region Østfold årsmøte 14. februar 2011 
ØHK har rett til å stille med 3 representanter. Bjørn Eriksen sitter som varamann til styret og Bengt Fagerlie 
er medlem av valgkomité. Rune Kynningsrud er foreslått som varamann revisor. 
Sten Henriksen møtte på årsmøtet for ØHK. 
 
Dommerkurs 
Det har i løpet av våren 2010 blitt gjennomført dommerkurs under kyndig ledelse av Kåre Ødemark og Egil 
Hanseseter i Huskvarna sine lokaler ved Tunevannet, Sarpsborg. Det var totalt 11 deltakere, noe vi som 
forening bør være svært godt fornøyd med og lover godt for dommerstanden videre. Pr 1. mars er 5 stk 
innstilt fra ØHK som godkjente dommere.  
 
Dommersamlingen ble i år gjennomført som en praktisk jaktdag i skogen med oppsummering på Høytorp 
Fort. Alle som hadde gjennomført vårens dommerkurs var spesielt invitert til å delta på samlingen. Dette var 
et fint tiltak og dommerelevene fikk fremføre for dommerkollegiet et resyme av dagens hendelser i skogen. 
Det ble servert en enkel varmrett som falt i god smak. 
 
Medlemsmøte ble avholdt 30.09.2010 på Høytorp Fort, denne gangen var det den kjente viltkonsulenten, 
utmarksteknikeren, skribenten, foredragsholderen, hundetreneren og jegeren Dagh Bakka som snakket om 
rovvilt og jakten på disse. G-Sport Mysen oppdaterte forsamlingen på Garmin Astro GPS hundepejl. Det var 
loddsalg med flotte gevinster. Det var mange som hadde funnet veien til Høytorp denne kvelden og det er 
hyggelig at medlemsmøtene våre har så bra deltakelse. Det forplikter og vi håper å kunne tilby spennende 
emner også for fremtidige møter 
  
 
 



Harejaktkurs 
ØHK arrangerte vellykket “Harejaktkurs” med 10 unge deltakere 
søndag 28.11.2010 med jaktdag i Aremarks skoger og med Schweizerstøver Wepsi til Henning Nilsen  
Mandag 06.12.2010 med teorikveld med pizza og brus, deltakerne fikk utdelt diplom for gjennomført kurs. 
Stor takk til Stein Wahlstrøm, Bengt Fagerlie og Svein Olsen som tok seg av det praktiske med kurset. 
 
Ulv 
Ulv i Østfolds skoger er helt klart den største begrensingen vi har til å utøve vår kjære hobby. ØHK har ikke 
egne ressurser som i særlig grad kan delta i den offentlige debatt som finner sted. Vi må søke allianser med 
andre ressurssterke organisasjoner som har dette på dagsorden. NHKF og NKK har en viktig rolle og som 
lokalklubb er det viktig å legge press på forbund og kennelklubben. Vi venter fremdeles på at NKK skal 
tilkjennegi sin policy med hensyn til ulv, ref. høringsbrev 2010. 
 

Utstilling / Aktiviteter. 
Figursti 2010 ble avlyst på grunn av for mye snø i skogen. 
 
ØHK hjemmeside 
Hjemmesiden til ØHK fungerer meget bra. Det er vårt mål at dere skal finne ny aktuell informasjon om 
aktiviteter i klubben, resultat fra utstillinger og jaktprøver samt mange nyttige linker. Alle medlemmer 
oppfordres til å besøke www.ohk.no  
Vi tar gjerne innspill fra våre medlemmer med forslag på ting vi kan bli enda bedre på. Henvendelsen rettes 
til: redaksjon@ohk.no 
 
Grasrotandelen, norsk tipping 
Østfold Harehundklubb er registrert som Grasrot mottaker. Det betyr at alle som registrerer spillekortet sitt 
med ØHK som mottaker så vil 5 % av innsatsen bli tilført vår klubb. Vi er 374 medlemmer og pr 31.12.2010 
var det kun registrert 7 spillere med ØHK som mottaker. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å være med 
å ta et krafttak her. Målsetningen for 2011 bør være 100 registrerte spillere noe som vil gi klubben 
kjærkommen inntekt uten at det koster noe ekstra for hver og en av oss. 
 
Jaktprøver 
Kåre Ødemark har vært ansvarlig for påmelding til ÅP, EP og RR og Stein Wahlstrøm ansvarlig for SP 
prøva. 
 
Utstillingen Høytorp Fort 2010 
Utstillingen fant sted søndag 13. juni med dommerne Göran Hallberger og Torbjørn Granheim, antall 
påmeldte hunder var 75. Nok en gang takk til utstillingskomiteen for vel gjennomført arrangement.  
 
Beagle, 16 måneder gamle TYRIBERGET’s LISSY, eier Morten Åsen - ble "Utstillingens vakreste hund". 
Beste jaktpremierte støver ble finsk støver Echolo’s Lea, eier Einar B. Rønneberg.  
Beste jaktpremierte småhund ble beagle Tyriberget’s Flekken, eier Helge R. Juvet. 
 
Unghundfremvisning 2010 

Årets unghundframvisning ble, i likhet med de fire foregående år, avholdt i Aremark ("Elgfestivalen").  
Årets unghundframvisning samlet 19 hunder, rasevis fordelt med 4 beagle, 5 drever, 2 dunker, 6 finsk støver, 
1 haldenstøver og 1 hygen. 9 av disse fikk tildelt 1.grad og de øvrige fikk 2.grad 

Som den beste av samtlige valgte dommer Jan Myrvold avslutningsvis finsk støver SKJELBREIEN’S 
LUSSI NO44106/09, tilhørende Torleif Mathisen, Skjeberg. 

Dressurkurs 
Reidar Berger og Kåre Ødemark har avholdt dressur kurs. Martin Wik har hatt hunder til sauerenhetsbevis i 
Skjeberg.  
  



Jaktprøver 
SP CACIT 04.11.2010 

Drever Se SIMBA 20312/07, eier Lars Dahl, Kråkerøy, ble vinner av småhundprøven og den oppnådde 
også CACIT. Gratulerer! 

Av de 10 startende hundene, jaget 8 til premiering. 
 
Småhundprøven 2010 

Drever BLOKSBERG’S ESSI 2 S64528/2008 tilhørende Dick Edman, Ed, ble prøvens beste hund med 
1rå+1rå+3rå. Vi gratulerer! 

Av de opprinnelig 23 påmeldte hundene, var det 19 som fullførte prøven, og av disse jaget 16 til premiering. 
Resultater: 11x1pr. – 3x2pr. – 2x3pr. – 3×0. Samtlige premieringer var på rådyr. 
Østfold Dreverklubb vant klubbkampen mot Dalslands Dreverklubb med 388 poeng mot svenskenes 291 
poeng. 
 
Dreverlandskamp i Finland  
Drever Skogstigens Zorro til Ole Jørgen og Sten Henriksen deltok i årets dreverlandskamp mellom 
Finland, Sverige og Norge. Den oppnådde 1.pr. og ble tredje beste hund i sammendraget. Med sin prestasjon 
var det nordiske jaktchampionatet sikret, vi gratulerer. Norge kom på 2. plass i landskampen etter Finland 
 
Nordisk støvermesterskap i Finland 
Dunker Stella til Øystein Kvisler var med som reserve til Nordisk Mesterskap for støvere. Det ble ikke 
behov for Stella på det norske laget, men da turen først var tatt dit bort, ble det likevel prøvestart. Resultatet 
ble flotte 94,5 poeng og nordisk jaktchampionat. 
 
EP – prøvene i januar og februar 2011  
Prøvene avlyst på grunn av vanskelige føreforhold. 
 
Klubbkamp støvere 2011, Munkedal Sverige: 
Følgende ekvipasjer var tatt ut til å representere ØHK i Klubbkampen mellom Bohuslän-Dals Stövarklubb, 
NHK og ØHK 15. og 16. Januar i Munkedal Sverige. Hamilton støver Seppo 17983-06 til Fredrik Lund 
Finsk støver Bloksbergs Veerpee 23810-07 til Egil Hanseseter Finsk støver Belger Du Nord Willy S40397-
07 til Espen U. Johannesen. Pga av snøforholdene ble prøven utsatt til 12. og 13. februar, Hamilton støver 
Nipas Donna til Gisle Magnussen skulle erstatte Finsk støver Veerpee som måtte melde forfall pga løpetid. 
Dessverre ble denne også avlyst pga vanskelige snøforhold. 
      

         

DM 2010 

Finsk støver JARO 11752/03 tilhørende Torbjørn Andersen ble årets DM-vinner. Med til sammen 373 
konkurransepoeng og 1EP gikk den helt til topps. Vi gratulerer! 

På de neste plassene fulgte finsk støver HERO 00153/04, eier Per Kr. Stubberud (367 kp og 1EP), dunker 
STOLT 09528/06, eier Jon A. Berger (355 kp og 1EP) og finsk støver Bloksbergs VEERPEE 23810/07, eier 
Egil Hanseseter (328 kp og 2EP). 

Disse fire hundene gikk dermed videre til NM  

Premiefordelingen ble 3x1EP – 3x2EP – 3x3EP – 5x0EP.    
 
NM for støvere 2010 

Det var jevnt i toppen når årets NM-vinner skulle kåres! Hamiltonstøver RS-KITA I 12504/05 tilhørende 
Rune Sliper, Vennesla, gikk helt til topps etter en jevn kamp med finsk støver BOSSMÅLAS DIXON 
S54137/2005 til Kåre Usterud, Froland, som endte på samme poengsum – 411 konkurransepoeng. På tredje 
plass kom finsk støver FLEKKEN 00152/04, eier Jon Kvisli, Vegårshei, med 410 poeng. 



Fra vår klubb deltok finsk støver BLOKSBERG’S VEERPEE 23810/07 til Egil Hanseseter og dunker 
STOLT 09528/06 til Jon A. Berger. Veerpee jaget full tid begge dager og oppnådde 381 poeng og 1EP, noe 
som ga en flott 6. plass. Stolt hadde ingen premie los første dag, men jaget full tid andre dagen og det 
resulterte i 287 poeng totalt, 2EP og 15.plass. 

 
NM for småhunder 2010 

Årets NM-vinner ble beagle M S HUGIN 19669/01, tilhørende Frank Tveiten, Byremo. Den oppnådde til 
sammen 253 poeng. På de to neste plassene fulgte drever TANJA 10830/05 til Kjetil Bakke (245,3 
poeng) og drever KUNGBERGETS FURIA S31210/2002 til Jørn-Inge Thomassen (230,2 poeng). 

Østfold-hundene drever SKOGSSTIGENS ZORRO til Ole Jørgen og Sten Henriksen og drever 
HVEEMSÅSEN’S AYA til Bjørn Ekre endte på h.h.v. fjortende og nittende plass, med 184,6 poeng resp. 
100 poeng. 

 

ÅP prøve, beste hund 
Støver 
Hamilton støver 09725/05 Vilja med 2x 1Ha, eier Knut Erland Hansen  
Småhund, beste hund 
Drever NO 42300/09 Ekko med 2x 1Rå, eier Kjell Arve Kure 
 
Utmerkelser 
Årets støver:   Finsk støver Bloksbergs Veerpee 23810-07 til Egil Hanseseter 
Årets småhund:  Drever Skogstigens Zorro til Ole Jørgen og Sten Henriksen 
 
 
 
Nye Jaktchampioner i året: 
Rase  Reg  nr  Hundens navn  Ny tittel  Eier 

Beagle  16461/06  Trixi  N JCH  Lars‐Jørgen Krohg 

Drever  21551/05   Uto‐Una  N JCH  Steinar Eriksen 

Drever  01424/07  Dreverdalen's Lizzie  N JCH  Knut‐Jørgen Nordby 

Dunker  08491/08  Gjermaa's Toya  N JCH  Øystein Kvisler 

Finsk støver  17853/08  Barack  N JCH   Einar B. Rønneberg 

Finsk støver  S40397/2007 Belger Du Nord Willy  N JCH  Espen U. Johannesen 

Finsk støver   23810/07  Bloksbergs Veerpee  N JCH  Egil Hanseseter 

Haldenstøver  12854/07  Charlie  N JCH  Rune Strøm 

Hamiltonstøver  17983/06  Seppo  N JCH  Fredrik Lund 

Hamiltonstøver  22780/03  Nipa's Donna  N JCH  Gisle Magnussen 

 
 

Ø.H.K. vil til slutt gratulere alle hundeeiere  som har oppnådd 
premier på utstilling og jaktprøver denne sesongen og takke alle som på en eller annen måte har 

bidratt til å gjennomføre våre aktiviteter. 
En spesiell takk til jaktprøvedommere i Østfold Harehund klubb. 

  
For styre  
Stein Wahlstrøm 


