
 ÅRSBERETNING 2011/2012 
 
 

Organisasjon 
Styret har i beretningsåret bestått av: Leder Knut Jørgen Nordby, nestleder Egil Hanseseter, kasserer Sten 
Henriksen, sekretær Sjur Danielsen, styremedlemmer Hans Kristian Øfstaas, Martin Wik og Øystein Frorud  
Varamenn: Knut Erland Hansen og Jon Atle Berger 
Det har i 2011/2012 vært avholdt 6 styremøter.  
 
Medlemsantallet pr. 31.12.2011 var 356 medlemmer (351+5). Dette er en nedgang på 5 % i forhold til 
fjoråret og denne tendensen ser ut til å vedvare. Dette kan sannsynligvis ses i direkte sammenheng med færre 
registrerte harehunder og problemer med ulv i være jakt terreng.  

 
 

Møter og samlinger 
Årsmøte 2010/2011 ble avholdt torsdag 31. mars på Ditt Gjestehus ved Momarken med 57 medlemmer til 
stede. 
 
Rep. møte. 
Knut Jørgen Nordby, Hans Kristian Øfstaas og Sten Henriksen representerte ØHK i april på 
representantskapsmøte i NHKF som var lagt til Gardermoen. Kåre Ødemark deltok også i egenskap av 
medlem valgkomité og Stein Wahlstrøm som leder av styret i NHKF. 
 
Formannsmøte ble avholdt på Garder Kurs og Konferansesenter. Østfold var representert med Knut Jørgen 
Nordby samt Anne Margrethe Tangen som representant for avlsråd drever. 
Avlsrådene ga en statusrapport om avlsarbeidet for hver enkelt rase. 
 
NKK region Østfold  
Bjørn Eriksen sitter som varamann til styret, Bengt Fagerlie er medlem av valgkomité og Rune Kynningsrud 
varamann revisor. Årsmøtet i år er berammet til 19. april 2012 kl. 19.00 
 
Dommere 
ØHK har i løpet av jaktprøvesesongen 2011/2012 fått autorisert ytterligere 2 nye dommere. Dommerkurset 
som ble holdt våren 2010 har totalt gitt klubben 7 nye dommere og vi står igjen med 3 aspiranter som fortsatt 
mangler å få dømt en harelos før de er autoriserte dommere. 
 
Dommersamlingen ble i år gjennomført som en praktisk jaktdag i skogen med oppsummering på Høytorp 
Fort. Det ble servert en enkel varmrett som falt i god smak. 
 
Medlemsmøte ble avholdt torsdag 29. september på Høytorp Fort  
Mange medlemmer hadde funnet veien til Restaurant Fortet på Mysen denne kvelden. 
Einar Rønneberg holdt et flott og lærerikt kåseri med tema “fra valp til Champion” hvor spesielt stor vekt 
ble lagt på valpens første levemåneder og hvor viktig det er å benytte denne perioden til å prege/trene 
hunden på riktig måte. Hans erfaring var at dette legger basis grunnlag for et godt og velfungerende liv som 
jakthund i team med eier. Kåseriet kan anbefales på det varmeste for andre Harehundklubber å ta del av. Pål 
Dramstad avsluttet kvelden med å oppdatere forsamlingen med de siste nyheter vedrørende Garmin 
hundepejl. Vi var mange som reiste hjem denne kvelden med nye ideer i bagasjen om hvordan vi skal gå 
frem neste gang vi får ny valp i huset. 
 



Ulv  
Sesongen 2011/2012 har vært noe mindre belastende enn foregående sesonger. Det har sammenheng med at 
Dals-Ed/Halden flokken og Linneklepp flokken har blitt til en gruppe og at antall individer er færre. Det er 
allikevel grunn til stor bekymring da det er overveiende sannsynlig at nye ulver vil prøve å etablere seg. 
Det skal bli spennende å se hvordan rovdyrforliket fra i fjor iverksettes og at vi endelig får nødvergeretten 
gjort gyldig. ØHK har over en lengre periode vært bekymret for at vi ikke kan tilby gode og sikre terreng til 
jaktprøver. ØHK har søkt NKK og fått innvilget dispensasjon til å avvikle prøver utenfor for vårt naturlige 
hjemmeområde.  
 
Utstilling / Aktiviteter. 

 
Figursti 2011 ble arrangert 7. mai og Jan Olav Stordal ble klubbmester med 170 poeng. 
Det var 79 startende. 
 
ØHK hjemmeside 
Vi får mange tilbakemeldinger fra våre medlemmer og andre i harehundmiljøet om at hjemmesidene våre 
fungerer bra, og det er alltid hyggelig. Vi retter en spesiell takk til redaktøren  Karin Flinkop for dette arbeid.  
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. Foreløpig er vi kun 8 registrerte 
spillere, med langt over 300 medlemmer så er dette for dårlig. Husk det er aldri for sent å registrere 
spillerkortet med ØHK som mottaker 
 
Jaktprøver 
Kåre Ødemark har vært ansvarlig for påmelding til ÅP, EP og RR og Anne M. Tangen ansvarlig for SP  
 
Utstillingen Høytorp Fort 2011 
Utstillingen fant sted søndag 29. mai, dommere var Catharina Linde-Forsberg (beagle) og Arnstein Hagen 
(øvrige raser). 
Av de 55 hundene som ble bedømt, oppnådde 34 “Excellent”, så kvaliteten må sies å ha vært god. Nok en 
gang takk til utstillingskomiteen for vel gjennomført arrangement.  
 
Beagle ABSOLUTELY SPOTLESS HAWANA ble utstillingens vinner. Den ble også utstillingens beste 
jaktpremierte småhund. Eier er Janne Sandbakken, Konsmo. 
Beste jaktpremierte støver ble dunker NUCH NJCH STOLT tilhørende Jon Atle Berger. 
 
Unghundfremvisning 2011 
Ved klubbens unghundframvisning møtte 14 hunder til bedømmelse. Synd at ikke flere hadde tatt turen til 
Aremark i det flotte mai-været! 
Rasevis fordelte hundene seg med 3 drever, 1 dunker, 2 finsk støver, 2 haldenstøver, 1 hamilton, 2 hygen og 
3 schweizerstøver. Som best av dem alle valgte dommer Tore Reistad til slutt schweizerstøver LOKE 
NO42941/10, eier Sven Arild Alvim. 
 
Dressurkurs 
Reidar Berger og Kåre Ødemark har avholdt dressur kurs.  
  



Jaktprøver 
 
Småhundprøven 2011 
Drever NAVERUDS ÄLLING S41522/2008 til Morten Svendsen, Tomter, ble vinner av årets 
småhundprøve med 1. pr. hare. Vi gratulerer!  
Beagle TRIXI 16461/06 til Lars Jørgen Krogh jaget også til 1.pr. hare og fikk da ved den beregning som 
legges til grunn når beste hund skal kåres, samme poengsum som Älling. Det ble dermed alderen som til 
slutt ble avgjørende da prøvevinner skulle tas ut.  
Det var 17 hunder påmeldt til prøven, men 3 av disse ble trukket. Av 14 startende oppnådde 10 hunder 
premiering: 2×1.pr. hare – 6×1.pr. rå – 1×2.pr. rå – 1×3.pr. rå – 4x0pr. 
Beagle-klubbkampen som ble arrangert i forbindelse med prøven, ble vunnet av ØHK. 
 
Dreverlandskamp i Sverige  
Drever Skogstigens Zorro til Ole Jørgen og Sten Henriksen deltok i årets dreverlandskamp mellom Sverige, 
Finland og Norge. Den oppnådde 2x1Rå 1x2RÅ og ble fjerde beste hund i sammendraget.  
Sverige vant landskampen med Norge som nummer 2 
 
EP – prøve januar 2012 
6 hunder, fordelt med 2 dunker, 2 finsk støver og 2 hamilton, var påmeldt til “Januar-prøva” 
Finsk støver BLOKSBERGS ODIN I 23805/07, eier Dag Vegard Svendsby, ble prøvevinner. 
Med full tid begge dager, 1.EP og en samlet poengsum på 371 premiepoeng/388konkurransepoeng gikk den 
til topps på resultatlista, en plass den forøvrig også hadde etter første dag. 
Full tid begge dager og 1.EP fikk også hamilton VILJA 09725/805 til Knut Erland Hansen. Den endte på 
353 premiepoeng/365 konkurransepoeng. 
Følgende elitepremieringer ble oppnådd: 2x1EP – 1x2EP – 1x3EP 
 
EP – prøve februar 2012 
12 hunder, fordelt med 2 dunker, 6 finsk støver, 3 hamilton og 1 schweizer 
Vinner av prøva ble finsk støver BELGER DU NORD WILLY S40397/07 til Espen U. Johannesen 
Willy jaget full tid begge dager og fikk totalt 390 poeng. Tett innpå kom hamilton SEPPO 17983/06 til 
Fredrik Lund. Den jaget også full tid begge dagene og endte på 388 poeng. På tredje plass kom hamilton 
HAGETS VISSLA S52240/2009, eier Marcus Sundstrøm, med 356 poeng. Disse tre fikk da 1EP. 
Følgende elitepremieringer ble oppnådd: 3x1EP – 1x2EP – 2x3EP 
 
Klubbkamp støvere 2012, Munkedal Sverige: 
Følgende ekvipasjer var tatt ut til å representere ØHK i Klubbkampen mellom Bohuslän-Dals Stövarklubb, 
NHK og ØHK lørdag 14. og søndag 15. 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.  
Det ble en klar seier til det svenske laget, med ØHK på andre og Norsk HK på tredje plass. Prøvevinner ble 
hamilton Tessy til Kent Karlsson. Den jaget til 3.pr. begge dagene og ble forøvrig eneste hund som 
oppnådde EK-premiering. 
       

DM 2011 
Dunker TORTÅSEN’S VALBORG X-02753/08 tilhørende Hans Christian Hauge (NHK) ble vinner av 
DM i Nordmarka. Med full tid og høye egenskapspoeng begge dager, ble det seier med til sammen 395 
premiepoeng/412 konkurransepoeng. 
På de neste plassene kom finsk støver BELGER DU NORD WILLY til Espen U. Johannessen (ØHK), 
dunker BS-LISSI til Ingar Lie og Ole A. Langedrag(VHK) og finsk støver BLOKSBERGS VEERPEE til 
Egil Hanseseter (ØHK). Disse fire gikk videre til NM i Snåsa.  
Vi nevner at av de 25 startende hundene, jaget 11 til 1. EP 
 



NM for støvere 2011 Snåsa 
Finsk støver Bloksbergs Veerpee og Egil Hanseseter har vært å finne høyt oppe på premielistene gang på 
gang, og kroner dette med å vinne NM 2011 i en sylskarp konkurranse mot de beste harehundene som er å 
oppdrive, så dette er vel fortjent og ØHK gratulerer så mye med dette fantastiske resultat. 

Kampen om tittelen var utrolig jevn. Bloksberg’s Veerpee endte på 398 poeng, deretter fulgte dunker 

Tortåsen’s Valborg til H.C. Hauge og finsk støver Harefallet’s Ekko til S. Rinden, begge med 397 poeng. 

Finsk støver Belger du Nord Willy til Espen U. Johannesen hadde full tid og 190 poeng første dag, men det 

stoppet opp med 70 losmin. Dag 2. Totalt ble det 336 poeng og 11.plass. 
 
NM for småhunder 2011 

Seier og NM-tittel gikk til drever NJCH JW RONJA tilhørende Kay Roar Olsen, Krokstadelva.  

Ronja, som for øvrig også ledet etter 1.dag, fikk totalt 253,2 poeng.  

Østfold-hundene Tyriberget’s Kikki til Arve Hansen og Skogsstigens Zorro til Ole J. og Sten Henriksen 

oppnådde begge gode plasseringer. Kikki kom på fjerdeplass med 204,2 poeng og Zorro på syvende plass 

med til sammen 197 poeng. 

 

Nordisk Mesterskap for Beagle 

Beagleringen Norge stod som arrangør av mesterskapet 

TRIXI til Lars Jørgen Krogh ble nr. 2 i Nordisk Mesterskap for Beagle, 

oppnådde 1hare + 2hare. Vi gratulerer! 

 
ÅP prøve 2011/2012 
Det ble totalt 68 starter, totalt 44 hunder. Antallet premieringer ble også 44, og av disse er det 19 stk 
1.premie: 8×1.hare – 9×1.rå – 2×1.rev 
ÅP prøve, beste hund 
Støver - Finsk støver Belger du Nord Wilma S40403/2007, eier Martin Wik, Skjeberg, med 2×1.ha+1×2.ha  
Småhund - Drever Sagløkken’s B-Luna 20439/08, eier Arild Andersen, Ski, med 2×1.rå+1×2.hare 
 
Utmerkelser 
Årets støver:   Finsk støver Belger du Nord Willy til Espen U. Johannesen  
Årets småhund:  Drever Naveruds Âlling til Morten Svendsen 
 
Nye Jaktchampioner i året: 
Rase  Reg  nr  Hundens navn  Ny tittel  Eier 

Drever  S41522/08   Naveruds Âlling 
N JCH    
S JCH  Morten Svendsen 

Finsk støver  23805/07  Bloksbergs Odin I  N JCH   Vegard Svendsby 

Hamiltonstøver  09725/805  VILJA   N JCH  Knut Erland Hansen 

Hamiltonstøver  NO34196/10  Koloåsens Shankly  N JCH  Roger Henriksen 

 
For øvrig har finsk støver Belger Du Nord Willy med eier Espen U. Johannesen oppnådd tittel Nordisk Jakt 
Champion. Vi gratulerer. 

 
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  
Knut Jørgen Nordby 


