
 ÅRSBERETNING 2012/2013 
 
 

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  
Varamedlemmer: Jon Atle Berger og Olav Unnestad 
Det har i 2012/2013 vært avholdt 6 styremøter.  
 
Medlemsantallet pr. 31.12.2012 var 336 medlemmer (331+5). Dette er en nedgang på vel 5 % i forhold til 
fjoråret og denne tendensen ser ut til å vedvare. Det er oppfordring til alle medlemmer om aktivt å gå ut for å 
rekruttere nye medlemmer. Spesielt yngre jegere er det viktig å få rekruttert til klubben. 
 

Møter og samlinger 
Årsmøte 2011/2012 ble avholdt torsdag 29. mars på Ditt Gjestehus ved Momarken med 63 medlemmer til 
stede. 
 
Rep. møte. 
Knut Jørgen Nordby, Hans Kristian Øfstaas og Sjur Danielsen representerte ØHK i april på 
representantskapsmøte i NHKF som var lagt til Gardermoen. Sjur Danielsen 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.  
 
Dommersamlingen ble i år gjennomført som en praktisk jakt dag i skogen med oppsummering på Høytorp 
Fort. Det ble servert en enkel varmrett som falt i god smak. 
 
Medlemsmøte ble avholdt torsdag 27. september på Høytorp Fort  
Fantastisk mange av våre medlemmer hadde funnet veien til Mysen denne kvelden og det forteller oss hvor 
viktig det er at klubben arrangerer medlemsmøter med interessante temaer. 
Denne gangen hadde vi vært så heldige å få veterinær Hilde Søiland Larsen til å foredra om følgende 
interessante emner hos hund: 
Luktesans og ventilering - Infeksjonsforebyggende tiltak - Infeksjon i øvre luftveier 
- Øre- og bihulebetennelser – Kennelhoste – Vaksiner - Nedsatt immunitet – ervervet immunsvikt 
”Belastningsproblemer” som ofte er relatert til aktivitet – Stoffskifte - Zoonoser fra ville dyr. Videre holdt 
G-Sport ved Pål Dramstad ett informativt innlegg om nyheter vedr Garmin Astro hundepejl. 
 
Ulv  
Problemer knyttet til ulv er fortsatt det som opptar Østfold jegeren aller mest. Utviklingen er dyster og de 
fremtidige ulvesonene ser så langt ut til å forbli uendret. Østfold, deler av Akershus og Hedmark skal fortsatt 
være dyrepark for ulven som alibi for myndighetenes rovdyrpolitikk. Grenserevirene er fortsatt å regne som 
ikke eksisterende og situasjonen i Rømskog er nå prekær. Det samme gjelder Dals-Ed/Halden/Linneklepp 
flokken. Foreningen Ny Rovdyrpolitikk arrangerte folkemøte i Halden og her var storings- og fylkestings-
politikere invitert til å delta i debatten. Halden Kultursal var fylt til randen, hele 300 fremmøtte, og samtlige 
politikere måtte innrømme at ikke noe annet politisk tema på deres dagsorden var i nærheten av å samle så 
mange engasjerte mennesker. Da gjenstår det å se om våre politikere er seg sitt ansvar bevisst og endrer 
kursen i sine partiprogram frem til stortingsvalget høsten 2013.  



 
Utstilling / Aktiviteter. 

 
Figursti 2012 ble arrangert 1. mai med 106 startende 
Klubbmester ble ESPEN CARLSEN med 170 poeng (fullt hus) vi gratulerer! Stevnet ble et vellykket og 
bra gjennomført arrangement, som forøvrig ble avholdt i et tilnærmet sommerlig vær. Takk til alle dere som 
stilte opp som hjelpemannskap og fikk det hele vel i havn! 
 
ØHK hjemmeside 
Her jobber redaksjonen ufortrødent videre og med en viss stolthet må vi kunne si at kvaliteten er god og 
oppdateringer fra ulike arrangement/jaktprøver være seg i klubbens regi eller fra andre skjer fortløpende. 
Nytt av året er at vi har lagt ut dreiebok fra DM prøva i november og nå sist fra EP prøven i februar. 
Det er helt utrolig å se hvilken interesse dette har og antall besøk sier oss at dette er noe vi skal fortsette med. 
Videre er det fortløpende lagt ut foreløpige resultat (ikke bekreftet/godkjent i dommermøte) fra ÅP.  
Takk til Karin Flinkop som setter av så mye tid til dette arbeidet. 
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 
 
Jaktprøver 
Kåre Ødemark har vært ansvarlig for påmelding til EP, Anne M. Tangen ansvarlig for SP og Knut Jørgen 
Nordby for ÅP og RR 
 
Utstillingen Høytorp Fort 2012, søndag 10. juni  
Dommerne Håkan Hedekäll (beagle og drever) og Tore Reistad (øvrige raser) dømte til sammen 62 hunder, 
av disse var det 40 som fikk premiegraden “Excellent”. 
Drever NJ(D)CH NUCH JW TINKA 20320/06 ble best av alle, eier Terje Korsmo fra Maura. 

Tinka ble også utstillingens beste jaktpremierte småhund. 

Beste jaktpremierte støver ble finsk støver NUCH RAJO 01041/08 til Reidar Berger. 

Dagens rasevinnere: Beagle Jarotoppen’s Bea til Anne -Marie Solberg, drever JW Tinka til Terje Korsmo, 

dunker Stolt til Jon A. Berger, finsk støver Rajo til Reidar Berger, hamilton Rs-Basse til Sven T. Kittilsen og 

russisk støver Klokkarsteinen’s I-Blondi til Tom H. Skammelsrud. 
 
Dressurkurs 
Reidar Berger og Kåre Ødemark har avholdt dressur kurs.  
 



Unghundfremvisning 2012 

Fint utstillingsvær til tross, så møtte kun 9 hunder til bedømmelse ved unghundframvisningen i Aremark 

2 dunker, 5 finsk støver, 1 hamilton og 1 luzerner. Da framvisningens beste hund skulle kåres, falt dommer 

Tore Reistads valg på dunker ODIN NO 44325/11 tilhørende Øystein Kvisler. 
 
  

Jaktprøver 
 
Småhundprøven 2012 

Drever Sagløkken’s B-LUNA, eier Arild Andersen fra Ski ble prøvevinner med 1.rå+1.rå+3.hare. Gratulerer 

som prøvevinner! 14 hunder startet på prøven, og av disse oppnådde 13 premiering. Premiene fordeler seg 

slik: 1×1.hare – 9×1.rå – 1×2.rå – 2×3.rå. Svenskene vant klubbkampen mellom Dalslands Dreverklubb og 

Dreverringen Østfold. 
       

DM 2012 
ØHK stod som arrangør av DM 2012 
25 hunder var påmeldt med rasefordeling som følger: 
4 dunker, 16 finsk støver, 1 haldenstøver, 3 hamilton og 1 hygen. 
Dunker BS-LISSI 04762/06 til Ingar Lie og Ole A. Langedrag ble DM-vinner med en totalsum 
på 350 pp/366 kp, oppnådde LISSI 1. EP.  
På de neste plassene fulgte finsk støver PIIA 08466/07 til Terje Ouff med 327 pp/343 kp og 1. EP, 
hygenhund Se KING 25443/07 til Roy Dramstad med 329 pp/344 kp og 2. EP og hamilton KOLOÅSEN’S 
SHANKLY NO34196/10 til Roger Henriksen med 312 pp/327 kp og 2. EP. Disse fire hundene kvalifiserte 
seg til NM-deltagelse. Vi gratulerer samtlige med oppnådde premieringer! 
 
NM for støvere 2012 Nordmarka, arrangør Norsk Harehundklubb 
20 hunder rasevis fordelt med 1 dunker, 11 finsk støver, 1 haldenstøver, 4 hamilton og 3 hygen.  Fra Østfold 
deltok hamilton KOLOÅSEN’S SHANKLY/Roger Henriksen og hygen Se KING/Roy Dramstad. 
 
Hygen Se King 25443/07 levde opp til sitt navn og tok Kongepokalen og ble NM vinner. 
Våre hjerteligste gratulasjoner til Roy Dramstad! 
Se KING oppnådde 396 konkurransepoeng og tok med det en klar seier og Østfold fikk Norgesmesteren for 
andre året på rad, det tillater vi oss å være stolte av! På de neste to plassene kom haldenstøver LISE 
24208/07 til Asbjørn og Erik Ringeli med 375 poeng og finsk støver KULLÅSEN’S JARO NO49133/09 til 
Martin Ringsrud med 371 poeng.  
 
NM for småhunder 2012, arrangør Romerike Harehundklubb 
Beagle BRODERN’S Tino 24659/08, eier Øyvind Lukashaugen fra Elverum ble NM vinner og oppnådde 
201,2 poeng. Deltagerne fra Østfold, beagle TYRIBERGET’S KIKKI til Arve Myhre og beagle TRIXI til 
Lars Jørgen Krogh, endte på h.h.v. 12. plass med 140 poeng og 16. plass med 104 poeng. 

Nordisk støvermesterskap- Småland Sverige 
Her møttes 12 støvere til dyst, deriblant finsk støver BLOKSBERGS VEERPEE med eier Egil Hanseseter. 
Svenska Stövarklubben var arrangør i samarbeid med Smålands Stövarklubb og stedet for prøven var 
Vrigstad i Småland. Veerpee nådde ikke helt opp i konkurransen. Vinner ble finsk støver Bossmålas Dixon, 
eier Kåre Usterud, Norge. 
 
Schillerlandskampen 2012 
Beste hund ble Linus til Pål Dramstad med 190 poeng, vi gratulerer! 
 



EP – prøve februar 2013 med innlagt klubbkamp 
1 dunker, 10 finsk støvere og 6 hamilton var påmeldt til eliteprøven lørdag 16. og søndag 17. februar 
Finsk støver Ae-DINA NO45148/10 eier Kjell Myrås, ble en soleklar vinner med 391pp/408kp.  
På de neste to plassene kom finsk støver Bloksbergs Tone 23811/07 til J.og S. Danielsen med 373pp/389kp 
og hamilton støver Seppo 17983/06 til Fredrik Lund 370pp/386kp.  
Den årlige klubbkampen med Bohuslän-Dals Stövarklubb og Norsk Harehundklub inngikk som del av 
prøven. Til å representere ØHK var finsk støver Ellie til Karsten Berg, finsk støver Belger Du Nord Wilma 
til Martin Wik og hamilton støver Koloåsen’s Rex til Sigbjørn Berg. ØHK vant klubbkampen 843kp fulgt av 
Norsk HK 789kp (AE-Dina, Stoy og Jessi) og deretter Bohuslän-Dals Stövarklubb 721kp (Festis, Walter og 
Buvakullens Jazz) 
Totalt oppnådde 10 hunder elitepremiering, fordelt med 7x1.EP og 3x2.EP, 59% premiering 
 
ÅP prøve 2012/2013 
Det ble totalt 68 påmeldte og 3 RR prøver. Antallet premieringer vil bli referert på årsmøte etter at 
dommermøte er avholdt. 
 
Utmerkelser 
Årets støver:   Blir offentliggjort på årsmøte  
Årets småhund:  Blir offentliggjort på årsmøte 
 
Nye Jaktchampioner i løpet av året: 
Rase  Reg  nr  Hundens navn  Ny tittel  Eier 

Drever  20439/08  Sagløkken’s B‐LUNA  N JCH  Arild Andersen 

Drever  NO39185/09  Gråbeinjakta's Cico  N JCH  Jens og Jørn Holene 

Finsk støver  23811/07  Bloksbergs Tone  N JCH   Sjur og Jørn Danielsen 

Finsk støver  NO30476/09  Ellie  N JCH  Karsten Berg 

Hygen  NO58650/10  Pondus av Holmerud  N JCH  Karl Ole Solberg 

Hygen  25443/07  Se King  N JCH  Roy Dramstad 

         

Nye Utstillingschampioner i løpet av året: 
Rase  Reg  nr  Hundens navn  Ny tittel  Eier 

Drever  15419/08  Hveemsåsen's Iver  N UCH  Harry Skaarud 

S UCH S JCH 

Drever  NO42300/09  Ekko  N UCH  Kjell Arve Kure 

Finsk støver  01041/08  Rajo  N UCH  Reidar Berger 

 
 

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 


