
 ÅRSBERETNING 2013/2014 
 
 

Organisasjon 
Styret har i beretningsåret bestått av: Leder Knut Jørgen Nordby, nestleder Martin Wik, kasserer Lars 
Snopestad, sekretær Sjur Danielsen, styremedlemmer Hans Kristian Øfstaas, Olav Unnestad og Øystein 
Frorud  
Varamedlemmer: Jon Atle Berger og Tore Mølmshaug 
Det har i 2013/2014 vært avholdt 6 styremøter.  
 
Medlemsantallet pr. 31.12.2013 var 332 medlemmer (327-4-1). Dette er en nedgang på 4 medlemmer i 
forhold til fjoråret og det kan tyde på at medlemsmassen vil holde seg stabil på dette nivået. 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 2012/2013 ble avholdt torsdag 21. mars på Ditt Gjestehus ved Momarken med 57 medlemmer til 
stede. 
 
Rep. møte. 
Knut Jørgen Nordby 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. 
 
Ledermøte ble avholdt på Garder Kurs og Konferansesenter lørdag 17. august. 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  
Rune Kynningsrud sitter som 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 26. september på Høytorp Fort  
I år hadde vi invitert Kåre Holmen fra forbundets Rovdyrutvalg til å foredra om det arbeidet de bedriver. I 
dette utvalget sitter også vår egen Einar B. Rønneberg. Til forskjell fra tidligere år var det kun ett tyvetalls 
medlemmer som hadde møtt frem. Rovdyrutvalget har innsett at Rom ikke er bygd på en dag, men at 
langsiktig arbeid med fokus på å bygge allianser med andre interesse grupper er av vesentlig betydning for å 
få gjennomslag for sine synspunkter. Det har dessverre vært svært lite å hente av støtte sentralt i NKK, men 
det er ett visst samarbeid med Jakthund divisjonen som kan utvikle seg videre. 
 
Videre holdt G-Sport ved Pål Dramstad ett informativt innlegg om nyheter vedr Garmin Astro hundepejl 
med spesielt fokus på den nye DC50 båndet. 
 
Ulv  
Grenserevirene er fortsatt å regne som ikke eksisterende og situasjonen i Rømskog er uendret. Det samme 
gjelder Dals-Ed/Halden/Linneklepp flokken. Samtidig ser vi at svenske politikere viser unnfallenhet i 
forhold til ulveproblematikken og vi vil garantert oppleve en betydelig innvandring av ulv fra Sverige. Vårt 
område vil da være første stoppested på ferden. På tross av ny regjering høsten 2014 og fagre løfter i 
valgkampen så er regjeringsforliket mellom Høyre/FrP/Venstre/KrF knyttet til ulv nok ett trist kapitel 
 



Jaktsti / Utstilling / Aktiviteter. 
Figursti 2013 ble arrangert 1. mai med 117 startende 
ESPEN CARLSEN gjentok prestasjonen fra i fjor, og tok med sine 170 poeng 
(fullt hus) plassen øverst på premielista. Vi retter samtidig en stor takk til hjelpemannskapet som bidro til å 
få arrangementet vel i havn. 
 
ØHK hjemmeside 
Her legger vi løpende ut nyhetsstoff av interesse. I tillegg finnes all informasjon om klubben tilgjengelig her. 
Karin Flinkop som har vært redaktør for hjemmesiden i mange år har nå bedt om avløsning. Vi takker Karin 
for det flotte arbeidet som er utført og håper vi kan bære arven videre med like flott hjemmeside. 
Vi tar gjerne innspill fra våre medlemmer med forslag på ting vi kan bli enda bedre på.  
Henvendelsen rettes til: redaksjon@ohk.no 
 

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 2013, søndag 9. juni 

Vi endte til slutt opp med 46 påmeldte hunder, men 5 av disse møtte ikke opp. 

Premieringene fordeler seg slik: 

Finsk støver Utanmyra Paavo SE26449/12 ble valgt som utstillingens vakreste hund, tilhørende Øystein Frorud 

21 x Excellent – 10 x Very good – 8 x Good – 1 Sufficient – 1 x 0pr. 

Luzernerstøver Øgår’n Missi NO52827/10, eier Svein Bakke og 

Schillerstøver Linus S46963/2009, eier Pål R. Dramstad, oppnådde CERT. 

Linus oppnådde med dette sitt UCH, og Missi ble kåret til beste jaktpremierte støver.  

I år hadde vi åpnet for bedømmelse av valper i alderen 4 – 9 mndr. Kun 3 valper deltok, og best av disse ble drever 

Carlsatorpets Dino SE60971/2012, tilhørende Svein Olsen. 

Dommere ved utstillingen var Ulf Wall (drever, hamilton og finsk støver) og Per Harald Sivesind øvrige raser. 
 
Dressurkurs 
Bengt Fagerlie og Kåre Ødemark har avholdt dressur kurs.  
 
Jaktprøver 
Småhundprøven 2013 
Drever Nattslagets Kiara SE20560/2011 ble vinner av klubbens småhundprøve med poengsummen 125,2, 
eier Bengt Helgesson, Kungshavn. Vi gratulerer! 
Prøven har gått i tidsrommet 15. – 21.11. og har hatt 9 hunder til start, fordelt med 2 beagler og 7 drevere. 
Det ble oppnådd følgende premieringer: 1 x 1.hare – 6 x 1.rå – 1 x 3.rå - 1 x 0. 
       

DM 2013 
Vestfold Harehundklubb stod som arrangør av DM 2013 
25 hunder var uttatt til mesterskapet med rasefordeling som følger: 
6 dunker, 12 finsk støver, 2 hamilton og 5 hygen. Hvorav hele 11ekvipasjer representerer ØHK 
Finsk støver Bloksbergs Tone 23811/07 til Sjur og Jørn Danielsen ble DM-vinner, hun endte opp med 337 
pp/350 kp og 1. EP  
På de neste plassene fulgte finsk støver Reeta NO41621/11 til Bjørn Morten Gaathaug med 327 pp/340 kp 
og 2. EP, finsk støver Ae-Dina NO45148/10 til Kjell Myrås med 2884 pp/300 kp og 2. EP og finsk støver 
Ae-Zeb NO45145/10 til Bjørnar og Dag Inge Bjørkevoll med 255 pp/269 kp og 3. EP. Disse fire hundene 
kvalifiserte seg til NM-deltagelse. Vi gratulerer samtlige med oppnådde premieringer! 
Fullstendig resultatliste se: www.vestf-harehund.ucoz.net 
 



Klubbkamp 2013  
Norsk Harehundklub, Bohuslän-Dals stövarklubb og Østfold Harehundklubb 
NHK stod som arrangør, men klubbkampen måtte dessverre avlyses da svenskene ikke greidde å stille lag og 
kampen skulle foregå samtidig med Nordmarksprøven 7. og 8. november. 
Fra ØHK var følgende hunder uttatt: 
Finsk støver 14328/08 Rondegløtt’s Kaisa til Espen Carlsen 
Finsk støver 23807/07 Bloksbergs Odin II til Torbjørn Larsen 
Hamilton støver NO34197/10 Koloåsen’s Rex til Sigbjørn Berg 
Disse valgte allikevel å delta på den ordinære EP prøven og oppnådde flotte resultat. 

Prøvevinner ble finsk støver RONDEGLØTT’S KAISA 14328/08 tilhørende Espen Carlsen. 

Tre av hundene fra Østfold oppnådde 1.EP og med det fyller de også kravet til Norsk Jaktchampionat: Finsk 

støver Rondegløtt’s Kaisa, eier Espen Carlsen, finsk støver Bloksbergs Odin II, eier Torbjørn Larsen og 

dunker Jago, eier Clas Kvisler. 

Hamilton Koloåsen’s Rex til Sigbjørn Berg oppnådde 2. EP. Vi gratulerer med flotte prestasjoner! 
 
 
NM for støvere 2013 Rauland, arrangør Telemark Harehundklubb 
20 hunder – fordelt med 3 dunker, 13 finsk støver, 3 hamilton og 1 schweizer. Østfold var representert ved 
DM-vinner Bloksbergs Tone til Sjur og Jørn Danielsen. Sammenlagt endte Tone på 272 pp/288 kp 
og 2EP. I sammendraget holdt det til 9.plass. 
NM vinner 2013 ble Dunker N JCH Tortåsen’s Ronja 09161/06, til Thor Mogen – Svene som fikk 
totalt 366 pp/384 kp og 1. EP. Våre hjerteligste gratulasjoner. 
 
På de neste to plassene kom finsk støver Harefallet´s ML Kasper 07592/07 til Magnar Lindstad med 352 
pp/366 kp og 1. EP, hamilton støver R-Roma 18978/08 til Trond Revhaug med 338 pp/353 kp og 2. EP  
NM-resultatene ligger på www.harehund.com 
 
NM for småhunder 2013 – Haltdalen/Løvåsen, arrangør Trøndelag Harehundklubb  
Til sammen 20 hunder skulle kjempe om NM-tittelen, h.h.v. 11 beagle og 9 drever.  
Drever NJ(D)CH Kvindølen’s Sandy 05255/08  til Jørn Aamand, Skien, ble NM-vinner med 212 poeng 
 
Fra vårt distrikt stilte drever UTO-UNA til Steinar Eriksen som ble nr. 5 med poengsummen 194, 
beagle TYRIBERGET’S KIKKI til Arve Hansen på 6.plass med 187 poeng, og drever SAGLØKKEN’S 
B-LUNA til Arild Andersen ble nr. 8 med 168,6 poeng. Gratulerer med flott innsats. 
Fullstendig premieliste se: http://nmthhk.no 
 
 
EP – prøve februar 2014  
1 Luzernerstøver, 1 Haldenstøver, 1 Schillerstøver, 1 Dunker, 5 Hamiltonstøver og 2 Finskstøver var 
påmeldt til eliteprøven lørdag 15. og søndag 16. februar. Opprinnelig var 11 hunder  klare for start, men 2 
hunder ble trukket/startet ikke.  

Hamiltonstøver MIA til Arne og Bodil Steen jaget til 3.ÅP begge dager, og endte med dette på 247/261 

poeng og 3.EP. Hun var for øvrig eneste hund som oppnådde premiering begge dager. Schiller 

ROLIGMOENS CONNI 19954/08, eier Asbjørn N. Kristensen, oppnådde  også 3.EP, med 

sluttsummen 246/258 poeng. Conni jaget til 2.ÅP dag 2 og hadde 83 premiepoeng fra dag . 

Disse to hundene var de eneste som oppnådd elitepremiering på årets «Februarprøve», ei prøve som – 

spesielt første dag – gikk under vanskelige forhold, noe som gjenspeiler seg i resultatlista. 
 
ÅP prøve 2013/2014 
Det ble totalt 46 påmeldte hvorav 1 RR prøve. 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  N 15419/08  Hveemsåsen’s Iver  N JCH  Harry Skaarud 

Drever  SE 20563/2011  Nattslagets Simba  N JCH  Terje Bergersen 

Finsk støver  23807/07  Bloksbergs Odin II  N JCH   Thorbjørn Larsen 

Finsk støver  14328/07  Rondegløtts Kaisa  N JCH  Espen Carlsen 

Finsk støver  S31276/2009  Belger du Nord Irma   N JCH  Trond Johannesen 

Dunker  NO 31604/10  Jago  N JCH  Clas Kvisler 

         

NM SP 2014 
ØHK skal være teknisk arrangør av NM for småhund 2014. Arrangementet vil være lørdag 1. og søndag 2. 
november. Stamkvarter vil være Solstrand Terrasse, Ørje. Vi oppfordrer alle medlemmer til å stille positivt 
opp om arrangementet. Det er nedsatt en NM komité som er godt i gang med forberedelsene, men dommere 
og tilgang til terreng er fortsatt ikke avklart. ØHK vil ha egne NM sider på hjemmesiden vår, følg med. 
Det vil bli en ytterligere redegjørelse av arrangementet i forbindelse med årsmøtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


