
"Harejaktkurs med drivende hund” 
 
Søndag, 28.11.10, hadde Østfold Harehundklubb, v/Stein Wahlstrøm, invitert til 
harejaktkurs med hund. 
Vi var til sammen 16 mann. Av disse var det 10 kursdeltakere. Geir Aarbu møtte  
som grunneier. Han stilte sin skog til rådighet for kurset. 
Henning Nilsen og hans schweizerstøver Wepsi skulle sørge for harelosen. 
Ivar Nilsen fikk den viktige jobben med å holde fyr i et varmende bål i det sure 
været. Svein Erik Olsen og Bengt Fagerlie fungerte som hjelpeinstruktører. 
Forholdene for harejakt var ikke de beste. Gradestokken viste minus 9, snøen falt 
ganske tett og det blåste i tillegg friskt. Men alle var positive og spent på om losen  
skulle varme frossene poster. 
Etter at kursleder, Stein, holdt en innføring om harejaktens opprinnelse, de forskjellige 
harehundrasene og hvordan selve jakten foregår, ble vi delt inn i grupper. Hver gruppe 
fikk anvist ”post” sammen med en hjelpeinstruktør med hagle. 
På grunn av det kalde været ble vi enige om å bli ved bålet til eventuelt ”uttak”. 
Snøfallet som hadde vart fra tidlig på natten gjorde at haren hadde ”gått” lite, men 
etter ca. 1 time hørte vi ”uttak” fra Wepsi, som er en meget erfaren harejager. 
Alle glemte straks snøvær og sno og stakk i vei til de anviste postene. Spenningen  
var stor på om haren skulle komme til dem. Losen gikk jamt og trutt med noen ”tap” 
innimellom, men dessverre kom aldri haren på skuddhold.  
Den gjallende losen som lød over den vinterkledte skogen fikk alle høre, og  vi fikk et 
innblikk i hundens arbeide. Samtidig forklarte gruppelederne om losens gang, ord og 
uttrykk etc. 
Etter noen timer begynte de yngste jegerne å bli skrubbsultene, så vi samlet oss i et 
grillhus hvor kursleder vartet opp med flesk og pølser til alle. Det smakte godt. 
Hunden som gikk i ”tap” da vi gikk for å spise, kom til grillhuset etter hvert, ble 
koblet, og vi gav oss for dagen. 
Alt i alt var alle fornøyd med en fin, og fohåpentligvis, en lærerik dag i skogen. 
 
Kurset ble avsluttet med en teorikveld mandag, 06.12.10. Tilstede var 13 mann fra 
dagen i skogen, pluss kursleder Stein Wahlstrøm og hans undersotter Svein og Bengt. 
Først så vi en film om hare og harejakt. Den viste blant annet hvordan haren levde 
gjennom et år, med formering, ernæring, predasjon osv. Stein tok så en. gjennomgang av 
kursheftet, som ble delt ut før dagen i skogen. Etter en eksaminasjon av guttene, ble det delt 
ut kursbevis. 
Som avslutning ble det servert pizza, brus og kaffe. Mens vi spiste gikk samtalen livlig 
om jakt og hunder. Noen fortalte om opplevelser fra jaktturer de hadde fått være med på. 
På spørsmål fra Stein om harejakt fristet til gjentakelse, svarte samtlige ja. 
Vi må bare håpe at det i fremtiden blir muligheter for harejakt med hund i  
vår del av landet. 
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