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ÅRSBERETNING 2018-2019 
 

 

Organisasjon 
Styret har i beretningsåret bestått av: Leder, Jan Freddy Granstrøm, nestleder Tore Mølmshaug, 

kasserer Lars Snopestad, sekretær Lars-Jørgen Krohg, styremedlem Morten Svendsen. 

Varamedlemmer: Øystein Kvisler og Per Ole Ruud. 
Det har i 2018-2019 vært avholdt 6 styremøter.  

 

Medlemstallet pr. 31.12.2018 var 327, derav 3 æresmedlemmer. Det er en nedgang på 15 fra 

forrige år. Styret sender en oppfordring til alle medlemmer om aktivt å rekruttere nye 

medlemmer. Spesielt yngre jegere er det viktig å få rekruttert til klubben. 

 

Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr 14133 og totale eiendeler på kr. 494140. 

Møter og samlinger 
Årsmøte  

2017-2018 ble årsmøtet avholdt torsdag 22. mars 2018 på Høytorp Fort med ca 80 

medlemmer til stede. God stemning og mange velfortjente premier til fornøyde 

hundeeiere. 

 Jaktchampionat ble tildelt Hamiltonstøver Ullangårdens Stej til Roger Henriksen.  

Årets støver: Hamiltonstøver Nipa’s Mia til Arne Steen 

Årets småhund: Drever Glundbergbakken’s   Raja til John Kristian Solbrekke og 

Ole Jørgen Henriksen. 

 

 

Rep. møte. 

Jan Freddy Granstrøm og Lars-Jørgen Krohg representerte ØHK i april på 

representantskapsmøtet i NHKF som også i år var lagt til Gardermoen.  

 

Ledermøte  

På ledermøtet i august møtte Jan Freddy Granstrøm.  

 

Dommersamling  

Dommersamlingen ble i år avholdt lørd. 1. sept. Etter en fin dag i skauen med bra loser var 30 

dommere samlet på Høytorp til gjennomgang av dagen og en enkel servering.  

 

Medlemsmøte 

Medlemsmøtet ble holdt den 25.02.2019 på Høytorp Fort. Dagens gjest og forleser var Tor Ola 

Dehli fra «STORFANGST» som holdt foredrag om lokkejakt på rev og kom med noen gode tips 

om hvordan lykkes med denne jaktformen. Ca 65 medlemmer hadde en trivelig kveld, og praten 

gikk lett rund bordene. Det var tydelig at revejakt var et fengende tema sjøl for ihuga harajegere. 
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ØHK hjemmeside 
Her legges det løpende ut nyhetsstoff av interesse. I tillegg finnes all informasjon om klubben 

tilgjengelig her. Sjur Danielsen er redaktør. Henvendelse rettes til  redaksjon @ohk.no  

 

 

Jaktsti / Utstilling / Aktiviteter. 
 

Figursti 2018: 

Lars Erik Minge ble nok en gang klubbmester i figurjakt 2018 med 159 poeng. Hele 118 skyttere 

deltok ved klubbens figurjakt i Svinndal 1. mai. Vi retter samtidig en stor takk 

til hjelpemannskapet som bidro til å få arrangementet vel i havn. 

 

Utstillingen Høytorp Fort 10.juni 2018: 

Sommerværet ga en flott ramme rundt utstillingen og dommerne Anne Marit Olsen og Jan 

Myrvold sørget for god og rettferdig bedømmelse. Totalt 87 påmeldte hunder. 

Beagle NJV-17 Sweet Courage Aragorn til Bent Prestby ble BIS, utstillingens vakreste hund! 

 

 

 

 

Jaktprøver 
 

Knut Jørgen Nordby har vært ansvarlig for påmelding til ÅP og RR. Anne M. Tangen ansvarlig 

for SP, og Tore Mølmshaug for EP. 

 

 

Småhundprøven   9-15. nov. 2018: 

Totalt 20 drevere og en beagle stilte til start. Mange gode prestasjoner med totalt 

16 premierte hunder.  Drever Fallaskogens Pazzo til Henrik Falch ble vinner av 

Småhund prøven med 164 premiepoeng.  
        

DM, distrikt 5,    1-2. nov. 2018: 

DM ble i år arrangert av Norsk Harehundklubb i Nordmarka med 23 påmeldte 

hunder. Finsk støver EH Sanna til Robert Nygård som representerer Østfold HK 

oppnådde 1. EP og tredjeplass totalt og klar for NM-deltagelse. 
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NM støver 2018: 

Buskerud Harehundklubb var arrangør av NM 2018, med hovedkvarter i 

Lampeland. Østfold var representert med finsk støver EH Sanna til Robert 

Nygård. Resultatet ble en hederlig 8. plass i det harde selskapet med 1EP. Vinner 

ble finsk støver Fb Kalle til Svein Tore Kristiansen. 

 

Nordisk Mesterskap for Drevere 2018. 

Dreverringen Østfold og Østfold Harehundklubb sto som arrangør for 

mesterskapet hvor 4 hunder fra hver nasjon stilte til start. Stamkvarteret var ved 

Solstrand ved Ørje. Et vellykket arrangement med mange gode hunder og 

fornøyde hundeeiere. Svenskene tok kaka denne gangen med en overlegen lagseier 

og nordisk mester ble Trumslagarbortällets Jetzon til Lars Linder fra Sverige. 

 

NM for småhund 2018 

NM for småhund gikk av staben i Trøndelag, med 20 godt kvalifiserte hunder. 

Mange harepremieringer preget resultatlistene. Vinner ble drever Bergeråsens 

Hulda til Rune Hedegart. ØHK hadde ingen deltagere på NM dette året. 

 

EP-prøve februar 2019:  

Totalt 11 hunder stilte til start på årets EP prøve. Bra resultater på Eliteprøva med 

3×1.EP, 3×2.EP og 4×3.EP. Prøvens vinner ble finsk støver Eh Ela til Tor Johan 

Klund. 

 

ÅP prøve 2018-2019: 

God deltagelse på ÅP denne sesongen med 60 påmeldte hunder. Mange 

premieringer og gode opplevelser i skauen. Detaljerte resultater kunngjøres på 

våre hjemmesider. 
 

 

Utmerkelser 

  Årets støver, årets småhund samt nye jaktchampioner kunngjøres på årsmøte. 
 

 

 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 styret 

Lars-Jørgen Krohg (sek.) 
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