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ÅRSBERETNING 2020-2021 
 

 

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

kasserer Rune Kynningsrud, sekretær Lars-Jørgen Krohg, styremedlem Morten Svendsen. 

Varamedlemmer: Vidar Minge og Per Ole Ruud. 
Det har i 2020-2021 vært avholdt 5 styremøter.  

 

Året 2020 ble unntaksåret med en Korona-pandemi herjende over hele verden. Dett påvirket også 

vår organisasjon med avlysninger av tradisjonelt årsmøte, jaktsti og utstilling. Heldigvis kunne 

tradisjonelle jaktprøver gjennomføres. Unntaket var DM og NM-arrangementene som ble avlyst. 

 

Medlemstallet pr. 31.12.2020 var 301, derav 3 æresmedlemmer. Det er en nedgang på 10 fra 

forrige år. Styret sender en oppfordring til alle medlemmer om aktivt å rekruttere nye 2020 

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

 

Regnskapet for 2020 viser et underskudd på kr 7470 og totale eiendeler på kr.425182.  
 

Møter og samlinger 
Årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 30.07.2020 hjemme hos Lars-Jørgen Krohg. Møtet ble 

avholdt ute i tråd med smittevernreglene, og var viktig for å få refundert MVA i eksisterende år. 

Kun 8 medlemmer stilte opp. Årsberetning, regnskap og aktivitetsplan ble gjennomgått. Øvrige 

årsmøtesaker ble utsatt til 2021. 

 

 

Rep. møte. 

Årets representasjonsmøte ble avlyst pga Covid-19..  

 

Ledermøte  

Ledermøtet ble avlyst pga Covid-19. 

 

Dommersamling  

Dommersamlingen (5.sept.) ble i år avholdt på tradisjonelt vis med små grupper fordelt over hele 

Østfold. Trivelig dag i skauen med mange interessante diskusjoner, og hundeprestasjoner. 

Fellessamling etter skauturen lot seg ikke gjennomføre pga Covid-19. 
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Dommerkurs. 

Det ble avholdt dommerkurs for jaktprøvedommere. Instruktører var Kåre Ødemark (kursleder) 

og Sigbjørn Berg. Hele 17 deltagere stilte opp på teoridelen, og mange har allerede fullført 

aspirantperioden. Meget hyggelig at nye jaktprøvedommere blir rekruttert, og vi ønsker lykke til 

oppgavene i årene som kommer. Stor takk til positive og dyktige instruktører. 

 

 

Medlemsmøte 

Medlemsmøte måtte avlyses pga Covid-19. 

 

 

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 2020: 

Figurstien 2020 og 2021 ble avlyst pga Covid-19. 

 

 

Utstillingen Høytorp Fort  

ØHKs tradisjonelle utstilling på Høytorp ble avlyst i 2020. 

 

 

 

Sporprøver 

 
Det har vært stor aktivitet i spor gruppa. Vi har avholdt alle prøvene 4 ordinære, 2 bevegelige 

blodspor og en fersksporprøve. Totalt stilte 95 ekvipasjer til start noe vi er meget fornøyd over. 

Vennskapskampen Beagle mellom Danmark, Sverige og Norge måtte dessverre innstilles og vi 

avholdt en klubb konkurranse for Beagle hvor Aha Knertens Jairo med fører Bjørn Halvorsen ble 

prøvevinner. Fersksporprøven stilte 14 ekvipasjer til start hvor 5 av ØHK’s medlemmer klarte 

godkjenning på sin ettersøkshund. 

En stor takk til Spor-komiteen v/ Arve Hansen 
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Jaktprøver 
 

Knut Jørgen Nordby har vært ansvarlig for påmelding til ÅP og RR. Stein Wahlstrøm ansvarlig 

for SP, og Tore Mølmshaug for EP. 

 

 

Småhundprøven   13-19. nov. 2020: 

 

Drever  Glundbergbakken’s Niilo til Svend Bredo Gasmann ble vinner av Småhund prøven med 165 

premiepoeng/175 konkurransepoeng. 17 ekvipasjer stilte til start, 11stk med 1. Rå – 

1 stk 1. Re – 2 stk 2 Rå – 3 stk 3 Rå. 
 

     

 

EP-prøve 13. og 14. feb. 2021  

Totalt 9 hunder stilte til start under meget kalde og vanskelige forhold. 

Prøvevinner ble Brynsåsens Zita til Runar Thon med 2EP. Schweizerstøver Bosse 

til Jarle Thon oppnådde også 2EP, 

 

ÅP prøve 2020-2021: 

Meget god deltagelse på ÅP denne sesongen med 54 påmeldte hunder før jul og 

24 hunder på nyåret. Mange premieringer og gode opplevelser i skauen. Detaljerte 

resultater kunngjøres på våre hjemmesider.  
 

Utmerkelser 

• Årets Småhund; Drever  Glundbergbakken`s Pia Eier Ole Kristian Hattestad 

• Årets Støver;  Schweizerstøver   Bosse,  Eier Jarle Thon 
  

  Jaktchampioner (NJ(D)CH) 2020-2021: 

• Beagle OS Aron, eier Roar Lindbeck 

• Drever Glundbergbakkens Arro, eier John Aamodt Haug 

• Dunker Flicka, eier Magne Sæves 

• Finsk støver Bloksbergs Sika, eier Jørn Danielsen 

• Schweizer støver Bosse, eier Jarle Thon 
 

 

 Ø.H.K. vil til slutt gratulere alle hundeeiere  som har oppnådd 

premier på utstilling, sporprøver 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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