Årsberetning for Hedmark Harehundklubb for 2014
Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Marianne R. Grønvold
Nestleder:
Hans Olav Engen
Sekretær:
Stian Bjørnerud
Kasserer:
Knut Kjeverud
Styremedlem:
Glenn Espen Sparby
Styremedlem:
Kurt Johnny Moen
Varamedlem:
Yngve Lommerud
Varamedlem:
Anne Gjulem
Varamedlem:
Thomas Kristiansen
Æresmedlemmer: Alf O. Olsen, Arnfin Frantzen, Oscar W. Nilssen, Halvor Haug, Asle Wik og Egil
Tvedt.
Det er i beretningsåret avholdt 6 styremøter.
Hedmark Harehundklubb hadde i 2014 i alt 235 medlemmer, inkludert æresmedlemmene våre.
Dette er en oppgang på 5 stk fra forrige år.
NHKF avholdt sitt representantskapsmøte på Gardermoen 27. april. Leder og kasserer
representerte klubben her. 20. juni arrangerte NHKF jubileumsmiddag i forbindelse med sitt 60årsjubileum. Lederen representerte klubben. Leder stilte også på ledermøtet, som ble avholdt
16. august.
I desember var æresmedlemmer, utstillingsledere, jaktprøveledere og styret invitert til en sosial
aften med juletallerken på Slobrua. Det var en hyggelig kveld hvor det ble satt litt pris på de som
drar lasset for klubben.
Det ble i august avholdt tre dommersamlinger; en på Hedemarken, en i Engerdal og en i sørfylket. Med nytt jaktprøvereglement måtte samtlige jaktprøvedommere gjennom
dommeroppdateringen, for å fortsatt beholde sin autorisasjon. Dommersamlingene hadde altså
godt oppmøte.

Utstillinger
Som tidligere har vi avholdt 2 utstillinger, samt vært teknisk ansvarlig for en tredje.
Morokulienutstillingen: ble avholdt den 18.mai. 39 hunder var påmeldt for dommer Per Harald
Sivesind. Best in show ble drever Se Luna til Jan Rune Gåserud. Det var herlig sommervær og alle
så ut til å kose seg både i og rundt utstillingsringen. Et meget flott arrangement! Utstillingsleder
var Geir Linnes.
Hedmarksutstillingen: ble i år avholdt på Slåstad 7. juni. Dommer for dagen var Oscar W.
Nilssen. 40 hunder var påmeldt, og best in show ble finskstøver Harefallet’s M L Ari til Magnar
Lindstad. Været var lettskyet og behagelig for to- og firbente. Utstillingsleder Stian Bjørnerud
sørget for et plettfritt arrangement.

Elverumsutstillingen: ble i år avholdt lørdag 9. august. Totalt var cirka 710 hunder påmeldt,
hvorav 99 i gruppe 6. Eli-Marie Klepp dømte bassetrasene, beagle og drever, mens Oscar W.
Nilssen dømte de øvrige rasene i vår gruppe. Søndag var det som tidligere valpeshow. Arnstein
Hagen dømte, mens Oscar W. Nilssen gjorde jobben som ringsekretær. Hedmark Harehundklubb
er teknisk arrangør, og disse dagene legges det ned en stor dugnadsinnsats fra mange i klubben.
Spesielt rettes en stor takk til Terje Solvang, som er vår mann i avholdelsen av
Elverumsutstillingen.

Jaktprøver
Småhundprøva: Ble avholdt i sør-fylket 8. november. 12 hunder stilte og resultatene fordelte seg
på 1x1 SP, 4x2 SP og 3x3 SP. Prøvevinner ble drever Gruva’s Tuva til Glenn Espen Sparby.
Distriktsmesterskap, distrikt II: ble i år avhold med stamkvarter Myklegard. Kjetil Stubsveen var
prøveleder, og sammen med komiteen sin ble det lagt ned en betydelig innsats før og under
mesterskapet. 25 hunder ble stilt. Premieringene fordelte seg på 2x1 EP, 6x2 EP og 7x3 EP.
Distriktsmester ble hamiltonstøver Max til Kai Bakke, etterfulgt av finskstøverne Harefallet’s ML
Kasper til Magnar Lindstad, Harefallet’s Molly-Pola til Vidar Bjørnstad og Td Ayla til Terje
Solvang. Nevnte fire hunder kvalifiserte seg til NM. Reserver (nummer fem og seks i DM) ble
hamiltonstøverne JN Mikke til Jan Nilsen og Ajolumen Rölli til Bo A. Sørli. Gratulerer!
Løtenprøva: ble avholdt som en bevegelig eliteprøve fra 21. til 24. november. Det er første gang
denne typen prøve blir arrangert i klubben etter at det ble muligheter for dette jmf de nye
jaktprøvereglene. Prøva hadde 15 påmeldte hunder. Prøvevinner ble finskstøver Solstrimmans
Finn-Lejo til Bjørn Erik Ottesen. Premieringene viste 3 hunder med 1 EP, 1x 2 EP og 4x 3 EP.
Prøveleder var Kjetil Stubsveen.
Klubbmesterskapet: ble avholdt som samlet åpenprøve 6. desember. Fem hunder stilte til start.
To hunder gikk til 1 ÅP, en til 2 ÅP og to til 3 ÅP. Best av disse ble luzernerstøver Axemmys Zelma
til Asle Wik med 199 konkurransepoeng. Prøveleder var Knut Kjeverud.
Denne ekvipasjen ble da klubbmestere i HKK. Gratulerer!
Eidskogprøva: avholdes 21.-22. februar og er ikke avviklet når årsberetning skrives. Ved
påmeldingens utløp var 25 hunder påmeldt. Pga. begrensning i terreng får 13 hunder delta. Anne
Gjulem og Kurt Johnny Moen arrangerer prøva med stø hånd.
Åpenprøva: går fortsatt når beretningen skrives.

Medlemskvelder
Premieutdeling ÅP: ble gjennomført som en medlemskveld på Hammeren i Løten 29. mars.
Arrangementskomiteen, bestående av Grethe Solvang og Hilde Bakken, hadde stilt i stand til
grillmiddag og moro rundt bålet etter at premieutdelinga var gjennomført. Det var godt
oppmøte og alle så ut til å kose seg.
Julebord: med bakgrunn i at alle trivdes så godt og hadde det så bra på medlemskvelden i mars,
ble det invitert til julebord for klubbens medlemmer 6. desember. Hilde og Grethe sørget for at
medlemmene fikk en fin kveld med god mat på Bekksenteret i Vallset. Tilbakemeldingene sier at

disse sosiale kveldene er godt mottatt av medlemmene. Vi takker Grethe og Hilde for god
tilrettelegging og en flott jobb.

Kurs
Dressurkurs: ble arrangert i mai og juni. Instruktør og initiativtager var Arnfin Frantzen. Mange
hadde meldt seg på og det trengtes flere instruktører, så Kjell Bakke bisto. Hunder som førere
fikk ny lærdom, og vi koste oss med kaffe og skravling mellom øktene. Kurset ble avholdt på
Lund skole i Løten.
Harejaktkurs: 7.-9. november var klubben medarrangør på harejaktkurs for jenter. Kurset ble
arrangert med base på St.Olav i Vang, sammen med Vang jakt- og fiskeforening og
kvinneutvalget i Hedmark jeger- og fiskerforbund. Kurset var veldig populært og ble fulltegnet
tre dager etter at påmeldingen åpnet. Fire hundeførere deltok og viste deltagerne forskjellige
raser i skogen.

Vi takker for nok et fint og aktivt år i og med Hedmark Harehundklubb. Det er veldig mange som
gjør en innsats for at all aktivitet skal gå godt og riktig for seg. En stor takk sendes dere alle for
gode bidrag og en flott innsats.
Vi sender også en takk til vår hovedsponsor, Royal Canin, som ved enhver anledning bidrar med
flotte premier til våre prøver og utstillinger.
Styret

