DM-2014 Distrikt II

NKK representant Oscar.W.Nilssen og Prøveleder Kjetil Stubsveen

Hedmark Harehundklubb hadde i år æren av å arrangere DM i Distrikt II. Det var totalt 25
startende hunder og stamkvarter var på Myklegard i Løten. Etter dommermøte fredag kveld
var det kobling av hundeeiere og dommere. Alle var spente og klare for en fin helg. Det ble
tidlig kvelden på de fleste da de skulle tidlig opp neste morgen.
Lørdag morgen opprant, og noe snø hadde kommet ned i noen av terrengene. Det ble bra
resultater etter endt prøvedag . Hele 11 stk som hadde full tid, og det er bra. Lørdag kveld
var det duket for dommermøte og jegermiddag. Det ble en trivelig kveld med god mat og
mye skravling sammen med hyggelige hundefolk.
Søndag var siste og avgjørende dag. Spenningen var stor om hvordan resultatlista ville se ut.
Det skulle vise seg at denne dagen var det dårlig vitring, og det var mange som kom inn igjen
uten å ha fått ut noen hare. Når dommermøtet var unnagjort og resultatlista var klar, viste
det seg at ingen av de 6 som lå øverst 1 dag, var blant de seks beste andre dag.

Blide og fornøyde dommere på dommermøtet 

De som til slutt sto med NM billetten i hånda var svært så fornøyde og verdige vinnere f.v Nr
4: Terje Solvang og Finskstøver TD Ayla, Nr3: Vidar Bjørnstad med finskstøver Molly-Pola,
Nr2 :Magnar Lindstad med finskstøver Harefallet`s ML Kasper og Nr 1 og Distriktsmester Kai
Bakke med Hamiltonstøver Max helt til høyre: 1.reserve ble finskstøver JN Mikke til Jan
Nilsen og 2 reserve ble finskstøver Ajolumen Rölli til Bo Arne Sørli. Gratulerer så mye til alle
sammen 
Vi vil også få rette en stor takk til våre sponsorer Royal Canin, VHF COMMUNICATION,
Seeland International A/S, Elverum jakt og våpen AS, Løten Bygdesag AS og Paragon Norway
AS. Vi setter veldig stor pris på de premiene vi har fått ifra dere. Tusen hjertelig takk .

Premiebordet vårt ........

En stor takk går også til NKK, hundeførere, dommere, kjentmenn og de som har bidratt for å
få til denne helgen. Tusen hjertelig takk også til Myklegard veikro og motell for super service
og deilig mat.

Distriktsmester i Distrikt II Kai Bakke med Hamiltonstøver Max. Vi gratulerer 

Hedmark Harehundklubb ønsker med dette alle lykke til i NM.
Hjertelig takk til vår alltid hjelpsomme Hilde Bakken som har skrevet dette.

