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1.ste varamann

Det har for 2014 vært avholdt 5 styremøter og behandlet 45 saker. Medlemstallet i klubben er nokså
stabilt og ligger på ca. 210 medlemmer.
Den største aktiviteten klubben hadde i 2014 toppet seg med samarbeidsutstillinga vi hadde
sammen med NHKF på Biri Travbane, hvor det til sammen på de to utstillingsdagene ble stilt ca.630
harehunder. Dette er nok den største samlinga av harehunder som historisk sett har vært i Norge
fram til denne dato. Det økonomiske resultatet som klubben satt igjen med ble ikke dårlig, men var
kanskje forventet noe høyere etter den innsatsen som ble lagt ned av leder i utstillingskomiteen Jan
Snorre Landgraff og hans medarbeidere. Skuffende var også den manglende innsatsen fra de som
skulle hjelpe til fra NHKF både på forhånd og under utstillingen. VHHK må allikevel se det positive i
vårt bidrag til å markedsføre harehunden og det mangfold av raser vi har, og slik sett så ble utstillinga
meget positiv og vellykket. Så en stor takk til Jan Snorre og hans medhjelpere for vel utført arbeid
med tilrettelegging og gjennomføring av utstillinga.
På jaktprøvesiden så ble Valdresprøva og i år med «Dunker Pokalen» gjennomført den 13 og 14
Oktober som lukket prøve og med 14 påmeldte dunkere. Resultatmessig så ble det 3x1 EP, 4x2 EP,
3x3 EP og 4x0 EP. Prøvevinner ble Gjemaa`s Toya til Øystein Kvisler med 1EP og 366 p. Klubbens egen
Roy Tveit med sin BS Balder ble nummer to med 1.ste EP og 364 poeng.
Den 22 og 23 November var det duket for vårt Klubbmesterskap på Osbakken. Det var 8 påmeldte i
EP og hvor 1.ste dag var tellende i KLM, 10 påmeldte i ÅP og 11 påmeldte i SP. Totalt 29 påmeldte,
noe som er meget bra.



Klubbmester Støver ble BS Sikker 21769/08 til Hans Petter Enger med 1.Åp og 196
konkurransepoeng
Klubbmester Småhund ble NJ (D)CH SE 25874 / 2011 Conitas Veselin til Jan Arne Haugom med 1x1
Hare og 1x1 Rå og 169 konkurranse poeng og 119 poeng ihh til poengberegning Småhund – KLM.

Kåring av årets hunder 2014. Det var kommet inn 2 forslag til årets småhund og 1 forslag til årets
revhund.




Årets Småhund ble SE 36372/2012 Sjøstens Liva til Kurt Haugen med 40 poeng
Årets Revhund ble NO49576/09 NJ(R)CH Sofus til Knut Johan Hoel med 25 poeng.
Ingen innmeldte berettigede til året støver !

2 av klubbens medlemmer med sine hunder hhv Conitas Veselin til Jan Arne Haugom og Bergskogens
Rilla til Vidar Hagen og Finn Fjeldseth, klarte som de to første i klubbens historie å få Nordisk JCH på
sine hunder.
Klubben hadde etter årets DM kvalifisering med 2 hunder på årets NM. Dette var hhv Bergskogens
Mira til Arne Sommerstad som ble nummer 3 på DM og Snotra av Kampenhaug til Per Harald Sivesind
som ble nummer 4. På NM nådde de ikke helt opp og ble hhv nummer 12 og 16.
Klubben gratulerer alle vinnere.
Deltakelsen på årets ÅP var i år liten med kun 46 startende og 1 start på RR, men dette er også slik i
andre klubber og vil selvfølgelig variere fra år til år.
Vi har ellers oppdatert klubbens dommere ifh. nytt Regelverk . Flere dommere valgte av forskjellige
grunner å gi seg med sitt dommer -verv, og klubben takker alle for den innsatsen de har gjort for
klubben gjennom mange år som dommere, og vi har stor respekt for deres avgjørelse selv om dere vil
bli savnet. Klubben er til informasjon allerede i gang med nytt dommerkurs hvor vi har 7 meget gode
dommeremner under utdannelse
Klubbens økonomi er fortsatt meget god, selv om vi ikke fikk med alle inntektene på 2014 i
regnskapet, og vi presenterer derfor et lite underskudd i år. Styrets forslag er at vi også for neste år
beholder samme medlems kontigent som vi hadde i 2014 .
Klubben har ikke kommet godt nok i gang med vårt rekrutteringsarbeid og dette vil bli høyt prioritert
i 2015.
Ellers anmoder styret om at medlemmene må sende inn stoff til hjemmesida vår og ikke bare bruke
face book. Hjemmesida vår blir ikke bedre enn det vi som medlemmer gjør den til, og derfor er vi
avhengig av at medlemmene støtter opp og sender inn stoff. Vår web ansvarlig og konstruktør av
hjemmesida trekker seg nå fra dette vervet, for om mulig å bidra til at kvaliteten høynes gjennom ny
web ansvarlig !
Vi skal i år arrangere NM for Småhund og dette blir på samme tidspunkt som DM for støvere går i
Gudbrandsdalen, dvs den 7 og 8 November. NM komite blir opprettet like etter påske og vi er
avhengig av at flere av dere bidrar i komiteen og også til å dømme på NM. Vi må uansett stille med
4-5 dommere på DM.
Klubben takker alle som gjennom mange år har vært med i styre og komiteer og som nå velger å
trekke seg tilbake. Takk alle sammen !
Snertingdal
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