Årsberetning Vestoppland Harehundklubb 2016
Vestoppland HHK’s styre har i 2016 hatt følgende sammensetting:
Formann
Nestformann
Kasserer
Sekretær
Styremedlemmer
Varamenn

: Per Harald Sivesind
: Vegar Sølvsberg
: Espen Stende
: Endre Sivesind
: Jan Erik Lien (leder jaktprøvekomite), Anne Røise (leder
utstillingskomite), Roy Tveit og Kjell Erik Lyshaug
: Per Østbye og Bjørn Roar Kluftødegård

Styret har i 2016 avholdt 5 styremøter og behandlet 51 saker. Vi har en stabil
medlemsmasse med 221 medlemmer pr. 31.12.2016. Dette er ørliten oppgang ift. 2015.
Årsmøte ble avholdt på Osbakken 31.03.2016. Årsmøte ble tradisjonen tro gjennomført på
en ryddig og rolig måte. Ved Årsmøte ble Knut Johan Hoel, Knut Lie, Jan Erik Lien og Ole N.
Sand velfortjent tildelt klubbens Hederstegn for mangeårig innsats for klubben. Dette er
positive Ja – mennesker som alltid stiller opp når de forespørres. Årsmøte vedtok også å
sponse vår alltid positive, men blinde kjentmann, Steingrim Hestkind med ny peiler. Et bidrag
Steingrim har satt stor pris på.
2016 har som vanlig vært preget av høy aktivitet. I tillegg til utstilling og jaktprøver som vi
kommer tilbake til, gjennomførte Kim Alund også i 2016 vellykket ringtrening i Hunndalen
med mer enn 20 deltagere.
Dommersamling med gjennomgang av jaktprøveregler ble avholdt på Osbakken 16.08.2016.
Den planlagte medlemskvelden samme dag måtte avlyses, da vi fikk forfall fra
foredragsholder kort tid i forveien.
Klubbens økonomi er fortsatt meget solid, og styret kan også i 2016 presentere et meget
hyggelig overskudd.
Utstilling:
Året utstilling ble arrangert på Redalen idrettsplass i Gjøvik 07.08.2016. 52 hunder var
påmeldt til ordinær utstilling, og 11 valper ble påmeldt på stedet. Per Harald Sivesind sto for
bedømmelsen av beagle, drever og valper, og Trygve Heyerdahl bedømte øvrige raser.
BIS ble finsk støver NO30622/14 Harefallet’s Ajja, eier Vidar Bjørnstad. BIS valp ble beagle
Bs Tajko til Steinar Aabøling. Vi gratulerer!
Vi takker alle bidragsytere i utstillingskomiteen med leder Anne Røise i spissen for vel
gjennomført.
Jaktprøver:
Klubben har denne sesongen avholdt følgende jaktprøver:
29. - 30.10.2016 EP Valdres, DM distrikt IV
19. - 20.11.2016 ÅP samlet / EP / SP Osbakken, KM 2016
25. - 26.02.2017 EP Vestoppland spredt
10.09.2016 – 31.03.2017 ÅP separat (kun rev i mars)
10.09.2016 – 28.02.2017 RR prøve
Valdres prøva ble i år arrangert som DM distrikt IV med Leira Camping som standkvarter, og
24 startende hunder. DM vinner ble dunker X-50203/12 NORD J(D)CH Gjermaa’s Anfield til
Tor Erik Moen med 1.EP 380/397 p. Våre medlemmer gjorde det også sterkt med 2.plass til
finsk støver FI32083/12 N UCH Ratavarren Tuula til Frank V. Brusveen, og 3.plass til dunker
16672/08 N J(D)CH Freia til Carl-Inge Røraas, begge med 1.EP. Premieringsprosenten ble
på 62,5%. Av de 24 startende hundene oppnådde 4x1.EP, 3x2.EP, 8x3.EP og 9x0.EP.
Prøveleder: Knut Lie, NKK rep.: Per Harald Sivesind
Osbakken prøva ble arrangert som klubbmesterskap for støver og småhund. 10 hunder
startet i ÅP, 5 hunder i EP og 6 hunder i SP. Første dag var tellende til klubbmesterskapet for
hundene som startet i EP. Klubbmester støver ble dunker NO46268/09 Solvoll’s Frøya til
Endre og Per Harald Sivesind med 120 lospoeng og 194 kp., totalt for begge dager 1.EP
med 370/385 p.
8 av 15 hunder hadde 120 lospoeng lørdag. De øvrige 7 jaget ikke til premie. Av ÅP hundene
ble det oppnådd 3x1.ÅP, og 7x0.ÅP. Premieringsprosenten i ÅP ble 30%.

Alle de 5 hundene som stilte i EP jaget til 1.EP. 100% 1.EP er enestående bra. Beste hund
totalt i EP ble finsk støver NO53998/11 N SE UCH N J(D)CH Re Taika til Henry Arild og
Ronny Engen med 1.EP og 371/386 p.
Av de 6 SP hundene som stilte søndag, jaget 5 hunder til premie. Klubbmester småhund ble
i 2016 den samme som i 2015, drever NO39249/13 Eltonsroas Rex til Stian Sveum med
1.Ha + 1.Rå, 106 KM poeng, og 1.SP Ha med 156/164 p. Totalt i SP ble det oppnådd
4x1.SP, 1x3.SP og 1x0.SP, 83% premiering.
Vi gratulerer Solvoll’s Frøya med eiere Endre og Per Harald Sivesind, og Eltonsroas Rex
med eier Stian Sveum med klubbemestertittelen i 2016, samt øvrige deltagere og hunder
med strålende innsats. Prøveleder: Roar Herberg, NKK rep.: Terje Granseth
EP spredt ble arrangert med Osbakken som standkvarter 25. – 26.02.17, og 12 startende
hunder. Strøkent føre og lite snø i Gjøvik – Toten – Land området gav mange gode
premieringer. Prøvevinner og ny N JCH ble hamiltonstøver SE37716/2011 Jälmådalens Trixi
til Per E. Aaslund med 1.EP 358/371 p. Premieringsprosenten ble på hele 75% med 7x1.EP
2x2.EP 2x0.EP og 1xT. Prøveleder: Per Harald Sivesind, NKK rep.: Per Østbye
Årets ÅP separat og RR er ikke ferdig ennå, da ÅP sep. i år går ut mars med kun rev som
lovlig losdyr i mars. Pr. februar er det påmeldt 62 hunder. Det dårlige, isete føre i desember –
januar er nok årsaken i nedgangen i antall påmeldte ift. i 2015, men det er allikevel en positiv
trend i antall deltagere når vi ser de snittet de 5 siste årene.
Ingen hunder er direkte påmeldt på RR prøven, og pga. at dommermøte ikke er avholdt
ennå, er det i skrivende stund uklart om noen deltagere på ÅP sep. er innstilt til RR.
Prøveleder ÅP separat og RR: Jan Erik Lien, NKK rep.: Ole N. Sand
Vi takker jaktprøvekomiteen med leder Jan Erik Lien, prøveledere, NKK representanter,
terrengansvarlige, kjentmenn og ikke minst våre dommere, for innsatsen og vel gjennomførte
jaktprøver i 2016.
Tradisjonen tro kårer vi også i 2016 Årets hunder i Vestoppland HHK.
Årets hund støver ble finsk støver NO53998/11 N SE UCH N J(D)CH Re Taika til Henry Arild
og Ronny Engen med 87 p.
Årets småhund ble drever NO43003/14 NORD UCH N SE J(D)CH Stakkelias Dacco III til
Ronny Engen med 73 p.
Årets revhund ble drever NO44334/13 N SE UCH N SE J(D)CH Sørperlas Norma til Kim
Alund med 12 p. Vi gratulerer Henry Arild og Ronny Engen, og Kim Alund med årets hunder
2016.
Vi gratulerer alle våre medlemmer som har stilt sine hunder på jaktprøve, utstilling,
rasemesterskap etc. med hederlig innsats. Flere av klubbens medlemmer har i 2016
oppnådd norske og utenlandske championat med sine hunder. Under NM i Østerdalen
plasserte dunker N J(D)CH Freia og Carl-Inge Røraas seg på en hederlig 6. plass med 1.EP
378/393 p. Uheldige omstendigheter første dag, medførte at finsk støver N UCH Ratavarren
Tuula og Frank V. Brusveen valgte å trekke seg andre dag. N J(D)CH Bs-Balder og Roy
Tveit ble vinnere av Dunkerpokalen 2016 arrangert i Trøndelag.
Vi gratulerer alle hunder og eiere med strålende innsats.
I januar 2015 startet vi med utdanning av nye jaktprøvedommere, og ytterligere to av disse er
nå ferdig med sine aspirantarbeider. Nye dommere som ble autorisert i sesongen 2016/2017
er Vegar Sølvsberg og Espen Stende. Vi ønsker lykke til med fremtidig dommergjerning.
Styret vil til slutt få takke alle de som har stått på, for og i klubben, for sin innsats i 2016.
Klubben er helt avhengig av den frivillige innsats som gjøres av medlemmene i de forskjellige
komiteer. Mange kunne vært nevnt, og ingen er glemt. Tusen takk for innsatsen!
Til slutt vil vi rette en spesiell takk for innsatsen til de tillitsvalgte som nå har valgt å trekke
seg ut, samt ønske alle lykke til i kommende sesong.

Bøverbru 12. mars 2017
For styret i Vestoppland HHK
Per Harald Sivesind

