Årsberetning Vestoppland Harehundklubb 2017
Vestoppland HHK’s styre har i 2017 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 Per Østbye
: Kim Alund og Arild Nybakke

Styret har i 2017 avholdt 4 styremøter og behandlet 41 saker. Vi har en stabil
medlemsmasse med 214 medlemmer pr. 31.12.2017. Årsmøte ble avholdt på Osbakken
16.03.2017, og ble tradisjonen tro gjennomført på en ryddig og rolig måte. Vi avholdt
sammen med Hadeland HHK, en felles medlemsaften på grendehuset på Eina 06.04.2017.
Halvor Sveen holdt et engasjerende og innholdsrikt foredrag om rovvilt for ca 60 fremmøtte
medlemmer. Forrige sesongs ÅP separat var ikke ferdig ved fjorårets årsmøte, og vi kan
melde om meget gode premieringer. Av 55 startende hunder ble det oppnådd 33x1.ÅP,
5x2.ÅP, 4x3.ÅP og 13x0.ÅP. Dette gir en premieringsprosent på 76,3%. Hyggelig var det
også at mange flere enn vanlig stilte sin hund på rev på nyåret. Prøveleder ÅP sep. 2016/17:
Jan Erik Lien, NKK rep. Ole N. Sand.
Kjell Hagebråten døde dessverre ifm. Valdresprøva 2017. Kjell skulle dømme ved prøven,
men segnet om etter dommermøte søndag. Han ble fraktet til Oslo med luftambulanse hvor
det ble påvist hjerneslag og han døde et par dager senere. Kjell var en pliktoppfyllende,
positiv og alltid blid kar, og var et typisk ja – menneske. Han var fast dommer i Valdres en
årrekke, og dømte bl.a. ved vårt NM i 2009. Typisk for Kjell, beklaget han seg for at han ikke
kunne dømme idet han ble fraktet inn i helikopteret. Våre tanker går til hans nærmeste, og vi
lyser fred over Kjell’s minne.
2017 har som vanlig vært preget av høy aktivitet. I tillegg til utstillinger og jaktprøver som vi
kommer tilbake til, gjennomførte dressurkomiteen med Kim Alund i spissen også i 2017
vellykket ringtrening i Hunndalen med mer enn 20 deltagere så å si hver kveld.
Dommersamling med gjennomgang av jaktprøveregler og høringsforslaget til nye
jaktprøveregler ble avholdt på Osbakken 16.08.2017, og regionale dommersamlinger ble
avholdt i begynnelsen av september. Klubbens økonomi er fortsatt meget solid, og styret kan
i 2017 presentere et meget hyggelig overskudd. Det må bemerkes at noen utgifter fra
jaktprøvene kommer i 2018 pga sen fakturering.
Utstillinger:
Klubben har i 2017 avholdt to utstillinger.
Årets første utstilling ble arrangert på Maurvangen ifm. Dunker-ringen’s samling 04.06.2017.
65 hunder fordelt på 9 raser var påmeldt til ordinær utstilling, og 6 valper ble påmeldt på
stedet. Elisabeth A. Moseby bedømte 44 dunkere, og Jan S. Rennesund bedømte øvrige
raser og valper. BIS ble dunker NO46736/15 Dorte Dot Sup, eier Linda Persson. BIS valp ble
drever NO53494/16 Rinja, eier Ronny Engen.
Årets andre utstilling ble arrangert på Redalen idrettsplass i Gjøvik 06.08.2017. 46 hunder
var fordelt på 6 raser var påmeldt til ordinær utstilling, og 12 valper ble påmeldt på stedet.
Lars Omdal sto for bedømmelsen. BIS ble beagle DK14990/2016 Holtebakken’s Jumping
Joker, eier Arve Hansen. BIS valp ble luzernerstøver Santorpets Zalo, eier Over Nerkvern.
Vi gratulerer vinnere og øvrige deltagere med strålende innsats, og takker alle bidragsytere i
utstillingskomiteen med leder Anne Røise i spissen for vel gjennomført.
Jaktprøver:
Klubben har sesongen 2017/18 avholdt følgende jaktprøver:
16. - 17.10.2017 EP Valdres
21. - 22.10.2017 Dunkerpokalen, EP Maurvangen
25. - 26.11.2017 ÅP samlet / EP / SP Osbakken, KM 2017
24. - 25.02.2018 EP Vestoppland spredt
01.09.2017 - 28.02.2018 ÅP separat Øst og Vest
01.09.2017 - 28.02.2018 RR prøve
01. - 31.03.2018 ÅP separat (kun på rev)

Valdres prøva ble i år arrangert på barmark med Leira Camping som standkvarter og 16
startende hunder. Mange hunder sto for suverene prestasjoner under prøven, og aller best
med 1.EP og 363/379 p. ble finsk støver SE41130/2014 Flyåsens Mikki til Elvar Aune.
Premieringsprosenten ble på hele 81,25%. Av de 16 startende hundene oppnådde 6x1.EP,
5x2.EP, 2x3.EP og 3x0.EP. Prøveleder: Knut Lie, NKK rep.: Jan Arne Haugom
Dunkerpokalen 2017 ble arrangert med Maurvangen som standkvarter og 15 startende
hunder. Første dag gikk med et par unntak på snø, mens det var barmark i flere terreng
søndag. Som Valdres prøva tidligere i uka, ble også denne prøven preget av strålende
prestasjoner. Vinner av Dunkerpokalen og ny N J(D)CH ble NO45226/13 Mt Bayaz til
Torbjørn Kristiansen med 1.EP 376/395 p. Premieringsprosenten ble på hele 93,3% med
5x1.EP 6x2.EP 3x3.EP og 1xG. Prøveleder: Knut Lie, NKK rep.: Bjarne Oppegård
Osbakken prøva ble arrangert som klubbmesterskap for støver og småhund under krevende
og varierende snø-, skare og isforhold. Føreforholdene var såpass varierende rundt om at
alle deltagere fikk tilbud om å trekke sin hund før start og få tilbakebetalt startkontingent
dersom de mente forholdene ikke var forsvarlige. Noen hunder ble trukket mens 6 støvere og
5 småhunder stilte til start. 4 hunder startet i ÅP, 2 hunder i EP og 5 hunder i SP. Første dag
var tellende til klubbmesterskapet for hundene som startet i EP. Klubbmester støver 2017 ble
dunker NO42979/13 Sivesindhøgdas D Senta til Endre Sivesind og Tor Åge Hetland med
120 lospoeng og 184 kp., totalt for begge dager 1.EP med 356/371 p.
Av støverne var det kun Senta som jaget til premie, og hun oppnådde 120 lospoeng begge
dager. Av ÅP hundene ble det oppnådd 3x0.ÅP og 1xG. De to deltagerne i EP oppnådde
1x1.EP og 1x0.EP, 50% premiering.
Av de 5 SP hundene som stilte søndag, jaget 4 hunder til premie. Klubbmester småhund
2017 ble drever NO37463/13 NORD UCH N SE J(D)CH Klingagårdens Lucy til Ronny Engen
med 2 x 1.Rå uten noterbare tap, 113 KM poeng, og 1.SP Rå med 163/171 p. Totalt i SP ble
det oppnådd 2x1.SP, 2x3.SP og 1x0.SP, 80% premiering.
Vi gratulerer Sivesindhøgdas D Senta med eiere Endre Sivesind og Tor Åge Hetland, og
Klingagårdens Lucy med eier Ronny Engen med klubbemestertittelen i 2017, samt øvrige
deltagere og hunder med strålende innsats.
Prøveleder: Arnfinn Kristiansen, NKK rep.: Per Østbye.
EP spredt var annonsert 24. – 25.02.18, men måtte dessverre avlyses pga store
snømengder etter jul og ekstraordinær båndtvang i de fleste kommunene i Vestoppland.
Årets ÅP separat øst – vest og RR ble avholdt i perioden 01.09.17 – 28.02.18. Pga de store
snøfallene ble det få starter på nyåret. Totalt ble 39 hunder ble stilt, i all hovedsak før jul.
Premieringsprosenten ble totalt på 71,8%, 66,7% ved ÅP sep. øst og 80% ved ÅP sep. vest.
Det ble totalt oppnådd 18x1.ÅP, 5x2.ÅP, 5x3.ÅP, 10x0.ÅP og 1xG. En hund gikk bestått RR
prøve. Prøveleder ÅP separat Øst – Vest og RR: Jan Erik Lien, NKK rep. ÅP sep. øst og RR:
Per Harald Sivesind, NKK rep. ÅP sep. vest: Per Østbye.
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 2017.
Tradisjonen tro kårer vi også i 2017 Årets hunder i Vestoppland HHK.
Årets hund støver 2017 ble dunker NO46268/09 N J(D)CH Solvoll’s Frøya til Endre og
Per Harald Sivesind med 47 p.
Årets småhund 2017 ble drever NO37463/13 NORD UCH N SE J(D)CH Klingagårdens Lucy
til Ronny Engen med 55 p. Ingen hunder var påmeldt i kategorien Årets revhund.
Vi gratulerer Endre og Per Harald Sivesind, og Ronny Engen med årets hunder 2017.
Vi gir våre største gratulasjoner til Beagle N J(D)CH Galder og Henning Sørbønsveen som
vinnere av Småhund NM 2017 arrangert av Vestfold HHK. Galder ledet klart etter første dag
med 2x1.Ha, og sikret NM tittelen med 1.Rå + 3.Ha andre dag. En suveren prestasjon!
Ved DM distrikt IV arrangert av Buskerud HHK kvalifiserte Stian og Vidar Hagen seg til NM
med finsk støver NORD JCH Bergskogen’s Rilla og N JCH Bukfyllas Trymi. Under NM i
Nordmarka plasserte Trymi seg på en 11.plass med 2.EP, mens Rilla dessverre jaget rådyr
utover tillatt tid og ble tildelt G.
Haldenstøver klubben arrangerte sitt klubbmesterskap 2017 ifm. vår ÅP sep.

Vi kan gratulere Jan Arne Haugom med sin haldenstøver NO53499/13 INT N UCH Krøsa
Maija som vinner i 2017. Vi gratulerer alle hunder og eiere med strålende innsats.
Vi gratulerer også alle våre medlemmer som har stilt sine hunder på jaktprøve, utstilling,
rasemesterskap etc. med hederlig innsats. Flere av klubbens medlemmer har i 2017
oppnådd championat og prøvepremieringer med sine hunder.
Styret vil til slutt få takke alle de som har stått på, for og i klubben, for sin innsats i 2017.
Klubben er helt avhengig av den frivillige innsats som gjøres av medlemmene i de forskjellige
komiteer og arrangementer. 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 ønsker alle lykke til i kommende sesong.

Raufoss 08. mars 2018
For styret i Vestoppland HHK
Per Harald Sivesind

