Årsberetning Vestoppland Harehundklubb 2018
Vestoppland HHK’s styre har i 2018 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 2018 avholdt 5 styremøter og behandlet 48 saker. Vi har en stabil
medlemsmasse med 223 medlemmer pr. 31.12.2018. Årsmøte ble avholdt på Osbakken
15.03.2018, og ble tradisjonen tro gjennomført på en ryddig og rolig måte. Finn Fjeldseth ble
ved årsmøte velfortjent utnevnt til Æresmedlem i Vestoppland HHK. Vi avholdt sammen med
Hadeland HHK, en felles medlemsaften på Bjørnen Odnes 14.08.2018. Hans Chr. Pedersen
holdt et engasjerende og innholdsrikt foredrag om hare for ca 65 fremmøtte medlemmer.
2018 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 2018
vellykket ringtrening i Hunndalen.
Dommersamling med gjennomgang av jaktprøveregler ble avholdt på Bjørnen i forkant av
medlemsaften 14.08.2018, og regionale dommersamlinger ble avholdt i begynnelsen av
september. Klubbens økonomi er fortsatt meget solid, men styret må i 2018 presentere et
underskudd. Som varslet i årsberetningen for 2017, kom noen utgifter for jaktprøver i 2017
nå i 2018. Med disse utgiftene på «riktig» år ville overskuddene i 2017 og 2018 vært omtrent
like begge år.
Utstillinger:
Klubben har i 2018 avholdt to utstillinger.
Årets første utstilling ble arrangert på Maurvangen ifm. Dunker-ringen’s samling 10.06.2018.
58 hunder fordelt på 8 raser var påmeldt til utstillingen. Dommer for dagen var Bjørn Roald.
BIS ble dunker N UCH Gåvålias Tussi NO37256/14 til Anne og Arne Henning Grøterud.
Årets andre utstilling ble arrangert på Redalen idrettsplass i Gjøvik 12.08.2018.
Haldenstøverklubben hadde lagt sitt treff til Sveastranda og utstillingen i Redalen. 66 hunder
fordelt på 10 raser var påmeldt til ordinær utstilling, og 7 valper fordelt på 3 raser ble påmeldt
på stedet. John Smedbakken sto for bedømmelsen. Dunker Gåvålias Ronja NO42502/15 til
Simen Pedersen ble BIS. BIS valp ble hygenhund Laika.
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 2018/19 avholdt følgende jaktprøver:
17. - 23.09.18 SP Osbakken
22.09.18 SP Osbakken KM småhund 2018
15. - 16.10.2018 EP Valdres
27. - 28.10.2018 Dunkerpokalen, EP Maurvangen
24. - 25.11.2018 ÅP samlet / EP Osbakken, KM støver 2018
23. - 24.02.2019 EP Vestoppland spredt, avlyst
01.09.2018 - 28.02.2019 ÅP separat Øst og Vest, og RR prøve
01. - 31.03.2019 ÅP separat (kun på rev)
SP Osbakken ble arrangert med kun 2 startende hunder. Ingen av disse jaget til premie.
Prøveleder: Kjell Roger Hansebråten, NKK rep. Per Østbye.
SP Osbakken KM småhund ble arrangert med 4 startende hunder. 3 av disse jaget til 1.pr., 2
på hare og 1 på rådyr. Klubbmester småhund 2018 ble beagle Trollskogens Tt-astrix til Tore
Aaslund. Totalt ble det oppnådd 3x1.SP og 1x0.SP, 75% premiering.
Prøveleder: Kjell Roger Hansebråten, NKK rep. Per Østbye.

Valdres prøva ble i år arrangert på barmark med Leira Camping som standkvarter og hele 29
startende hunder. Mange hunder sto for suverene prestasjoner under prøven, og aller best
med 1.EP og 380/397 p. ble dunker NO33893/15 Tanja til Øystein Kvisler.
Premieringsprosenten ble på hele 79,3%. Av de 29 startende hundene oppnådde 14x1.EP,
5x2.EP, 4x3.EP og 6x0.EP. Prøveleder: Knut Lie, NKK rep.: Finn Fjeldseth
Vi har i 2018 inngått samarbeid med Buskerud HHK med tanke på å etablere en fremtidig
«stor» prøve i Valdres – Hallingdal. Prøven har fått navnet Valhall prøven, og førsteutgaven
arrangeres 14. – 15.10.2019 hvor det også skal tildeles CACIT.
Dunkerpokalen 2018 ble arrangert med Maurvangen som standkvarter og 15 startende
hunder. Prøven ble gjennomført på kaldt tørt føre med et par cm snø i noen terreng. De
krevende forholdene til tross, ble det prestert mange gode prestasjoner og 60% premiering.
Vinner av Dunkerpokalen 2018 ble NO31604/10 N J(D)CH RR Jago til Clas Kvisler med
1.EP 363/377 p. Totalt ble det oppnådd 2x1.EP 5x2.EP 2x3.EP og 6x0.EP.
Prøveleder: Bård Larsen, NKK rep.: Erik Brokerud
ÅP samlet – EP Osbakken, KM støver ble arrangert med 15 startende hunder under
krevende føreforhold. Kaldt, tørt barmarksføre og støvete veier skapte utfordringer, men det
ble allikevel levert mange gode prestasjoner. 9 hunder startet i ÅP og 6 hunder i EP. Første
dag var tellende til klubbmesterskapet for hundene som startet i EP. 4 hunder jaget full tid
lørsdag, og klubbmester støver 2018 ble finsk støver SE25537/2013 N J(D)CH Utanmyra
Myrra til Per Østbye med 120 lospoeng og 1.ÅP med 187/196 p.
Av ÅP hundene ble det oppnådd 55,6% premiering med 2x1.ÅP, 1x2.ÅP, 2x3.ÅP og 4x0.ÅP.
De 6 deltagerne i EP oppnådde 2x1.EP, 2x3.EP og 2x0.EP, 66,7% premiering.
Begge hundene med 1.EP tilfredsstiller dermed jaktprøvekravene for N J(D)CH. Vi gratulerer
Per Østbye og Utanmyra Myrra med klubbemestertittelen 2018, samt øvrige deltagere og
hunder med strålende innsats.
Prøveleder: Arnfinn Kristiansen, NKK rep.: Terje Granseth.
EP spredt var annonsert 23. – 24.02.19, men måtte dessverre avlyses pga snø- og
føreforholdene.
Årets ÅP separat øst – vest og RR ble avholdt i perioden 01.09.18 – 28.02.19. Det ble totalt
sett mange starter denne sesongen med 69 hunder stilt. Premieringsprosenten ble totalt på
72,5%, 75% ved ÅP sep. øst og 69% ved ÅP sep. vest.
Det ble totalt oppnådd 32x1.ÅP, 6x2.ÅP, 12x3.ÅP og 19x0.ÅP. Ingen hunder ble stilt på RR
prøven. Prøveleder: Jan Erik Lien, NKK rep.: Per Harald Sivesind.
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 2018.
Tradisjonen tro kårer vi også i 2018 Årets hunder i Vestoppland HHK.
Årets hund støver 2018 ble finsk støver NO39260/16 N DK LV LT UCH Harefallet’s Ippo til
Ronny Engen med 68 p.
Årets småhund 2018 ble drever NO42351/15 N SE J(D)CH Klingagårdens Fio til Ronny
Engen med 65 p. Det var tett i kåringen om årets småhund da Beagle Trollskogen’s Tt-astrix
hadde samme poengsum, men Fio ble kåret foran på alder (yngre).
Årets revhund 2018 ble drever SE52744/2016 Simbackens Cora til Bjørn Skårudbråten med
15 p. Vi gratulerer Ronny Engen og Bjørn Skårudbråten med årets hunder 2018.
Vi gir våre største gratulasjoner til drever C.I.B N UCH N J(D)CH Haresporet's Nix-Titan og
Arne Olsby med pallplass ved Småhund NM 2018 arrangert av Trøndelag HHK. Nix-Titan
presterte 3 stk. 1.pr. loser på hare på de to dagene, og det holdt til en klar 3. plass, kun et
poeng bak 2. plassen. En suveren prestasjon!
Haldenstøver klubben hadde planlagt å arrangere sitt klubbmesterskap 2018 den 06.10.2018
ifm. vår ÅP sep. Dessverre ble det for få påmeldte hunder, og de valgte å avlyse.
Dreverringen østlandet arrangerte klubbkamp med Sverige 22.10.2018 ifm. ÅP sep.
8 hunder stilte til start, og vi gratulerer den svenske dreveren Bäckskogens Träff med eier
Dag Hansson som vinnere med 2x1.Rå.

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 2018
oppnådd championat og prøvepremieringer med sine hunder.
Vi startet i mai teorikurs for nye jaktprøvedommere i Gjøvik – Toten, og vi kan gratulere Asle
Bredesen, Jens Erik Engum, Jon Magne Volden, Svein Erik Tomter, Henning Sørbønsveen
og Kjell Arvid Briskodden med fullførte aspirantarbeider og autoriserte dommere.
Det planlagte kurset i Valdres ble ikke avholdt.
Styret vil til slutt få takke alle de som har stått på, for og i klubben, for sin innsats i 2018.
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.

For styret i Vestoppland HHK
Per Harald Sivesind

