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MØTEREFERAT ÅRSMØTE 
HAMILTONRINGEN 
  

  

Dato 11.07.2020 

Sted Grimsbu Turistsenter, Folldal 

Referent Jon Martin Støver-Hofstad 

Deltagere Styret, avlsråd, medlemmer 

Neste møte Tid og sted for årsmøte i 2021 er ikke bestemt 
 

 

 

Sak 1/20 – Åpning ved leder Roger Henriksen. Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent, ingen 

innsigelser eller kommentarer. 

 

Sak 2/20 – Valg av ordstyrer. Valg av referent. Terje Sandberg foreslått som ordstyrer, Jon Martin 

Støver-Hofstad foreslått som referent. Ingen innspill. 

 

Etter formell åpning av årsmøtet ber leder Henriksen om 1 minutts stillhet for Carl Johan Rimstad, en 

bauta i Hamiltonmiljøet som har gått bort siden forrige årsmøte. Nestleder Trond Revhaug sier noen ord 

om Rimstad. 

 

Sak 3/20 – Valg av to medlemmer til å signere protokoll. Gudmund Engen og Kjell Thor Mogen valgt. 

 

Sak 4/20 – Årsberetning fra styret gjennomgått av leder Henriksen. Årsberetningen er vedlagt referat 

som vedlegg 1. 

 

Sak 5/20 – Regnskap. Regnskap delt ut til møtedeltagere. Kasserer ikke tilstede. Tar noen minutter 

slik at hver enkelt kan lese gjennom selv. Spørsmål fra salen hvorfor det er en betydelig sum på 

medlemsblad i 2019 når vi ikke har hatt blad. Sannsynligvis en regning for et nummer sent i 2018. 

Regnskap godkjent. 

 

Sak 6/20 – Årsberetning fra avlsrådet gjennomgått av fungerende leder Sven-Tore Kittilsen. Kittilsen 

har nylig tatt over vervet og har ikke hatt noen rolle i 2019. Ingen kommentarer fra salen. 

 

Sak 7/20 – Innkomne saker. Ingen innkomne, men det åpnes for diskusjoner. 

 

Leder informerer om at det er flere medlemmer som har ytret savn etter Hamiltonstikka. Styret er enig i 

at det hadde vært ønskelig å få noe fysisk ut til medlemmer. Det nevnes at et «årshefte» med 

informasjon og resultater fra utstilling og jaktprøver kan være et alternativ, i et litt enklere og billigere 

format enn den tradisjonelle stikka. Innspill fra salen på at det er fornuftig å nedprioritere fysisk stikke 

pga den store kostnaden, men at innsatsen heller bør legges i hjemmesida. Forslag om at flere kan 

bidra til hjemmesida, og hjelpe til med stoff. Forslag om en slags stafettpinne som sendes mellom 

medlemmer der man kan komme med fakta om sine nåværende og tidligere hunder, erfaringer, 

fortellinger og fakta. Forslag om en ordning der en person i hver harehundklubb blir ansvarlig for å 

hente inn litt stoff fra et medlem i sin klubb for å få fordelt ansvar. 

 

Styret har jobbet for å få inn mer stoff i Harehunden. Hadde nylig et nummer med mye hamiltonstoff. 

Årsmøtet virker å være enige i at dette arbeidet er fornuftig og kan til en viss grad kompensere for 

manglende stikke. 
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Leder og valpeformidler Henriksen informerer at det stadig kommer forespørsler om valper, men at det 

er vanskelig å få nok kull. Som det ble skrevet i Harehunden oppfordres tispeeiere til å ha kull. 

 

Avlsrådet ved Kittilsen oppfordrer til å melde inn resultater. Dette er ikke skryt, men kun positivt og 

viktig. 

 

Sak 8/20 – Medlemskontingent for 2021. Uforandret. Ingen kommentarer. 

 

Sak 9/20 – Valgkomite. 

 

Leder Roger Henriksen ikke på valg, sitter 1 år til. 

 

Nestleder Trond Revhaug ikke på valg, sitter 1 år til. 

 

Sekretær Frank Vidar Rognstad på valg, forslag for 2 år: Geir Aslak Kinden. Godkjent. 

 

Styremedlem Øystein Dalen på valg, forslag for 2 år: Øyvind Storbukås. Godkjent. 

 

Styremedlem Vebjørn Ihler på valg, forslag gjenvalg. Godkjent. 

 

Revisorer har ikke meldt fra om at de ønsker å fratre, men formidler ønske på årsmøtet. Årsmøtet 

foreslår og velger Arne Christian Horten og Knut Arild Østvoll. 

 

 

Valgkomite: 

Terje Sandberg engasjert som leder fram til dette årsmøtet og fratrer nå. Frank Vidar Rognstad foreslås 

og velges inn i valgkomite. Andre medlemmer av valgkomite er Asle Rundberg og Geir Aslak Kinden. 

 

Innspill fra salen på at det er uheldig at leder og nestleder er på valg samtidig. Valgkomite oppfordres til 

å ta hensyn til dette neste år.  

 

Sak 10/20 – Kåringer (v/formann Henriksen og avlsråd v/Kittilsen) 

 

Utdeling av premiefat: 

- Årets hund 18/19 R-Rusken, eier Arnfinn Haugan (fikk feilaktig ikke fat ved fjorårets årsmøte) 

- Årets revehund: Rb-Aya, eier Fredrik Carlsson.  

- Årets unghund: Koloåsens Rolex, eier Bård Ølstøren. 

- Årets rasemester 19/20: R-Rusken, eier Arnfinn Haugan. 

o 2. plass Ronja/Holthe, 3.plass Lådde/Christiansen 

- Årets hund 19/20: Ronja, eier Svein-Arne Holthe 

 

Utdeling av championat-diplomer: 

- Norsk utstillingschampion 

o Vera/Revhaug 

o AM Jæger/Rundberg 

o Cj-Heera/Hartmann 

o Rb-Emil/Briskodden (også Svensk utstillingschampion!) 

o AM Trust me now/Rundberg 

- Norsk jaktchampion 

o Rb-Raita/Kulseth 

o Mia/Engen 
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o Voredalens Fant/Godtfredsen 

o Koloåsens Troya/Hugdal 

o Sara/Erstad 

o Brattåsbäckens Lanta/Wanderås 

 

- I tillegg ble det delt ut oppmerksomheter i form av blomster til 

o Frank Vidar Rognstad, innsats som sekretær. 

o Terje Sandberg, innsats i avlsråd og planlegging treff. 

o Rune Briskodden, innsats i avlsråd.  

o Øystein Dalen, innsats som styremedlem. 

o Kittilsen, påtroppende leder for avlsråd på kort varsel. 

o Engen og Haugan – feil ved kåringer av årets hund i fjor. 

 

- Trond Revhaug ble kronet til æresmedlem av Hamiltonringen. Trond har gjort en fremragende 

innsats for rasen og miljøet gjennom et helt liv, både som oppdretter og en god representant på 

DM og NM utallige ganger, men har også sittet i de fleste verv både i ringen, avlsråd og i 

forbundet. Vel fortjent! 

 

- Vandrepokal fra landskamp Norge/Sverige ble tatt med og vist fram på årsmøtet. 

 

- Nipas vandrepokal til rasemester går til R-Rusken for 3. gang. Må ha 3 napp med 2 forskjellig 

hunder for å få pokalen til odel og eie. 

 
- Innspill fra salen på at 2. og 3. plass ved kåringer også bør presentere på hjemmeside, og ikke 

bare vinnere. 

 
 

ÅRSMØTE HEVET 

 

Trekking av Hamiltonringens Tracker-lotteri: 

 

 

1. premie, Tracker Supra (oppgradert til Artemis av Rune Viken): JENS HOVE 

2. premie, jaktweekend i Hodalen høsten 2020: FRODE KJELDSBERG 

3. premie, værehane med hund og hare: KJERSTI CHRISTIANSEN 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Årsberetning fra styret 



 

 

 

Årsmelding fra styret 2019 

 

Styret har i beretningsåret 2019 bestått av:  

 

Leder:   Roger Henriksen  

Nest leder:  Trond Revhaug 

Kasserer:  Per Erik Hanstad 

Sekretær:  Frank Vidar Rognstad 

Medlemsansvarlig: Øystein Dahlen 

Styremedlem:  Knut Christiansen 

Styremedlem:  Arnfinn Haugan 

Styremedlem:  Vebjørn Ihler 

Webansvarlig:  Jon Martin Støver Hofstad 

 

Styremøter 

Styret har i beretningsåret hatt ett møte i forbindelse med RS 2019 to møter på Hovin. Arnfinn og 

Øystein deltok på Skype. Svein Arne Holthe fra AR har deltatt på styremøter. Vi har hatt et møte på 

Teams der Svein Tore Kittilsen og Svein Arne Holthe fra AR stilte. Vi har hatt ett mini møte på Åsen 

hvor Knut, Trond og Roger la planer for årsmøte.  

2.6.19: 12 saker 

13.01.20: 6 saker 

21.04.20: 10 saker 

Totalt 28 saker siden forrige årsmøte.  

 

Medlemsantallet er på 173stk, derav ni nye medlemmer. (172stk i 2018) 

 

Vi stilte også i år opp på De Nordiske Jakt og Fiskedagene. Per Erik Hanstad fikk hjelp fra medlemmer 

i ringen under dagen, da det dessverre ikke passet for flere å reise. 

 

DM/ NM 2019 

Vi hadde 22 Hamilton på start streken under fjorårets DM. Noe stang ut fra flesteparten. Dette har 

litt med terreng å gjøre. Noen hadde lite hare i terrenget. Andre hadde trafikkert vei. Mange gjorde 

det bra, men nåløyet er trangt, og det er mange gode hunder. Vi fikk derimot med oss to stk til 

startstreken på NM. King til Ivar Ellingsen (andre året på rad) og Ronja til Svein Arne Holthe. Disse to 

gjorde det veldig bra, og havnet på plassene fire og fem. Bare ørsmå ting gjorde at de ikke kom på en 

pall plass. Veldig bra Ivar og Svein Arne.  

 

Damekamp 2019  

I regi av Trøndelag HHK og Nord Trøndelag HHK. Her gjorde damene og hundene det veldig bra. 

Vinner av damekampen ble Monica Olson med AM Jæger 199 kp. Nummer to ble Kjersti Christiansen 

og Lådde med 198 kp, og nummer tre ble Sølvi Sølvesen med Koloåsen’s Vittra med 192 kp. 

Kjempebra damer. Det blir arrangert damekamp av tre klubber. En i regi av Norsk HHK, og en i 



samarbeid mellom Trøndelag HHK og Nord Trøndelag HHK. Her har vi i styret besluttet å premiere 

beste Hamilton på disse to prøvene. Vinneren blir kåret på hamiltonringens årsmøte. 

 

Landskamp 2019 

Landskamp mot Sverige skulle egentlig gått i Kolåsen, men pga veldig dårlig føre (is og skarpt i 

skogen) så ble landskampen flyttet til Småland og Kostaprovet. Etter litt omrokkeringer på laget vårt, 

så var det R- Rusken til Arnfinn Haugan. Konnerudkollen's Peik til Per Brauer og Rb-Emil til Rune 

Briskodden som tok turen til Småland. Her møter hundene til dels særs vanskelige forhold og sørhare 

som til tider er utrolig vanskelig å jage på. Laget gjør allikevel en flott innsats. Vinner landskampen på 

bortebane og forsvarer tittelen fra fjoråret. Kjempebra karer.  

 

Rasemesterskap 2019/20 

Vi i styret har i flere år prøvd å få med flest mulig til å starte på rasemesterskap, men vi lykkes dårlig 

mener nå vi. Under fjoråret tenkte vi å la medlemmene få bruke stort sett hele høsten på å starte. 

Eneste kriteriene vi stilte var å melde fra tre dager før jaktprøven skulle foregå. Vi mente dette var en 

bra løsning, men igjen ser vi at antall startende er for dårlig. Jeg tror vi er litt for nervøse, eller har litt 

dårlig tru på egen bikkje. Mulig jeg tar feil. Nå skal det sies at jeg ikke stilte selv, så den kritikken tar 

jeg. 

 

Styret/AR 

Vi har gjort noen grep mellom styret og avlsrådet. Vi i styret har tatt med oss konstituert leder i 

avlsrådet Sven Tore Kittilsen, i tillegg til Svein Arne Holthe på våre styremøter. Dette for å dele felles 

informasjon og lette arbeidet mellom styret og avlsråd. Avlsrådet har inkludert nestleder for styret 

Trond Revhaug på sine telefonmøter for å gjøre det samme. Dette mener vi er veldig bra, og 

samhandlingen mellom styret/avlsrådet fungerer bedre. Vi har en bit igjen, men avlsrådet skal nå ha 

egen tilgang til hjemmesiden. Dette gjør at ting forenkles og går fortere. Vi gleder oss til 

fortsettelsen.  

 

Hjemmesiden 

Her skal vi også prøve å bli flinkere til å fylle på med stoff, og få ut til medlemmer. Dette er noe vi 

jobber mye med da vi pr dags dato ikke har noen redaktør. Vi har ikke lykkes med å få tak i noen ny 

redaktør, og vi har i den forbindelsen jobbet med løsninger på websiden da en veldig stor utgift i 

Hamiltonringen også er medlemsbladet.  

 

Loddsalg 

I forbindelse med landskampen i Verdal i 2018 så vant Norge landskampen og vi fikk også vinneren 

sammenlagt. Her var Tracker inne og sponset vinneren med en ny modell av Tracker Artimis. Denne 

trackeren valgte vi å lodde ut for å skaffe penger inn i ringen. Trackeren er her hovedgevinst. Andre 

premien er en weekend jakt i Hodalen og tredje premien er en værhane med hare og hund som 

motiv. Her har vi hittil solgt lodd for ca 15.000 kroner. Dette er en fin ting som vi ønsker å fortsette 

med. 

 

Styret takker alle sine medlemmer som er med og bidrar med å stille på jaktprøver, utstillinger og 

generelt gjør en dugnads jobb med å føre rasen vår videre. Tusen takk 

 

Styret 


