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Årets unghund og
årets Hamilton

Ivar Ellingsen og Jalle med tittelen
Årets Hamiltonstøver.

Asle Rundberg og Sacha med tittelen
Årets unghund.

I dette nummeret kan du bl.a. lese om:
•
•
•
•
•
•

Årsmøte og jubileumsutstilling
Harejegere ensporet?
Et kort tilbakeblikk etter 25 års drift av Hamiltonringen
NM 2012
Morsom revejakt
Jaktprøveresultater

Formannen har ordet
Hei alle Hamiltonvenner!
Så er nok ett år omme, tiden går fort, nok en jaktsesong
er over, og vi kan se tilbake på en god sesong med oppløftende resultater, både på prøver og utstillinger. Mest
gledelig er det at vi holder registreringstallet for rasen på
ett jevnt nivå, og vi kan også si oss fornøyd med en stabil
medlemsmasse, ja vi er faktisk svakt stigende, til tross
for at andre raser/ringer har nedgang.
Noen skuffelser har vi dessverre hatt med Rasekampen
vår, som dessverre måtte avlyses i år, men vi satser videre med nytt opplegg for å få dette til. (se referat årsmøte)
Vi hadde vårt Årsmøte i Trønderlag denne gang, lørdag
25/5 på Lundamo Camping, med utstilling på Melhus
Travepark samme dag, noe som var perfekt for oss som
hadde lang reise hjem. Årsmøte var veldig hyggelig/ryddig, med god deltagelse, 30 stk og det må vi si oss svært
godt fornøyd med, ja vi blir bare bedre og bedre for hvert
år.
Vi hadde også invitert Per Nor fra det Svenske avlsråd
samt Roland Halvarsson fra den Svenske ringen. Disse
guttene kom med mange interessante innspill, (se referat
fra årsmøte.)
Som de fleste har fått med seg hadde ringen 25 års jubileum i år, og det ble markert med fine premier, ringens
trefat til Bir og Bim, og mange fine gaver under utloddingen.3 mann vant gavekort med ett års gratis medlemskap i ringen.
Fra Svenske Hamiltonringen ble det overrakt flott premie + Diplom til Årets Unghund.
Vi har også fått ny forsponsor Vom & Hundemat, som
virkelig slo på stortromma med fine premier og gaver.
Takk til Roger Henriksen.
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Gledelig var det også at vi nå har fått ny REDAKTØR,
og ikke hvem som helst, nei, dette kommer til å bli helt
topp, ja som jeg alltid har sakt, ”denne jenta er topp”,
så jeg ønsker deg lykke til Hilde. Oppfordrer folket til å
sende stoff til Hilde, slik som dere har gjort denne gang,
da får hun litt tid til Torbjørn også, samt at det styrker
samholdet i ringen, vi blir liksom mer kjent med hverandre.
Takker for meg som redaktør, har jo vert moro også, men
for en ”datafrik” som meg har det vært svært tidkrevende, deilig og bare å være leder.
Til slutt ønsker jeg dere alle en god sommer, kos dere,
for fort som ”F” kommer en ny jaktsesong. Vil også få
takke Trønderlag harehundklubb for ett topp arrangement som bidro til en fin ramme om vårt 25 års jubileum.
Hilsen Øystein

Årsmøte med 25 Års jubileum
i Trønderlag
25-05-2013
Ringen hadde sitt Årsmøte med utstilling og markering
av ringens 25 års jubileum 25. mai i Trønderlag.
Utstillingen var på Melhus Travebane hvor vi stilte med
17 hamiltonnere. BIR ble Ronja til Bjørn A. Fredriksen
og BIM ble Guffen til Gunnar Hartman, de andre resultater inne i bladet.
På årsmøtet vårt var det møtt opp 30 mann, noe vi var
svært fornøyd med.
Vi hadde invitert Per Nor fra Svenske avlsråd og Roland Halvarsson fra Svenske Hamiltonringen. Per kom
med mye interessant stoff fra avlsarbeide i Sverige, og
Roland med mye aktuelt stoff fra den Svenske ringen.
Det ble også diskutert litt rundt avlsarbeidet i fremtiden,
30/30 indeks kan i noen helt spesielle tilfelle være vanskelig å få til ved å møte linjer med gode jaktbare gener,
her kan det akseptert med 30/29 noe de i Sverige også
brukte i helt spesielle tilfeller, men i utgangspunktet satser vi på 30/30

Ivrige årsmøtedeltakere.

Alle saker på årsmøte gikk greit, vi diskutert også hvordan vi i fremtiden skulle arrangere vår Rasekamp, og her
ble det stemt over fast plass for hvert år, eller å arrangere
Rasekampen som en Åp prøve på en fastsatt helg hvor
vær deltager melte på sin hund som på en vanlig ÅP,
lørdag eller søndag, alt etter som det passer for dommer/hundeeier. Vi mister den sosiale delen, men vi får
ut langt flere hunder pluss at ringen spares for masse arForts. neste side.

Per Nor forteller fra avlsarbeidet i Sverige. Terje Sandberg følger ivrig med.

Rundberg mottar Pris fra Svenske Hamilton Ringen.

Roland Halvarsson forteller fra Svenske Hamilton Ringen.
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beide og ikke minst for store utgifter. Siste forslag ble
vedtatt med stort flertall.
Vi skal også kjøre en unghund konkurranse for hunder
under tre år, som vil bli arrangert på samme måte, kanskje samme helg, vi kommer tilbake med dato senere på
vår hjemmeside, så følg med og info, dem som ikke er
på nett.
Vi hadde utdeling av diplomer til alle som hadde fått
Njch + Nuch, her var det hele 14 hunder som fikk ringens Diplom.
Årets Unghund ble i år No50414/11 Njch R-Sacha til
Asle Rundberg og årets Hamilton ble Se 42057/10 RR

Grilling hører med.
NSuch-NSjch Jalle til Ivar Ellingsen, som ble tildelt
hvert sitt Trefat + Diplom.
Årets Unghund fikk også ekstra pris fra den Svenske Hamilton Ringen i forbindelse med vårt 25 års jubileum,
prisen ble utdelt av Roland Halvarsson.
Etter årsmøte hadde vi en knall grillfest sammen med
Trønderlag harehund klubb som serverte grillet ”GRISERUMPER” noe som er tradisjon etter utstillingen. Ikke
alle fra Østlandet tok kjangsen på dette, noen prøvde,
men vi holder en knapp på vanlig grillmat. Ringen takker Trønderlag harehundklubb for ett topp arrangement.

Gutta koser seg etter årsmøtet.

Øystein

Resultater fra utstillinga Melhus
Junior hann:
Odin, E: Arnt&Ole Jørgen Aune. Exc.Jk 1.JKK
Furukollens Bajazz. E. Frank Vidar Rognstad. VG.JK.
2.JKK
Junior tispe:
Amanda, E: Asbjørn Opdal. Exc JK.1JKK
Frida. E: Lars Erik Støver. Exc. JK.2JKK
Åpen Hannhund:
Kasper, E: Olav Reiten/Ole Wollan. Exc.1.AKK
Bruksh.klasse hann:
Guffen, E: Gunnar Hartmann.Exc.BK CK CERT 1.BHH
BIM
Championklasse hann:
Jalle, E: Ivar Ellingsen. Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK
Argo, E: Jens Hove. Exc.CHK 2.CHKK CK 3.BHK
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BIM Guffen og BIR Nuch Ronja.

Unghund tispe:
R-Ranja, E: Øystein Sørhaug. Exc.UK 1.UKK
R-Sacha, E: Asle Rundberg. Exc.UK 2.UKK
Fjellbakkens Hera, E: Roar Skuterud. Exc.UK 3.UKK
Åpen klasse tispe:
Sheila, E: Steinar By. Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK
R-Fia, E: Eivind Christiansen. Exc.AK 2.AKK CK
3.BTK
Bianka, E.Knut Christiansen. VG.AK 3.AKK
Brukshundklasse tispe:
Centa. E: Tonje&Gudmund Engen. Exc.BK 1.BKK
Nipas Heidi. E: Rolf Gylland. VG.BK 2.BKK
Champkl .tispe
Ronja. E: Bjørn A. Fredriksen. Exc.CHK 1.CHKK CK
1. BTK BIR

Hunden til Øystein, R-Ranja Exc UK og 1.UKK. ført av
Roland. Vinner unghundklassen.
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To harehunder fra Hadeland
Av Svein Lillegård fra Lunner på Hadeland
Jeg har pr dags dato 2 stk hunder, min eldste er NSJCH
Zenta som kommer fra Lita til T.Høibakk og Koloåsens
Casper til Holthe. Begge med topp resultater bla fra flere
DM og NM. En kombinasjon som ga en utrolig jaktlyst
og iver.
Zenta var veldig tidlig ute og jaget etter hvert bra, hun
har ett meget godt mål og som sagt utrolig stor jaktlyst.
Nå går hun i sitt 12 år og er pensjonert p.g.a noe stive
vonde ledd og bein.
Hun har hatt 2 kull, 2008 og 2010.
Fra første kull (Zenta og Njch Capo) hadde jeg igjen
Zita. Som desverre måtte avlives bare 3,5 år gammel etter uhell/sykdom på jakt.
Hun oppnådde også 2x1 ÅP og var Elite klar. Ei veldig trivelig og pen tispe som savnes stort (matmor Anne
Lise)
Fra siste kull (Zenta og Ndch R Kompis)har jeg igjen
en hannhund (nå NJCH Zeb) en av 7 fødte hanner, (ikke
noe morsomt kull det).
Dette var en valp som jeg falt for, veldig rolig og snill
type. Zeb ble lite sluppet første høsten, bestemte meg
for å ikke å stresse og mase da han virket så rolig og fin.
Ble noen slipp på nysnø, men det viste seg at Gutten var
stumjager, med selveste Carl Johan på tilskuerbenken.
Men han jagde ryddig og fint med bra tapsarbeid, inn
igjen på uttakene med pus uten noe lyd, bortsett fra noen
klynk i uttaket da.

Neste høst kom og nå virket det noe bedre, men han er
noe trang ennå, noe som sikkert kommer etterhvert.
Synes han virker veldig ærlig og ryddig med ett litt artig
2 tonig mål. Det skal jo også sies at han har vært etter
både Rev og rådyr (er jo gutt da), noe jeg håper blir
borte etterhvert.
Iløpet av sesongen så starta jeg med han, noe som resulterte i 2x1 ÅP, barmark og snø var i boks ved fylte 21
mnd.
Så kom det 2 mislykkede EP starter, Østfold 2011 og
Hadeland 2012. Begge med start bare 1 dag p.g.a meget
store nedbørsmengder med regn.Valgte å trekke han 2
dag begge gangene.
Så meldte vi Vinterprøva til Romerike 2012, som gikk
som barmark.
Her gikk det bra og Zeb ble prøvevinner og NJCH. (Bare
2 år og 7 mnd gammel).
Zeb ser ut til å ha flere lovende brødre også, deriblant
Jularbo (Bosse) til Guttorm Erstad som også har 1 ÅP.
Så er det bare å vente i spenning på neste høst.
Med Jegerhilsen fra
Svein Lillegård

Zeb.
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R-Sacha og Asle Rundberg
Under rasemesterskapet for Hamiltonstøvere i 2011
som gikk her i Selbu var det en dommer som heter Asle
Rundberg som var med å dømme begge dager. Asle
Rundberg har i hele sin tid drevet med Dunker, der han
har hatt to gode dobl.championer og deltatt med en på
NM. Første dag dømte han en svensk hund, dag 2 dømte
han R-Roma til Trond Revhaug som gikk 2 fulle tapsfrie
loser av høyeste klasse å ble med det rasemester 2011.
Roma gjore slik inntrykk på Asle at han bestillte der å
da en valp etter henne. Roma ble parret med Ludde til
Torbjørn Bekkeli og da kom R-Sacha, et kjøp Asle ikke
har angret på. Hun kom fort i los og i ung alder klarte
hun lange drev. Hun er stillt 2 ganger på jaktprøver hvor
hun oppnådde 2x1 ÅP, derav en på barmark mens hun
kun var 18 mnd.gammel. Regner med at vi vil få høre
mere til denne ekvipasjen i framtiden, lykke til videre
med R-Sacha.
Hilsen fra Ivar

R-Sacha
R-Sacha er født hos Trond Revhaug i Åsen 06-06-2011.
Mor er R-Roma og far er Ludde til Torbjørn Bekkeli.
”Eventyret” R-Sacha startet en februardag i 2011 under
rasemesterskapet for Hamilton Støvere. 2.dag av mesterskapet hadde jeg æren av å dømme R-Roma. Hun gikk
2 fulle tapsfrie loser av høyeste klasse og ble rasemester
2011.
Hun gjorde slikt inntrykk på meg, at jeg ringte Trond
Revhaug et par dager senere og bestillte meg en valp etter henne, når han skulle parre henne.
R-Roma nedkom med 8 tispevalper. Var og tok en titt på
dem da de var 5 uker, og fant min favoritt. Men hadde 4.
valg så jeg kunne ikke velge der og da.
Da den store dagen kom og jeg skulle hente hjem min
aller første Hamilton, var heldigvis min favoritt blant de

gjennværende. Hun var en snill og grei valp, som vokste
opp sammen min gammle Dunkertispe BS- Siri. Hun var
mye i skogen og kom fort i los, og i veldig ung alder
klarte hun lange drev.
Den første haren falt da hun var 6 mnd etter 4 timer.
Hun er stillt 3 ganger på jaktprøver, hvor hun oppnådde
2x1åp og1x1ep derav en på barmark mens hun kun var
18 mnd gammel.
Hun kan nå tittulerer seg NJCH.
Mvh
Asle Rundberg
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Harejegere ensporet – ikke alle
Av Øystein Sørhaug
Nei da tar dere feil, noe Skjølåsfamilien er et godt eksempel på. Der er det ikke bare jakt som teller, nei da,
her står konkurranse instinktet høyt, ikke bare å delta her
nei, her skal det helst vinnes og da må en være kreativ.
Som mange sikkert ikke har fått med seg så arrangeres
det VM i spark oppe i Hurdal, første VM ble arrangert i
2011og her har Morten og datteren Dorthe stilt til start,
Dorthe alle 3 gangene, mens Morten de to siste åra. For å
få litt info om selve arrangementet kontaktet jeg Dorthe
for å få litt innputt og hun sendte meg ett kortfattet referat fra VM i sparkstøtting. VM èn går av stabelen i
februar oppe i Hurdal hvor de har en kjempe fin løype
ned Minnåsen. Dette har blitt veldig populært, ja Dorthe
sier det stiller opp flere hundre utøvere og tusener av
tilskuere møter opp for å heie på sine favoritter.
Her teller utstyret mye, ikke bare bekledning er avgjørende for å få størst mulig fart, nei selve sparken må beMorten i god driv!
herske alle førere og påkjenningene i en stor hastighet,
vi snakker om ake egenskaper.

Dorthe smiler etter nok en VM-seier.
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Pappa har en spesiallaget spark med brød drevet motor,
som hjelper til når farten dabber av. Da får vennen Georg Ruud ordre om å tråkke til på superoppfinnelsen til
Morten, ett kjededrevet hjul er montert foran på doningen, så når farten dabber av tråkker Georg til på denne
spesiallagde sykkelen som er montert foran på sparken.
Harejegeren gir beskjed om å tråkke til det han orker for
å holde maksfarten oppe. Ekviparsen Skjølås/Ruud ble
verdensmestere i 2012 og i 2013, siste året med ny bakkerekord, 7min og 47 sekunder. Dorthe sier at det er ikke
for å skryte, men jeg har blitt VM-vinner alle tre årene
på rad, så som dere forstår er det en skikkelig konkurranse familie vi har oppe i Hurdal. Takk for fin rapport
Dorthe, håper ”papsen” liker innlegget, han er jo ikke
typen som ønsker for mye markedsføring.

Ett kort tilbakeblikk etter 25 års
drift av Hamilton Ringen
Av Øystein Sørhaug
Det første forsøk på å starte Hamiltonringen ble prøvd i
1967 men dette ble med det, fikk det ikke helt til, så det
ble nedlagt i 1977.
Men så ble det prøvd på nytt i 1988 med oppstart på
møte oppe ved Hurdalssjøen, pådriver her var Erik Rud
som fikk samlet Gisle Magnusen – Gunnar Bleika – Carl
Johan Rimsta – Karl Bergqist og Trond Flaatten.
Disse gutta tok inntinativ til å kontakte alle som hadde
hamiltonstøvere, responsen var ikke helt på topp. Stiftelsesmøte bestående av tidligere nevnte herremenn bestemte seg tiltross for laber stemning å starte opp hamiltonringen, datoen ble 20/8 1988
All den tid det var Erik Rud som var intanitivtakeren
ble Erik etter anbefaling av Gisle Magnussen om å være
den første forman i ringen. Erik ble også redaktør for de
første medlemsbladene.
Ringen tok opp arbeide med å danne ett avlsråd, å sette
opp statutter for avlsrådet, her var det Magne Johansen,
Buskerud Harehund Klubb som var pådriveren.
Det første avlsrådet besto av Carl Johan Rimstad – Arne
Flåtin – Bjørn Arne Kullsett og Jan Arne Røyse.

Første kåring av årets Hamilton 1988 var Bosberget`s
Storm til Leif Uthus.
Erik satt som forman fra 1988 til 1991. Ringen hadde
sine medlemsmøter/årsmøter rundt om i landet med god
deltagelse. Etter Erik tok Magne Johansen fra Mjøndalen over som leder og satt i to år frem til 1993.
Ringen fikk etter hvert flere og flere medlemmer ca 40
stk i starten, etter hvert begynte hamiltonfolket så smått
å våkne. Så tok Tore Bekkedal fra Eidsvoll over som leder og han satt frem til 1995, ringens medlemstal begynte å vokse så det var tydelig at ringen hadde livets rett.
I 1995 tok Kjell Berg over lederklubben, men han satt
kun i ett år hvor så Per Ivar Ormestad overtok fra 1996
til 1997. Som dere forstår var det stor gjennomtrekk av
ledere til tross for at medlemstallet var stigende.
Så fikk ringen tak på en unggutt fra Tønsberg, Per Morten Abrahamsen, som var en dyktig leder og svært stabil,
Per Mortes satt i hele 10 år. og la ned masse arbeide for
ringen, noe som ga innvirkning på medlemstallet, som i
hans glansperiode lå på ca 200.
Kai Hagen tok så over og Kai ble sittende frem til 2009
hvor han så overlot lerdeklubba til Øystein Sørhaug oppe
i Hurdalen, som nå har sittet i 4 år og har tatt gjenvalg
frem til 2015, og her sitter vi i dag.

Jaktsesongen er over
Endelig er jakta over og
de møkkahundene er
satt i bånd, nå er livet
herlig.
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Høyde over havet – kilometer i
timen og andre rariteter.!!!
Jo da kjære leser, du leste riktig, men sånn har det blitt i
denne tekniske å vidunderlige verden. Men det alle egentlig snakker om er faktisk harejakt, sikkert greit å føye noen
tekniske ord og utrykk i en ellers konservativ verden vi harejegere lever i.
Klart vi må det, for den gamle teknologien har snart gått ut
på dato. Vi har eks. utslag som i dag heter søk, før i tida etter
det jeg kan huske var det bare fuglehunder som hadde søk.
God fot heter i dag, lukt og vitring, hører en snart ingen som
nevner. Det siste jeg hørte var bjeffing i fot og tap, istedenfor støyting i fot og tap.
Din dumme konservative ”jævel” er det nok mange som vil
si, og det stemmer sånn bortimot, jeg begynner å dra på åra,
så konservativ er jeg nok i enkelte situasjoner, samtidig at
jeg prøver å være jævlig i blant auv. Når det gjelder detta
med km/h i timen, så sitter jeg sjøl med to Hamilton-støvere, en hannhund som er en rakett av ei bikkje, han heter
Tyrann, og ei tispe som heter Josefine, som er så treig og
sein at ei snile har større fart enn henne, til og med når ho er
på dass, er ho treg.
Som dere sikkert forstår lar det seg ikke gjøre å måle km/h i
timen på Josefine, når ho jager girer Jossa ned ho, istedenfor
opp, så her går det unna kan dere tru. Med henne slipper jeg
i allefall å konkurrere om km/h i timen, men jage gjør ho
støtt og stadig på sin måte. Åsså er det Tyrann da, begynner
forresten å dra på åra han auv, like fresk, aldri sjuk, og er
en bestemt herremann. Han! kan vi måle km/h i timen på,
garantert. Når jeg sykler med han går det ganske ofte ei kule
varmt, det være seg hvis han får se ei katte eller andre levende vesener, ja da er det bare for meg å klore meg fast på
sykkelen etter beste evne, å ”gud” vet hvor mange ganger
jeg har fysisk stifta nærkontakt med moder jord p.g.a. han.
Da blir det som regel mye banning og sværting som ikke
egner seg på trykk, men det går fort over, vi er like gode
venner etter at jeg er ferdig med ”banneprosedyren.”
Kanskje Ringen kunne tenke seg å sette opp en pokal på
den raskeste hund for prøvesesongen 2013 – 2014, der skal
jeg garantert stille med Tyrann. Når vi er ute og sykkler på
den vanlige runden vår, som stort sett tar 2,5 time til å begynne med, med Tyrann opplever jeg stadig at rekorden blir
tangert eller forbedret med noen sekunder eller minutter,
avhengi av hva Tyrann har å konsentrere seg om.
På en av mine mange jaktturer i høst brøt det plutselig inn
på jaktradioen min, nå jager Pelle, 8,4 km i timen å jeg
befinner meg ca. 850 meter over havet, avstanden til Pelle
er 1,7 km. Hørte aldri ett ord om los, gjentak med beskrik,
om harran hadde kommet langt i skiftinga, eller åssen den
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tura------------- forresten turinga kalte gubben for å gå rundt
i rundt. Jeg måtte jo dra litt på smilebåndet da jeg hørte
dette, og etter vært hørte jeg et skudd ikke langt fra der jeg
satt, samtidig som jeg hørte ei bikkje med godt mål. Det ble
jo stille når hunden kom inn på doten, men hørte aldri noe
dotsignal som er ganske vanlig for harajegere.
Lurer på jeg, hvis karer som W.B Samson, Jens Pay og Håkon Opperud med flere, bare for å nevne noen, hadde reagert hvis de hadde hørt alt detta ---- hm ------ de hadde vel
ikke forstått en ”dritt.”
Til opplysning kan jeg fortelle at den gamle kjente utstillingsdommer og jaktprøve dommer Olav Haga har gitt ut
ei bok om harejakt, i et kapittel der kan en lese om harejakt
termologi, som undertegnede mener vi bør være flinkere til
å bevare.
Å så over til noe annet, og det er språket vårt, altså det norske språket. Der har vi ” jaggu” vært flinke, her i landet
etterstreber vi å snakke mest mulig engelsk, svensk i ord
og utrykk, men ”urdu” har vi liksom ikke fått riktig tak på
enda, fordi om det språket er overrepsentert i Norge i dag.
Ikke vet jeg som fortsatt snakker norsk, men kanskje ”urdu”
er fint nok. Hadde jo vært artig og hørt ”urdu” på jaktradioen en dag.
Ja, ja ”ringkamerater”, detta var bare noen betraktninger
som gamle Rude`n har, ikke vondt eller onskapsfult ment,
så jeg håper jeg blir tilgitt. Da ser vi alle fram til en ny spennende sesong med tangering av km. i timen og høyde over
havet. PS. Pass godt på høydesjuke, ta med tabletter hvis
det fins.
Med vennlig hilsen
Rude`n

Morheias Zita
Av Rune Briskodden
Tenkte og sende inn noen ord om ungbikkja vår Zita. Ikke
ment som noen skryteinnlegg, men bare ei fortelling om ei
helt ordinær ung harabikkje.
Våren 2011 ble jeg enig med meg selv om at tiden var inne
for og finne en arvtager etter ”gamle” Rb-Ronja. Så at hun
ikke orket like mye som før i en alder av 8 år, og det tar nå et
par sesonger for og få i gang ei ny bikkje, så tiden var inne.
Hadde vel egentlig for lenge siden bestemt meg for at denne
gangen ville jeg gå på siden av det blodet jeg har hatt siden
Njch Bliksfjorden’s Tina, og ha valp med Raita blod i. Valget falt på tispevalp etter Raita datter Tanja til Poul Harald
Petersen og Spærns Rapp til Hanestad, en Hanne som jeg
for noen år tilbake egentlig hadde tenkt å pare Ronja med.
Vi dro nedover til Gjerstad en julidag 2011 sammen med
Torbjørn og Hilde og plukket ut to tispevalper, en til meg og
en som Torbjørn skulle ha med opp til Trøndelag. Det ble en
lang og trivelig dag med mye bikkjeprat…Og sjelden har vi
vel sett en som har hatt reinere og flottere hundegårder og
hundehus en Poul Harald, ingen fare og kjøpe valp av en
sånn oppdretter.
De to første månedene med denne unge frøkna var en
skrekkblandet fryd..Høyt og lavt for og si det mildt, og det
måtte ei fast hånd til og styre dyret. Men gode nerver, topp
gemytt, og en sjelden lettlært valp gjorde at det meste falt
på plass relativt fort.
Vi begynte treninga som vanlig i august, og mange ettermiddags og morgen slipp ble gjennomført på den måten at
samboer Siv gikk med gamlemor Ronja og jeg gikk med
valpen. Når Ronja fikk los så satte vi oss i veikanten med
valpen på fanget og ventet på pus. I følge jaktdagboka så
hadde Zita synskontakt med hare elleve ganger før 10.september. Jeg har alltid gjort det på denne måten med mine
valper, de får en blanding av egen skogstrening/tilvenning
pluss at de også har en del timer på fanget eller i bilen mens
gamlehunden jager. Mitt hode sier at jo mer de får av rett
lukt i nesa sammen med masse skryt som ung er den beste
læring for og få ”pensa” de inn på rett viltslag.
Høsten og vinteren gikk og noen bra loser alderen tatt i betraktning ble det også. Tre harer felte vi for henne før hu var
seks måneder gammel, uten at det betyr noe som helst. Men
morsomt for jegerne pluss at bikkja heller ikke blir dårligere av det i hvertfall…På grunn av snømengden hjemme
så ble etterjulsvinteren mest brukt på ski, men vi avsluttet
sesongen med en tur i harehegn. Og den turen gjorde at vi
tok sesongslutten med stor tro på at dette her kunne bli det
noe ut av.
Vår/sommer 2012 var vi på to unghundframvisninger, det-

te gikk veldig bra og Zita ble beste Hamilton på begge to.
Videre ble det som vanlig kondisjonstrening, med sykling,
joggeturer og mange skogsturer med trekksele. Vi gjennomførte også sauedressur, noe som gikk bra. Ingen utslag
mot sau.
Vi var mildt sagt veldig spente foran høsten 2012, en unghund kan finne på det meste, og med tanke på det vi så valpesesongen så visste vi at jaktlysta tilsa at her kunne det låte
på det meste av viltslag.
For og prøve og væra best mulig rusta så la vi turen innom
et rådyrhegn, kan med 99 % sikkerhet si at Zita ikke hadde
jaget rådyr før vi dro dit. Så spenningen var stor med tanke
på hvordan dette ville gå. Og jo da dyret kunne virkelig jage
rådyr å det…måtte noen saftige salver med strøm til før hu
skjønte at det var tryggest hos far. Vi tok noen slipp hjemme
med hareloser av varierende kvalitet før vi igjen tok turen
til rådyrhegnet. Men denne gangen ville hu ikke jage enda
dyrene holdt på å løpe henne ned et par ganger. Så det var
bra, selv om jeg vet at ute i den frie naturen så blir det noe
helt annet. Men har ikke vært plaget med loser på klovvilt
denne sesongen heller. Er vel et par loser på barmark som er
litt tvilsomme, men det er lov i en alder av 15 mnd.
Når det gjelder sesongen vi akkurat har lagt bak oss så startet det sånn akkurat passe, litt for dårlig søk i starten og når
hu kom i fot så ble hu ofte gående og ”gnu” der det luktet
best uten og komme seg ut av beitingene. Men det ble nå
uttak innimellom å, men etter at hu tidlig i september tok en
hare i los så trudde hu nok at hu kunne ta igjen alle harene…
Det gikk med en fart som ingen harehund klarer å jage lenge med i hvertfall, og det endte da med tap etter relativt kort
tid og hu ble flyende og sverme i det uendelige uten og finne
den igjen. Men det er da tålmodigheten må komme inn hos
driveren, og bare la en uferdig hund drive med sitt og leite
og leite. Mitt synspunkt er at det er det eneste de lærer av, og
koble og flytte gjør kun at du opplever det samme igjen uten
at bikkja blir noe bedre på det hu egentlig må lære.
Så det ble mange timer på sekken og i lyngen mens en fortvila unghund stort sett var over hele åsen for og finne igjen
harepus.
Men da vi var på fjellet andre uka i oktober begynte ting
og snu i positiv retning. Hu begynte plutselig og skjønne
at det lønte seg og skru ned litt på farten når forholda ble
vanskelige. Og på sju dager i fjellet, så gikk hu seks dager
og framgangen var stor, både når det gjaldt og få ut og ikke
minst og jage.
Framgangen fortsatte ytterligere i november måned og tanken på og melde på prøve begynte å melde seg.
Men så kom desember med mye dårlig føre og skare. Hadde
to knalldager tidlig i januar hvor hu kjørte klare førstepre-
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mie loser, så da tok vi sats og meldte på. Men så kom det
melding om at jeg kun hadde stilt hu på unghundframvisning og ikke ordinær utstilling. Det gjorde at hvis jeg stilte
hu på prøve før å ha stilt hu ut, så ville antagelig prøveresultatet bli underkjent…snakk om å ha sovet i timen. Nesten
utrolig etter å ha hatt egen harehund i 20 år…men men det
var bare å melde på utstilling i Bø 23.02.13 og satse på en
prøve start en av de siste fem dagene av sesongen. Utstillingen gikk greit nok den, very good og vi var klar for prøvestart. Hu ble helt riktig trekt på opptrekt buklinje og tanken
for tynn. Men har helt siden hu var valp spist dårlig til tider,
så her har vi hatt en utfordring. Men etter mange tips fra
harehundvenner rundt om så spiser hu nå som en hest etter
å ha gått vekk i fra tørrfor og over til foret fra Norwegian
polarfor.
Vi dro på prøve dagen etter vi hadde vært i Bø, altså den
24.02. Ole Anton Sending skulle dømme henne i sitt terreng
i Skollenborg. Kort fortalt så slapp vi 0800 uttak etter 20
minutt, 105 minutt rett inn før tap. 60 minutt tap før gjentak
og da kjørte hu inn 120 å vel så det. Snømengden tatt i betraktning så ble det vel ingen rå haralos med kjempetrykk,
men hu hang på og gjorde jobben sin.

Februar er en kort måned så tida strakk ikke til til enda en
start, men det får vi sette på kontoen for å sove i timen når
det gjelder utstilling…Men bikkja fyller ikke to år før i slutten av mai, og målet var å få hu premiert i løpet av sesongen, så vi kom i mål med det og er alt i alt veldig fornøyd
med Zitas første ordentlige sesong.
Vi stilte henne også i Nittedal i mars. Det ble også en verygood, men det holder i massevis det for å jage hare. Zita er
ei forholdsvis stor og kraftig hamiltontispe. 56 cm og den
sterkeste og mest utholdende hund jeg har hatt. Et par mil
på sykkel eller tre fire mil på ski ser ikke ut til og koste
henne noe, så med sånn grunntrening så skal det i hvertfall
ikke stå på kondisjonen når høsten banker på døra igjen.
Vi skal i hvertfall gi henne de sjansene hun skal ha, og målet
for neste sesong er helt klart å bli jch. Ikke sikkert at det blir
oppfylt, men like greit å legge hue på blokka å si at det er i
hvertfall målet. Så får vi se om det blir et valpekull på henne
i 2014 hvis alt går bra og framgangen fortsetter.
Stor takk til samboer Siv og kompis Frank som er med og
driver hundene og ikke minst holder heimen i orden.

Nytt fra avlsrådet
Avlsrådet vil få takke alle involverte for en flott samling
i Trøndelagen. Takk til Bjørn Anders Fredriksen og hans
stab i Trøndelag Harehundklubb for å legge alt til rette
for samling og årsmøte. Takk til Pär Nord fra det Svenske avlsrådet og Roland Halvarson fra Hamiltonforeningen for interessante avls-samtaler og takk til ringen for
godt samarbeid. Gratulerer Jalle og Ivar som årets Hamilton 2012. Stor stas og imponerende resultater. Gratulerer også til R Sacha og Asle som årets unghund. Vi for
nok høre mer til denne ekvipasjen fremover.
Vi i avlsrådet la fram årsberetningen for 2012 og snakket
litt om avlssesongen vi er inne i. Beretning og oversikt
over valpekull er vedlagt i bladet.
Så litt om avl. Før og under årsmøtet har det kommet
innspill til avlsrådet om 30/30 regelen. For å kort forklare vil det si at når vi finner en hannhund til ei tispe ser
vi etter en kombinasjon hvor det 30 forskjellige hunder i
4 ledd på stamtavla. Denne politikken har vært ført noen
år og har blitt rutine hos dagens avlsråd.
Dette har ført til at vi de to siste åra har hatt den beste og
laveste innavlsprosenten hos alle harehundraser – 0,3 %
på 5 generasjoner. Til sammenligning ligger svenskene
litt under 1,0 på Hamilton i Sverige, mens finnene her i
Norge ligger godt over 1,0 i snitt. Dette mener vi fører
til den sunne og friske rasen vi har. Svenskene har i visse
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tilfeller brukt 29/30 der hvor det er sterke ønsker om det
og innavlsprosenten på 5 ledd er relativt lav.
Avlsrådet har diskutert dette og kommet frem til flg vedrørende 29/30.
Vi kan godkjenne en 29/30 parring dersom flg kriterier
oppfylles:
1 Den hunden som går igjen er en dokumentert god
avlshund uten å ha arvet sykdommer og defekter
tidligere.
2 Parringen gir en lav innavlsprosent i 5 ledd (helst
under 0,8)
3 Det er vanskelig å finne hanner med 30/30 stamtavle i noenlunde nærhet til tispa.
Vi understreker at dette er unntaksvis og at det kun blir
godkjent – ikke anbefalt.
For øvrig jobber avlsrådet med å ferdiggjøre ei tispeliste
– ei liste inneholdende alle avlskvalifiserte tisper i Norge
under 8 år. Har du ei tispesom er premiert og røntget så
ta kontakt med oss så legger vi henne inn på lista.
Avlsrådet ønsker alle Hamiltoneiere en god utstillingssesong og lykke til med treninga frem mot jakta.
Eskil 996 45 647 / Svein 916 43 699 / Terje 913 00 952

Morsom revejakt
Av Jens Lundberg
Jeg vil begynne med å si at jeg hverken er erfaren støvermann eller sitter med mye kunnskap om revejakt med
støver, men det jeg og mine jaktkompiser mangler av
erfaring og gode bikkjer, tar vi igjen i pågangsmot og
engasjement.
Jeg har ingen fantastisk Hamitonstøver som er feilfri eller som jager tapsfritt i mange timer, men hu byr til og
gir ikke opp, selv om sola er i ferd med å gå ned bak en
skogkledd ås.
Men revejakt med støver og terrier er og forblir den jaktformen som har tatt et solid grep om min jaktsjel.
Siden jeg og mine kompiser er så ivrige så hender det
relativt ofte at andre jaktlag og foreninger spør om vi
kan stille som hundefører på fellesjakter. Jeg har tenkt å
fortelle litt om en slik, som skulle vise seg bli litt utenom
det vanlige.
Jeg ble oppringt av Thomas Pettersen som lurte på om
jeg ikke kunne komme ned til Østfold og slippe min
3,5år gamle Hamiltontispe ved navn Dina.
Jeg og Mads, en kompis som skulle bli med, kom ned på
søndagsmorgen og møtte en blid gjeng.
Jaktleder plasserte ut postene og vi kunne slippe Dina.
Området var i et kulturlandskap og planen var å gå igjennom teigene i håp om at Dina skulle ta ut rev.
Vi rakk ikke mer enn å begynne gå, før det smalt fra en
post som kunne melde fra at en rev var skutt. Vi fortsatte
å gå, da Dina skjærer ned mot en liten bekk og begynner lose. Mine tanker går til rådyr, men etter kun kort tid
kommer en rev løpende rett på meg og Mads. Som van-

lig er Mads en sikker skytter og feller reven med et velrettet skudd, Dina kommer kun sekunder etter og får ros.
Vi prøver å fortsette fremover, men Dina er så interessert
i reven som henger over skulderen at vi finner ut at reven
må henges opp i et tre, da går det liten tid før Dina drar
ut på nytt.
Vi beveger oss fremover og kommer plutselig inn i en
rådyrforing, hvor marken er hardtrampet av rådyr. Jeg
får melding på radioen om at 3-4 rådyr kommer løpende
ut av teigen der vi er, det blir også observert 2 rever til!
Dina finner foten etter hvert og tar ut en ny rev, losen går
i 10min for den ender opp i et hi. Vi går dit for å slippe
terrieren min, men finner fort ut at grimbart har boligen

13

sin der, og vi beslutter oss for å slippe Dina igjen istedenfor å få en grevlinglos.
Dina tar ut enda en rev og jager også denne i hi etter kort
tid, men utenfor terrenget.
Etter en stund kommer Dina tilbake til meg, hu pleier
og stå en stund ved hiet og om jeg ikke kommer, så rapporter hu ved og komme tilbake til meg og hoppe opp
og være veldig glad, da skjønner jeg at Mikkel er under
bakken.
Vi beslutter oss da for å ta en pause og grille pølser. Jeg
begynner å gå tilbake til utgangspunktet for å møte de
andre, Dina går løs og etter en stund drar hu tilbake nesten rett i samme streng som vi begynte. Jeg tenker da at
hu skal tilbake til reven vi hang i treet. Men hu drar rett
forbi og ut av teigen, over et svært jorde og inn i neste
teig. Når jeg nærmer meg så hører jeg losen går. Jeg står
i jordekanten og ser plutselig 3 rådyr komme løpende ut
fra området hvor losen gjaller, jeg banner for meg selv
og tenker at hu jager disse. Men jeg skal atter en gang få
innse at jeg må stole mer på frøkna mi.
Hu holder losen gående i nærmere 2 timer og reven er
da blitt påskutt og jaga inn under en låve. Reven blir
sprengt ut av terrieren min og skutt etter en stund.
Vi har tenkt å gi oss, men siden det er en fantastisk dag
i slutten av februar, så gjør vi et siste forsøk i et annet
område.
Postene blir satt ut og jeg går med Dina nede på et elveleie. Ved dette tidspunktet er egentlig Dina veldig sliten og klofestene er ganske slitte. Jeg tenker at vi kaster
inn håndkleet, men i den samme stund ser jeg kroppen
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hennes blir en helt annen og halen far rett opp, med en
starter losen!
Losen går rett mot noen av postene og heldigvis er Mads
igjen en stødig skytter og feller reven med sin drilling
og jeg er faktisk for en gangs skyld utrolig glad for en
så kort los!
For en dag!
Bikkja har jobbet løs hele dagen i noe av det rådyr tetteste området jeg vært i, og hu jaga 5 forskjellige rever,
uten og vise minste interessen for rådyr!
Hu er mest trolig ikke en spesielt god bikkje, men det er
MIN bikkje og hu har gitt meg mange spennende opplevelser så langt og jeg håper det blir mange fler!

NUCH Rs-Basse
Av Eier Sven Tore Kittilsen Skien
NO 46017/10 F 21/5-2010.(NUCH NJCH KompisRR NUCH NJCH NMEP10 Rs-Kita)
Tar oppfordringen fra lederen og skriver noen ord om
Basse. Det startet med at min finnestøver fikk sukkersyke 7 år gammel, dette var ingen prøvehund. Det trur
jeg faktisk var sykdommen som hadde ligget der hele
tiden som gjorde, for Jall var mye bedre som unghund
enn da han ble eldre. Jeg har alltid vært interessert i avl
og oppdrett da jeg selv er oppvokst med travere. Der var
det jo en ting som telte og det var at det «travet» ellers så
var en fattig før en viste ordet av det. Jeg begynte å se etter ny harehund-hadde tenkt å kjøpe finne igjen, men en
kamerat hadde vært i kontakt med en på Sørlandet som
hadde en god tispe som hadde fått valper. Jeg begynte
å se på denne stamtavlen og fant fort ut at dette kunne
være interessant, da det lå meget godt premierte hunder
i flere ledd bakover og med gode kullsøsken. Det med
gode kullsøsken syntes jeg var viktig for da ser en bredden ikke bare om det er «stjerneskudd». Jeg tok kontakt
med oppdretter og fortalte hva jeg ville ha. Her kom det
rett fra leveren med positive og negative sider på foreldrene, da han hadde både mor og far-kunne nesten virke
som han ikke ville selge. Vanligvis får en jo positive ting
i bøtter og sjelden negative sider. Etter en lang prat så ble
vi enige om at jeg skulle ta en tur å se på kullet da det var
et par hanner igjen. Jeg kom ned til et meget harmonisk
kull, jeg valgte en flott hanne, rød og fin. Det skulle vise
seg å komme en tannfeil på denne da jeg hadde han. Jeg
meldte i fra til oppdretter etter ca 1 mnd, jeg var nå redd
for at jeg skulle få denne feilen videre ved tannfelling
også. Oppdretter hadde nå lovet bort alle valpene, men
han tok kontakt med en tidligere valpekjøper og ordnet
slik at jeg fikk bytte valp. Jeg hadde forresten begge en
stund for å se om det ble bedring, jeg tok beslutningen
om å bytte. Må si at tennene på valpen rettet seg etter
felling og den fikk 1 pr på utstilling for ny eier. Jeg ble
da sittende igjen med Basse, han vokste seg fort stor og
stødig dvs stor er han ikke. Fikk en VG på han p.ga størrelse engang. Jeg begynte å bli interessert i hamilton nå,
en meget flott rase med meget stødig og sterkt gemytt.
Basse ble tidlig jaktmoden, jaget godt ved 1 års alder. Jeg
meldte meg på rasemesterskapet i Hurdal for egentlig å
bli litt kjent i miljøet hadde ikke regnet med noe premie
men ville bli med. Dette var en meget positiv opplevelse
for en nybegynner i «sporten» trivelige folk disse «hamiltonerne». Jeg fikk også tildelt en meget trivelig dommer, og det bar til skogs. Vi kjørte feil i terrenget og den
gang var Basse litt bil syk, så jeg ble litt irritert at vi ikke
hadde fått kart for dommer var heller ikke kjent. Vi fant
frem og fikk sluppet, dette var min første prøvestart og
det startet med at Basse ville spise gress fordi at han var
blitt litt ullen etter turen. Så starten ble dårlig, Basse kom

seg ut i søk etter hvert oppi 900 mtr på GPSen men fikk
ikke fot, før kl 1130 men da ble det los. Losen gikk opp i
en time, da kom losen inntil hundegården til hundekjører
Sørlie og der stoppet det da alle huskyene satt i full los
og det ble død tap. Men jeg hadde over en time og fikk
125 p. Dommeren sa at jeg hadde jaget til premie, og da
var jeg glad-første start og premie i rasemesterskapet.
Basse ble nr 9 av 15. Da ble det blod på tann, nå var det
utstillinger og prøvestarter for full musikk. Basse rakk
to starter før vinteren var over men hadde ikke noe tur
på disse. Han jaget hver gang men fikk ikke lostid nok
pga tap på vei og diverse han var jo ung 15 mnd. Utover
våren og sommeren var det utstillinger Basse tok da 3x
cert på rad og var da full certet. Høsten kom og Basse
funket meget godt som jakthund, Jeg meldte jo selvfølgelig på rasemesterskapet som skulle gå på Sørlandet
denne gang, men da interessen ikke var stor nok ble det
ikke noe denne gang-synd. Jeg sa at min start kunne stå,
så fikk jeg se om jeg fikk en dommer til å dømme meg
før sesongen var over.For i Telemark kom det jo så mye
snø at forholdene ble vanskelige. Jeg ble anbefalt dommer og tok kontakt. Han sa ja til å dømme og vi avtalte
en dag. Jeg måtte reise fra Skien kl 0330 og var i Mandal
kl 0645. Denne turen vil jeg heller ikke glemme, Basse
jaget inn 120 min og med godt utslag som han alltid har
ble det 187p og 1ÅP. Skal si turen ble lett fra Mandal
til Skien, Rs-Basse ble med det også Norsk Utstilling
Champion. Basse har flere premierte kullsøsken. Gleder
oss til høsten. Må takke oppdretter som er over gjennomsnitte interessert i hvordan det går med valpekjøperne. Etter hvert så har interessen for hamilton bare økt,
klarte selvfølgelig å rote meg inn i nettside debatten og
der sitter jeg! Nå gleder jeg meg over alle de flotte resultatene som kommer inn, det viser at hamiltonstøveren er
en meget stabil jakt og prøvehund. Så du som leser dette
og ikke har hamilton- kjøp det neste gang!
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Historie
Alt dette er historie tilbake til 1970 tallet. Sender med noen av Lill sinne Jaktprøveresultater. Dette dreier seg ikke
bare om resultatet. Men like mye på åssen dommeren opplevde dagen i skogen, og måten de skrev sinne papirer om
dagens hendelser. Var dommeren flink til å skrive om dagens hendelser, så var det nesten som en var med til skogs
når en leste prøvereferatet. Så det er stor forskjel fra dagens tørre tall. Tanken var at dagens unge prøvedeltakere kan
se og lese åssen bedømmelsen på jaktprøver ble utført av dommerne tilbake i tid.
Gisle

N. U. CH og N, J, CH Toddyåsens
Lill N11587/71
Lill var født hos Erik Engan på Lundamo i Trøndelag.
Lill var egentlig skrapvalpen i kullet. Av 10 valper som
ble født var Lill som gikk igjen av valpene. Stor og kraftig som hun var, det tydet på at næringsvettet var i orden. Fikk kontakt med Engan da Lill var ca. 11 uker og
valpen ble kjøpt usett. Hun kom med toget til Sarpsborg
fra Lundamo. Det første møtte med Lill var en veldig
glad og uredd valp, og det er klart hun var glad for å
komme ut av kassen. Så var det hjem til mat og drikke,
og du verden søm det gikk ned. Det ble jo litt savn av
mor første par nettene, men det roet seg greit. Hun var
en trivelig hund å ha med å gjøre hele livet, og ble over
13 år. Tingene falt jo på plass etter vært både ekstriør og
jaktelig.
Lill ble jaktpremiert som unghund på første start på Flesberg, flkk ut greit og jaget til den Premien for unghunder
som het godkjent den gangen. Hun hadde tap og vi sitter
å ser på Lill en time før vi går bort der hun er. Da møter
hun oss, drar tilbake og viser oss haren.
Den ligger langstrakt i en sprekk i fjellet, det var bare så
hvit Lill ikke rakk den. Så hun viste vor haren var hele
tiden, men kunne ikke !a jaget mer på den. I ettertid gikk
det jo bedre på prøvene, ble også prøvevinner på noen
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av de klassiske prøvene. Det er tre ting som aldri endret
seg hos Lill, og være tillitsfull og snill, matvrak og ta
jage hare så mye som mulig og litt til. Men sånn er det
vel med de fleste harehunder. Det som også er tilfelle er
ar Lill ble det avkommet etter den så berømte Toddylundens Heidi til Erik Engan, som kom mest fram i lyset
og ble mest kjent. Og det var valpen som gikk igjen. Og
takk for det.
Så det å plukke ut valp i et kull er ikke bare enkelt.

Gamle prøver
24/ 10. Hamiltoostøvcr Ch. Toddyåsens Lill II
11587/71, f. 8/6-71.
F: Rishøgdas Tai II 66/17l4.
M: Ch. Toddyåsens Heidi S 1862/63.
Gisle Magnussen Varteig.
Terreng: Monsebråten.
Los
2 t. 05 min.
Tap
3 t. 20 min.
Samlet
5 t . 25 min.
/ premie.
Hunden sloppet kl. 7.50 og slo straks ut i god fart. Vi
hverken så eller hørte noe til hunden før vi hørte den jage
noe syd for oss kl. 10.05. Vi fikk se haren, en ganske lys
sommerunge, under losen en rekke ganger med hunden
hele tiden riktig etter. Haren gikk undav bare korte stykker av gangen, og kastet til stadighet slik at det oppstod
en rekke vanskelige tap som Lill beundingsverdig rettet
opp, helt til den ble koblet kl. 15.30 ved prøvetidens slutt
i fullt og energisk arbeide i tapet. Lill lå godt på når den
fikk baren til å gå undav men var noe sparsom med losføringen når den kom noe etter. Den var helt tett i tapet. ·
Samlet inntrykk: En meget god jager. ~ påholdende i tap.
En hund med stor erfaring.
Henry W. Andresen
25/10. Hamiltonstøver N.U.Ch.
Toddyåsens Lill 11587/71, f. 8/6-71.
F: Risahøgdas Tai II 66/1724.
M: N.U. og B.C.H. Toddlundens Heidi S
18627/63. Gisle Magnussen, Varteig.
Terreng: Magrud I.

Los
Tap
Samlet

3 t .. 25 min.
l t. 10 min.
4 t. 35 min.

l. pr. AK..
Hunden sloppet kl. 7 .30. Slår villig ut. 7.45 svak fot.
Hunden arbeider meget fornuftig og iherdig opp i en ås
der det var uttak kl. 10.00. Losen går ut mot bygda i vanskelig terreng, men Lill mestrer dette utmerket, og fører
en stø og sikker los uten noterbart tap.
Losen kommer opp åsen, og ser haren, en skarehopp
11.05. Hunden 2 min. riktig etter frem til 11.40 da det
blir et tap. Gjentak 11.55.
Losen er nå rundt oss, og gir turer i mer åpent terreng,
og nå er det en fryd og høre Lill virkelig utfolde seg med
meget god losføring og mål. 12.15 blir det tap, gjentak
12.20. Losen går ut åsen, ser haren 12.25. Hunden 3 min.
riktig etter. Gjør noen turer under åsen, og kommer opp
åsen mot oss, og ser haren 13.00. Hunden l min. riktig
etter til tap 13.20 på noen rabber med svaberg. Det er
blitt ganske sterk vind, og det et vanskeligere forhold.
Gjentak 13.30, los til 13.40.
Haren har nå gått i et område med store stener og utrast fjell. Ser Lill arbeider iherdig og taus i tapet, gjetak
14.20. Losen går nå opp på høyeste toppen og der blir
det tap 14.35. Hunden blir kalt inn og koblet i tap 14.55
i fin form med gode labber. Lill er en sterk veldreven erfaren hund, helt taus i fot og tapsarbeide, fører en meget
stø los med god losføring. Angir til enhver tid hvor den
ligger i forhold til haren. God kondisjon, snill og lydig.
Samlet inntrykk: En førsteklasses jakthund.
Eivind Hafslia.
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Parringer 2013
Her følger en oversikt over parringer utført så lang vi kjenner til i 2013.05.21 Forbehold om feil.

Godkjent pga 29/30
Zira

Argo		

ja

2-6		

Svein Arne Holthe

93056626

Ikke anbefalt
Rs Kita

Hagets Jazz

Ja

3-5		

Rune Sliper		

90820014

18

ledig valper
1 ledig

Tisper godkjent for avl
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Årsberetning fra styret 2012
Styret har i beretningsåret bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Hjemmeside/WEB:
Redaktør:
Styremedlemmer:
Vara:

Øystein Sørhaug.
Per Morten Abrahamsen
Alexander Førsund
Ole Martin Frydendal
Aleksander Ringnes /
Sven Arne Kittelsen
Øystein Sørhaug
Reidar Bakkane
Frank Ottar Hansen
Frode Kjelsberg
Svein Lillegård

Styre har i beretningsåret hatt 4 styremøter med planlegging av ringens aktiviteter. Ellers har samarbeidet gått mye
på mail og telefon.
Vi hadde også i år stand på Jakt og Fiskedagene på Elverum, med godt besøk, tydelig at det er interesse for rasen
vår, der fikk vi tre nye medlemmer, takk til dere som var
med å rigge opp standen.
NM for støvere gikk i år i Nordmarka hvor vi stilte med
4 hunder. Zari til Bjørn Lillestu - Koloåsen`s Shankly til
Roger Henriksen – R-Roma til Trond Revhaug og Sari til
Svein Arne Holthe. Sari og Zira fikk hver sin 3 EP. De
to andre ønsker vi lykke til neste gang. Fine prestasjoner
uansett.
Rasekampen Norge/Sverige ble arrangert i Vestfold,
nærmere bestemt i Svarstad den 17 og 18. november. Vi
hadde innkvartering på Brusoss, som lå meget sentralt til i
forhold til trengene. Vestfold Harehund Klubb sto for selve
arrangementet med Tore Hellingsrud som terengansvarlig
og for bestilling av hytter og mat.
Opplegget var helt perfekt, noe vi takker Tore for. Føreforholdene var ikke av de beste, så her fikk hundene noe
og bryne seg på i Vestfold terreng med liten harebestand.
Svenske laget: Haget`s Kasper/Grefthult`s Maja og
Gøyingebygda`s Søka. Norske laget: Luna/ Skogserdes
Tero og Leverhøgden`s Centa. Norge vant med 571poeng/
Sverige 415 poeng.
Vinner av landskampen: No. 1 Hagets Kasper 2,Ep 319
poeng- eier Mårten&Ørjan Strømberg – No 2. Leverhøgdas Centa 2. Ep 304poeng- eier Geir Raen. No 3. Skogsreedes Tero 3.Ep 240p - eier Per Erik Hanestad.
Rasekampen Norsk: som skulle gått i Haltdalen må sies
ble en skuffelse, noe vi beklager sterkt, avlyst pga. vansker
med dommere, ble det sakt, noe som ikke helt stemte da
flere dommere ikke en gang var forespurt, og at det var få
påmelte på EP- prøva til Trønderlag Harehindklubb, som
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skulle gått samme helg. Vi prøvde å arrangere rasekampen
uka etter men fikk klar beskjed at Trondheim Harehund
Klubb ikke kunne arrangere Rasekamp for Hamilton Ringen, sånn ble det nå, vi gjorde i hvert fall ett forsøk.
Rune Sliper fra Sørlandet ble forespurt om de på Sørlandet
kunne hjelpe oss å arrangere prøva nede hos dem, og svaret var i vanlig ”Sliper stil” veldig possetiv. Alt ble lagt til
rette med innkvartering/dommere /terenger, men så fikk vi
også her overraskelser, 3 påmelte hunder, så det ble også
her avlyst. Styret har tenkt over hvordan vi i fremtiden skal
arrangere ”Rasekampen”
Vi la så ut forslag om hvordan vi i fremtiden skulle arrangere Rasekampen på vår facebook side + vår nye hjemmeside om å få inn forslag om hvordan vi i fremtiden skal
arrangere rasekampen, to forslag kom inn.
Ny Hjemmeside. vi har i mange år slitt med hjemmesiden
vår, så her måtte noe gjøres, etter en del jobbing løste problemet seg, en kjempekar fra Skien, med litt puff fra Rune
Sliper tok Sven Tore Kittilsen denne jobben for oss. Ny
hjemmeside er nå i boks, og ikke bare det, Sven Tore har
tatt på seg drifting av siden en periode for oss.
Få tak i nye medlemmer. Styret har gjort en jobb også i
inneværende år om å få flere medlemmer, sendte kabalen
videre til oppdrettere, hvor vi sendte ut skriv med en del
giroer som de skulle gi til valpekjøpere som ikke var medlemmer, eller sende oss navn på valpekjøperene. Hvert nytt
medlem skulle så få Ringens Jubileumsbok. Dessverre er
det liten respons (foreløpig stille)
Nye Jch og Uch. Alle som har fått Njch – Nuch har også
blitt kontaktet om at de sender oss bilde av hundene, slik
at vi fikk dette inn i bladet vårt, uff, uff (noen få har sendt
bilde.)
Ny fôr sponsor. Vi mistet forsponsoren vår og der har vi
nå fått ny, VOM og HUNDEMAT, som i første omgang
vil sponse ringens forskjellige arrangementer, vi vil takke Roger Henriksen for hjelpen, han jobber hos Vom og
Hundemat. På sikt vil vi prøve å få til en rabattordning for
medlemmene.
Medlemstallet. Styret kan berette at til tross for at mange
ringer mister medlemmer har vi fortsatt en øking.
OBS! Helt til slutt må vi si: vær mer behjelpelig, dere kan
alle bidra mer, slik at det ikke bare er enkelte som må dra
lasset. Skal vi holde liv i ringen nytter det ikke å sitte på
gjæret å syte, her må flere vise langt større interesse. Send
inn mer stoff til redaktøren vår, dette bidrar til at vi blir
bedre kjent med hverandre, og som også vil styrke samarbeidet innad i ringen.
Styret.

Årsberetning avlsrådet 2012
Avlsrådet har i beretningsåret bestått av:
Eskil Nerkvern – leder
Terje Sandberg – sekretær
Svein Lillegård – medlem
Joakim Lie – varamedlem
Vi har hatt et høstmøte i Engerdal hvor alle 4 deltok. Et
fruktbart møte hvor vi ble godt kjent og strategien for
kommende avlssesong ble drøftet. Ellers er det i hovedsak kontakt per mail og telefon. Det vi kan forbedre oss
på er delegering av ansvar – det er blitt slik at hovedtyngden av arbeidet faller på leder og sekretær.
Sekretær deltok på rep møtet på Gardermoen i april.
Leder deltok på ledermøtet på Gardermoen i august.
Avlsrådet har i perioden sesongen 2012 - 2013 behandlet
18 forespørsler om parring. 13 i Norge og 5 i Sverige- Vi
har anbefalt 16 – 2 ikke anbefalt. En pga 29/30 i stamtavla og 1 pga nær slekt med epilepsi lignende anfall.
Vi har valgt å annonsere alle behandlede forespørsler på
våre sider.
På 12 av de 13 norske er det anbefalt 12 forskjellige
hunder – en er ikke bestemt enda. Til de svenske er det
plukket ut 7 norske hannhunder. Vi fortsetter målet om
å ha 30/30 i stamtavla – på NKK mål med innavl målt i
5 generasjoner har vi 0,3 i snitt. Lavest av alle harehundraser !
Antall fødte valper i 2012 var 56 – mot 91 året før.
Det er en klar utfordringen å holde valpeproduksjonen
oppe. Mange oppdrettere kvier seg for å pare pga redsel
for å brenne inne med valper. Dette vil nok variere fra år
til år og gjerne også innen året. Det ser ut til at sommeren er en tung tid å selge valper på – en må ta høyde for
at enkelte, gjerne hannvalper blir sommeren over. Men
i august/september øker etterspørselen igjen. Vår klare
oppfordring er : har du en tispe som oppfyller kriteriene
så ta kontakt med oss !
Til tross for at vi er en liten rase klarer vi å beholde bredden fortsatt, det er ikke minst takket være oppdrettere
som også parrer med det som utgangspunkt. En slik avl
vil minske sjansen for uønskede sykdommer og negative
nedarvede defekter. Vi ser at det er utfordrende, særlig
for enkelte tisper med «vanlige» blodslinjer å finne norske hannhunder som gir 30/30. Men det går !
Ser vi på de totale registreringstallene for rasen er det
hyggelig lesning. Bare årene 2005/2006 slår 2012 hvor
det ble registrert 89 nye hamiltonstøvere i Norge. Vi har
nest størst økning av alle raser.
Så litt om jaktprøver. Som vi så i Harehunden 1-2013

hevder rasen vår seg meget bra på prøver. Undersøkelsen tok for seg alle data fra 2007/08 til 2011/12. Den
viser at det totalt ble registret 270 Hamiltonere disse
årene. Antall jaktprøvestarter i % av registreringer i perioden var 241 ! Klart høyest av alle raser – enten så
er vi Hamiltoneiere enormt glad i jaktprøver eller så er
hundene våre enormt gode – kanskje en kombinasjon ?
Premieringsprosenten på Ep og Åp var henholdsvis 77
(beste rase) og 62.
Ser vi jaktprøvestarter i 2012 er de uoffisielle tallene
som følger:
Åp: 52 starter og 29 premieringer. 55.7%
Ep: 64 starter og 32 premieringer. 50 %
Begge en nedgang i forhold til gjennomsnittet.
Skal vi gå litt på sykdommer og defekter har vi flg tallmateriale.
30 hunder ble røntget i 2012 – med resultatet:
A: 14 B : 9 C: 7 D: 0
Det gledelige er at antallet hunder som er røntget går opp
– det kreves kjent hd-status i avls-sammenheng. Her har
vi diskutert ulike praksis på hvordan vi skal kombinere
ulike hd – statuser. Har vi hunder med c –status prøver
vi å finne kombinasjon med en A – hund. En ting å bemerke her er at mange hannhundeiere er for trege med å
røntge – Vi har flere ganger måttet utelukke godt premierte unge hanner pga manglende hd-status.
Når det gjelder epilepsi har avlsrådet fått innrapportert et
tilfelle i 2012. Det ble senere trukket tilbake for nærmere
undersøkelser. Forekomsten virker minimal. Det dukker
også opp kun enkelt tilfeller av kryptorkisme. Det kan
selvfølgelig være noen mørketall, men i det store og hele
ser helsesituasjonen meget bra ut.
Eksteriør finnes det lite statistikk på, så det blir fort litt
subjektivt. Hovedinntrykket er at det er mange rasetypiske hunder som det gjør det godt på utstillinger. De
aller fleste hundene det blir avlet på har godt brukseksteriør og fører det videre til neste generasjon. Vi mener at
vi har hunder godt innenfor rasenormen – unntak finnes
selvsagt, men vi ser ingen feil som går mye igjen.
Avslutningsvis vil avlsrådet takke for alle henvendelser
i 2012. Nær sagt alle Hamiltonvalper født i Norge har
vært innom avlsrådet. Det er en stor inspirasjonskilde for
oss som arbeider der.
Takk for tilliten! Lykke til med ny avlssesong.
For avlsrådet
Terje Sandberg
Sekr.
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Framgångsrika syskon
Två unga hamilton syskon som visat framfötterna i höst
är tiken Ina med ägaren och uppfödaren Jonny Nylunda
i Morjärv samt hanen Jalle, ägare Iver Ellingssen i Selbu
Norge. De är båda födda 2010 och är efter kombinationen J Lassebos Figo – Njch Sjch Ringa.
Ina har trots sin unga ålder startats på 7st jaktprovsdagar
med prisdrev varje gång. Hon har gått till 3st 1or 2st
2or och 2st 3 or. Egenskapspoängen har legat mellan 5559p och allt är på barmark. Hon vann uttagningsprovet
i Kalix med en elittvåa endast 20min från en elitetta i
konkurrens med 8st andra stövare (alla finnstövare).
Undertecknad hade möjlighet att jaga med denna tik en
isig dag i november och hon bjöd på en av höstens bästa
jaktdagar då hon visade upp en stor fin vithare på vägen

Ina.
tio gånger. Hon visade upp ett för åldern mycket moget
tapparbete på den isiga vägen.
Tiken har trots sina framgångar en utvecklingspotential
då hon fortfarande är lite hård i skallet när avståndet till
haren blir lite längre.
Kullbrodern Jalle i Norge har även han fått en flygande
start och tagit 2x1a pris ökl på snö samt 1a ökl på barmark. I början av november kom han över till svenska
Kolåsen och vann detta prov som enda hund av 15st att
klara elitettan med 120 57eg + 120 57eg. På utställning
har Jalle tre cert i Norge och cert och cacib i Sverige.
Fler kullsyskon är lovande och vi väntar med spänning
hur utvecklingen sker.

Jalle.
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Björn Berg

Trittbergets Kennel
Trittbergets Kennel är en av de äldsta aktiva kennlar som
finns idag. Per-Yngve Östlund startade Trittbergets Kennel 1967. Stamtik till Trittbergets Kennel var SJUCH
Toddylundens Laila-62 som fick sin första kull 1966.
Toddylundens Laila var mor till den välkända hamiltonhanen INT UCH NORD UCH SE JCH Trittbergets
Prick-66 vars far var SJUCH Larsbo Buster-58. Mellan åren 1966-2011 har Per-Yngve hunnit med att föda
upp 10 kullar med mycket bra avelsresultat. Trittbergets
Kennel kännetecknas av hundar med stor jaktlust, drevsäkerhet och förstklassig exteriör.
Några av de mest välkända hundarna som härstammar
från Trittbergets Kennel är naturligtvis INT UCH NORD
UCH SE JCH Trittbergets Prick-66, RR SEJUCH Daldansens Pan-71, SE JCH Trittbergets Sippan-76, INT
UCH NORD UCH SE JCH Järvsöbos Clunk-77 och SEJUCH Järvsöbos Roy-77.
Efter ett uppehåll i hundaveln så köpte Per-Yngve 2002
en tikvalp från Luldalens Kennel, Luldalens Lillian och
med henne så upptog P-Y aveln på nytt. Luldalens Lillian parades med RR INT UCH NO JCH NO UCH SE
JCH SE UCH Dillflons Buck-00 och ur den kombinationen kom RR SEUCH NOUCH INTUCH SEJCH Trittbergets Lycka-06, som också bor hemma hos Per-Yngve. Per-Yngve upptäckte tidigt att Lycka var något över
det vanliga, med sin otroliga jaktlust, sitt lugna drevsätt
och sin drevsäkerhet har hon gett P-Y många njutningsfulla dagar i skogen. Trittbergets Lycka har tre kullar
efter sig där det ur samtliga kullar verkar vara många
lovande hundar. Ur den sista kullen som är född 2011
har P-Y behållit en tik, Trittbergets Diana som enligt P-Y
har framtiden för sig.

Trittbergets Prick S17603/66 undan Toddylundens Laila
och Larsbo Buster

Toddylundens Laila S 32219/62 stammor till Trittbergets
kennel
2011 kände P-Y att det var dags att lämna över sin kennel till nästa generation för att den under lång tid framöver ska kunna försstövarfolket med fantastiska stövare
från Trittbergets.
Så 2012 tog Fredrik Nordin, Offerdal över Trittbergets
Kennel. Fredrik har en tik, Trittbergets Stella-10 som

Per Yngve Östlund och Luldalens Lillian.
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är efter Trittbergets Lycka och NO JCH NO UCH INT
UCH SE JCH SE UCH Koloåsen`s Lökky. Stella har
nedärvt sin mors lugna drevsätt, stora jaktlust och goda
exteriör.
Fredriks stora intresse är jakt, han har jagat i princip hela
sitt liv och han försöker att hinna med att jaga i stort
sett allt som går att jaga, från grävling, björn, hare, räv,
mård, älg till lodjur, men hans stora passion är harjakt
med stövare. Hemma hos Fredrik bor förutom familjen
som består av sambon Carina, döttrarna Linn och Ebba
också en Hamiltonstövare, två Schillerstövare och en
Släthårig Foxterrier.
Fredrik har varit sekreterare i Schillerstövarföreningen
och är sedan 2012 ordförande i Jämtland/Härjedalens
Stövarklubb. Fredrik är även jaktprovsdomare sedan några år tillbaka.
Att det blev en Hamiltonstövare för Fredrik det har han
att tacka P-Y för, P-Y tog nämligen kontakt med Fredrik
och bad honom att döma Lycka på jaktprov och så blev
det. Vid två tillfällen fick Fredrik möjlighet att döma Lycka. Så när P-Y bestämde sig för att para Lycka 2010 så
tingade Fredrik en tikvalp.

Trittbergets Lycka -06.
Så midsommar 2010 så flyttade Trittbergets Stella in till
Fredrik med familj och förhoppningsvis ska hon föra
namnet Trittbergets vidare med lika goda resultat som
sina förfäder.

Årets Hamilton / Unghund + NJCH/NUCH
NJ(D)CH NUCH Sæterskogen’s Flekken, reg.nr. NO36925/09 eier Hans Simensen/Tor Bjørnstad 2012
NUCH Rs-Basse reg.nr. NO46017/10 eier Sven Tore Kittilsen 2013
NUCH NJCH Rs-Kaluha NO46020/10 eier Rune Sliper 2012
NJCH Tanja NO49968/09 eier Poul Pettersen 2013
NJCH Tina NO59375/09 eier Hans Reidar Bjørk 2013
NJCH Zeb NO46390/10 eier Svein Lillegård 2012
NJCH Hagets Dina S52241/2009 eier Andreas Møll 2012
NUCH Hagets Dina S52241/2009 eier Andreas Møll 2013
NJCH SJCH NUCH SUCH Jalle S42057/2010 eier Ivar Ellingsen 2012/13
NJCH Aro 12277/06 eier Arne Håkon Halvorsen 2012
NJCH R-Sacha NO50414/11 eier Asle Rundberg 2013

24

Tina kanskje en drømmehund?
Av Hans Reidar Bjørk
Er ikke så lett å skrive om sin egen hund men tar utfordringen fra lederen vår om stoff til Hamilton-Stikka.
Tina No 59375/09 er en hund med fantastisk godt gemytt, og så må jeg nevne at hu er helt tyst ute i hundegården og når hun er inne.
Tina var tidlig med i skogen og her bemerket hun seg
med god trygghet, hun viste alltid hvor jeg var, og nå
kom det mer positivt, hun brøy seg ikke om rådyr, har
også i ettertid aldri brydd seg om disse skapningene.
Tina utviklet seg ganske fort som harehund, ikke i rakettfart men hele tiden den riktige veien, ble liksom
fremskritt for hvert slipp, ja det var en fin valpesesong.
Så kom vi etter hvert fram til at hun var moden for å
prøve seg på prøver, så jeg meldte hun på to Åp prøver
med stor spenning. Her ble det to strake første 1pr. med
poeng 189 og 198 noe jeg var meget fornøyd med, vil
også nevne at Tina er helt taus i fot og tap, har et godt
mål.
Ja nå var det jo bare å kjøre løpet ut, så jeg melte på vinterprøva i Aust Agder 8 og 9 – 2013. Ja jeg var litt spent
nå, men hun var jo så sikker i losen så bare hun fant hare
burde det gå.
Første dagen havnet vi i et terreng på Herrefoss og med
-12 grader, skare inne i plantefelt og sporsnø på åpne
sletter, så her ble det litt spenning, dette er jo ikke det
beste føre å jage på. Men pus måtte ut og det skulle vise
seg at det vittret bedre enn forventet, det gikk til full tid,

så det var en stolt eier som reiste til standkvarteret etter
første dag.
Nå var det bare å håpe at føret ble bedre neste dag, men
det ble det ikke i forhold til kulla – 22 blå var det i Åmli,
det ble en kald dag, den eneste trøst var at det ikke var
skare. Uff nå var jeg spent når Tina ble slipt, men hun
brukte ikke all verdens tid på å finne pus, og kjørte inn
nok en god første, totalt ble det 371poeng Tina var nå
NjCh, og det ble hun på 3 starter, ikke så rart at det var
en stolt eier som kjørte hjem etter en slik helg, ja nå var
det bare å slippe jubelen løs. Ja også ble hun NUCh i
2012

Husk å betale
medlemskontingenten for 2013
Kr 250,-. Kontonr. 1822 37 35955
25

Utstillingsresultater
Hundens navn

Reg. nr.

Premiedato Sted

NUCH Ronja

12279/06

25/5-13

Am.Loke (Dina-Kompis)

NO50466/12 12/5-13

Am.Laika (Dina-Kompis)

NO50471/12 12/5-13

Am.Heiko (Dina-Kompis)
Am.Janka (Dina-Kompis)
Hagets Dina
Hagets Dina

Hagets Dina
Jalle
Jalle
Jalle

Jalle

Rs-Eir

NUCH SUCH NJCH SJCH Sæterskogen's
Flekken

NO50465/12 12/5-13
NO50470/12 12/5-13
S52241/2009 12/5-12
S52241/2009 9/6-12

S52241/2009 16/3-13
S42057/2010 19/5-12

Melhus Jub uts
25år

Very good2

Søgne

Excellent2

Søgne
Søgne

NKK Kristiansand
Vestl HHK

NKK Kristiansand
Trondheim

Stiklestad

S42057/2010 18/8-12

Oslo

No46023/10 23/2-13
No36925/09 23/2-13

Excellent1
Excellent1

Exe CK Cert BIR Cacib
Exe CK Cert BIR
Exe CK Cert

CK Cert 1BHK BIR

NKK Bø
Norsk HHK

CK 1BHK BIR

NO30652/12 9/3-13

Tina

NO 59375/09 01 05 2011 Hamresanden

Tina

NO 59375/09 04 06 2011 Drammen Nkk

Tina

NO 59375/09 16 06 2012 Tinget Hægebostad Exc.BK1.BKK CK CERT 1 BTK BIR
NO52414/11 27/4-13

Norsk HHK

Namdalen HHK

Kjell Manneråk

Noralf Svendsen
Leif Ivar Hansen
Andreas Møll
Andreas Møll
Andreas Møll

Ivar Ellingsen

Ivar Ellingsen
Ole Ivar Frømyr
Simensen/Reistad

Exe CK Cert

Tor H Nyland

Exe CK 1BTK BIR

Thorbjørn Olsen

Exc.BK 1.BKK CK CERT 3.BTK

Hans Reidar Bjørk

Exc.BK 1.BKK CK CERT 1 BTK CACIB
BIR

EXc 1 konk ck cert 3 BTK (NJCH)

NJCH og NUCH Hagets Dina og eier Andreas Møll.
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Espen Slottet

Ivar Ellingsen

CK Cert 1BHK BIM

Frøya

Nittedal

Fredriksen

CK Cert 1BHK Cacib BIR

14769/08

Nittedal

Bjørn Anders

Ivar Ellingsen

Svenstadvik Sverige CK Cert 1BHK Cacib BIR
NKK Bø

Eier/fører

CK Cert 1BHK BIR

Selma

R-Sacha

9/3-13

Ex CK 1BTK BIR

Søgne

S42057/2010 16/6-12
S42057/2010 4/8-12

Premie/Klasse

Hans Reidar Bjørk
Hans Reidar Bjørk
Asle Rundberg

Jaktprøveresultater
Hundens navn

Reg. nr.

Premiedato

Sted

Premie/Klasse

Poeng

Eier/fører

Rs Basse

NO46017/10

9/2-2013

Sørlandets HK

1ÅP NUCH

187

Sven Tore Kittilsen

Jularbo

NO46393/10

6/2-2013

Østerdalen HHK

1ÅP

189

Guttorm Erstad

Tina

NO59375/09

9/2-2013

Åmli

1 EP NJCH

376

Hans Reidar Bjørk

Tanja

NO49968/09

9/2-2013

Åmli

1 EP NJCH

Rs-Kita

12504/05

17/11-2012

Eksjø Nordisk M

3 EP 5 ind

Rs-Kaluha

NO46020/10

2/12-2012

Evje

3 ÅP

137

Rune Sliper

Rs-Kaluha

NO46020/10

28/9-2012

Romerike HHK

1 EP

336

Rune Sliper

Zeb

NO46390/10

25/11-12

Romerike HHK

1 EP NJCH

355

Svein Lillegård

Hagets Dina

S52241/2009

6/11-12

Sørlandets HHK

1 ÅP

189

Andreas Møll

Hagets Dina

S52241/2009

2/12-12

Evjeprøven

1 EP NJCH

324

Andreas Møll

Jalle

S42057/2010

16/10-12

Meråker

1 ÅP barmark

192

Ivar Ellingsen

Jalle

S42057/2010

10/11-12

Kolåsen

1 EP SJCH

354

Ivar Ellingsen

Jalle

S42057/2010

3/2-13

Meråker

1 EP NJCH

376

Ivar Ellingsen

Morkheias Zita

No57738/11

24/2-13

Buskerud

1 ÅP

Rune Briskodden

Rago

21144/07

3/2-13

Meråker

1 EP

Karl Hegseth

Aro

12278/06

21/10-12

Løten

1 EP NJCH

Nipas Heidi

NO55730/11

22/2

Trøndelag HHK

1ÅP

187

Rolf Gyland

Fjellbakkens Ila Zorba

NO47360/11

5/2-13

Hurdal

1ÅP

190

Morten Skjølås

Fjellbakkens Ila Zorba

NO47360/11

21/12-12

Hurdal

1ÅP

185

Morten Skjølås

Nipas Mia

NO55729/11

16/2-13

Østfold

2ÅP

166

Arne Steen

Nipas Mia

NO55729/11

18/2-13

Østfold

1ÅP

198

Arne Steen

R-Sacha

NO50414/11

6/11-12

Meråker JFF

1ÅP

182

Asle Rundberg

R-Sacha

NO50414/11

19/12-12

Trøndelag HHK

1ÅP snø

181

Asle Rundberg

R-Sacha

NO50414/11

3/2-13

Meråker JFF

1EP

338

Aslke Rundberg

16383/07

11/1-13

Hurdal

1ÅP

187

Knut Olav Martinsen

Seppo

17983/06

17/2-13

Mysen

1 EP

386

Fredrik Lund

Tina

NO59375/09

21/9-12

Sørlandets HHK

1ÅP

199

Hans Reidar Bjørk

Zira

09109/08

16/11-12

Normarka NM

3 EP

208

Svein-Arne Holte

Zira

09109/08

3/11-12

Namdalen DM

1EP

370

Svein-Arne Holte

Nipas Josephine

22672/08

17/9-12

Østerdalen HHK

2ÅP

152

Eirik Rud-Heidi Stene

Nipas Josephine

22672/08

4/12-12

Hadeland HHK

1ÅP

181

Eirik Rud-Heidi Stene

Nipas Josephine

22672/08

31/1-13

Østfold HHK

1ÅP

196

Eirik Rud-Heidi Ste

Centa

1217308

14/9-12

Namdalen

1ÅP

196

Germund Engen

Fjellbakken`s Karo

Poul Pettersen
Rune Sliper

Arne Håkon Halvorsen

Centa.
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Koloåsens bikkjer
Av Svein-Arne Holthe
Hei. Jeg har fått pennen av Ivar Ellingsen,så jeg får vel
skrive noen ord om mine hunder.
I 1992 overtok jeg ei hamilton tispe på litt over året.
Tinka var navnet. Ei ganske så vilter bikkje,men som
ble roligere etter hvert som vi ble kjent. Tinka ble raskt
en brukbar harehund med ekstremt god jaktlyst. hadde
aldri lyst til å bli med hjem fra skogen,å det var kun
hare hun hadde intresse for å jage. hun ble etter hvert så
bra syntes vi,så jeg bestemte meg for å melde henne på
jaktprøve,noe jeg aldri før hadde vært med på. Papirene
ble sendt inn og spent ventet jeg på svar,å det ble ikke
andre enn Johan Skei som skulle bli med ut å bedømme
bikkja.En dunkermann av rang..... Husker jeg sa til faren
min at det var vel bare å trekke hunden fra prøven,MEN
der tok jeg grundig feil . Johan var ingen rase fanatiker.
Tinka gjorde jobben godt den dagen,hadde to harer på
beina med 2x120 tapsfritt som resulterte at både hundeier og dommer var stor fornøyd. Tinke ble raskt NJCH.
etter dette har det blitt mange prøver med flere hunder.
Tinka ble paret,å fra det første kullet ble det ei tispe å
fire hanner.Tispa og to av hannen fikk jeg solgt,men sto
igjen med to som ingen ville ha. Koloåsen’s Casper og
Koloåsen’s Klang ble navnet på de to krabatene. Å drive tre hunder ble i det meste laget,så Ove Løre kjøpte
Tinka av meg,å far min sto for det meste av drivinga
av Klang. Selv drev jeg Casper som ble familien’s beste
venn. begge ble NJCH. Så tok jeg litt senere igjen ei
tispe etter et kull Løhre hadde på Tinka,som fikk navnet
Lagopushøgda’s Ronja som ble NJCH på 3 prøvestarter. Også på henne hadde jag et kull med to tisper og en
hanne ,å beholdt ei tispe selv ( Koloåsen’s Tyra ) .alle
tre oppnådde NJCH,og hannen Koloåsen’s Løkki ble i
tilegg NUCH. Casper ble aldri noen utstillingshund,men
kjempe god på jakt. Ble i 2003 nr 2 på NM.han ble brukt
på flerte tisper både i Norge og Sverige.Siste paringen
gamlefar hadde var med Kaisa til Olav Reitan,der tok
jeg igjen en tispevalp som vi kalte Zira. Hun var bare
4 mnd når hun jaget sin første hare,og har aldri jaget
noe annet.20 mnd gammel ble hun NJCH på 3 prøvestarter. Hun fortsetter som sin far med ett utrolig godt
søk og jaktlyst.er naturlig rådyrrein,så denne bikkja har
jeg trua på. kvalifiserte seg til Nm i fjor.Lå som nr 4 etter første dag,men desverre fikk vi ikke ut hare andre
dagen ,noe som nesten aldri skjer, MEN på NM måtte
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det selfølgelig skje,men men vi får bare prøve til igjen
neste år.har nå paret Zira.å i skrivende stund ligger det 8
valper i kassa,to tisper og 6 hanner. et fint kull med fine
farger,og valpinga gikk knirkefritt.Zira ordnet opp selv.
Nå håper jeg å få solgt alle valpene til noen ivirge hare/
rev jegere. SKAL faktisk IKKE ha igjen noen valp selv
denne gangen. Håper å få Zira raskt i form til høsten ,å
da står DM øverst på lista så får vi se hva det blir til,for
i høst skal jeg bare drive en hund, for i fjor måtte jeg
desverre selge Koloåsen`s Troll (pga tidsmangell) som
er etter Tyra. En ung kar som jeg har stor tro på. Tok en
1 åp bare 15 mnd og tre dager gammel,så han får vi nok
høre mer i fra...
NJCH Tinka
NJCH Koloåsen’s Casper		
Nr 2 på NM i 2003
NJCH Koloåsen’s Klang
NJCH Lagopushøgda’s Ronja
NJCH RR Koloåsen’s Tyra
Årets støver 06/07 i
		
THHK og årets
		
Hamilton 06/07
NJCH Zira		
Nr 12 på NM 2012
Koloåsen’s Troll		
1ÅP
Dette er de hundene jeg har og har hatt til nå. Jeg har
vært heldig med alle mine hamiltonstøvere, de har hvert
gode jakt hunder og fungert utmerket som familliehunder med et veldig godt gemytt. Nå sender jeg pennen
videre til Olav Reitan som også har gode hunder
Ha en fin sommer og en god HAMILTON høst

Unghundpokalvinnare
i Västernorrland 2012
Ayla föddes den 6/6-2011. Ägaren sammanfattar utvecklingen av sin unga hund enligt följande. Jaktdebuten
skedde vid 4,5 månaders ålder, det blev släpp på en hare
som visade sig på vägen. Drevets längd med skall blev
runt 15 minuter. Den fjärde haren reste hon själv och
den höll hon igång i 1 timma och 50 minuter. Visst, det
fanns många små tappter. Jaktkalenderna noterar den 7
december och snödjupet var ca 7 cm. Efter detta ställdes
hon av för resten av jaktsäsongen. Hösten 2012 första
jakt, hon reste ”älg” som jagades 500 meter innan hon
bröt och återkom. Ayla presterade flera prisdrev innan
jag anmälde henne till jaktprovsstart den 15/9. Med tanke på att hon var knappt 15 månader lite jakttränad var
hennes prestation mycket stor. Det blev 120min-56ep
med tre tappter som uppstod på väg. Efter det här så blev
det jakt mer eller mindre varje dag och hon gjorde mig
aldrig besviken. ”Vår” andra provstart blev på snö den
9/11 även denna gång gick det mycket bra 120 min-58
ep med tre korta tappter. I mitten av december tog jakten
slut på grund av snö och kyla. Jag anmälde till 2 elitprov
som tyvärr blev inställda.
Min tid med Ayla har gett mig många positiva ”vibbar”.
Tänk att få bli unghundspokalvinnare, klubbmästare i

R-Ayla SE54308/2011 ( R-Roma-Ludde)
Ägaren Stig Runsten. Foto Ägaren.
Backe stövargille. Samt få två inteckningar i Gillet 2012,
nämligen Hamiltonplaketten och Joel o Maja Gradins
vandringspris det är stort i min värld.
Just nu ser jag fram till hösten och få uppleva många
härliga jaktdagar med min Hamiltonstövare
Rossön i februari 2012
Stig.

Fra høyre: Johnny Nakjem med Hamiltonstøver Fjellbakkens Kajsa etter Mor Fjellbakkens Tanja Rositha, Far
Ludde. Best i klasse, CK, Moautstillingen.
Fra Venstre: Frank Ottar Hansen Hamiltonstøver Spettlidens Troy, Mor etter Splettlidens Fina, Far Rorådalens
Alter. Exilent 1. Premie Hadeland.
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Hamiltonringens effekter
Her er Hamiltonringens effekter. Ved bestilling, kontakt Hilde Bakken,
mob: 94893061 - e-post: thorbbek@online.no.
Betal på forhånd på kontonr: 1822.28.99776 og slipp oppkravsgebyr på kroner 60,-! Frakt og porto kommer i tillegg. Husk å merk betaling med hvilken
artikkel!
Softshell jakke- (vann og vindtett)
Fleece jakke (svart og grå)
Fleecevest (grå)
Hette jakker (rød)
T-skjorte (svart og grå)
Pologenser (svart)
Tennis-skjorte hvit (m/skjorte krage)
Bok ( Hamiltonringen)
Cap (sort m/ hamiltonringens logo)
Rullelue (sort m/ hamiltonringens logo)
Klistremerke

400,250,150,250,100,150,100,150,70,50,30,-

Softshell jakke, sort og grå.

Fleecejakke, sort og grå.

Fleecevest, grå.

Hettejakke, rød

Pologenser, sort.

Bok / cap / rullelue.
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T-skjorte, sort og grå

Styret i Hamiltonringen 2013
Styret
Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Hj.side :

Øystein Sørhaug
Beverveien 8. 3160 Stokke
oystein.sorhaug@hotmail.no
90869179/33337281
Per Morten Abrahamsen
Sørum Stensholt. 3160 Stokke
pm-abrah@online.no
97520813

Redaktør:

Styremedlem: Reidar Bakkane
Grøttinglia 5. 3261 Larvik
33125225/90172285
Frank Ottar Hansen
Vivestadåsen 59. 3174 Revetal
90564596

Knut A. Østvoll
Skyttervn 22. 2870 Dokka
knut.arild.ostvoll@nordea.no
90766579/61110369
Ole Martin Frydendal
Strandgata 31. 2317 Hamar
ole@hotmail.com
95949752
Sven Tore Kittilsen
Nybergåsen Sør 2c. 3737 Skien
sv-k@online.no
99159941/35542577

Hilde Bakken
Ingebergsbakken 10 b. 2323 Ingeberg
hilde1969@outlook.com
94893061

Frode Kjelsberg
Veivoktersvingen 45. 2090 Hurdal
Roger Andrè Henriksen
Båstaveien 1097. 1866 Båsta
41920776
Vara:

Terje Sandberg
2540 Tolga
bjorbekk@hotmail.com
91300952
Nils Gunnar Gare
Felle, 4865 Åmli
99041467/47390903

Avlsrådet  2013
Leder:

Eskil Nerkvern 2340 Løten
enhunteren@hotmail.com
99645647

Vara:

Martin Kjelsrud, 2340 Løten
40478193

Terje Sandberg, 2540 Tolga
bjorbekk@hotmail.com
Svein Lillegård, Dæhlinveien 34
2730 Lunner
91643699
hajakt@gmail.com
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Returadresse: Hamiltonringen v/Øystein Sørhaug, Beverveien 8, 3160 Stokke

