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Hamilton
Stikka

Jakt – og fiskedagene 
i Elverum 2014

Morten Skjølås med BIR NO47360/11  Fjellbakken’s Ila Zorba

Nå har vi igjen akkurat lagt bak oss nok en fantastisk helg på Elverum. Denne helgen fornekter seg aldri. 
Det er en ”høydare” hvert bidige år. 21 August er nå farlig nær, og vi er superklare for trening og snart jakt. 
Det er så gøy å møte så mange engasjerte og ivrige hundefolk og jegere. Jakt- og fiskedagene hadde denne 
gangen totalt 31919 besøkende. Dette er et supert arrangement, og jeg gleder meg allerede til neste år jeg.

Vi i Hamiltonringen ønsker dere 
alle sammen en riktig så fin prøve- og 
jaktsesong. Lykke til !
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Formannen har ordet
Så er en nok en jaktsesong over og vi sitter igjen med 
forhåpentligvis mange gode minner, noen ikke så bra, 
men sånn vil det alltid være.

Ikke alle stiller like store krav som enkelte av oss gjør 
og det er naturlig, ikke alle går på prøver, men er ivrige 
jegere og det er bra.  Vi ønsker tross alt å spre rasen 
vår over et så stort felt som mulig og gledelig er det at 
interessen for revejakt øker.

Det er nå slik med gode resultater på prøver, det er 
god markedsføring utad, det teller mye.  At vi ligger 
og kniver med de beste raser på prøver, teller kolossalt 
mye, og her må vi si at vi nok en gang viser oss godt 
fram med mange deltagere på DM og tredjeplass på 
NM.

Ser vi på vanlige prøver som ÅP, er det mange gode 
hunder på vei, som vi skal få høre mer fra i fremtiden. 
Registrering av nye valper er ikke bra nok, her må vi 
få opp registreringstallet. Etterspørselen er stor, så vi 
ønsket at flere tispeeiere paret sine hunder. Dessuten er 
det en fin måte å verve nye medlemmer på, noe som vi 
er avhengig av skal vi overleve som ring. 

Medlemstallet vårt er dessverre noe synkende, da det 
er mange som ikke har betalt kontingenten for 2014, 
jeg tror at dette er en forglemmelse, så ta en sjekk, 
vi er avhengige av dere alle hvis vi skal klare å drifte 
ringen og arbeide med å bedre hamiltonstøveren som 
harehund.

Vi oppfordret oppdrettere til å sende liste over valpe-
kjøpere for å finne potensielle medlemmer. Her gjør 
noen oppdrettere det vi etterlyser, send navn og adres-
se på å valpe kjøperne.

Ser vi på prøvene våre: Norsk Rasekamp for Hamil-
tonstøver + det samme for unghunder som skulle avi-
kles på fastsatt dato som en vanlig ÅP-prøve, ble ikke 
dette helt etter forventningene.  Noen få var med, men 
hvem og hvor de stilte ble ei nøtt å knekke, ikke navn 



3

Fra redaktøren
Kjære hamiltonvenner!

Ja, da var ”Stikka” igjen på plass sammen med deg i 
godstolen, eller om jeg kjenner deg rett......i skogen, på 
stolsekken med en god haralos i bakgrunnen. ”Stikka” 
kom  dessverre litt senere enn jeg først hadde planlagt 
denne 
gangen. 
 Men jeg fant fort ut at å sende ut et blad med kun  6-7 
sider, det var det liten vits i.....men nå er den da ende-
lig her da.

Jeg vil si tusen hjertelig takk til de som  som har bi-
dratt denne gangen. Håper inderlig at flere vil bli flin-
kere til å bidra. Det neste nummeret er jo planlagt å gå 
i trykken til jul. Så da vet dere hva dere har å gjøre nå 
i trenings og jaktperioden Hamiltonvenner. Ta med fo-
toapparatet ut på tur...skyt noen blinkskudd, skriv ned 
noen ord og send til meg. Håper og tror at ”julenum-
meret” blir helmax. 

Utfordringen til å skrive om ”Dine Hamiltonstøvere” 
tok en walkover denne gangen. Så i neste utgave av 
bladet utfordres herved Per Aaslund til å skrive litt om 
seg selv og sine hamiltonstøvere.

Jeg vil med dette ønske dere lykke til med treningen 
og skitt jakt!!   

Hamiltonhilsen fra Hilde 

på påmeldingsgiroen, og ikke hvor de stilte, ja sågar 
ikke navn på hunden. Her må dere bli flinkere neste 
gang.

Tror nok at de store snømengdene som kom i februar 
ødela for mange, og at vi ser ett bedre resultat til neste 
sesong, da vi velger å prøve denne form for disse ar-
rangement kommende sesong også.  

Rasekampen mot Sverige var ett topp arrangement, 
men vi ble denne gang slått på målstreken, så vi får trå 
til neste gang, da går prøven i Norge.

Samarbeidet med våre Svenske naboer går dessverre 
ikke helt på skinner, avlsrådet vårt er tålig fornøyd og 
det er bra.

Har prøvd å få til felles regler for kåring av det vinnen-
de lag og en forbedring på premieringer under disse 
rasekampene, men dessverre går dette svært tregt, så 
her blir det ikke gjort mer før svenskene kommer med 
ett utspill. 
 Vi kommer til å sette opp vårt velkjente trefat, men 
denne gang til beste Norskeide hund, + deltager di-
plom til de Norske deltagerne.

Vi i styret kunne nok tenkt oss litt mer respons fra 
medlemmene våre, kom med innspill, hva gjør vi dår-
lig, hva burde vi gjøre. Det er tross alt mye hyggeli-
gere å få innspill enn at alt er dødt, dette er med på å gi 

oss ett puff slik at vi kan bli bedre, utrolig lettere når 
vi samarbeider.

Redaktøren vår vil sette pris på mer stoff, slik at vi får 
ett medlemsblad vi alle er fornøyd med.  

Årsmøtet / Treff som ble avholdt på Furuodden Cam-
ping i forbindelse med 60 års jubileumet til NHKF. 
Her ble det utstilling både lørdag 21 og søndag 22 på 
Biri Travebane, med stor cent begge dager. Mange ha-
miltonstøvere var påmeldt, men her kunne vi nok vært 
bedre.

På årsmøtet var vi 40 stk, noe vi var meget fornøyd 
med, håper og tror at det er et tegn på at vi er på rett 
vei, ellers gikk møtet ryddig og fint for seg, alle års-
beretninger ble godkjent uten kommentarer. Ja alt gikk 
slik det gjør når vi hamilton folk møtes. 

Etter møtet var det sosialt samvær med grilling og nå-
got attåt noe vi trengte da værgudene ikke helt var på 
vår side. Må få takke damene, 7 stk. som stilte opp 
sammen med oss gutta, dette var veldig koselig og hå-
per trenden vil fortsette. 

Håper dere alle har hatt en fin sommer og er klare for 
en ny sesong med gamlehunden/unghunden, ”skitt ja
kt”.                                                                                                           

Hilsen Øystein
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Jakt- og fiskedagene på Elverum

Her sitter Klas Inge Elisenberg, Torbjørn Bekkeli og  
Line Danielsen å skravler harajakt....De gleder seg til 
å komme igang.

SE 30377/2012 Brattåsbäckens Rambo fikk exellent. Eier: Willy Brenden.

Vi hadde i år som så mange ganger før igjen stand for 
Hamiltonringen på Prestøya under disse dagene, og som 
vanlig like koselig. Dette er et supert arrangement som 
jeg, og mange med meg ser i frem mot år etter år. Det 
har likssom blitt litt sånn, at dette er som et vorspiel å 
regne ....nå sånn før vi skal i gang med trening og jakt. 
Det er engasjerte og ivrige hundefolk og jegere som nå 
er like rastløse og jaktsugne som de som står i hundegår-
den hjemme, og bare vil ut i skogen og få gjøre det de 
elsker mest av alt på jord........nest etter det å spise mat 
da. Det er jo Hamiltonstøvere vi har. Nå skal de endelig 
snart få løpe fritt, og jakte på haren. Det er jo det som 
er selve livet!! Vi gleder oss alle! Hjemme hos oss ha-
rejegere, står nå alt pakket og klart, nye batterier i alt av 
tekniske duppeditter, og alt som lades kan.....ja det er jo 
selvfølgelig oppladet. Så denne helga på Elverum, den 
MÅ  jeg bare ha med meg. Da er vi likssom i startgropa 
til trening og jakt. Det har vært bra før også, men det 
var denne gangen utrolig bra besøk på standen vår. Det 
var folk innom hele tiden, og det er kjempekoselig. Fikk 
solgt noen effekter, og fikk også noen nye medlemmer. 
Det ble mange trivelige samtaler med både nye og gamle 
bekjente. Jeg vil takke så mye for besøket til dere som 

var innom standen vår, og så vil jeg ønske hjertelig vel-
kommen til våre nye medlemmer. Vi ses plutselig igjen.

På utstillingen denne lørdagen ble det ikke stilt mer enn  
2 Hamiltonstøvere.....men de 2 som  var der var vakre 
eksemplarer av rasen vår.

Hamiltonringen gratulerer så mye, og ønsker hunder 
og eiere lykke til i skogen.
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Rasekamp   Sverige  -  Norge
1. og 2. desember 2013

Rasekampen mot Sverige ble i år arrangert av 
Vestergøtland`s Støverklubb, nærmere bestemt i Lim-
mared, en times kjøring nedenfor Göteborg. Når jeg nå 
er pensjonist får en jo tid til det meste, så jeg bestemte 
meg for å reise nedover på prøva for å se litt til disse 
drømmehundene en stadig hører snakk om og så kan 
jeg jo være støttekontakt dersom ikke hundene får klaff 
i skogen. For og kjipe litt ned på utgiftene valgte jeg 
å kjøre til Østfold for å sitte på med Roger Henriksen 
( Koloåsen`s Shankly, og der møtte jeg også to staute 
Trøndere, nemlig Asle Rundberg ( R-Sacha) og Svein 
Arne Holte ( Zira ). Vi rakk litt prat før vi dro mot vårt 
reisemål som var beregnet til ca  4 timer.   Turen ned-
over gikk veldig fint, men var vel litt i tvil om vi kjørte 
fly, ja det gikk radig når det var en trønder bak rattet på 
lederbilen.

Men når vi passerte Göteborg trodde vi at Asle og Svein 
Arne tok av feil, men gutta fikk nok skjelven etter flytu-
ren og måtte innom Systembolaget for påfyll. Vell frem-
me på standkvarteret vårt ble vi tatt vell i mot av alltid 
blide Svensker. Vi samles i ett koselig oppholdsrom, 
hvor vi fikk hilse på de svenske deltagere og ble servert 
ett enkelt å greit måltid etter vår såkalte flytur.

Ute på kvelden kom Svein Arne med ei flaske Fanta, av 
den blanke typen, godt at plastflaska var av syrefast plast 
for innholdet var av gammel god Trøndersprit, noe Sven-
skene syntes var i det sprekeste laget, noe jeg var enig 
i da jeg tidligere hadde vært borte i stoffet. (siste treff) 
Kvelden gikk fort men vi kom oss i seng såpass tidlig at 
vi var i godt form på søndag, som var første prøvedag.

All den tid jeg selv har søstera til Asles hund, valgte jeg 
å bli med han ut for å høre på R- Sacha. Vi møtte dom-
mer på avtalt plass, og så bar det inn i de Svenske skoger, 
jeg var spent.  Sacha hadde ikke vært lenge ute før ”be-
skriket” kom, los i snaue ett min, og hunden kom inn, en 
rolig hundeier kunne fortelle dommer at det var nok ett 

Roger Henriksen med Koloåsen`s Shankly

Svein Arne Holthe med Zira.
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Rasemester ble Harkullhøjdens Ida til Raul Nilsson.

Asle Rundberg følger her ivrig med på peilen. 

Bilde fra premieutdelingen f. v lagleder fra Sverige 
Niclas  Johannsson, prøvevinner, Raul Nilsson, Evert 
Hansson, Roger Henriksen, Asle Rundberg og Svein 
Arne Holthe.

rådyr. Hunden slo på nytt ut og det samme skjedde igjen, 
ja hele tre ganger før alle rådyra var skremt avgåre. Så 
tok det litt tid før Sacha fant det rette losdyret, haren ble 
sett før den dro ut på langtur, men det ble ikke den losen 
Asle hadde håpet på, det var nok ikke de beste forhold 
+ 7 grader og vind, så jeg fikk ett bevis på at også gode 
hunder har sine dårlige dager.

Ringte så til Roger for å høre hvordan det gikk, Shankly, 
gikk i fot men fikk dessverre ikke ut, uff da var det å 
ringe Svein Arne. Han hadde fått ut men han var ikke 
fornøyd, uff dette lovet ikke bra.   Til tross for noe skuf-
fende resultater etter første dag ledet vi kampen, da en 
svensk hund ble slått ut på rådyr. Så nå var det bare å se 
fram til middagen på kvelden med en liten oppkvikker 
”Fanta” (Holte spesial)

Ja det så lyst ut for dag to, med – 2 grader skulle det 
kanskje bli en god dag på skogen. Jeg var også da meg 
Asle, men det ble ikke den store dagen det heller, med 
en litt uroligere dommer kunne det nok gått bedre da 
haren ble støkket tidlig i losen og den dro ned på ett nett 
av veier, synd. Shankly fikk ikke ut på dag to heller, så 
det var Svein Arne vi måtte trøste oss til, men ikke her 
heller var det så store greiene å fortelle.  Vi ble slått på 
målstreken av Sverige, de fikk rasemester og vant tilslutt 
også lagseieren.

Så var det bare å gratulere Svenskene med seieren, takke 
for seg og dra den lange veien hjem. Ja den blir fort dob-
belt så lang når det ble ett tap, men vi tar det igjen neste 
gang.

Turen hjem gikk greit, med tid for meg til å rekke siste 
ferge fra Moss, men etter bunkring i Uddevalla fikk en 
søvnig og noe frustrert sjåfør rotet seg ut på E-6 i gal ret-
ting noe som ble oppservert litt seint, så vi måtte kjøre 
helt til Kungälv for å få snudd. Der gikk altså siste ferje 
for meg, så en var ikke hjemme før kl 0345.  Beklager 
at referatet kommer noe sent, men rakk dessverre ikke 
tidsfristen fra trykkeriet.

Takker alle for en trivelig tur.                                                                      

Mvh Øystein
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Hamiltontreffet/Årsmøte 
Furuodden camping

Mikal Kulseth med S26601/2009 Järvsöbos Arja ble BIR 
og NO46911/11 Guffen, eiet av Gunnar Hartmann ble 
BIM. Guffen ble på Biri, handlet av Jorun Wenche Østby.

Mye pent å se på, både på 2 og 4 bein her ;)

NO46911/11 eier Gunnar Hartmann ble BIM. Veldig 
flotte hunder. Det ble også seier i oppdrettsklassen for 
Hamilton denne dagen. Dette til stoooor jubel fra si-
delinjen, da R-Roma med sine avkom R-Rusken, R-
Ranja, R-Sacha, R-Fia og R-Sandy stakk av med sei-
eren. R-Roma, a mor sjøl ble handlet av Grethe, kona 
til Trond Revhaug. Det var ingen tvil om hvem som 
fortjente seieren. Rent vakkert var det å se der fine 
handlere og flotte hunder løp på rekke og rad. Var fak-
tisk så jeg kjente litt på at hårene reiste seg på armene 
da...... og det var ikke for at jeg hadde lånt bort jakka 
mi, for å si det slik.

Det ble maaaange timer på Biri Travbane denne dagen, 
men slik er det nå engang når man har fine hunder ;) 
Det ble en super dag med et hav av flotte hunder og 
mange hærlige hundefolk. 
Så bar det tilbake til campingen og årsmøte. 

Hamiltontreffet vårt denne gangen ble lagt til Biri-
strand. Furuodden camping var vårt oppholdsted. Vi 
ankom plassen fredag 20. juni. Mange hamiltonvenner 
var allerede på plass, noe som var veldig gledelig å se.

Alle raseringene hadde denne gangen treff og årsmøte 
på Biri, og grunnen til det var markering og jubile-
umsutstilling for å feire at NHKF ble 60 år. På fredag 
kveld var det duket for jubileumsmiddag, flere av oss 
var påmeldt der, så vi dro på oss finstasen og reiste 
avgårde til Biri travbane. Det ble en fin markering av 
60- åringen. Ca 150 gjester deltok på denne middagen. 
Etter dette dro vi tilbake til Furuodden hvor vi hadde 
en sosial og fin kveld sammen med likesinnede. Ekstra 
koselig var det også at flere ta”kara” nå hadde med seg 
sine bedre halvdeler. Håper inderlig at damene koste 
seg, og at det ikke blir siste gangen de blir med på 
treff. Det dukket opp flere hamitonfolk utover kvel-
den. Besøk fra Kristiansand fikk vi også. Det er supert. 
Rune Sliper og Martin Godtfredsen.  Slike gutter, det 
vil Hamiltonringen ha!
Det ble sent før vi kom oss i seng... Men sånn er det 
hver gang vi møtes... det er jo så trivelig å treffes igjen, 
og da går praten den, til langt på natt.

Lørdag morgen bar det avgårde til Travbanen og Jubi-
leumsutstillingen. Det var påmeldt totalt 422 hunder, 
noe som er meget imponerende. Av disse var det på-
meldt 25 Hamilton, og disse gjorde så absolutt ikke 
skam på rasen vår. Der var det utrolig mange vakre og 
fine hunder med et eksemplarisk gemytt. Det ble utdelt 
mange røde sløyfer denne dagen.

Järvsöbos Arja S26601/2009 til Mikal Kulseth 
stakk av med BIR denne lørdagen, og Nuch Guffen 
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Her er stor deler av den flotte Hamiltonfamilien samlet til grilling og sosialt samvær.

Furuodden Camping <3

Årsmøte ble avholdt i et koselig lokale rett overfor 
campingen. Det var bra oppmøte på møtet, totalt 38 stk 
var tilstede , det ble et saklig og fint møte hvor vi fikk 
luftet litt av hvert. Møtet gikk knirkefritt. Det ble utde-
ling av diplomer og fat som seg hør og bør både til nye 
uch, til vinner av rasekampen og til unghundkampen.

Årets Hamilton ble R-Roma til Trond Revhaug, og 
vinner av fatet Årets unghund ble Jessie til Carl-Johan 
Rimstad. 
Kaffe og nydelige kaker ble servert, og vi koste oss 
stort. 

Etter møtet bar det igjen ned til campingen, til sosi-
alt samvær med grilling og litt godt i glasset. Det ble 
loddsalg og trekning av både effekter og en liten klunk.

Livate og og feststemte hamiltoneiere gjorde sitt til en 
super kveld og vi koste oss stort ut i de sene nattetimer.
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NO46917/11 Jessie ble BIR og 3 BIS. Eier: Carl-Johan 
Rimstad.

Søndag morgen opprant, noen gjorde seg klare for en 
ny dag på utstilling, noen pakket snippsekken og vend-
te snuten hjemover, noen måtte drøye på litt før de i 
det hele tatt tenkte tanken på å kjøre bil. Men alle like 
fornøyd etter ei sosial og trivelig helg.

På utstillingen på søndag ble Jessie til Carl –Johan 
Rimstad Bir og hun ble også 3 BIS.

Jeg vil på vegne av Hamiltonringen få gratulere alle 
så mye med tildelinger av fat og diplomer, andre ut-
merkelser og ikke minst til alle med flotte resultater på 
utstillingen denne jubileumshelgen. 60 – års Jubileet 
ble feiret på en flott måte. Det ble et vell gjennomført 
arrangement, med en super innsats fra veldig mange 
frivillige. All ære til dem!!
Ønsker dere alle sammen en riktig fin høst og lykke til 
fremover.

Takker igjen for ei superfin helg med masse hææær-
lige hamiltonfolk. Det er en glede å være sammen med 
dere.

Harepostei 
For full utnyttelse av haren bør du ta deg tid til å lage 
en harepostei. Oppskriften kan synes tidkrevende, 
men det er vel verdt arbeidet. Husk at posteier skal 
smake mye! Vær raus med krydder.

Min oppskrift er ganske smakfull, men med litt tre-
ning kan du lage din egen krydderblanding. Det er 
dette som gjør at posteier alltid blir spennende, enten 
du vil overraske din bedre halvdel (?) eller gode jakt-
kamerater.

 400 g Harekjøtt
 200 g svinekjøtt
 100 g Harelever (annen lever kan også brukes)
 200 g Spekk
 2 cl  konjakk
 4 cl Portvin
 1 Harefilet
 1 Egg
 1 dl Fløte
 2 ts Salt

Krydderblanding : 1 ts sukker, 1 ts ingefær,1 ts malt 
hvit pepper, ½ ts malt nellik, 1 ts muskat, 1 ts timian, 
2 knuste laurbærblader, 5 knuste einerbær.
Ca  200 g bacon i tynne skiver til å kle formen med.
Fremgangsmåte:
Pass på å ta bort sener og hinner fra harekjøttet. Skjær 
det i terninger sammen med spekk og svinekjøtt. Brun 
leveren raskt i varm panne, avkjøl den og skjær den 
i terninger. Skjær harefileten på langs i 4 like strim-
ler. Brun dem raskt i panne. Hold alle ingrediensene 
kalde under tilberedningen. Farsen kan lages enten 

i en matprossesor eller ved hjelp av kjøttkvern og 
bolle/sleiv. Bruker du kvern, bør kjøtt, lever og spekk 
males to ganger.Tilsett egg, og spe med deflytende 
ingrediensene. I matprossesor kan alt kjøres sammen 
til en smidig farse. Tilsett krydderblandingen. Prøv 
deg fram ved å smake på farsen. Noen vil bruke alt 
krydderet, noen bare litt, og noen nesten ingenting.
Kle en brødform eller lignende med bacon. Beregn 
så mye at du kan kle formen også på toppen etter at 
farsen er fylt i. Fyll formen  1/3 full med farse. Legg i 
to brunede filetstrimler. Fyll  litt farse til i formen og 
legg i resten av filetstrimlene. Fyll formen med resten 
av farsen og dekk med bacon. For å være sikker på å 
unngå hulrom i formen kan den dunkes mot hardt un-
derlag for å komprimere farsen. Stek posteien i vann-
bad ved 160 grader. Bruk kjernetemperaturmåler, og 
ta den ut ved 75 grader, eller når det kommer klar 
kjøttsaft ut ved stikking med skarp kniv.

Server posteien avkjølt, i pene skiver. Sammen med 
salat, rømme, rørte tyttebær eller en god bærgele. 
Ferskt brød og smør er naturlig tilbehør.

Håper det vil smake!
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Organisering av harehundmiljøet
Følgende hendvendelse kom til lovkomiteen fra Hoved-
styret via orgganisasjonsavdelingen pr mail av 14 Juli 
2010:

Til Lovkomiteen
Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok i møte 4/10 sak 
81/2010 den 17 Juni 2010 å be lovkomiteen se på dagens 
organisering av harehundrasene med hensyn til de fritt-
stående raseklubber/ringer og deres kontakt med Nor-
ske Harehundklubbers Forbund (NHKF), samt klubb-/
ringmedlemmenes manglende medlemskap i en NHKF 
tilsluttet harehundklubb.

Oppsummering:
NHKF består av 18 områdeklubber med varierende stør-
relse og aktivitetsnivå, og har nær 3500 medlemmer. 
Utenfor denne organisasjonen oppstår det i 80-årene ra-
seklubber/ringer for alle harehundrasene. Disse frittstå-
ende klubbene/ringene har ca 2-2500 medlemmer. Dun-
kerringen er den største med over 700 medlemmer. 
 
I vedtektene for disse ringene står:
§ 2. Som medlem kan opptas enhver person som er inter-
essert i Dunkeren som hunderase, og som er medlem av 
en harehundklubb som er tilsluttet NHKF, eller som er 
medlem av en av NKKs samarbeidenne organisasjoner.

Det viser seg, i henhold til informasjonen administra-
sjonen har fått, at ringene ikke er villige til å utlevere 
sine medlemslister til NHKF for kontroll av medlem-
skap. De lister forbundet har fått tilgang til viser at bare 
40-50 % av ringenes medlemmer var medlem i en hare-
hundklubb, og det antas at situasjonen er enda dårligere 
i småhundringene.

Er NJFF her å betrakte som en samarbeidende organisa-
sjon, og at et medlemskap i NJFF oppfyller kravet til 
”eller som er medlem av en av NKKs samarbeidende 
organisasjoner”, og derved fritas medlemmet fra med-
lemskap i NHKF- organ?

Utfyllende kommentarer:
- NKK har i fler tilfeller ekskludert personer som har 

deltatt i konkurrerende oranisasjoner, og det kan være 
relevant å stille spørsmål om medlemmer i disse ra-
segruppene deltar i konkurrerende klubbvirksomhet i 
forhold til NHKF/NKK.

- NKK har tradisjon for ikke å engasjere seg i intern 
organisering i en klubb. Når orgaisasjonen NHKF 
samarbeider med en relativt stor gruppe på ”utsiden” 
av NKK-systemet, stilles det spørsmæl om NKKs 
syn og aksept på dette.

- NKKs administrasjon er eksternt gjort oppmerksom 
på forholdene og er bedt om å se på dagen organise-
ring av harehundrasene.

- I NKKs nye lover § 6-1 Lovkomite står
 Etter anmodning fra medlemsklubb, region eller 

Hovedstyret kan lovkomiteen også tolke regler som 
gjelder utøvelse av myndighet i henhold til delegert 
kompetanse fra NKK.

Lovkomiteen antar at ut i fra hendvendelsen at det HS 
ønsker vurdert er forholdet mellom Norske Harehund-
klubbers forbund (NHKF) og medlemmer av de ulike 
raseringene.

Det finnes ingen raseklubber for harehundrasene- NHKF 
består utelukkende av distriktsklubber. NHKF har imid-
lertid avlsråd for hver godkjent rase, jf NHKF lover § 8. 
For de fleste harehundrasene er det dannet en rasering 
som skal arbeide for rasens beste. Ringene har forslags-
rett på medlemmer til avlsrådet for sin rase og i rase-
spørsmål jf NHKF lover § 12 hvor følgende fremgår:

”Landsomfattende rasegrupper med vedtekter som er 
godkjent av NHKF kan gis forslagsrett i saker som spe-
sielt angår egne raser, herunder forslagsrett til valg av 
avlsråd. Rasegruppene er frittstående organer,men må 
ha vedtekter med hovedformål å arbeide for å fremme 
kvaliteten til de respektive raser, samt at medlemmene 
må stå tilsluttet en lokal harehundklubb, for å oppnå for-
slagsrett som nevnt ovenfor”.

De landsomfattende rasegruppene som her er nevnt i 
NHKF lover må være det som i dag er ringene. De er 
altså formelt sett ikke noen del av forbundet, men de har 
forslagsrett til avlsrådet for den aktuelle rasegruppe der-
som ringens medlemmer er tilsluttet NHKF.
Det er opplyst i oversendelsen til lovkomiteen at med-
lemskap i ringene krever at personen er medlem av en 
klubb tilsluttet NHKF eller som er medlem av en av 
NKKs samarbeidensde organisasjoner. Dette siste alter-
nativet om samarbeidene organisasjoner er ikke nevt i 
NHKF lover § 12.

Basert på fremstillingen lovkomiteen har fått oversendt 
fremstår det å være slik i dag at store deler av rasemiljøet 
for harehund befinner seg utenfor NKK.

Medlemmer av NKK er etter NKKs lovene forpliktet til 
å støtte NKKs virksomhet, og ved deltagelse i konkurre-
rende virksomhet vil det kunne stilles spørsmål ved om 
lojalitetsplikten er oppfylt. Lovkomiteen kan imidlertid 
ikke se at det foreligger noen mulighet for NKK til å 
forby personer/foreninger som ikke er medlem i NKK, å 
jobbe med (rase) hunder utenfor NKKs orgaisasjon. En 
samarbeidsavtale med NKK vil gjøre at virksomhet som 
ellers ble oppfattet som illojalt konkurrerende, er fullt ut 
akseptert.
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NHKF lov § 12 er raseringenes forankring inn mot 
NKK systemet. Bestemmelsen stiller krav om tilslutning 
i NHKF for medlemmene i ringen dersom de skal ha 
forslagsrett og vedtektene skal være godkjent av NHKF. 
Etter lovkomiteens oppfatning er det som fremgår av 
NHKF lov § 12 lojalt mot NKK systemet. Utfordringen 
synes å ligge i at ringene har medlemmer som til tross 
for kravet om tilknytning til NHKF, ikke er medlem av 
NHKF eller annen klubb tilsluttet NKK. Dette har trolig 
sin bakgrunn i at ringene etter det opplyste ikke krever 
slikt medlemskap, det er tilstrekkelig at man er medlem i 
NJFF (organisasjon som samarbeider med NKK).

Rase forvaltningen er helt sentralt i NKKs formålsan-
givelse og virksomhet, mens NJFF ikke har rasefor-
valtning som en del av sitt definerte formål. NKK har 
internasjonale forpliktelser mot FCI hva gjelder rasefor-
valtningen i Norge og sitter med det øverste ansvaret her 
i landet, jfr. NKKs lover § 1-1. Kun medlemsklubber og 
enkeltpersoner tilsluttet NKKs medlemsklubber har en 
lojalitetsplikt mot NKK systemet med dets vedtak og be-

stemmelser. Dersom raseforvaltningen utøves av klub-
ber utenfor NKK systemet, vil ikke NKK ha nødvendig 
kontroll med raseforvaltningen som er nødvendig for å 
ha det øverste ansvaret.

Etter lovkomiteens oppfatning må det trolig stilles krav 
om medlemskap i NKK for grupper som skal ha inn-
flytelse på/myndighet i raseforvaltningen. Etter lovko-
miteens oppfatning bør raseringene kreve medlemskap 
i klubb tilknyttet NKK, ikke bare samarbeidende med 
NKK, for at de skal kunne ha formell innflytelse på rase-
forvaltningen inne nkk. Dette for at NKK skal sikre seg 
nødvendig kontroll med raseforvaltningen med mindre 
dette er sikret på annen måte.

Uttalelsen er enstemmig.

15 September 2010

Trine Melheim         Jan Terje Bårseth

Anne Cathrine Frøstrup

Dette er verdens beste harekarbonader
1 kg karbonadedeig av hare  
2 spiseskjeer hvetemel    
1 spiseskje potetmel    
6 teskjeer salt     
1 teskje pepper    
½ teskje muskatt    
½ teskje ingefær    
2 teskjeer Nattviks krydderblanding  
2 egg      
1 dl fløte    
1 dl faris    
8-10 knuste einerbær                                                                        
2 løk i hurtigmikser                                                                 

Egg, fløte og faris piskes sammen og blandes med 
karbonadedeigen. En kan regne en drøy halvkilo rent 
kjøtt av 1 hare. Mengde krydder er omtrentlig, så 
kanskje mer salt og annet krydder etter smak.

Denne oppskriften MÅ du bare prøve.......1 bitt og du 
er hekta!
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Årsberetning fra styret 2013 
Styret har i beretningsåret bestått av:

Leder:  Øystein Sørhaug
Nestleder: Per Morten Abrahamsen
Sekretær: Knut A.Østvoll
Kasserer: Ole Martin Frydendal
Redaktør: Hilde Bakken
WEB ansvarlig: Sven Tore Kittilsen
Styremedl. Reidar Bakkane
 Frank Ottar Hansen  
 Frode Kjelsberg 
 Roger Andre Henriksen
Vara medl. Terje Sandberg
 Nils Gunnar Gare
                                                                              
Styret har i beretningsåret hatt 3 styremøter med plan-
legging av ringens aktiviteter. Ellers har samarbeidet 
gått mye på telefon og mail. Vi har også hatt ett godt å 
samarbeide med avlsrådet vårt.

Jakt & Fiskedager Elverum:
Vi hadde også i år stand på Jakt & Fiskedagene på Elve-
rum, med godt besøk begge dager, interessen for rasen 
vår er stor, styret takker Hilde og hennes hjelpere for nok 
et vellykket arrangement, takker også dere andre som 
hjalp til..

DM deltagere:
Distrikt 1.  R-Roma, Trond Revhaug.  R-Pondus, Knut 
Christiansen.  R-Maks, Geir Furseth.  R- Sacha, Asle 

Rundberg.    Jalle,   Ivar Ellingsen.  Zari, Svein Arne 
Holte.   Res. Klara,  Bjørn Arne Kulseth.

Distrikt II.   Guffen, Gunnar Hartmann.  Fjellbakken`s 
Tanja Rosita, Morten Skjølås.  Fjellbakken`s Karo,  
Knut Martinsen

Distrikt III.  Rs – Kita, Rune Sliper.  Tina,  Hans R. 
Bjørk.  Leverhøgden`s Centa,  Geir Raan.

Distrikt  IV.   Luna,  Tom Høybakk.  Zeb,  Svein Lillegård.  
Glaskogen`s Zita, Carl Johan Rimstad.  Sæterskogen`s 
Flekken,  Hans Simensen.

Distrikt V.  Vilja,  Knut E. Hansen.

NM Telemark 16/17 nov. 2013.
Her fikk vi med 3. Hamiltonstøvere, R-Roma / Trond 
Revhaug. Klara / Bjørn Arne Kulsett.  RS- Kita / Rune 
Sliper.   Jalle,  Ivar Ellingsen måtte trekke seg da Ivar 
ble syk.

R-Roma reddet oss med en fin 3. plass, mens de to andre 
kom noe lengre ned på lista. Vi takker DM / NM delta-
gere for innsatsen, og en stor gratulasjon til Trond og 
R-Roma med en fin tredjeplass på NM..

Rasekampen  Norge / Sverige 1 & 2 desember 2013.
Rasekampen gikk denne gang i Sverige, i Vestergottland`s  
Støverklub, Limared i Tranås.

Vakre hamiltonøyne <3
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Vi stilte med R-Sacha, Asle Rundberg – Zari, Svein 
Arne Holte – Koloåsen`s Shankly.    Sveriges lag: 
Harkullhøjden`s Ida,  Raul Nilsson. Cesar,  Thord Hed-
man.  Buspergården`s Signe,  Evert Hansson.

Det norske laget fungerte ikke helt, så her ble vi slått av 
svenskene både med lagseier og prøvevinner.

Prøvevinner ble Harkoullhøjden`s Ida,  Raul Nilsson -  
2. EP.

Damekampen 2013
Her stilte vi med to hamiltonstøvere, Max / Tonje Bakke 
og Tindra / Sylvia Ask, jentene våre kom ikke helt på 
topp, men Max med fører Tonje Bakke  som var prøvens 
yngste deltager ble  med Max beste hamiltonstøver. Vi 
takker for innsatsen og ønsker lykke til neste år.  

Nytt prøveopplegg for Norsk Rasekamp og Norsk 
Rasekamp for Unghunder.
Vi skulle dette året prøve å arrangere vår Norske Ra-
sekamp som en ÅP prøve med fastsatt dato hvor hver 
enkelt kunne melde på i sitt distrikt for å få flere med og 
at kostnadene for hver enkelt deltager skulle bli mindre 
ved å slippe lange kjøreturer og  dyre innkvarteringer. 
La også opp til det samme for Norsk Mesterskap for 
unghunder, nytt av året, men dette ble ingen sukksè, da 
svært få hunder deltok.

Styret velger å tro at dette sørgelige resultat skyldes 
den ekstreme vinteren vi fikk på dette tidspunkt, med 
båndtvang i mange fylker.

Vi velger samme opplegg kommende sesong, da det ikke 
har kommet inn forslag på noe annen måte å arrangere 
disse prøvene på.  

Verving av nye medlemmer
Også i denne sesong prøvde vi oss ved å få adresse på 
valpekjøpere slik at vi kunne kontakte dem og sende en 

forespørsel om medlemskap, + at de ville få tilsendt Ju-
bileumsboken vår.
Synd at tilbakemeldingene ble svært få, men to opp-
drettere sendte oss komplett liste, som førte til flere nye 
medlemmer.

Medlemstallet i ringen
Det er noe usikkert om medlemstallet har minket eller 
økt, da det er mange som ikke har betalt medlemskapet. 
Vi håper og tror at dette er en forglemmelse, hvis ikke 
har vi en minskning i antall medlemmer. 

Knut A. Østvoll har laget en ny medlemsliste over med-
lemmer som inneholder  tlf.nr, adresser + mailadresse, 
så her må en sette seg ned og se på listen over betalte 
medlemmer som Ole Martin har, dette vil tross alt spare 
oss for mye arbeide med evnt. purringer og en bespa-
relse med porto.

Registrering av valper
Skal vi vokse som ring må langt flere pare sine tisper, vi 
produserer alt for få valper.

Innrapportering av nye JCh + UCh: Her svikter det til 
tross for innstillinger om at hver hundeeier sender oss 
info om dette. 

Stoff til Hamilton Stikka
Folkens—her må vi bli flinkere, andre ringer får inn mye 
stoff til bladene sine mens vi sliter, hvorfor? 

Oppfordring fra styret: 
Nå skal en være forsiktig med å være for negativ, men 
det er helt klart at skal vi bli bedre må alle bidra, det er 
så utrolig mye lettere når vi føler å ha medlemmene med 
oss.

Styret.
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Fra Avlsrådet
Kjære Hamiltonentusiaster.
I skrivende stund er nok en jaktsesong blitt historie og vi 
er inne i utstillings og avl/valpetida av året. For mange 
har det vært en litt for kort jaktsesong pga store snø-
mengder og utvidet båndtvang. Andre har hatt tilnærmet 
barmark gjennom hele vinteren. Det er store variasjoner 
i vårt langstrakte land. Mange Hamiltonstøvere har gjort 
det bra på jaktprøver gjennom høsten og vinteren – noen 
debutanter har vist lovende takter og mange veteraner 
har vist at de fortsatt duger.

Avlsrådet vil få gratulere alle Hamiltoneiere med pre-
mier på jaktprøver i 2013/2014.

Det har vært gledelig stor etterspørsel etter Hamilton-
valper gjennom vinteren – aldri før har vi fått så mange 
henvendelser og ønsker om valp. Vi håper det gjør seg 
utslag i salget av valper. Artig er det i hvert fall at rasen 
vår er i vinden.

Mange tispeeiere har også vært i kontakt med oss an-
gående parringer. Pr mai måned er 6 tisper paret det vi 
vet om. Mange av tispeeierne har egne ønsker om hann-
hunder – det er helt ok. Alle har tilgang til dog-web og 
kan finne drømmehunden der. Forskjellen på en enkelt 
tispeeier og oss i avlsrådet er egentlig at tispeeieren be-
høver strengt tatt bare å tenke på sin egen kombinasjon 
og dens status. Vi må i tillegg se på rasen i helhet. Prøve 
å tenke hvilke linjer har vi «nok» av, hva behøver vi av 

nytt blod og hvordan ser det ut i forhold til defekter. Mye 
av dette har vi regler på og det er forsåvidt greit. Det vil 
ofte være sårt å se at gode hannhunder ikke blir brukt/
eller blir lite brukt pga at den har en vanlig linje eller har 
kullbrødre som har blitt brukt «mye». Dette er et vanske-
lig tema og har får vi garantert ikke gjort alle til lags. Et 
typisk eksempel på dette er alle de høyt premierte hann-
hundene etter Raita til Torbjørn Bekkeli. Her kan ikke 
alle hannhundene få anbefalt de parringer de ønsker, da 
vil det samme blodet «oversvømme» markedet. Da er 
det lett å skjønne at enkelte hannhundeiere vil føle seg 
forbigått.

Det å skape en så bred avlsmasse som mulig er et uttalt 
mål for avlsrådet. Derfor vil vi til tider anbefale hann-
hunder som kanskje ikke var tidlige championer eller 
har en masse premierte kullsøsken. Mange genetikere er 
samstemt i at god avlsbredde gir mindre sykdom samt 
sterkere og mer robuste hunder.  I dag med færre enn 
hundre registrerte Hamiltonere i Norge hvert år er dette 
viktigere enn noen gang. Det var annerledes for på åt-
titallet og tidligere år hvor vi hadde hundrevis av nye 
hunder hvert år i Sverige/Norge og ta av. Vi avlsrådet 
gjør så godt vi kan, vi prøver å være rettferdige og tenke 
det beste for rasen på sikt. Det er lov å være uenige i våre 
valg …. Og kanskje det er sunt med diskusjoner ……  
Det skaper ofte fremdrift !

Avlsrådet fikk ny varamedlem etter rep-møtet på Garder-
moen nå i april. Vi ønsker Rune Briskodden velkommen 
inn som ny varamedlem. Rune er en sann Hamiltonentu-
siast og vi håper han kan komme inn med friske innspill 
og kanskje noen nye tanker. Takk til Martin Kjelsrud for 
den jobben han har gjort siste året.

Avlsrådet ønsker alle nye og gamle Hamilton-eiere en 
riktig god sommer og ønsker lykke til med både utstil-
linger , prøve og jaktsesongen .
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Vi er veldig glad for å ha deg som medlem. Flere har glemt å betale sitt medlemskap for 2014. Er DU en av 
dem, så er vi selvfølgelig kjempeglad om du betaler inn på vår konto. Om du da fortsatt vil ha et medlemskap 
hos oss. På forhånd takk.

Medlemskontigenten er fortsatt kroner 250,- og må betales inn på kontonummer 1822.37.35955.
HUSK!! Skriv navnet ditt i meldingsfeltet.

Medlemskontingent

Parringer 2014
Her følger en oversikt over parringer utført så lang vi kjenner til i 2014.05.12 Forbehold om feil. 

tispe Hanne parret valpe
r 

ledi
g 

Eier adresse tlf Mail 

Rejn
a 

Aro/Mølledamme
ns Rex 

vent 
løpeti 

  Knut A Østvold  9076657
9 

 

Tanj
a-
Rosit
ha 

Aro 27/3 25/5 2 
hann 

Morten Skjølås  9084818
1 

 

Hans
jøns 
Rozz
ie 

Göingebygdens 
Atlas 

 Uke 
13 

 Mats Bjørn Sverige 0046-
7060144
72 

 

R-
Sach
a 

Seppo   1 
hann 

Asle Rundberg  9281048
1 

 

Era Storm   Han
nhu
nder 

Olav Reitan  9576304
2 

Olav
.reita
ntfk.
no 

R-
Sand
y 

Nilsdrevets 
Greven 

Vent 
løpeti 

  Torbjørn 
Bekkeli 

 9747517
0 

 

Tindr
a 

Kleo mai   Jan M Hagen  9178185
9 

 

Rs 
Kalu
ha 

Raj Vent 
løpeti 

  Rune Sliper  9082001
4 

 

         
Zita Skogsereds Tero   Han

nhu
nder 

Per E Hanstad  4829032
5 

Ikke 
anbe
falt 
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Norsk Rasekamp for Hamiltonstøver
Vi satser på samme prøveopplegg også denne sesongen da vi mener at det var været som ødela mye i fjor. 

Melder på som for en vanlig Åp-prøve i ditt distrikt og går ut på lørdag 21 eller søndag 22. februar, alt etter som det 
passer.  Du sender undertegnede navn på hunden og hvilke prøve du stilte på, så henter vi resultatene der.

Startkontingent er kr. 100 - som settes inn på vår konto 1822.37.35955

OBS: merk giroen med navnet ditt +navn på hunden.
Du må være medlem av ringen.

Norsk Rasekamp for Hamilton (unghund)
Samme regler for påmelding, du melder deg på som for en vanlig Åp-prøve i ditt distrikt, men her er prøvedagene satt 
til lørdag 14 eller søndag 15. februar.  Startskontigent kr. 100 som settes inn på vår konto 1822.37.35955
OBS: merk giroen med navnet ditt + navn på hunden og hvor du stilte, så henter vi inn resultatet. Dette er en prøve 
for alle Norskeide hamiltonstøvere. 

Alder: Hunden ikke over 42 mnd innen prøvesongen slutt, resultater etter fylt 42 mnd. teller ikke..

Kåring av Årets Hamlton/unghund
Her sender dere inn de tre beste prøveresultater for sesongen til undertegnede. Kåringen, se statutter på ringens hjem-
meside. For å delta her må du være medlem av ringen.
 Øystein Sørhaug, Beverveien8, 3160 Stokke, tlf 908 69 179
 oystein.sorhaug@hotmail.no          
 
Lykke til!        
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Tett på....

Harajeger`n Knut Arild Østvoll
Hva var det som gjorde at du startet med jakt med dri-
vende hunder, og hvor gammel var du da du begynte 
Knut Arild?
Mine første jaktsesonger var som støkkjeger på rype 
og da ofte sammen med min far. Flere år ble det jaktet 
rype uten hund før jeg kjøpte fuglehund som jeg hadde 
noen år.

I 1988 flyttet jeg til Dokka og ble denne høsten presen-
tert for harejakt med drivende hund. Denne jaktformen 
fasinerte meg og i godt voksen alder 32 år startet jeg 
på denne type jakt. 

Noen gode kamerater deriblant et par arbeidskollegaer 
hadde harehund. Da de forsto at jeg var nokså ivrig 
jeger fikk jeg i et par år være sammen med de og med 
deres hunder.

Hva slags hund/ hunder har du nå? Var valg av hun-
derase et bevisst valg, eller er det tilfeldig at du har 
denne rasen i dag?
Min første harehund ble kjøpt i 1991.  På en jakttur 
med den hunden fikk jeg høre en los som gikk jevnt, 
klangfullt og flertonig mål. Min egen hund fikk ikke ut 
hare og jeg ble sittende i nokså lang tid bare for å høre 
på den losen som ljomet i lia ovenfor meg.   Dette gjor-
de utslaget.  Oppsøkte jegeren og fikk vite han hadde 
Hamiltont og i 1997 fikk jeg min første Hamilton og 
det er også rasen jeg har i dag. Ganske bevist valg med 
andre ord.

Hva er det DU sjekker når tiden er inne for å kjøpe 
valp?
Sjekker stamtavle og gjerne i flere ledd.  Ser på jakt-
prøveresultater.  Lengde på los-sekvenser som da ofte 
gir meg info om andre av egenskapene som bedøm-
mes..( Ser nok litt på utstillingresultater, men innrøm-
mer at jeg ser nok mest etter jaktegenskaper. Eksteriø-
ret er viktig og da ser jeg helt på bevegelser og gemytt. 
( En hund som beveger seg ledig vinner terreng  lett og 
bruker minimalt med energi. Gemyttet er avgjørende 
da våre hunder også er familiehunder i store deler av 
året.

Er det spesielle ting du ser etter når når du er å kikker 
på valp?
For meg er det viktig å se valpene i fri lek og gjerne 
observere ei stund.  De som er litt nysgjerrige og g 
bruker nesen aktivt  vekker interesse. 

Men den eneste som har en reell sjanse for å lese val-
pene over tid, er oppdretter. Når jeg skal kjøpe valp p 
som ikke er fra eget oppdrett vil dette bli fra en opp-

dretter som jeg stoler på, også når det gjelder dennes 
vurderingsevne og evne til å kommunisere med meg. 

Da vil jeg beskrive hva jeg håper på, i forhold til val-
pemoren. Kanskje bedring av noen egenskaper, eller 
litt mindre av noen egenskaper osv. Så ville jeg stole 
på at oppdretter plukker rett valp til meg.

Har du hatt noen hund som i dine øyne har vært bed-
re eller har utmerket seg mer enn andre du har hatt? 
Fint om du kan gi oss litt informasjon om denne/disse 
hundene og fortelle litt om hva det er/var som gjorde 
denne/disse spesiell?
Hamiltonerne som jeg har hatt har vært preget sterkt 
på hare noe som har gjort de uinteressert i annet vilt. 
Den jeg har nå er den første som er NJCH. Den er sterk 
og tøff og kan brukes i alle typer vær og har blitt slup-
pet fri i skogen fra veldig ung alder. Rejna er veldig 
knyttet til eier og absolutt den hunden jeg har hatt som 
man klart kan kalles enmannsbikkje.  I skogen selv-
stendig og rolig i søket, og veldig lesbar. 

Tror at nøkkelen til å få en brukbar hund ligger i masse 
turer, korte og lange i skogen uansett vær og førefor-
hold. Dette i tillegg til gode nedarvede evner gir re-
sultater.

Hva mener du skal til, for å få til en bra drivende 
hund?
Litt av svaret ligger i spørsmålet over. Linjer med gode 
tydelig jaktegenskaper.Masse tid i skogen i alle typer 

Forts. neste side

Hvile og god kontakt er viktig for både hund og eier.
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vær og så tålmodighet kombinert med litt ” lat” eier. 
Det vil si ikke hjelpe til for mye , men i enkelte tilfeller 
støtte opp i fot og tapsarbeid.

Hva synes du om utstillinger og jaktprøver for hun-
dene våre?
Både utstillinger og jaktprøver er viktige for å kunne 
drive et godt avlsarbeid.Utstillinger for å kunne se 
hundens funksjonalitet og da spesielt på dens bevegel-
ser og rasepreg.Jaktprøver vil i de fleste tilfeller gi eier 
og omverden et nøytralt syn på denne hunden.

Det er nok fortsatt mange gode hunder som ikke kom-
mer på utstillinger og prøver fordi mange er redd for at 
hunden som de har et godt forhold til skal falle igjen-
nom.  Videre at det kommer kritiske bemerkninger i 
stedet for råd og veiledning. Ser at mange som kjøper 
hund kikker på resultater før de kjøper, men når de har 
kjøpt blir en del fraværende med å stille egen hund. 
Detter gjelder både utstilling og prøver.

Hva årsaken er kan være ulik og det skal jeg ikke kom-
me nærmere inn på , men bare henstille til så mange 
som mulig å stille. Dernest til alle som stiller å ta godt 
imot de nye og på alle mulige måte få innlemmet de  i 
fellesskapet.

Kanskje du har en liten historie om en god jaktdag 
som du vil dele med oss?
Det må bli fra sist høst.  Minus 4 grader og flekkvis 
snøføre, snø som var ca ei uke gammel.Med på turen 
var en kar som ikke hadde vært på harejakt på over 10 
år, etter å ha bodd i storbyen, men er nå flyttet tilbake.

Rejna ble sluppet ca 0800. Og etter en stund kunne vi 
se spor i snøen at her hadde harepus vært. 

Like etter kom uttaket.  Vi flyttet oss i terrenget og ble 
enige om at han skulle postere etter ca en time. Jeg la-
get meg et godt bål og ventet. Losen gikk fint i skogen 
og var nok aldri over 1 km i noen retning. Etter ca 2 
timer gikk det av et skudd. Ingen dot, men over radio 
fikk jeg vite at resultatet ble en granlegg. 

I alle fall fortsatte losen i uforminsket styrke og  både 
han og jeg  så haren et par ganger og nå var det skikke-
lig trøkk i losen. I underkant av 3,5 timer smalt et nytt 
skudd og han som ikke hadde vært på harejakt på 10 år 
hadde skutt en gråkvit hare. Vi var strålende fornøyd 
med los, ganske mange observasjoner og til slutt fall.  
Det nevnes også at han var med tre ganger til i fjor 
høst og er nok bitt av harejaktbasillen igjen slik at nå 
skal han være med flere ganger til høsten igjen og vi 
gleder oss.

Tusen takk skal du ha Knut Arild!!
Dere ønskes en riktig så fin trenings og jakthøst......
Lykke til!

Merk!!
Knut Arild , vår blide og alltid like positive sekretær 
vil samtidlig informere om at de som ikke har fått års-
meldinger/ etc fra Biri kan sende sin mailadresse til 
han, så han så får oppdatert medlemsregisteret og de 
får årsberetning  både fra styret og avlsrådet samt re-
ferat fra møtet. Hans mailadr er: knostvol@bbnett.no



19

Hamiltonringens effekter
Her er Hamiltonringens effekter. Ved bestilling, kontakt Hilde Bakken, mob: 94893061
e-post: hilde1969@outlook.com

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!

Fleecejakke (svart) kr 350,-
T-skjorte (svart og grå) kr 150,-
Caps  (svart) kr 100,-
Hamiltonboka kr 100,-
Klistremerke kr 30,-
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NUCH og NJ(D)CH  2013/2014
Godkjent 00542/05 Mølledammens Lynna NUCH Sandberg Terje og Mari, Tolga 19.07.13
Godkjent 09722/05 Raio NUCH Jan Olav og Rune Smerud, Lena 28.03.14
Godkjent 09722/05 Raio NJ(D)CH Jan Olav ug Rune Smerud, Lena 10.04.14
Godkjent 10041/05 Sigma`s Losa NJ(D)CH Amdal Lars Kjetil, Overhalla 15.02.13
Godkjent 12173/08 Centa NJ(D)CH Engen Tonje og Gudmund, Stors 24.04.13
Godkjent 20766/07 Storm NJ(D)CH Enger Erik, Løten 10.06.13
Godkjent NO36925/09 Sæterskogen`s Flekken NJ(D)CH Simensen Hans og Bjørnstad Tor, Lier 30.01.13
Godkjent NO46017/10 Rs- Basse NUCH Kittelsen Sven Tore, Skien 11.02.13
Godkjent NO46390/10 Zeb NJ(D)CH Lillegård Svein, Lunner 11.03.13
Godkjent NO46914/11 Guffen NUCH Hartmann Gunnar, Magnor 05.05.14
Godkjent NO50411/11 R-Sandy NUCH Bekkeli Torbjørn, Ingeberg 13.01.14
Godkjent NO 50411/11 R-Sandy NJ(D)CH Bekkeli Torbjørn, Ingeberg 13.01.14
Godkjent NO50414/11 R-sacha  NJ(D)CH Rundberg Asle, Melhus 08.05.13
Godkjent NO59375/09 Tina NUCH Bjørk Hans Reidar, Vennesla 25.03.13
Godkjent NO59375/09 Tina NJ(D)CH Bjørk Hans Reidar, Vennesla 25.03.13
Godkjent S24166/2007 Brattåsbãckens Fjãlla NJ(D)CH Bengtsson Bengt 04.01.13
Godkjent S24166/2007 Brattåsbãckens Fjãlla NUCH Bengtsson Bengt 06.08.13
Godkjent S25333/2008 Nãmndemansbo Sippa NJ(D)CH Nutti Clara 19.03.14
Godkjent S46954/2009 Trumetaregårdens Raij NJ(D)CH Engstrõm Bjarne 07.04.14
Godkjent S50114/2006 Lillõgdas Uffe NJ(D)CH Viberg Kent 20.03.14
Godkjent S52241/2009 Hagets Dina NJ(D)CH Møll Andreas, Holum 09.10.13
Godkjent S52241/2009 Hagets Dina NUCH Møll Andreas, Holum 15.08.13
Godkjent S52245/2009 Hagets Spara NJ(D)CH Kåren Henrik 05.04.13
Godkjent S52783/2008 Festis NJ(D)CH Jansson Christian 20.01.14
Godkjent S63061/2008 Kvarnhults Alva NJ(D)CH Lithander Marita 22.05.13
Godkjent SE42057/2010 Jalle NJ(D)CH Ellingsen Ivar og Kari, Selbu 06.03.13
Godkjent SE42057/2010 Jalle NUCH Ellingsen Ivar og Kari, Selbu  02.07.14 
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Harejakt
Morgenstemning, soloppgang,                                                            
 det gir harejakten rang
 blandt det skjønneste i livet.
 Men det er ei mange givet.                                                              
 å få nyte skogens fred
 og dens fine blomsterbed.
 
 Mangefarvet skogen står,
 kaller på oss år for år,
 lokkende med all sin prakt.
 Med sin ro den har slik makt,                                                                                
 at for den vårt hjerte banker,
 hvor i verden enn vi vanker.
 
 Herlig er naturens verk,
 mørke graner, frodig bjerk
 kjemper hist og her om rangen,
 lyttende til fuglesangen.
 Og imellem lyng og ur
 haren går sin vante tur.
 
 I en duggfrisk morgenstund
 jeger`n slipper løs sin hund,
 det blir los der borte i lien,
 jeger`n finner harestien,
 posten fra ifjor han søker,
 losen klinger, farten øker.
 

Dette er handelsmenn på Harejakt i Mosjøen........for et-
par år tilbake ;)

 Og det går med fynd og klem,
 plutselig stikker haren frem,
 skuddet knaller, pusen faller,
 hornet jegerne innkaller.
 Jenta bort på setervangen
 lytter nu til dotsupsangen.
 
 Slik er jaktens glade liv;
 jeger`n kan bli støl og stiv,
 men hans jaktliv gir ham krefter
 til å henge trofast efter
 når han atter hører hunden
 juble ut i bjørkelunden.
 
 Hurra for vår harejakt,
 den gir jeger`n mot og makt,
 liv i stua, liv i skauen,
 losen ljomer over hauen.
 Skål for jakten, la oss feste,
 jegerlivet er det beste.
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Nytt varamedlem i avlsrådet
Som nytt varamedlem i avlsrådet tenkte jeg og skrive litt 
om meg selv. De fleste har vel fått med seg det meste da 
jeg har hatt noen innlegg i ”stikka” før også.

Men jeg heter Rune Briskodden og bor på Hallingby rett 
nord for Hønefoss. Samboer med Siv-Elin  har tre barn 
og for tiden ei hamiltontispe på tre år. Morkheias Zita 
har 1x1åp på prøve foreløpig og på utstilling exc med 
cert, bir og bis på Hokksundutstillingen 2014. 

Er oppvokst med harehunder og harejakt og har hatt føl-
gende hunder selv: Dunker Marko født i 1996, 1x1åp på 
en start. Avlivet 2,5 år gammel full av furunkulose.
Hamilton Njch Bliksfjorden’s Tina, født i 1998 avlivet i 
2007. Ei tispe med en fantastisk jaktlyst og gemytt. Jaget 
fryktelig fort men bedret seg når hu ble eldre. På prøve 
2x3åp 1x2åp 2x1åp og 1x1ep. Utstilling ck med bir og 
bis på Dokka i 2001.
Hamilton RB-Ronja, født i 2003 avlivet i 2013, av eget 
oppdrett etter Tina og Max til Ole Anton Sending. Litt 
treg og få i gang. Men ble etter hvert ei meget stabil 
tispe. I motsetting til mora så var hu trang i losføringa 
hele livet. Noe som aldri gjorde henne til noen prøve-
hund. Men hu fikk med seg 2x1åp og 1x2ep på prøver. 
Utstilling ck med bim.
Finskstøver KK Kaisa, født i 2008. Solgt i 2010.
Hamilton Morkheias Zita, født i 2011. Hva hu har opp-
nådd skrev eg om i starten.

Sitter som sekretær i Buskerud Harehundklubb og har 
sittet som sekretær i hamiltonringen i to perioder for ca 
ti år siden. Går inn i avlsrådet med en målsetting om og 
lære og bidra så godt jeg kan. Avl er ingen enkel ABC, 
men skal dra nytte av de gutta som har lengre fartstid 
enn meg der. 

Framtiden for hamiltonstøver’n i Norge kommer ikke 
ann på hverken styret i ringen eller avlsrådet. Men alle 
dere der ute som sitter med en hund som kan være til 
nytte for rasen. Når vi ser engasjementet rundt rasen og 
antall fødte valper så er det grunn til bekymring. Så skal 
vi i framtida ha vår kjære rase så må alle bidra og prøve 
så godt vi kan og dra i samme retning. At enkelte vil 

føle seg urettferdig behandlet og forbigått når det gjel-
der bruk av hunder har skjedd og vil skje. Men husk at 
avlsrådet også består av bare mennesker som er valgt til 
og prøve og ivareta rasen etter gitte statutter og på best 
mulig måte for framtida. 

Hvis vi ser på dunkerringen og hva de får til med enga-
sjement og samhold rundt rasen sin så har vi en lang vei 
og gå. Jeg har ikke noen forklaring på hvorfor det skal 
være så vanskelig og klare dette med hamiltonfolket. 
Men har noen svaret der ute så kom med det i offentlig-
heten og ta ansvar og bidra!!

Mye negativt på slutten, men tar vi ikke tak i dette snart 
så er i hvertfall jeg ærlig på at jeg er bekymret for fram-
tida.

Rune 

Morkheias Zita.
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Hvorfor valgte jeg Hamilton?
Jeg lærte harejakt med hund av min bestefar Tormod 
Jensen, fra jeg var  ca 10-12 var jeg med han så ofte han 
ville dra på meg.

Vi jaktet med en svart hygen til jeg var rundt 16 år gam-
mel, da var hunden blitt 13 år og måtte avlives pga syk-
dom i øyet. Husker ikke nøyaktig hva det var, men tror 
det var stær av et slag. Det som var det aller verste var 
at den måtte avlives midt i sesongen. Så da startet jakten 
på en ny hund.

Bestefar fikk etterhvert høre om en 1 år gammel ha-
miltonstøver som skulle selges, visstnok pga dårlig tid, 
men vi fikk etterhvert vår egen teori om hvorfor den ble 
solgt.....

Det at den var et år gammel når han fikk den, gjorde sitt 
til at den til tider var vanskelig å få med seg hjem fra 
skogen. Alle andre hunder han har hatt har han hatt vel-
dig god kontakt med og de har vært veldig lydige, men 
tiden i oppveksten som han da hadde mistet med denne 
gjorde sitt til at han ikke hadde det samme båndet med 
hamiltonen.

For å korte historien ned litt så kan jeg si følgende: Den-
ne Hamilton`n ble skikkelig bra, den kunne jage i times-
vis. Men skjøt du haren , så ble den potte sur, å reiste ut 
igjen å fant seg ny hare å jage på.....harelik hadde den 
ikke brukt for. Den jaget rådyr en eneste gang, å da ble 
den tatt på fersken. Etter  en gangen var det helt slutt 
på det. Den fikk ”alltid” ut hare, og jaget veldig sikkert 
med et to tonig mål. Den var så nærme en perfekt hund 
du kan komme etter min mening. Det var kun to minus 
ved denne hunden slik jeg ser det. Den var vanskelig å 
koble, og den var endel løs på foten. På godt føre kunne 
det bli mye, men aldri mer enn at du kunne høre forskjell 
på støting og los.

Det at den var noe løs tror jeg var grunnen til at den 
ble solgt når den var 1 år. De som eide den var sikkert 
folk som ville på jaktprøve, å en slik hund ville fått po-
engtrekk. Men dette er nå hva jeg tror ;)

Når jeg skulle ha min første harehund 25 år gammel ville 
min bestefar gjerne at jeg kjøpte en av de norske rasene, 
og da aller helst en hygen. Men det nyttet lite hva han sa, 
for jeg hadde alt bestemt meg når jeg var 16 år gammel. 
Hunden min skulle være en HAMILTONSTØVER!

Jeg besøkte bestefar på hjemmet når det gikk mot slut-
ten, da spurte jeg han om hvilken hund som hadde vært 
den beste av alle de han hadde hatt. Han dro litt på det 
, og tok frem litt egenskaper i hundene han hadde hatt, 
men måtte innrømme at  ”Hamilton`en var nok den beste 
ja”. Men i samme åndedrett måtte han ta med den siste 
svarte hygen`en han hadde, ” den var enormt god på vei, 
sa han”. Og det var den! Det var tispa han hadde før 
hamilton`en. Jeg var med en gang hun tok asfaltveien 
i 2 km, fant avhoppet å jaget hele dagen inne på nabo-
ens terreng. På kvelden gikk haren tilbake på asfaltveien 
med hygenen sikkert i sporet etter de 2 km ned til oss 
igjen, med biler imellom hund og hare ;)

Akkurat DET, hadde kanskje ikke Hamilton`en klart......
men det får holde å være best i alt annet ;)
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Tilbakeblikk Av: Øystein Sørhaug

Sitter og tenker litt tilbake i tid som leder av ringen vår, 
snart 6 år, og som redaktør for bladet vårt i 4 år.

Må si det har vert mange artige år, først med å få satt i 
gang arbeidet med medlemsbladet som lå dødt i en pe-
riode.

Det første bladet kom i svart hvitt og senere i farger, da 
jeg fikk forhandlet fram en gunstig pris på å få bladet i 
farger til samme pris som i svart hvitt, noe som gjorde at 
bladet etter min mening ble mye finere da det stadig kom 
innlegg med flotte bilder.

Etter hvert skulle det vise seg at jobben som redaktør ble 
veldig tidkrevende og tok mye tid, dette p.g.a. sviktende 
pågang av stoff fra medlemmene. Noe måtte gjøres, og 
flere tiltak ble gjort med div. oppfordringer til medlem-
mene om å sende inn stoff til bladet vårt. Dette så ut til å 
fungere bra i en tid, gutta våknet opp og mange fine bil-
der / historier / prøveresultater kom inn. Endelig var jeg 
over kneika på dette felt tenkte jeg, ja for det fungerte, 
bladet ble etter hver fint det, takket være dere der ute.

Men så kom tilbakefallet med innsendelser igjen, nye 
tiltak ble satt i verk, men jeg savnet større oppslutning 
og entusiasme blant våre Hamilton venner.

Dette med redaktørjobben var jo morsomt så lenge dere 
støttet opp. Så kom tiden da jeg etter lengre tid prøvde å 
få avløsning fra redaktørjobben, noe som lykkes på siste 
årsmøte hvor Hilde Bakken tok på seg denne krevende 
jobben og som hun til nå har klart på en utmerket måte. 
Bladet  Hamilton Stikka betyr så mye, dette er inngan-
gen til å spre samhold i ringen, målet må jo være å få til 
en ring hvor vi alle er stolte å være medlemmer av. 

Som leder av ringen føler jeg nok at vi har sloknet litt 
med tiden, ikke mange som sender inn prøveresultater, 
opplysninger om nye jakt og utstillings championater, 
som hver enkelt må innrappotere for å være med på de 
forskjellige kåringer. Noen er flinke, men her kunne mye 
vært bedre. 

Per Aaslund med Hamiltonstøver Stella.

Må synse litt til, medlems kontingenten, kan vi ikke be-
tale den når fristen er omme, merke betalingen med navn 
slik at kassereren  ser hvem som har betalt, og at opp-
følging av medlemslisten blir riktig, vi bruker jo denne 
når vi sender ut medlemsbladet, vi er jo å avhengig av 
disse kronene skal vi få endene til å møtes med utgifter 
til bladet vårt og div. premier, samt støtte til deltagere på 
Rasekampen mot Sverige og utgifter til årsmøtene våre.
Noen vil kanskje tenke at dette var mye negativt fra en 
leder, men det er bare en liten vekkelse fra min side, 
ikke noe vondt ment, jeg vet bare at dere er så mye, mye 
bedre.
Folkens skal vi ta oss sammen, arbeide i lag, alt er så 
mye triveligere når vi i styret føler at medlemmene støt-
ter opp om det arbeidet vi gjør.
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Er vi på feil spor ? Av: Øystein Sørhaug

Har ved flere anledninger nevnt på at det er få som sen-
der inn noe til bladet vårt, så her kommer litt å tenke 
over.

At jeg nå beveger meg ut på tynn is får så være, men det 
skader jo ikke å provosere litt og mye av det jeg nå skri-
ver er kun enkle tanker om våre avlshunder.

Mange av oss driver hundene opp på toppidrettsnivå og 
vel så det for å høste ære, på seg selv eller hunden, det 
er kanskje bra at vi kjører hundene så hardt for å få frem 
de rette avlshundene, det er jo derfor vi driver med prø-
ver………….

Men på denne vei opp mot topp møter vi på problemer, 
hunden funker ikke noe er galt, ja ofte er det slik, det 
sliter Therese Johaug/ Petter Nortug også med på veien 
mot toppen.

Therese og Petter har dager de ikke funker, litt sår i hals 
og nese, da står de over trening noen dager, før de prø-
ver seg igjen, de roer det litt ned, og lar immunforsvaret 
knekke den lille betennelsen.

Hva gjør vi……..  veterinær, her er det noe galt, fanden 
klarer jo ikke en dritt lengre, hører det på losen at det 
ikke stemmer…….

Og i de fleste tilfeller er det riktig, veterinæren finner 
en liten betennelse i nese/øre/hals og all den tid vi har 
kontaktet veterinærer hjelper han til med en pillekur for 
å hjelpe degf, hundens immunforsvar blir bare dårligere 
og dårligere for hver gang en får hjelp, den får jo aldri 
bygd opp sitt eget immunforsvar.

Tenk om disse kjære hundene våre sliter med allergi, 
svakt imunforsvar, så de ikke tåler all hardkjøret som 
noen av oss driver med, da blir det feil for meg å ty til 
piller for å få til gode premieringer. Det er jo disse hun-
der vi avler videre på, og da er vi på feil spor, kanskje vi 
bruker svake/ feil individer i avlen, er jeg på feil spor?

Kanskje det ikke er så rart at hos enkelte veterinærer er 
det ventetid i ukevis i jaktsesongen og før store prøver.

Forstår at folk oppsøker veterinær for å sjekke hunden, 
fikse skader, i noen tilfeller trenger faktisk hunden hjelp.  
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Gottfrid Olofsson – Brosundet kennel 
– en mann med stor omsorg for sine hunder
Av Carl-Johan Rimstad

I fjor høst ebbet livet ut for Gottfrid Olofsson, eller  
«Gotte» som han ble kalt, bare to og et halvt år før han 
ville ha rundet de 100. Jeg var så heldig å ha blitt kjent 
med denne hedersmannen fra Kalmar i Småland. Poli-
tietterforsker i sitt yrkesaktive liv, aktiv friidrettsmann 
som ung og selvfølgelig en ihuga harajeger og støver-
mann.  Gjennom flere besøk i hans hyggelige hjem, utal-
lige brev og telefon¬samtaler næret jeg etter hvert meget 
stor respekt og sympati for denne mannen, spesielt for 
måten han behandlet sine hunder på. Han hadde intensiv 
omgang med hundene, vennlig men samtidig bestemt. 
Foring, mosjon, lydighetstrening, rengjøring og ettersyn 
inngikk i den omfattende tiden han brukte på bikkjene. 
Hundegården var alltid ren, og utenom jaktsesongen sy-
klet han én mil med hundene hver eneste dag året i gjen-
nom. Da jeg ble kjent med han var han for lengst pens-
jonert. Politifolk i Sverige har en lav pensjonsalder, og 
han fikk tidlig svært god tid til sine firbente.  

Første gangen jeg dristet meg til å ringe den suksess-
rike oppdretteren var i 1983. Da hadde han ei avlstispe 
som het Trajja (SJCh og Int UCh) og som på det tids-
punktet lå som nummer to på lista over tisper med flest 
bruksavlspoeng. Bare legendariske Gangsby Spela som 
ble opphavet til Luldalens kennel lå foran henne på det 
tidspunktet, men det skulle bare vare en stund! 
- Tyvärr, alle valparne vid neste parning er bortbestälda, 
var svaret - selvsagt. Men en lang samtale hadde vi, og 
han noterte mitt navn, men det var vel mest for høflig-
hets skyld, tenkte nå jeg.  To år senere fikk jeg imidlertid 
telefon. – Du får en tik etter Trajja som jag lovade, och 
sedan du har väntat så lenge, väljer du først! Jag vil an-
vända  Int.Uch och SJCh Silverbäckens Emrik åt henne. 

Det jeg fikk rede på i ettertid, var at han i mellomtiden 
hadde ringt til flere oppdrettere som kjente meg og spurt 

Brosundet`s Ess......en nydelig hund.

og gravd om hvordan dyreholdet mitt var, og særlig det. 
Stell, foring og omsorg for hundene var helt avgjørende 
for hvem han solgte valper til. Og altså, ubeskjedent 
sagt, jeg hadde blitt godkjent!  

Brosundets Klinge, som valpen ble hetende, ble en 
meget god hund og ble både svensk og norsk dobbelt-
champion.  En helvetes jaktlyst (som sin mor), jaget ute-
lukkende hare (RR), ærlig, men ikke helt topp mål og 
målbruk. Om jeg erindrer riktig, så ble så mange som 
seks av hennes ni søsken jaktchampion, og moren, Trajja 
klatret til Gottes store begeistring helt til topps på lista 
over tisper med flest bruksavlspoeng. 

Fordi Klinge hadde grad C på den ene hofta ble det al-
dri noen valper etter henne. Hun levde i ei tid (80-tal-
let) hvor dette var som «døden» sjøl!  Dette syntes ikke 
minst Gotte var svært så leit og han beklaget det veldig. 
I en så høy alder som sju og et halvt år fikk hun også 
epileptiske anfall, så det var vel flaks at HD’n stoppet 
henne som avlshund.  I og med at hun fikk dette så sent, 
kunne det selvsagt ha oppstått som følge av andre feil 
(sekundær epilepsi). Men 80-tallet var nok en «høydare» 
hva gjaldt epilepsi. Altfor mye linje- og innavl over lang 
tid bar mye av skylden for det. Og takk og pris, avlen 
drives på en helt annen måte i dag. 

Etter Klinge skaffet jeg meg nok en valp fra «Gotte», 
Brosundets Ess født i 1989 etter DCh Lalabons King og 
DCh Brosundets Sonette. Ess hadde like fint eksteriør 
som gode jaktegenskaper og ble dobbeltchampion gan-
ske raskt. Aldri har jeg hatt en hund som til de grader 
var den fødte jager. Glemmer aldri den første losen, litt 
under seks måneder gammel. Det var før lovlig slipptid, 
men han var jo bare en valp, tenkte nå jeg. Det måtte vel 
gå an å lufte en sånn førstereisgutt?  Jeg gikk ut en hare 
rett ved veien mens han var et stykke unna.  Dørgende 
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Landskamp Norge - Sverige
Landskampen Norge/Sverige for 2014 vil i år gå i Norge. 
Buskerud Harehund Klubb har tatt på seg arrangemen-
tet, og vil bli lagt under EIKER / MODUM prøva 20/21 
– november 2014.

De norske hundene som har kvalifisert seg etter ringens 
statutter er:
R-Roma -1878/08 til Trond Revhaug (årets hamilton) 
Jessi - NO46917/11 til Carl Johan Rimstad (årets ung-
hund)
Seppo - 17983/06 til Fredrik Lund (vinner av rasekam-
pen) 

Det Svenske laget blir:
Hagets Kasper - S36975/06 til Mårten Stenberg
Trumpetaregårdens Raij - S46954/09 til Bjarne Eng-
strøm
Bjørnekes Kasper - S32730/07 til Jan Lindstrøm.

Dersom man er usikker på om en kan starte så gi beskjed 
senest innen 15/11 - 2014 på telefon 908 69 179.

Ønsker alle lykke til.

Øystein

stille sto jeg og ventet til han kom dit pus hadde sittet. 
Han ble bare «sugd» inn i luktkorridoren. Ikke noe stim 
hit og dit på bakken, bare resolutt rett etter. En times 
tapsfri los med et herlig nyansert mål!! Tørt og varmt 
var det også! To ganger så jeg haren med Ess perfekt 
etter. Siste gang så jeg meg nødt til å koble. Det ville 
hjelpe lite å fortelle at jeg bare var ute og luftet en valp. 
Det var så det kriblet i magan da jeg satte han i bilen og 
reiste hjem. Dette måtte bli bikkje!! Og det ble det. På 
den tida filmet jeg ganske mye, og den dag i dag blir jeg 
imponert når jeg i ny og ne tar en titt på de losene han 
presterte før han var året.  Men, det er oftest et men, det 
skulle vise seg at Ess var steril. Interessen for ham var 
stor og to tisper var på besøk uten resultat, blant annet 
JCh Byggemarkens Vinge til Arne Flåtin. Etterpå fastslo 
Veterinær¬¬instituttet at det ikke fantes liv i sæden.

Men tilbake til Gotte og hans måte å trene, stelle og 
omgås hunder på. I dag er kanskje ikke hans filosofi 
rundt dette med lydighet, stell og trening særlig spesiell. 
Mange har forstått betydningen av alt dette, men jakt-
hundmiljøet var lenge ganske konservativt og manglet 
evne til å tenke nytt. Vi som har noen år på baken husker 

godt spørsmålet om det kunne være nødvendig å gå på 
dressurkurs med en jakthund? Eller om det ikke holdt 
med noen brødskalker til bikkjene? Gottfrid Olofsson 
som kom til verden i 1916 hørte hjemme i en generasjon 
og en tid hvor sånne holdninger slett ikke var uvanlige. 
Men denne mannen målbar andre ideer og hadde en an-
nen forståelse av hunder. Han leste seg opp på hunde-
psykologi, foring og alt som var nytt på hunde¬fronten. 
Verden gikk framover med Gottfrid Olofsson!

At Trajja i sin tid toppet listen over tisper med flest jakt-
premierte avkom, avhang også av måten han fulgte opp 
valpekjøperne på. Var det noen problemer i skogen eller 
ellers, så hadde han ideer om det meste; «prøv det og 
prøv det».  

Da det dukket opp flere tilfeller av epilepsi i noen av 
hans linjer, så tok han det svært tungt. En redelig og ær-
lig mann som Gotte la ikke skjul på noe, og avlsvirk-
somheten stoppet opp.  Så vidt jeg vet, hadde han bare 
hunder til jaktbruk etter den knekken. Han mottok i 1993 
Svenska Stövar¬klubbens «Hamiltonplakett» som gis 
for framgangsrik avlsvirksomhet og særdeles godt hun-
dehold.
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Hundegalleriet

Furukollens Perazzi  NO 30670/12. Eier: Anne-Kathri-
ne Ödegård.

Jomåsknuten’s Uno NO34922/12. Eier: Trond Helge 
Nyseter.

Gr King - NO43330/13. Eier Karl Håkon 
Gulbrandsen.

Gjøvika`s Gt Alvin NO41422/13. Eier Arnulf Fornes.

R-Rusken NO34652/13. Eier: Arnfinn Haugan.
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Årsmøte/Treff 2015
Vil informere om neste Årsmøte/Treff, denne gang blir 
det i Telemark, nærmere bestemt i Bø den 2-3/5 på Bø 
camping. Dommer får vår rase blir Jan Myrvold. Vi hå-
per at dere setter av denne helgen til ett koselig samvær 
sammen med oss, ta med deres bedre halvdel slik vi har 
hatt det de siste treffene, ja sist var det hele syv damer 
med, noe som vi setter stor pris på.

Kommer med mer info i neste medlemsblad, sett av da-
gen så møtes vi i Telemark. 

Nå er det bare å hive seg rundt å bestille overnatting......
for som dere ser her , så er det muligheter for å storkose 
seg for både store og små hamiltonvenner her.

Mvh Styret

Liljaskogens Messi SE44271/2012. Eier: Tom Erik Tangen. Nipa`s Heidi NO55730/11. Eier: Rolf Gylland.

Leverhøgens Centa S27791/2007. Eier: Geir Raen. Mølledammens Lea NO49656/12. Eier: Terje Sandberg.
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Litt fra søta bror.....våre kjære naboer
16 provdagar utan en nolla det är stort. Men, säger äga-
ren det kan ju komma.

Skulle tro att det blir svårt att hitta någon som kan mäta 
sig mot Raij. Genom att läsa egenskapspoängen kan man 
bilda sig en uppfattning om denna hund. Samtidigt som 
han borde ha flera år ännu att starta på prov.

Provresultaten
2012
10/12 2 ökl 82-56
11/12 1 ökl 120-59
17/12 1 ökl 120-59

2013
10-11/1 3 elit 41-58    72-57
21-22/1 1 elit 120-61  120-61
2-3/2 3 elit  53-56     41-58
9-10/12 1 elit 120-62  120-60 Kostaprovet 
 Internationellt fick Cacit
18/12 2 ökl 96-59

2014
1-2/2 1 elit  120-65  120-58 Eksjöprovet Internatio-
nell fick Cacit
22-23/2    1 elit 97-60 Konk 7  120-65 Konk 8  Meråker 
 provets bästa hamilton.

Trumpetaregårdens Raij S46954/2009. Ägare: Bjarne 
Engström.

Övrigt.
2010 Hd Grad A
2012 Utställning Excellent Cert Bim
2012 RR

Vidtalade dommare säger att Raij kan plussas lite extra 
för tyst på slag, mkt bra skall och mkt stor jaktlust. Nå-
gra beundrade honom för hans starka tassar. Samt lydig.

Hans titel blir då:
RR SEJCH NOJCH Trumpetaregårdens 
Raij S46954/2009 H
För att få kalla Raij INTERNATIONELL JCH måste han 
ställas ut på en internationell utställning och få cacib. 
Allt enl SKK. Starta i Finland och erhålla en elitetta då 
blir han  NORDISK JCH.

Roland Halvarsson

2 hanvalpar säljes
Moder: S32059/2008, J,  Dånaskogens Tindra
E: S37736/2005, SE, JCH Stenslands Tello
U: S32969/2002, SE UCH,SE  JCH Dånaskogens Steija
   
B S38106/2006, J, Tasso
E: S27919/2000, RR,SE JCH Gubblyckans Molle
U: S57275/2002, RR,SE JCH, SE UCH  Axa
  
Parningen är rekommenderad av svenska avelsrådet.
Tikägaren: Ulf Bråndal +46702391545, 
Hanhunds ägaren: Sixten Engman, +4693361143En herlig liten gjeng <3.
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Styret i Hamiltonringen 2014
Styret
Leder: Øystein Sørhaug
 Beverveien 8, 3160 Stokke
 Tlf. 908 69 179
   
Nestleder: Per Morten Abrahamsen
 Sørum Stensholt, 3160 Stokke
 Tlf. 975 20 813
   
Sekretær: Knut A Østvold Skyttervn 22 
 2870 Dokka Tlf. 90766579
   
Kasserer: Karl Håkon Gulbrandsen,
 Pebakken 9, 6412 Molde
 Tlf. 482 55 672
   
Styremedl. Reidar Bakkane
 Grøttinglia 5 3261 Larvik
 Tlf. 901 72 285
   
  Frank Ottar Hansen
 Vivestadåsen 59 3174 Revetal
 Tlf. 905 64 596
   
  Frode Kjeldsberg
 Veivoktersvingen 45 2090 Hurdal
 Tlf. 901 07 539
   

  Roger Andre Henriksen
 Båstaveien 1097 1866 Båsta
   
Vara: Terje Sandberg
 2540 Tolga. Tlf.  913 00 952
   
  Nils Gunnar Gare
 Felle 4865 Åmli 
 Tlf. 99041467/473 90 903
   
Redaktør: Hilde Bakken Ingebergbakken 10b 
 2323 Ingeberg
 hilde1969@outlook.com 
 Tlf. 948 93 061
   
Hj.side Sven Tore Kittilsen 
 sve-k@online.no 
 Tlf. 991 59 941
                                                       

  Eskil Nerkvern 
 2340 Løten 
 Tlf: 996 45 647
   
  Terje Sandberg 
 2540 Tolga 
 Tlf: 913 00 952

Avlsrådet  2014
   Svein Lillegård
 Dæhlinvegen 34, 2730 Lunner 
 Tlf :916 43 699
   
Vara: Rune Briskodden
 Eyvind Lyches vei 19 A, 1338 Sandvika
 Tlf: 469 63 856

En elgjeger og hans kjentmann var på vei innover fjellet da jegeren sa:

Du, jeg er jo en kraftig mann på vel over 100 kg, hva gjør vi hvis jeg får hjertetrøbbel eller brekker et bein. 
Hvordan vil du få meg ned til bygda?
Ingen problemer. I fjor skjøt jeg en elgokse på 400 kilo, og jeg fikk den ned uten problemer jeg.
å? sa jegeren imponert. - Hvordan i all verden klarte du det?
Sju turer frem og tilbake..!

humorhjørnet



Returadresse: Hamiltonringen v/Øystein Sørhaug, Beverveien 8, 3160 Stokke


