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Hamilton
Stikka

Rasekamp Norge/Sverige 
20. og 21. nov. 2014

            Seppo/Fredrik Lund            Jessi/Carl-Johan Rimstad            R- Roma/Trond Revhaug

1. 18978/08 R-Roma/ Trond Revhaug 342 Kp – 1 Ep
2. S36975/06 Hagets Kasper/ Morten Strömberg 301 Kp – 2 Ep
3. NO46917/11 Jessi/ Carl-Johan Rimstad 285 Kp – 2 Ep
4. 17983/06 Seppo/ Fredrik Lund 239 Kp – 3 Ep
5. S46954/09 Trumpetargårdens Raij/ Bjarne Engstrøm 155 Kp – 0 Ep
6. S32733/2007 Björnekes Vera/ Owe Bergstrøm 34 Kp – 0 Ep

Rasemester og prøvevinner ble R-Roma til Trond Revhaug. Lagseieren gikk til Norge med 866 Kp. 
Sverige fikk 490 Kp. Hamiltonringen gratulerer hjertligst til alle sammen.

Hamiltonringen ønsker deg en riktig god sommer
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Lederen har ordet
Først får jeg beklage at vi ikke fikk ut bladet til Jul (Nr.2 
– 2014. ). Men når stoff tilgangen svikter får vi håpe at 
første utgave for 2015 blir bra. Vi er snart ferdig med 
jakt og prøvesesongen for i år og her har det etter hva jeg 
har fått tak i gått meget bra, tenker da tilbake på DM-er 
og NM + mange Åp premieringer + noen nye Jch-er. Vi 
kan være stolte av rasen vår.

Som dere vil se inne i bladet, så hadde vi en topp rase-
kamp i Buskerud. Svenskene ble virkelig satt på plass. 
Jeg tenkte at det var fint å starte på denne måten, slik 
at de får en liten vekker før overgangen til skisesongen 
starter. ......nå vet vi jo alle hvordan det gikk i Falun. :)

Medlemstallet vårt er ganske stabilt og det får vi se på 
som positivt, selv om jeg skulle ønske at det hadde øket. 
Vi hadde en liten oppfordring til oppdretterne om å sen-
de navn på valpekjøpere, da vi mener det er fin måte å 
verve nye medlemmer på………….. men liten respons. 
Sist oppfordret vi flere tispeeiere om å pare tispene sine 
og her ser det bra ut nå, noen har paret, mens mange 
venter på løpetid, ja i år blir det mange spennende kom-
binasjoner, dette er helt avgjørende for at vi skal vokse 
som ring å hevde oss på prøver i fremtiden.

Det er veldig trist at vi til stadighet hører om hunder som 
blir tatt av ulv. Dette blir et kjempeproblem for vår hob-

by/sport, ulven dukker stadig opp på nye plasser. Vi får 
håpe at dette vil bedre seg noe når våre politikere våk-
ner… det er masse en kunne sagt om dette, men velger 
å se hva som blir gjort, skjønt jeg har ikke tro på noen 
rask løsning.

Når dette bladet kommer ut er det ikke lenge til Årsmøte 
/ Treff nede i Telemark, Bø 23 mai, så her håper jeg at så 
mange som mulig stiller opp. Ta med deres bedre halv-
del/venn slik at vi får samme suksessen som i fjor.

Med hilsen Øystein

Kåring av Årets Hamilton 
+ Unghund

Her sender du inn de tre beste prøveresultatene for jakt-
sesongen til undertegnede. Her stilles krav til medlem-
skap av Ringen.
Premieutdeling på Ringens Treff/Årsmøte – Bø i Tele-
mark 23. mai 2015
Se statutter på ringens hjemmeside.

NJCH – NUCH

Dersom du har en av titlene send beskjed til underteg-
nede.
Øystein Sørhaug, Beverveien 8. 3160 Stokke. tlf.908 69 
179 oystein.sorhaug@hotmail.no

Medlemskontigent
Vi i Hamiltonringen takker for ditt medlemskap i 2014 og håper å se deg som medlem i 2015 også.
Medlemskontigenten er kr 250,- og må betales inn på kontonr 1822.37.35955.

HUSK!!  Skriv navnet ditt i meldingsfeltet. Giro ligger vedlagt i bladet.
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Fra redaktøren
Hei igjen alle Hamiltonvenner 

Noe julenummer som jeg håpet på, ble det dessverre 
ikke. Jeg hadde rett og slett ikke hadde fått inn nok stoff. 
Beklager det. Men et blad  nå på vårparten er ikke å for-
akte det heller vel.

Håper dere har hatt en fin jakt og prøvesesong. Nå 
lir det mot stopp på jaktprøver og slipp av hunden og 
f.o.m den 1 April er det igjen generell båndtvang. Men 
tiden går fort og plutselig er høsten her igjen. Og selv 
om vi gleder oss voldsomt til den igjen, så får vi leve 
litt  i nuet og nyte tiden som er her og nå. Det er en ny-
delig tid vi har foran oss, og den kan vi bruke til stort 
sett hva vi vil...tenk så deilig. 

Litt av tiden kan vi jo bl.a. bruke til å trimme både 
oss selv og hundene, i form av gå og sykkelturer. Alle 
monner drar sies det . ”Gubben” og jeg har ihvertfall 
tenkt vi skal være flinke i år...Igjen ;) Meeen vi får sjå 
da vet du, hvordan det blir. 

Tiden går nå også veldig fort frem til Årsmøte og 
treff den 23 Mai.Håper mange av dere setter av den 
datoen i kalenderen og tar turen til Bø i Telemark og 

bli med både på utstil-
ling og treff. Plassen 
vi skal bo på er super 
for hele familien.....
så der er det noe for 
enhver smak. Håper 
vi ses!!  

Vil til slutt si tuuuuu-
sen hjertelig takk til alle som har sendt inn bidrag til 
”stikka”.....Kjempeglad for det <3

Vil også gratulere alle med deres oppnådde resultater...
om det så er på utstilling eller prøver. Veldig glad for 
at dere er så flinke til å vise frem rasen vår.

Ønsker alle sammen en nydelig sommer og lykke til på 
utstillinger, til dere som skal på det.....Kos dere masse 
sammen med både to og firebeinte.

Vi ses plutselig

Hamiltonhilsen fra Hilde 

Vinterstemning på Brumundkampen i Vang på Hedmarken <3
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Vår nye kasserer 
- Karl Håkon Gulbrandsen
Noen av dere har kanskje truffet meg på utstilling eller 
på årsmøtet til ringen i fjor sommer, som for øvrig var 
første gang jeg fikk anledning til å treffe mine likesin-
nede hamilton-entusiaster.

For de av dere jeg ikke hilste på der så heter jeg altså 
Karl Håkon Gulbrandsen og jeg fylte nylig 24 år den 18. 
februar.

Født på Lillehammer, bodde der mine 3 første leveår før 
jeg flytta til Lørenskog i Akershus hvor jeg vokste opp. 
Deretter flytta jeg til Australia i 3 år med min mor, som 
dessverre takket for seg her på jorda i 2009. Da flyttet 
jeg til min tante i Kongsvinger hvor jeg bodde de gange-
ne jeg hadde fri fra den videregånde skolen jeg gikk på i 
Østfold, Tomb Videregående Skole og Lanbruksstudier.

Etter jeg var ferdig på Tomb, flyttet jeg til Østerdalen, 
nærmere sagt Opphus i Stor-Elvdal Kommune for å be-
gynne på et årsstudium på Høgskolen i Hedmark avd. 
Evenstad. Linja jeg gikk der het i den tiden « Jakt, Fiske 
og Guiding». 

Deretter flyttet jeg i August 2011 til Molde for å begynne 
på et bachelorstudie i Jus og Administrasjon. Etter 1,5 år 
ble jeg ordentlig skolelei og beynte med å kjøre drosje 
som leiesjåfør. Nå har jeg vært eier av drosje i ett år.
Bor i eget hus sammen med mine to Hamiltonstøvere 
«GR KING» etter N SE UCH NJ(D)CH  Leverhögens 
Centa.   og Hein , etter N UCH N J(D)CH Skogsredets 
Tero og N JCH Ormaasens Kaiza.

Jakt har jeg vært interessert i hele livet. Interessen for 
jakt fikk jeg gjennom min morfar fra Kongsvinger. Han 
tok meg med mye på støkkjakt på fugl i barndommen 
og toppjakt på vintern samt elgjakt og harejakt de se-
nere årene. Min farfars jaktkompis fra Skarnes, Morten 
Haug, som har Dunker har jeg vært med mye på harejakt 
med de to som tilskuere.
Jeg må dessverre komme med en syndsbekjennelse, min 
første hare skøyt jeg for en finsktøver mens jeg gikk på 
Høgksolen i Hedmark, for ei bikkje som kom fra sørlan-
det. Håper dere kan tilgi meg !!

King kjøpte jeg av Geir Raen fra Birkeland på sørlandet 
høsten 2013. 

King sin første los hadde han i en alder av ca litt over 
5 mnd, en los som varte i 25 minutter. Ble imponert da 
han håndterte den haren såpass bra til å være første gang. 

Hamiltonstøver-entusiast 
og eier av 2 hamiltonstø-
vere.

Presentasjon av:

King og Hein 

Den sprang langt på 
en veg, odda og kom 
tilbake før den gjorde 
et avhopp. King hang 
ca 3 minutter bak og 
fulgte sporene som en 
ren proff. Snudde der 
haren odda og fant av-
hoppet med en gang. 
Da falt det en liten tåre 
i øyekroken skal jeg 
innrømme.  

Som noen av dere kan-
skje vet, så var jeg i 
Haltdalen i Trøndelag 
i otkober måned hvor 
jeg opplevde et rent 
sant mareritt. King for-
svant fra meg på jakt 
og ble borte noen da-
ger. Det var noen dager 
uten søvn, lite mat og drikke.....Kjørte rundt og rundt 
hele natta med bilen og tuta og ropte etter han. Lagde et 
digert bål der jeg slapp og hev på mye råtten bjørk for å 
lage mye røyk i håp om at King skulle få teften av bålet 
og komme tilbake. Satte igjen stolsekk, jakke og bilburet 
på slipp plassen. 

Etter noen dager fikk jeg en telefon fra ei dame noen mil 
unna som sa at det var en hund som hadde tusla inn på 
gårdstunet dems. Hun kunne fortelle at hunden hadde på 
seg et gps halsbånd som det stod «GR KING» på og mitt 
tlf nr. Heldigvis en lykkelig slutt på et forferdelig mare-
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Fra en flott jaktdag i Vang Almenning.....Hæææærlig <3

Her er bilde av haren jeg skøyt for Hein etter en los på 
45 minutter.

Her er bilde av King og hans første hare som jeg skøyt i 
september om jeg ikke husker feil.

ritt. Når jeg dro for å hente han var han heldigvis uten 
skader og var like «lubben» som vanlig. Men han bar ty-
delig preg av å være ekstremt sliten og rørte nesten ikke 
på seg. Men når jeg gikk ut av bilen og han så hvem som 
kom kviknet han til og hoppa opp og var helt i ekstase og 
peip og bjeffa og slikka meg i ansiktet og var tydeligvis 
veldig glad for å se meg igjen og jeg var jo naturligvis 
like glad for å se han igjen også. 

På den samme turen skøyt jeg den første haren for Hein 
etter jeg tok han over fra Nerkvern. Jeg tok forøvrig tu-
ren direkte fra Løten til Haltdalen etter jeg henta Hein. 
King og Hein kom umiddelbart godt overens.

Hein kjøpte jeg av Eskil Nerkvern i oktober 2014 i en al-
der av 2.5 år (født april 2012). Hein har vist veldig gode 
takter og har blå sløyfe fra birkebeinerstadioen før jul, 
samt en nylig oppnådd 1.ÅP fra Storås i Meldal Kom-
mune.

Her er et bilde fra når jeg henta han hos Geir. Her er 
han så vidt bikka 4 mnd. King er en ekstremt snill og 
megablid gutt som elsker kos og oppmerksomhet.
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NM Støver - 2014
Fredag 14/11 var det storinnrykk av hundeekvipasjer og 
dommere til Løvåsen Leir i Holtålen kommune øverst i 
Gauldalen i Sør Trøndelag. Det var tid for NM Støver 
2014.  

Fredagskvelden gikk som vanlig med til dommermøte 
før åpning av mesterskapet og defilering av deltagere. 
20 hunder og eiere viste seg fram fra sin beste side godt 
geleidet av konferansier Hans C Pedersen. Rasefordelin-
gen var som følger. 12 Finskstøvere, 3 Hamiltonstøvere, 
3 dunkere og 2 hygenhunder.

Lørdag opprant med fint vær, dog litt vind. Hundeek-
vipasjene dro til sine respektive terreng og kl 08.00 var 
det slipp, og det tok ikke lang tid før meldingene om fot 
og los tikket inn til stamkvarteret der dreiebok og hjem-
meside/facebook ble oppdatert jevnlig. Det hadde ligget 
snø i området en ukes tid tidligere, men den hadde smel-
tet. Bakken var kald og forholdene så jevne som man 
overhodet kan få til. Noe som gjaldt for begge prøveda-
ger. Alle terreng kunne skilte med barmark.

Etter prøvens slutt kl 15 ble det oppsummert på dommer-
møtet og det ble kun offentligjort lostid fra første dag.
Som vanlig ble det NM-middag hvor både ordfører, 
grunneiere, rettighetshavere og kjentmenn deltok. En 
nydelig middag servert av kjøkkenet på Løvåsen leir.

Søndag startet med trekking av dommer/terreng under 
frokosten før avreise til de respektive terreng. Alle ekvi-
pasjer startet også andre dag.

Premieutdelinga var ulidelig spennende da korta ble 
holdt tett til brystet av dommerkollegiet.

Det sto igjen tre spente finskstøverekvipasjer tilslutt før 
Belger Du Nord Willy med eier Espen Johannesen inn-

Cita og eier Frank Ove Lia, Belger Du Nord Willy og 
eier Espen Johannesen, Ae-Dina og eier Kjell Myrås.

En fornøyd Asle Rundberg med dyktige R- Sacha.

tok topplasseringen øverst på pallen. På en flott andre-
plass kom Cita og eier Frank Ove Lia, og Ae-Dina med 
eier Kjell Myrås på tredjeplass. 

Hamiltonstøveren R-Sacha og Asle Rundberg havnet på 
sjetteplass i NM for harehunder denne helga og R-Sacha 
ble med dette mesterskapet`s beste Hamilton.

Hamiltonringen gratulerer alle med 
gode resultater.
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R-Sacha’s år 2014
Her kommer en skildring av året 2014 med R-Sacha. 
Først noen ord om hvem hun er: Født hos Trond Rev-
haug, sommeren 2011. Mor er R-Roma og far er Ludde. 
Hun er en av et kull på 8 tisper.Et kull som har gjort det 
veldig bra på jaktprøver.

Sacha har vært et talent fra første stund. Ingen stjerne på 
utstilling, men jaktmessig, helt utrolig. Det er sjelden og 
nesten aldri vi er i skogen og hun ikke tar ut hare.Vær 
og føre forhold spiller ingen rolle. Ikke alltid like gode 
loser, på vanskelig føre.Men hun jobber på.

Hjemme er hun en ”diva”, som ligger i sofaen, og helst i 
armkroken. Og får hun anledning tilbringer hun natten i 
fotenden av senga vår. Litt bortskjemt kan man si.

Medio januar 2014 reiste vi til Ørje for å parre Sacha 
med Seppo, etter anbefaling fra avelsrådet. Ble godt 
mottatt av fam. Lund da vi ankom fredags kveld.Hadde 
i forkant tatt blodprøve av henne, og fått beskjed om å 
prøve henne da vi kom ned. Det ble full klaff. Var tilbake 
søndag, etter ei helg på hotellet og parret igjen. Så var 
det bare å sette snuten hjemover , og krysse fingrene.

Etter det ble ikke Sacha brukt mer i skogen den vinte-
ren. Kun spaserturer. Hun forandret seg hurtig. Og vi var 

R-Sacha med sine 8 søte små.

ikke i tvil om at hun var med valper.Telefonen begynte 
å kime, og valpene var bortbestilt før de så dagens lys.

20. mars nedkom hun med 8 velfødte valper. 3 tisper 
og 5 hanner.Vi hadde ei flott tid med valpene. Hadde de 
inne på stua de første ukene, før de ble flyttet til uthuset. 
Vi brukte mye tid på dem. Veiing, klo klipping og små 
bilturer med jevne mellomrom. Det var ei herlig tid, med 
mye jobb. Også blir man jo så glad i disse ”nøstene”. Det 
var trist den dagen i mai de dro til sine nye eiere. Heldig-
vis hadde vi igjen en hannvalp selv.

Vi har hele tiden fått flotte tilbakemeldinger fra valpe-
kjøperne, og de viser fine takter i skogen. Flere er det 
allerede skutt hare for.

Sommeren ble tilbringt på hytta i Gauldalen, med mange 
flotte turer i fjellet med hundene. Både til vanns og til 
lands.

Så kom vi til høsten og trening til jaktprøver. Årets mål 
er DM og NM.Vi er i skogen med hundene hver helg i 
jaktsesongen. Og treningen gikk  greit.

1. og 2. nov startet vi på DM i Haltdalen, sammen med 
25 andre deltagere. Etter første dag, var det 6 stk med 
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Pepperstekt Haresadel
Skjær av alle senene på ryggen, skjær litt ned på begge 
sidene av  ryggbenet og press kjøttet litt ut til sidene. 
Gni sadelen inn med smør og  olivenolje. Dekk med 
grovhakket pepper, timian, persille og dryss over salt. 
sett sadelen i ovnen på 200 grader i 15 min, ta den ut 
og la den vile i 10 min, sett så tilbake i ovnen i ca 3 
min. Ta ut, hell på cognac og tenn på. la det brenne til 
det slukner, dette for å brenne av pepperen.

Sil kraften over i en kasserolle, tilsett litt viltkraft og 
kok opp. Jevn sjyen med usaltet smør.

Skjær av ryggfiletene og kutt i grove skiver på skrå. 
Server med stekt 
skogsopp og stekte poteter. 

Nok Chateauneuf - du - pape fra Rhône - den perfekte 
vinen til hare
Bon Apetit!!

For 4 personer: 
2-4 (etter str.) haresadler 
4 ss grovhakket sort pepper 
1 ss timian 
4 ss persille 
1 ss smør 
4 ss olivenolje 
salt 
0,5 dl cognac 
2 dl viltkraft 
ass. Sopp, brokkoli event annet godt tilbehør
6 voksne poteter 
Sjyen serveres ved siden av

full tid . Sacha var en av dem. Det ble en nervepirrende 
dag 2. Tok ikke ut før klokka var rundt halv 10. Men da 
var det full action, og 120 min tapsfri los. 

Det ble noen spennende timer fra prøven var slutt til re-
sultatene ble kunngjort.  Sacha ble nr 3, og dermed kva-
lifisert til NM. For øvrig hadde kun 4 av de med full tid 
første dag, klart full tid andre dag.

14.-16. nov og NM i Haltdalen. Oppmøte fredags kveld 
på Løvåsen leir. Defilering, trekning av terreng og dom-
mer.Ettersom vi har hytte ikke langt fra Haltdalen, lå vi 
der hele helga, mens de andre lå på hovedkvarteret.
Lørdags morgen hentet vi dommer og reporter fra ha-
rehunden på Løvåsen leir og dro ut i terrenget. Slipp kl 
8.00. Men fikk ikke ut før kl 11.10. Ingen god los denne 
dagen. Men hun klarte å få til 120 min allikevel. 9 hun-
der gikk til full tid, første dag. 

Dro hjem på hytta etter prøvens slutt. Foring og massa-
sje av hund, før vi dro tilbake til Haltdalen på Jegermid-
dag og sosialt samvær. Hadde en trivelig kveld, med god 
mat og mange trivelige hundefolk.

Søndags morgen var det oppmøte kl 6.30. Trekking av 
dommer og terreng. Utkjøring og slipp kl 8.00. Uttak kl 
8.15. 120 min tapsfritt rett i boks. Så haren flere ganger. 
Koblet i los, og nytt slipp. Gikk på fot, men fikk ikke ut 
noen ny hare. Så det ble ingen tilleggslos.

Tilbake til hovedkvarteret for resultater og premieutde-
ling. Sacha ble nr 6. Beste Hamilton og beste trønder. Vi 
var kjempe fornøyde. Bare det å komme til NM er stort. 
Håper vi får mange flere fine år sammen med R-Sacha. 
Og er også spent på framtiden til valpene hennes.

Mvh Monica Olsson og Asle Rundberg
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Landskamp Norge – Sverige
Landskampen mellom Norge og Sverige ble i år arran-
gert i Norge under Eiker/Modum prøva, hvor Buskerud 
Harehund Klubb sto som teknisk arrangør.

Var tidlig ute med planleggingen av prøva, da vi er av-
hengig av å få en Harehund Klubb som er villig til å ta 
arrangementet for oss.

Jeg kontaktet Buskerud Harehund Klubb, v/ Birger Ste-
en, som fra første stund sa ja nesten uten betenkning. 
Fikk beskjed at de ordnet med innkvartering og bespis-
ning, så jeg behøvde ikke tenke noe på slikt, alt dette 
ordner vi. Kjempefint, og det skulle vise seg å bli et me-
get fint arrangement, alt var på stell, terrenget – dom-
mere og kjentmenn, ja alt var helt topp, med god harebe-
stand i alle terreng.

Som vanlig ble det en del diskusjon om hunder, hvem 
hadde den beste hunden / laget osv. Jeg var jo bare med 
som lagleder og som vanlig fikk jeg slengt litt med tun-
ga og sa til Svenskene at denne gang var de sjanseløse, 
noe Strömberg ikke hadde noen tro på, de stilte jo med 
Haget`s Kasper som er en topphund og som gikk veldig 
bra om dagen.

Ja ja, jeg tenkte mitt, dette er en lagkamp så her teller 
alle med, så jeg var rask med og ledet diskusjonen over 

på noe annet, det er jo sånn med oss jegere, ”prat gjerne 
dritt om kjærringa, men ikke om hunden”.

På kvelden ble det bespisning med kjempegod pizza på 
Stranden Hotell som lå rett ovenfor stamkvarteret.
Det ble en koselig kveld sammen med våre kjære Sven-
sker, ja det er alltid morsomt når vi møtes til dyst. Jeg 
fikk samlet de norske gutta inn på hytta vår for en liten 
prat før vi skulle legge oss. Det ble ikke fullt så tidlig 
som planlagt da Carl Johan hadde med seg noen edle 
dråper som vi ikke kunne unnlate å smake på, og selv en 
Trønder som til vanlig drikker gjærbakst, syntes Chivas 
Regale smakte godt......

Trond....han  har vært ute en vinterdag før :)
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Her går det nok i gooode haraloser, tenker jeg ;) 

Haren måtte bøte med livet....

Første dag:
Alle mann på plass på hotellet hvor vi spiste og smurte 
matpakker før vi dro til skogs. Jeg hadde bestemt meg 
for å bli med Trond og R-Roma, all den tid jeg hadde 
valp etter henne. Dette skulle vise seg å bli en fin dag 
på skogen med bål og stekt trønderflesk. R- Roma tok 
ut etter et langt fotarbeid og jaget 79 losminutter før det 
ble stopp.

Uff ,tenkte jeg i det Trond skjønte hva som hadde hendt, 
han gikk ned for å undersøke sammen med dommer og 
kom tilbake med R-Roma og en død hare. Synd, for det 
ble ikke mer liv i skogen etter dette.

Nå skal det smake godt med middag og en brun en...

Litt spent....Men en alltid like blid Carl- Johan Rimstad.

Forts. neste side
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Blide og fornøyde Norske gromgutter......Gratulerer så mye med lagseier og med Rasemester R-Roma.
Vi bøyer oss i hatten for dere.

Kosestund for Rasemester R-Roma og eier Trond Rev-
haug... Ligge på fanget til far , det er digg det!!

Jessi til Carl Johan klarte 71 min og Seppo til Fredrik 
Lund jaget kun 17 min, ja dette ble spennende når jeg 
fikk høre at Casper hadde full tid. Men det skulle vise 
seg at vi hadde en knepen ledelse over Svenskene etter 
første dag, så spenningen var på topp før siste dagen.
Jegermiddag ble servert på hotellet kl 2000 med diverse 
drikke og med dertil livlig prat, det ble ingen taler, men 
en del fortellinger ledet av Mårten Strömberg.  ”Grise-
vitser”...

Vi kom oss tidlig i seng, men Rimstad hadde litt mer 
igjen på flaska si, så vi måtte hjelpe han litt med den
....... og det klarte vi!!

Denne kvelden la vi oss før kl. 2300, noe Trond ikke 
var vant med, ” så tidlig har jeg aldri lagt meg på ei prø-
ve”…. Vi sovnet godt alle mann så formen var på topp til 
dag to.Vi dro til skogs etter en finfin frokost på hotellet. 
Denne dag ble jeg med Rimstad og Jessi, en hund som 
jeg hadde hørt mye om. Jessi kom tidlig i fot og tok raskt 
ut, men drevfarten kunne nok vært litt lavere i et terreng 
som var meget kupert. Det ble dessverre stopp etter 75 
min, så nå begynte jeg å tenke på de to andre, da jeg som 
sagt hadde antydet at denne gang var Svenskene sjanse-
løse på både lagseier og rasemester. Etter noen telefon-
samtaler ble jeg raskt beroliget, både Seppo og R-Roma 
gikk til full tid. Ja,vi nærmest knuste Svenskene, da de 
ikke fikk det helt til denne dagen. Kasper fikk 47 los mi-
nutter mens de to andre Svenske hundene fikk ikke ut.

Norge vant med 866 konk. poeng mot Sverige 474 konk. 
Poeng, og Rasemester ble R-Roma til Trond Revhaug. 

Jeg vil takke det Norske og det Svenske laget for flotte 
dager og et hyggelig samvær. Må bare nevne at det ble 
en litt laber stemning på selve premieutdelingen da in-
gen Svensker møtte opp, håper dette ikke gjentar seg, 
da dette la en aldri så liten demper på avslutningen på 
Rasekampen, noe som også ble kommentert av arrangør 
klubben, liten respekt for det arbeidet de hadde lagt ned 
for oss. Til slutt vil jeg takke Buskerud Harehund Klubb 
for et perfekt arrangement, takker også det Norske og 
Svenske laget for topp innsats, vi ser fram til neste års 
Rasekamp.

Øystein.
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Her får de hårråjakt inn med 
morsmelka..... 
Knut fikk i oppgave å skrive noe til Hamilton stikka, 
men siden han hadde gjort det før så sendte han den vi-
dere til meg som er en fersk jeger. Knut er min samboer. 

I 2010 møtte jeg min samboer Knut Christiansen som in-
troduserte meg for harejakt. Vi var for det meste å trente 
hund på åsfjellet, med R- Pondus og Bamse. Ellers har 
det vært noen opplæringturer i Lierne.

Mai 2011 bestilte vi oss ei tispe fra Sverige, knasbackens 
Bianka som i utgangspunktet skulle bli revehund men 
brukes nå til hare. 

April 2012, jakta var over for denne vinteren og vi ble 
stolte foreldre til ei jente. Dåpsdagen kom og på gave-
bordet lå det en konvolutt med bilde av ei hagle, tro det 
eller ei... hun fikk ei hagle før mamman sin..

Karen var rundt 6mnd når hun ble med på sin første ha-
rejakt. Med vogn, jerven duk og mat så når man langt. 
Med to hunder så blir det mye trening å jaktturer med og 
uten unger. Karen er nå snart tre år og har vært med på 
mange turer. 

På harejakt er det ikke om å gå lengst eller være stillest 
mulig..her handler det om å kose seg, tenne bål, grille og 
lære seg om naturen. Selv karen synes det er artigst å få 
være med pappaen sin å gå litt i skogen for å finne ha-
respor eller «hårråbæsj». Hun har skjedd haren springe 

Mamma og Karen koser seg ....fine jenter i skogen.

Familiekos <3
Karen og Sigrid koser seg sammen med mamma Kjersti  
i skogen når de er ute å trener hårråhund.....

langs veier, og hun har fått vært med på utvomming og 
tatt borti haren.

Forts. neste side
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Det ble ikke før sommeren 2013 at jeg tok jegerprøven 
og ble mer ivrig for å være med på harejakt.

Høygravid på min første postering alene i et jakttårn i 
Lierne. R-pondus har hatt los i rundt 2 timer og det var 
min tur til å postere, vi hadde bare en gps, så knut festet 
ene hundedelen til jaktsekken så han hadde kontroll på 
hvor jeg var. Vel oppe i tårnet så tok det ikke lange stunden 
før jeg fikk haren på post bare noen meter unna, men da 
var jeg nede i sekken for å hente vottene mine! Surt men 
sant så ble det altså ingen hare på meg den dagen heller..
Mars 2014 fikk vi ei jente til. Fram til nå så har Sigrid 
vært med på mange turer i Åsfjellet for å trene hund, og 
flere blir det fremover!

Det var først i år at jeg tok med med hundene alene på 
fjellet for å trene de, og los ble det. Det å sitte i skogen 
med minste datteren å tenne bål, å høre losen går var 
bare fantastisk. 

Nå venter vi i spenning på om det blir en ny hamilton 
valp på oss, om parringen blir velykket og om det kom-
mer en hannhund. Og i all gleden så måtte jeg kjøpe meg 
en egen hagle.

Jakthilsen fra  Kjersti Kjeøy Iversen, Karen og Sigrid

Rev og gaupejakt med 
Hamiltonstøver i vakre Engerdal
I de siste årene har interessen for revejakt med støver 
vokst seg større rundt om i landet. Dette er en meget 
spennende jaktform, som gir mye action. Jeg ser også at 
ungdommen synes dette er spennende og kan nok på sikt 
være med og styrke rekrutteringen til harehund miljøet. 
Det er stor pågang fra yngre jegere som vil være med og 
jakte rev.

Litt generelt om revejakt med hund:
Personlig mener jeg at inndriving på hare er å foretrek-
ke. Dette pga at hunden blir mer spornøye, men mest av 
alt fordi dette vil føre til flere jaktmuligheter og verdi-
full trening for hunden. Det er ikke lett for en støver og 
finne rev i frisøk på barmark. Derfor vil du kunne slippe 
og trene hunden helt fra den 21. august. Preging på rev 
starter på sporsnø, helst med hund i bånd etter nattferske 
revespor. Når reven er støkket fra dagleie slippes hunden 
løs. Om ikke interessen er på topp etter første forsøk, er 
det bare og prøve om og om igjen. Hos noen individer 
finnes ikke interesse for rev, men da har man jo harejakta 
og slå tilbake på. En perfekt dag i reveskogen får man 

Godt utbytte denne jaktdagen.

aller helst etter ei natt med nysnø, som avtar utpå natta 
en gang. Helst mellom kl 04.00 og kl 06.00. Da vil alle 
spor være helt ferske, og nattfoten blir rask og spore av. 
Når hunden blir erfaren og tar an nattspora alene, slippes 
hunden på et vanlig utspor. Da går det som regel ikke 
lenge får losen klinger i skogen, og jakta er i gang. En 
hihund er også veldig bra og ha tilgang på. Både når re-
ven har tatt dagleie i et hi, eller når støveren driver reven 
i hi, må en bra hihund komplettere jakta.

På en vanlig jaktdag brennes det som regel av en god 
del diesel i jakta på ferske revfæler. (Men dette er en 
nødvendig del av jakta. Milevis med veier spores av, og 
ferske spor vurderes og lagres på «harddisken».) Deret-
ter samles jaktlaget for vurdering og en kaffetår. Poster 
plasseres ut på strategiske overganger. Det er også nød-
vendig med god kommunikasjon (jaktradio) og bra pei-
leutstyr. Garmin Astro er meget bra, da alle postene kan 
legge inn hundens ID og følge hunden på egen peiler.
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Gaupejakt med Hamiltonstøveren «King»

Inne på lia utspant det seg en drabelig kamp, der reven 
måtte gi tapt for ei skrubbsulten gaupe. Men gaupa fikk 
ikke leve så lenge, fordi det var andre som var ute etter 
den..

Den kom luntende sørover østlia, der den hadde gått så 
mange ganger før. Hver eneste stein og hver furu kjente 
den langs lia, etter utallige jaktturer med mora si. Det var 
bekkmørkt i skogen nå, men med ett kjente den ei sterk 
luft. Lukta av mat. Nå hadde det gått flere netter siden 
den sist hadde kjent smaken av varmt blod. Sulten gnog 
i tarmene da den slo seg inn på det ferske reve-sporet. 
Lydløst smøg den seg etter mikkel, som også var ute for 
å fylle vomsekken nå i natt.

Dette var alvor. En kamp på liv og død utspant seg. Jaget 
gikk vilt for seg. I lange byks utover skjærpalsa viste 
gaupa sin overmakt. Om litt rant det varme blodet fra 
tanngarden hans, og farget snøen rød. Nå hadde han stilt 
den verste sulten, og lot reven ligge under ei bustgran. 
Der ville han finne reven igjen neste natt. 

Lengere nord i lia var det flere som var ute på jag. Gaupe-
spora stod klare i snøen, der en mann basket seg fram. 
Posta var plassert ut, og meldinga på radioen kom med 
klar beskjed om at det hadde vært jag her i natt.. Snart 
finner jegeren reven som ligger ved den lurvete grana, 
og forstår at han nærmer seg. Spora går sør og oppo-
ver noen hundre meter. Der finner han dagleie og ferske 
fluktspor. «Pass på karer, nå er a ute!» Volumet skrues 
ned på radioen. Her må man være musestille. Jaget går 
sørover mot posta, men ingenting skjer. Sporingen nær-
mer seg, og spenningen stiger. Men «pus» var for lur i 
dag. Når sporene passerer postlinja, skimtes den røde lua 
hans fra den ene posten. Gaupa har passert. Nå blir det 
ompostering lengere sør i lia, men det må gå kjapt.To 
mann opp ved Vetbekken. Meldinga om at den har pas-
sert kommer. Tre nye menn opp mot Hammar’n. Svetten 
pipler under lua. «Jaggu bratt!» De kjemper seg oppo-
ver, men kan bare konstatere at gaupa har vunnet første 
runde. Spora går rett opp i de verste skjæra. Jegerne blir 
enig om retrett, og satser heller på bedre lykke neste dag. 
Endelig kvitt plageåndene, tenker gaupa på mat igjen. 
Mørket faller på og den vender nesen nordover. I natt 

skal det bli festmåltid og på menyen: ferskt revekjøtt!

Neste dag har jegerne speidere ute for å omringe områ-
det. Meldinga kommer om at det ikke er noen spor som 
går ut. Reven skal sjekkes. To mann trasker oppover lia. 
Reven er borte. Gaupa har vært der i natt og tatt resten av 
kjøttet. Snart er postene framme på sine bestemmelses-
steder. Jaget kan starte. Ganske fort finner jegerne spor, 
og melder fra om dette. Men denne gangen går sporene 
høyere opp i lia, mot Kletten. Snøen når forfølgerne til 
midt på lårene. Gaupa har god kontroll på dem.Nå blir 
avgjørelsen tatt om å sette på «Kingern». En mann tråk-
ker seg gjennom løssnøen opp lia. «Kingern» følger bak 

Det var litt av en pus ja...

Forts. neste side
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som ei toppdressert prøvebikkje. «Kingern» er på sporet. 
Losen klinger utover dalen. Men det går ikke akkurat i 
toppfart. Etter bare noen meters jag, når jegeren igjen 
«Kingern», som kraver seg fram i snøen og har proble-
mer med å forsere et falltre. Et lite dask i baken, og losen 
går videre. De når Vetbekkskora, og der står «Kingern» i 
full los oppe på ei skjærhylle. 

Hundskaren speider, men ingenting å se. Det blir litt råd-
slagning, også plutselig blir det liv. «Kingern» har snudd 
seg mot føreren, som plutselig ser gaupa stikke ut som 
et prosjektil.

- Pass opp! Pass opp! Lyder det på radioen. Og posta er 
klare som bare det.En på Hammerskjæra, en der gaupa 
stakk opp skjæra i går, to mann lengere sør, og steng 
mot vest og nord. Losen går sørover. Posten på Hammar-
skjæra hører at den kommer nærmere. Rett mot posten! 
300 meter.. 200 meter.. 100 meter.. Nå må det snart skje 
noe. Så blir alt stille. 

Dørgende stille. Lenge. Postkaren skrur opp volumet på 
radioen. Losen går helt nede ved veien. Han flytter seg 

ut på skjærkanten. Nå kan han igjen høre målet på «Kin-
gern».

Losen kommer oppover igjen. Nærmere og nærmere. Så 
skjer det noe. Det blir stålos. Gaupa har gått opp i ei 
furu. Bare 150 meter nord og ned for posten på Hammar-
skjæra. Det speides og speides, men postkaren ser ikke 
noe til gaupa. Han hører bare «Kingern» som øser på i 
los, ispedd noen trøsteløse gaul. Tida går. Fem minutter, 
10 minutter, 15 minutter..

Så høres plutselig en voldsom hveselyd. Gaupa har gått 
ut igjen. «Kingern» blir stille. Han klarte ikke følge på 
oppover skjærpalsa. Spenningen stiger igjen. Hvor vil 
den komme nå? Føreren har kommet hunden til unnset-
ning, og slipper hunden på sporet. Det går nok en gang 
rett oppover. Plutselig flerres lufta av et smell. Revedre-
peren faller for et velrettet skudd fra postkaren nedunder 
Hammeren. Det er en full voksen hanngaupe som er felt. 
Den siste på årets kvote. Neste år er det nye sjanser.

Jakthilsen fra Bjørn Lillestu og Gunnel Axelsson

Ovnsbakt hare
Har denne gangen vært så heldig å få en oppskrift fra 
Charlotte Mohn Gaustad. Denne er fra hennes Viltko-
kebok. Har dere den ikke i hus ennå, så er det bare å 
løpe og kjøpe . Kan anbefales på det varmeste. Den er 
ujålete og rett på sak. Dette er lokal, ekte og ren mat.

Ingredienser:
1 Hare, 4-6 ss olje, Salt, pepper,Urter og sitron.

• Hare kan tilberedes på mange måter. Du kan hel-
grill den over bål, marinere kjøttet i en langpanne.

• Ha på olje, salt, pepper, urter og sitron
• Sett ovnen på 240 ℃ og sett formen inn, skru ned 

ovnen til 120 ℃, og stek kjøttet i ca 1 time.
• La det hvile i 20-30 min.

Server tilbehør etter årstid. Du kan gjerne steke små-
poteter eller rotgrønnsaker sammen med kjøttet. Hvis 
de ikke er helt ferdige nå kjøttet er klart, kan du steke 
grønnsakene videre når kjøttet er klart. 

Velbekomme!
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Årsberetning for avlsrådet for
Hamiltonstøver 2014
Avlsrådet har i beretningsåret bestått av:

Leder:   Eskil Nerkvern
Medlem:  Svein Lillegård
Sekretær:  Terje Sandberg
Varamedlem:  Rune Briskodden

Avlsrådet har hatt møte på treffet på Biri i juni 14. Alle 
møtte på treffet. Utover dette har vi hatt kontakt per te-
lefon og mail.

Leder møtte på formannsmøte i august.
Sekretær møtte på representasjonsmøte i april.
Varamedlem har deltatt på møter i forbindelse med ek-
steriørkonferansen.

Økonomi:
Avlsrådet har fått kr. ………….fra NHKF
Avlsrådet fikk dekket hytter av ringen under oppholdet 
på treffet på Biri i juni 14.

Avlsrådet har ikke mottatt eller søkt om støtte fra ringen.

Å sitte i et avlsråd er et både tidskrevende og faglig kre-
vende arbeid. En skal være oppdatert på alt som skjer i 
rasen til enhver tid, både i forhold til jaktprøver, utstil-
linger og avl. Dette gjelder både i Norge og Sverige. Når 
en får henvendelser fra tispeeiere om ønske av hannhund 
starter en tidskrevende prosess med å finne egnede hann-
hunder. Noen tisper er meget enkle å finne alternativer 
til, mens andre er meget krevende. Dette pga mye brukte 
linjer. Et eksempel fra i høst hvor vi var innom over 30 
ulike hannhunder som ikke gikk eller tispeeier ikke fant 
egnet. I snitt vil jeg tro at en henvendelse tar fra 3-5 ti-
mers arbeid. Med ca 13 henvendelser i året ligger nok 
denne tidsbruken på mellom 50-60 timer totalt. I tillegg 
må en regne tidsbruk på rapport til forbundet, årsberet-
ning og forberedelser til treff, årsmøter osv. Det mest 
tidskrevende i rene timer vil nok telefon samtaler med 
tispe/hannhundeiere være. Har aldri turt å regne på det.

De siste par årene har også arbeid med kompendier vært 
satt til avlsrådet. Dette er meget tidskrevende arbeid. Det 
bør nok vurderes for fremtiden om det er riktig å legge 
dette til avlsrådsmedlemmer. Det burde være noe som 
ringen også kunne ta seg av.

Vi har behandlet 10 paringsforespørsler i Norge og 3 i 
fra Sverige i sesongen 2014.

10 er anbefalt. 2 godkjent og 1 er ikke anbefalt.

Utførte paringer er 8 i Norge og 2 i Sverige. 7 kull født 
i Norge gjennom avlsrådet. 1 abortert. 1 paring av regis-
trerte Hamilton utenom avlsrådet.

51 valper født totalt i Norge 2013. (45 gjennom avlsrå-
det) 23 tispevalper/28 hannvalper

Gjennomsnitt kullstørrelse 7

Anvendte hanner på 10 paringer  er 10

Gjennomsnittsalder på tisper er 5 år og hanner 6 år

Gjennomsnitt innavlsprosent 5 ledd er 0,06 ( høyeste 0,4 
og laveste 0)

Her kan det nevnes at på kullet utenfor avlsrådet var inn-
avlsprosenten 3,125 på 5 ledd.

Helse:
Når det gjelder HD ble 12 hunder røntget i 2014 :
A: 8(6)      B: 2(3)      C: 1(4)      D : 1(1)

Vi ser at 2 av 12 hunder har svak eller middels grad av 
HD. Avlsrådet har diskutert bruken av hunder med HD i 
avlen, uten at vi nødvendigvis har konkludert. Kravet fra 
NKK er greit – de krever kjent HD-status.

(En ser i hvert fall at hvis denne utviklingen fortsetter 
kan vi neppe utelukke HD-hunder i avl. Spørsmålet er 
om vi skal anbefale eller godkjenne paringer med en 
hund som har svak grad. Hva gjør vi eventuelt med D 
og E status ?)

Forts. neste side

Hva skal du bli når du blir stor da, lille venn :)..... ”Jeg 
har lyst til å bli Norgesmester jeg”! :)
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Foreløpig har vi lagt oss på en linje hvor vi anbefaler A 
og B kombinasjoner og godkjenner A-C og B-C.

Epilepsi. Avlsrådet har ikke fått melding om hunder med 
epilepsi-lignende anfall i 2014. (En hund som hadde an-
fall høsten 12 er fortsatt under observasjon og undersø-
kelse av veterinær for videre konkludering. Vi har sagt 
at vi skal ha veterinærattest ved mistanke om epilepsi.)
Regler for bruk av hunder med Ep i linjene er som tid-
ligere.

Jakt:Statistikken for 2014 er ikke klar. Vil komme så 
snart dommermøter og resultater foreligger.

2014   (13 tall i parentes)

Antall starter Premieringer Prosent
ÅP:  (51)  (50%)
EP:  (52)  (42%)

Eksteriør. Tall fra 13 i parentes

Det ble i 2014 stilt Hamilton på 30(31) utstillinger i Nor-
ge med total antall 114(117) utstilte hunder.

Excellent :68(69)
Very good: 31(28)
Good: 7(16)
Sufficient: 0(3)
0 (diskvalifisert): 1(1)

Som vi ser holder Hamiltonstøveren en meget høy klas-
se hva eksteriør angår.

Bruk av hannhunder
Dette er et tema som stadig diskuteres og engasjerer 
mange. Vi har i ny mal for anbefalinger lagt oss på føl-
gende regler:

En hannhund skal ikke ha totalt flere valper enn 25% av 
en årsproduksjon av valper – eller 5 % av en 5 års pro-
duksjon. Per 2014 ca 14 valper.

En hannhund kan benyttes på to tisper, eventuelt en tred-
je hvis jaktpremierte avkom fra de to første kull.

Ved flere premierte hannhunder i samme kull på bruken 
av disse ses på i helhet.

Krav om premiering, utstilling som før.

Avslutningsvis vil avlsrådet få takke alle som har hatt 
kontakt med oss i løpet av 2014.

Svein Lillegård

Eskil Nerkvern

Terje Sandberg

Rune Briskodden

Valpeannonse:
Valper ventes etter NO50415/11 R-Ranja & 
S43676/09 Nilsdrevets Greven i slutten av Mars 
2015.

R-Ranja kommer fra et kull på 8 valper, hvor det er 
2 stk Njch, 1 stk Sjch og 3 stk som er Ep klare + 1 
stk Åp.

R-Ranja er utstilt 3 ganger...Jr. kl – Uh.kl og Åp. Alle 
med exellent. 1 Akk.

RR Sjch Such Nilsdrevets Greven har 2 stk kullsøs-
ken med samme tittel.

Valpene selges kun til jaktprøve intresserte. Kontakt 
Øystein Sørhaug , tlf 908 69 179
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Hamiltonringens effekter
Her er Hamiltonringens effekter. Ved bestilling, kontakt Hilde Bakken, mob: 94893061
e-post: hilde1969@outlook.com

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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Paringer

	  
	  

Parringer....	  

	  
	  

Hanne	   parret	   valper	   ledig	   eier	   adresse	   tlf	   Statu
s	  

Rejna	  
NJCH	  

Mølledammens	  Rex	  
2x1	  

ventlø
peti	  

	   	   Knut	  A	  Østvold	   	   90766579	   Anbe
falt	  

Jessi	  
2x1	  
1x1ep	  

Ikke	  bestemt	  per	  
20.2	  

Ventl
øpeti	  

	   	   Carl	  J.	  Rimstad	   	   90876739	   	  

Tina	  
NDCH	  

RS	  Hero	  
NDCH	  

28.9.	   	   Alle	  
solgt	  

Hans	  Reidar	  Bjørk	   	   48269279	   Godk
jent	  

Luna	  
NDCH	  

Jalle	  NSDCH	   Paret	   	   	   Tom	  Høibakk	   	   95847062	   Anbe
falt	  

Morkei
as	  Zita	  
2x1åp	  

RS	  Basse	   Vent	  
løpeti	  

	   	   Rune	  Briskodden	  
	  

	   46963856	   anbe
falt	  

RRanja	  
2x1,	  
1x2ep	  

Sdch	  Nilsdrevets	  
Greven	  

paret	   	   	   Øystein	  Sørhaug	   	   90869179	   anbe
falt	  

Tindra	  
1x2	  
2x3	  

Jomåsknutens	  Uno	   Vent	  
løpeti	  

	   	   Jan	  M	  Hagen	   	   91781859	   anbe
falt	  

RsKalu
ha	  
NDCH	  

Ikke	  bestemt	   Vent	  
løpeti	  

	   	   Rune	  Sliper	   	   90820014	   	  

NV	  11	  
Nilsdre
vets	  
Cartou
che	  
2x1	  åp	  

1.Njch	  Int	  
UchSæterskogens	  
Flekken	  
2.	  Jomåsknutens	  
Uno.	  2x1	  åp	  

Ikke	  
benyt
tet	  

	   	   Mikaela	  
Persson/Stefan	  
Andersson	  

	   	   Anbe
falt	  

Nord	  
jchSNu
chbratt
åsback
ensFjäll
a	  

Sæterskogens	  
Flekken	  
Casper	  

Ikke	  
benyt
tet	  

	   	   Bengt	  Bengtsson	  
Vaxsjø	  
0703101479	  

	   	   anbe
falt	  

Dutch	  
ChFlix	  
Rose	  

RS	  Basse	  
Sæterskogens	  
Flekken	  
Argo	  

	   	   	   Angela	  Leigh	   	   (44)01754
830478	  

godkj
ent	  

NDCH	  
R-‐
Roma	  

Rødstamons	  Sixten	   Paret	  
20.1	  

	   	   Trond	  Revhaug	   	   99295249	   Anbe
falt	  

NDCH	  
Leverh
ögens	  
Centa	  

SdchNybackasNicke	  
Jomåsknutens	  Uno	  

Vent	  
løpeti	  

	   	   Geir	  Raen	   	   90918238	   anbe
falt	  

RS	  Eir	  
3x3	  
1x1	  

Ikke	  bestemt	  per	  
20.2	  

Vente	  
løpeti	  

	   	   Ole	  IvarFrømyr	   	   oifromyr
@gmail.c
om	  

godkj
ent	  

Trollmy
rberget
sRajja	  

Casper	  
Lagopushøgdas	  
SanchoMirozz	  

Vente	  
løpeti	  

	   	   ClaraNutti	   	   	   Anbe
falt	  

Goldre
vs	  Azzy	  

Ikke	  bestemt	  per	  
20.2	  

Vente	  
løpeti	  

	   	   Mikael	  Käll	   	   	   	  
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Nytt medlem i avlsrådet
Morten Midtsundstad
Jeg har blitt bedt om å presentere meg som ny medlem i 
avlsrådet for Hamiltonstøver. 

Jeg heter Morten Midtsundstad, og er snart 45 år gam-
mel. Er gift med Eva Karin, og har to barn. Bor i Åsnes 
kommune i Hedmark.

Begynte å jakte med Hamilton på begynnelsen av 1980 
årene sammen med min bestefar, og hans bror. Hamil-
tonstøver har alltid vært «min» hunderase. Selv om jeg 
har prøvd, og også har andre raser, har det alltid stått en 
Hamilton i hundegården. Flere av dem har vært jaktpre-
miert, og noen av dem burde vel vært kjørt hardere på 
prøve, mens andre har vært høyst middelmådige. Har i 
dag en hannhund etter Raita og Byggemarkens Drillo.

Utfordringen for min del de siste årene er ulven. Det har 
blitt vanskelig å finne terreng i min kommune som det er 
noenlunde trygt å slippe hunder i.  Mange av de terren-
gene som jeg jaktet i før har jeg ikke har vært i på over ti 
år. Så det blir mye bilkjøring for å trene bikkjer.

Ser på det å bli med i avlsrådet som en stor utfordring og 
svært interessant, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven. 

Mvh
Morten Midtsundstad
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Hamiltonstøveren under lupen
Tekst og foto: Carl-Johan Rimstad

Forbundets dommerkonferanse på Gardermoen hadde 
denne gang valgt å oppdatere eksteriør-dommerne på 
blant andre vår rase, hamilton-støveren. Foruten Arnstein 
Hagen og Oscar W. Nilsen som ledet det hele var det møtt 
fram 16 dommere. Noen var allround-dommere som had-
de mer å lære enn de vi kjenner fra vårt eget miljø.  Göran 
Johansson fra rasens hjemland var invitert til å innlede litt 
om rasen. Før han gikk i gang med eksteriøret, kom han 
med den mindre hyggelige opplysningen at det i 2014 bare 
ble registrert litt i overkant av 200 valper i Sverige. Et-
terspørselen er imidlertid større enn det markedet har å 
tilby, hevdet han. Så oppfordringen var at tispe-eierne ikke 
måtte være tilbakeholdne med å sette på kull.

Han kunne fortelle at det i 2014 var 435 starter på 
utstilling i Sverige og at så mange som 274 (62%) 
oppnådde Excellent (E). Det syntes han var mye. Er 
rasen så gjennomgående bra, eller er dommerne for 
slepphendte? Det var spørsmålet han kastet ut før han 

«Kjøperne er der. Det trengs bare flere valpekull», sa 
Göran Johansson.

gikk inn på hva som er korrekt bedømmelse. 6 hamiltonstøvere som alle var relativt godt premiert på utstilling 
fra før, ble vist og gransket av grupper med 4 dommere i hver. Det ble diskusjoner dem i mellom. Noen vektla 
det ene mer enn det andre gjorde. Sånn er det jo bare. Det vet alle som har deltatt på utstillinger. Premiegradene 
de ga, varierte på noen hunder, og på én var det faktisk variasjon fra Good (G) til E med CK.  
Men den 6 år gamle hannhunden på neste side, forøvrig en utstillingschampion, var det ingen diskusjon om: Et 
meget godt helhetsinntrykk, korrekt type uten detaljfeil, var alles konklusjon. Flertallet mente at denne repre-
sentanten også var den beste av de som ble vist fram. En klar E med CK: korrekte farger, rektangulær, dvs. at 
lengden er større enn høyden, vakkert hode, fin over- og underlinje, gode vinkler, velproporsjonert uten å virke 
tung og med rett kjønnspreg. 

Hamiltonstøverens størrelse var et «obs» som dommerne måtte merke seg, hevdet Göran. Hunder som ligger 
i nærheten av yttermålene bør ikke tildeles høyeste premie. For å tildeles CK skal hunden ligge + - 3 cm fra 
idealhøyden som for hanner er 57 cm og 53 cm for tisper.

Farger ble det også litt diskusjon rundt. Det har selvfølgelig ikke innvirkning på funksjonalitet, men kun på 
rasepreget. Ingen av fargene skal være for dominerende eller feilplasserte så hunden får et rasefremmed ut-
seende. For store og feilplasserte hvite tegn er feil, står det i svenskenes kommen-tarer til rasestandarden. Det 
samme med for svakt markert mantel, eller mantel med gjennomslag (brune hår). Feil er det også når den svarte 
mantelen går ned på boger og lår. Brunfargen kan variere fra gulbrun til varm rødbrun. 

Helhetsinntrykk og type er det som veier tyngst når premievaløren settes. Det får være konklusjonen etter å ha 
overhørt dommernes diskusjoner gjennom to hele dager. En korrekt, harmonisk type som gir et godt helhet-
sinntrykk kommer langt selv med noen små detaljfeil. Mer presist er heller ikke rasestandarden skrevet. Ta for 
eksempel det med farger som nevnt over: For store og feilplasserte hvite tegn er feil. Hva er det, ble det spurt 
om? Hel halsring, for eksempel, faller premiegraden med det? Nei, det står det ingenting om, men det avhenger 
litt på bredden. Sånn er det på mange områder. Men er det to like hunder i konkurranseklasse, så vinner den 
uten halsringen. 
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Et utmerket eksemplar av en hamiltonstøver.

Det som gikk igjen i kom-mentarene om hunden til 
venstre, en 9 mnd. gammel hanhund, var at den var for 
luftig, kort i krysset og rak i fronten. Alle vet at en 9 
måneder gammel hund er i sin «verste alder». Akkurat 
det ble det litt diskusjon om. Skulle det tas hensyn til 
at dette var en «guttunge» som langt i fra var ferdig 
utvokst? «Nei, vi dømmer det vi ser her og nå», var det 
det endte opp med. Dermed ble den gitt gjennomgående 
G, det som tidligere var en 2. premie. 

Luftig, kort kryss og rake vinkler, lød kritikkene her.

Harmonisk tispe, men med litt avskytende kryss som 
reduserer steglengden.

Denne 4 år gamle tispa ble litt trippete i bakbensbev-
egelsene inne på hotell-arenaen og fikk trekk for avsky-
tende kryss. For øvrig en harmonisk tispe med korrekt 
kjønnspreg. Nå skal det sies at det slett ikke var så lett 
å få vist hundene optimalt på det trange, teppebelagte 
rommet. Very Good var det de fleste endte opp med til 
henne.

Lykke til med en ny 
utstillingssesong! 
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Tett på...

Harajeger’n Eilert Houmb
Hva var det som gjorde at du startet med jakt med dri-
vende hunder, og hvor gammel var du når du begynte?
Etter å ha drevet støkkjakt i mange år, og sporadisk blitt 
med kamerater som hadde drivende hunder på jakt, be-
stemte jeg meg for å skaffe meg egen jakthund. Grunnen 
til at jeg startet jakt med drivende hunder var at vi hadde 
fått barn, og at jeg hadde lyst til å ha med dem på jakt; 
- og hvilken jaktform er vel bedre å starte med for små 
barn enn harejakt?

Hva slags hund /hunder har du nå?Var valg av hunde-
rase et bevist valg eller er det tilfeldig at du har denne 
rasen i dag?
Nå har jeg Hamiltonstøver. Har hatt Finsk støver tidlige-
re. Det er litt tilfeldig at jeg endte opp med Hamiltonstø-
ver.  Da jeg måtte kvitte meg med forrige bikkja, hørte 
jeg  om ei dugandes Hamiltontispe som sto på Ingeberg 
med valper i magen. Jeg tok kontakt med tispeeier og 
spurte om å få komme å hilse på. Jeg likte det jeg så ved 
tispa, og fikk mulighet til kjøpe valp der. Har aldri angret 
på det.

Hva er det du sjekker når tiden er inne for å kjøpe valp?
Det er viktig for meg at det er gode jaktpremieringer hos 
foreldre/besteforeldre.God jaktlyst er også veldig viktig 
dersom man skal få frem en god jakthund.

Er det spesielle ting du ser etter når du er å kikker på 
valp?
Mine hunder er mye inne sammen med familien, og jeg 
ønsker derfor at de ikke er av det mest «urolige/nervøse» 
slaget. Jeg ønsker en trygg, rolig og tillitsfull hund.

Har du hatt noen hund som i dine øyne har vært bedre 
eller på annen måte 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?
Hunden jeg har nå er jeg veldig  fornøyd med. Han har 
en vanvittig jaktlyst og en ståpå-vilje som jeg sjelden har 
sett hos andre hunder. Det har han hatt siden første gang 
han jaget hare, så jeg har hele tiden regnet med at dette 
skulle bli en dugandes jakthund. Han har hatt jevn og 
god progresjon på losarbeid, og ikke minst tapsarbeid.

Hva mener du skal til for å få til en bra drivende hund?
Det kreves mye tid i skogen for å få til en bra drivende 
hund, så det viktigste er vel kanskje å finne seg et godt 
«kjærringemne» som aldri nekter deg å reise på jakt. Jeg 
har fleksitid på jobben, noe som gjør at jeg kan avspasere 
og jakte litt midt i uka. Sammen med litt ferie, så blir det 

Tim og haren.

bra! De siste årene har jeg fått til 40-55 slipp med bikkja 
fra september til jul. Hvis du får tak i en hund som har 
god jaktlyst og fysikk, så er dette et godt utgangspunkt.
Tålmodighet er også en nødvendighet. Det kan bli man-
ge og lange dager ute i all slags vær med mye frustrasjon 
når ting ikke går som man har ønsket. Jeg ser også på det 
som viktig å bruke hunden i all slags vær, slik at den blir 
vant til å jobbe under alle forhold.

Hva syns du om utstillinger og jaktprøver for hundene 
våre?
Har ikke vært noe interessert i dette tidligere. Har kun 
vært med på ei utstilling og ei jaktprøve. Begge deler 
gikk veldig bra, så det blir mer av dette i fremtiden. Jeg 
syns det var spesielt spennende å være med på jaktprøve. 
Dette var en ny erfaring som ga meg mye lærdom, og 
noe som jeg garantert kommer til å delta mer på. Jeg ser 
på dette som viktig med tanke på å få avlet på riktige 
gener for våre jakthunder. Jeg mener at spesielt jaktprø-
vedommere har et stort ansvar med å dømme ærlig.

Kanskje du har en liten historie om en god jaktdag som 
du vil dele med oss?
Sesongen `13 var andre jakthøsten for jakthunden min 
som jeg har nå. Jeg hadde med meg en kamerat og hans 
datter + sønnen min. Vi var på harejakt i Ringsaker jakt 
og fiskeområde. Tim tok ut haran litt utpå dagen etter en 
bra jobb i fot. Haran gikk noen smårunder i granskogen 
rett nedenfor der vi hadde gjort opp en varme og satt og 
stekte egg og flesk. Losen gikk hakkete, så det var ikke 
den fineste losen å høre på, men bikkja fant igjen haran 
hver gang det ble et lite tap. Etter å ha fått i oss mat og 
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Forts. neste side

Fornøyde etter en flott dag i skogen... her Kjartan og 
Vilde med haren.

Selvskryt
Ja, så får jeg fortelle litt om min drømmehund R-Ranja. 
Ikke lett å skrive om sin egen hund, men all den tid jeg 
tidligere har oppfordret andre til å gjøre det, får jeg prøve.
R-Ranja er etter R-Roma til Trond Revhaug og Ludde til 
Torbjørn Bekkeli, født i juni 2011, så hun er jo ikke så 
gamle dama, men hun er etter min mening fullt brukbar 
som harehund. Hun har et utrolig gemytt og nerver av 
stål. Begynte å vise takter alt andre sesongen, men var 
litt i tvil om hva hun skulle jage, så det ble noen fine 
rådyrdrev denne sesongen. Hun forsto at ”sjefen” ikke 
satte så stor pris på dette, så hun la det av seg etter hvert, 
klokt gjort spør du meg, sånt tull gjør vondt.

 Mange mente at vi måtte se å komme oss på prøve, men 
her holdt jeg med vilje igjen, hun var rett og slett ikke 
moden for det enda, selv om lostidene tilsa at vi nærmet 
oss prøvestart.

Jeg har vel aldri forstått hvorfor en må få premiering så 
tidlig som mulig, dette har nesten blitt hysteri hos man-
ge, nei jeg holdt igjen og stilte først i år på prøver.

Første prøva ble i Hurdal etter tre kjempe loser de tre 
første dagene vi var der og trente. Ranja hvilte to da-

Her er R-Ranja, gromjinta til Øystein...ja, nest etter 
Bodil da vel å merke.

kaffe, fant vi ut at det var på tide å postere. Jeg gikk litt 
lengre innover i skogsbilvegen mens Rune og ungene 
fant en post i nærheten av uttaket. Losen kom rett forbi 
meg et par ganger, men jeg så ikke haran på grunn av 
tett ungskog.Losen gikk tilbake mot uttaket, og jeg så på 
gps`en at den måtte være på tur rett mot Rune. Han fikk 
haren rett ved et jakttårn. Ungene satt oppe i jakttårnet, 
og hadde orkesterplass der. De hadde sett haren komme 
fra lang avstand, og fikk med seg det hele derfra. Denne 
dagen er for meg et godt minne å ha med meg videre, 
både sammen med en god kamerat, men også barna som 
var med på turen.

ger etter disse losene så hun skulle være utvilt til første 
prøva hvor Per Aaslund dømte. Ranjas styrke er raske 
uttak, men denne dagen ble det 7 timers fotarbeid, ingen 
uttak, fanden for en start. Ja jeg ble så skuffet at jeg nes-
ten mistet lysten på prøver.
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Etter ett opphold ringte Reidar Bakkane meg og sa at nå 
fikk jeg komme meg ut. Etter litt overtalelse stilte jeg på 
prøve med Reidar som dommer.

Ranja tok fort ut denne dagen, ca 12 min før hun skrek i, 
liten hare som gikk mye i veg, men selv om haren gikk 
60 % på veg viste Ranja at veijag ikke var noen problem. 
Losen gikk bra i 95 min, så ble det stopp, helt frem til 
hun begynte og skrubbgjø. Vi gikk for å sjekke og inne 
i ett 8”murrør satt pus, 20 min for los i berg og dagen 
var reddet. Ranja fikk mye skryt, 100 % taus i fot og tap, 
veldig bra da denne hareungen ikke var lett å jage på i et 
svært kupert terreng.

Med blod på tann stilte vi på nok en prøve etter en ukes 
opphold, hvor Frank Ottar Hansen var dommer. Ranja 
beviste at det ikke var tilfeldigheter at hun gikk til 1. Åp 
uka før, hun slo til med nok en 1. Åp med gode egenska-
per, også her raskt uttak ca. 10 min.

Nå var det duket for Ep- prøve, 2x 1. Åp barmark var i 
boks, meldte på i Vestfold som arrangerte bevegelig Ep 
prøve. Første dagen, lørdag var det storm, regn, sludd, ja 
svært krevende føre. Ranja tok ut etter 8 min, men fikk 
tap etter 20 min, reiste haren på nytt og jaget 51 min etter 
noe over 90 min  tap, så det ble ikke mer enn disse 51 
losminuttene. 

På søndag var været bedre, og her var hun også rask med 
uttak, 12 min, denne haren la ut på langtur men kom 
inn mot uttaket og turet fint innen hørehold. Det ble full 
tid med et tap på 15 min, meget fornøyd eier, bra uttel-
ling på 3. starter. Ranja kom på tredjeplass slått av ingen 
ringere enn Belger Du Nord Willy og Njch Gulsjølia`s 
Kalinka, som begge fikk 1. Ep mens Ranja måtte nøye 
seg med en 2. Ep, ikke verst å få en tredjeplass blant 9. 
deltagere.

Nå var jeg veldig i tvil hvorvidt jeg skulle stille på vin-
terprøva i Trønderlag eller pare henne, da løpetiden var 
i full gang. Med tanke på for lite valper i rasen og stor 
etterspørsel, valgte jeg å pare Ranja og heller ta dette Jch 
til neste år. Valget av hannhund var ikke lett, men sam-
arbeide med oppdrettere Revhaug/Bekkeli og avlsrådet, 
havnet vi på Nilsdrevets Greven med anbefaling også fra 
det Svenske avlsrådet.

Greven sto oppe i nærheten av Østersund (Oviken) en 
kjøretur på 9. timer en veg.  Ja det var nesten galskap. 
Jeg pleier å si ” Narkomane og alkoholikere de får hjelp, 
men for oss harejegere er det ingen hjelp å få”. 

Ranja ble paret på fredag, lørdag og søndag. ( 23 – 24 og 
25. januar ). Så nå er det bare å vente og håpe at alt går 
bra og at det blir valper rundt 25. mars. 

I skrivende stund er allerede 3. tisper solgt, så det ser ut 
for at man har tro på kombinasjonen.

 I Ranja`s kull ble det født 8 tisper, og de har til nå opp-
nådd: 2 stk Njch- 1 stk Sjch.  2 stk. Ep klare.  1 første 
Åp,+ at Ranja har 2. Ep av de 8 kullsøskna hennes til nå. 
Uten å skryte, dette har vært ett drømmekull som jeg var 
heldig å få valp ifra, med tidlig utviklede jaktegenska-
per.  Alle premieringer før hundene ble 3,5 år.

 På fars siden er det 3. stk som kan titulere seg med RR 
Sjch/Uch + en som er Ep klar.   Ranja har på tre utstil-
linger, Jr. klasse Uh.klasse og Åp. klasse alle med Exe-
lent, og alle med 1kk. Nå får en leve i spenning frem til 
valping og deretter ny jakt/prøvesseong.....

Øystein

R-Ranja.

Haren i sin hvite fine vinterpels.....
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Innkalling til 
Årsmøte / Treff 2015

Hamiltonringen avholder Årsmøte / Treff i Telemark på Bø Camping 23/5 2015.
Påmelding til utstillingen se terminlisten for utstillinger under N.H.K.F.

Utstillingen er på lørdag 23/5 – dommer Jan Myrvold.

Årsmøtet blir etter utstillingen ca. kl 1800, hvor vi foruten vanlige årsmøte saker også 
har utdeling av premieringer for sesongen. Håper så mange som mulig stiller sine hun-
der, slik at vi får vist frem rasen vår.
Etter årsmøtet blir det grilling og sosialt samvær. Ta med grillmat.
 Ta med kona/samboer/venner, slik at vi får en fin ramme rundt treffet vårt.

1. Saker som ønskes behandlet av styret må være styret i hende 1/5.
2. Resultater for kåring av Årets Hamilton/Unghund, (3 beste resultater)
3. Norsk Rasemester/Unghund. ( fastsatte datoer, se hjemmesiden vår. )
4. Kåring av årets Rev Hund. (de tre beste resultater teller)
 Prøve resultatene må være styret i hende senest innen 1/5 - 2015. 

For bestilling av hytter ring Arnhild Bø tlf. nr. 412 72 001, vær tidlig ute med bestilling 
grunnet stor pågang. Det er også muligheter for plassering av Campingvogn / Bobil.
Spørsmål / samt prøveresultater sendes Øystein Sørhaug, Beverveien 8. 3160 Stokke, 
eller oystein.sorhaug@hotmail.no   tlf.908 69 179

Her er det muligheter for både små og store til å ta seg en dukkert mellom ”slagene”.
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Skal hilse fra fjellet.......
Skal hilse fra fjellet, jeg kommer med bud,

det lyste så herlig der inne.
På floene vogga myrduna brud,

mens vindene lekte så linne.

Det let i kvar busk, det var slikt et kor,
sang til mitt øre seg søkte.

Og rypa, min elskede, møtte mitt spor,
hvor sti langsmed bekken seg krøkte.

Det glitret i stryket, det blinket i vák,
og gleden i brystet mitt bruste.
Over aurete botn storfisken rák,

mens fjellbrisen vass-skorpa kruste.

Værhardt sto fjellbjørka, vindvridd og låg,
men nævera trivelig smilte,

og under dens lauvheng med glede jeg såg,
at rensflokken stille seg kvilte.

Skal hilse fra fjellet! Det evige land!
Hvor moskus og jerven har bolig.

Min lengsel dit inn er blitt som en brann,
kun der får jeg fred og blir rolig.
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Styret i Hamiltonringen
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. 907 66 579
   
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
 Båstadveien 1097 1866 Båstad
  Tlf. 419 20 776

Vara: Terje Sandberg
 2540 Tolga. Tlf.  913 00 952
   
  Nils Gunnar Gare
 Felle 4865 Åmli 
 Tlf. 990 41 467/473 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
   Svein Lillegård
 Dæhlinvegen 34, 2730 Lunner 
 Tlf :916 43 699
   
Vara: Rune Briskodden
 Eyvind Lyches vei 19 A, 1338 Sandvika
 Tlf: 469 63 856

I sin iver etter å komme fort fram til jaktterrenget, var en harejeger så uheldig at han 
kjørte ihjel en stor og vakker hane. Harejeger’n ble svært så lei seg for dette, og svingte 
straks inn til småbrukeren som eide hanen. Han fant frem lommeboka og sa han selv-
sagt skulle erstatte hanen og vel så det.
Kjerringa på gården så lenge på ham.....surt, pekte og sa: ”Det er greit, det. Hønse-
gården ligger der borte”.

humorhjørnet



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


