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NM i Aust- Agder 2015

NM støver 2015 ble arrangert 20- 21 november, med Aust- Agder Harehundklubb som teknisk arrangør.
Standkvarter var Strand Hotell Fevik. Hamiltongjengen er her på plass på hotellet og klare til start. For noen
gromme og blide gutter vi har!

Hamiltonringen ønsker alle medlemmer
en fin vår og en riktig god sommer....

Lederen har ordet
Ja, kjære medlemmer da har vi kommen inn i ett nytt år,
og vi er i ferd med å avslutte jaktsesong 2015/16. Det
har etter min mening vært en sesong med litt stang ut,
når det gjelder spesielt NM. Det er vel lenge sia jeg har
hatt en så god følelse på att nå endelig kommer vi på toppen av pallen, men dessverre som vi nå i ettertid veit, så
gikk det ikke helt veien, men vi kommer sterkere tilbake.
Sterkere tilbake kommer vi oxo på rasekampen, som til
året går på hjemmebane. Her er jeg, med flere i gang
med planlegging og kartlegging av terreng, overnatting
osv osv. Det blir litt jobbing, men jeg gleder meg virkelig til å invitere svenskene til «gards», og vise at vi har
norsk natur, som vi kan være stolt av.
Når det gjelder hamiltonstøveren våres, så syns jeg det
er spennende å følge med på jaktprøver, når det gjelder
åp som ep. Her syns jeg vi gjør det bra. Med seier på dm,
og mange nye jaktchampioner på tur… Ser vi da på parringer som gjøres og planlegges på både norsk og svensk
side, ja da mener jeg vi skal væra veldig konkurranse
dyktige i årene som kommer.
Til slutt sender jeg en stor takk til styret, avlsrådet og til
dere som jeg ringer å plager litt, for enten en liten prat,
ett godt råd, eller bare for å prate tull.

Her koser sjæfen seg ved bålet.
Håper på å se så mange som mulig på årsmøte på Morokulien.
Roger
Formann

Medlemskontigent
Vi er veldig glad for å ha deg som medlem. Og håper du vil være med oss videre.
Medlemskontigenten er fortsatt kroner 250,- og må betales inn på vårt kontonummer 1822.28.99776.
Husk å skriv navnet ditt i meldingsfeltet
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Fra redaktøren
Heisann!
Ja, da sitt je her igjen da....Et halvt år har gått siden
sist, som tiden flyr! Nok en aktiv sesong er gått over
for oss hare/rev jegere. Nå er det bare å nyte våren og
kose seg med fine minner fra en tilbakelagt sesong,
holde hundene i form, og stille på noen utstillinger
rundtomkring.
Mange er veldig ivrig på å konkurrere og har gjort det
bra på prøver denne sesongen og det er gledelig å se.
Noen koser seg kun med å jakte, og har det helt topp
med det. Men uansett så så driver vi med noe vi koser
oss med å virkelig brenner for. Vi har en jaktkamerat
og et familiemedlem, vi elsker skog , mark og friluftsliv, og kunne ikke vært det vært foruten. Jakt og hund,
det er livet dere!!
Men nå er det tid for å danse mot vår, nå må dere nyte
sommer, sol og varme. Høsten, den er er her igjen
den....før vi aner det.
Jeg håper virkelig at mange vil ta turen til Morokulien
på treff og årsmøte i Mai. Ønsker å se mange koselige
hamiltonvenner der. Vi har det jo så fint sammen når
vi treffes.
Hørt rykter om at det tilogmed kommer noen finskstøverfolk dit, for å kose seg sammen med gjengen vår.
Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med stoff til
bladet, det er kjempebra!

Ønsker dere en fin utstillingssesong, og en herlig sommer. Kos dere med familie og venner, på to og fire
bein!
Så ses vi på Morokulien!!!
Klem fra Hilde
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Hvordan gikk det på DM?
Dette er like spennende hvert bidige år. For mye trening,
for lite trening, litt sykdom, går hunden bra nok? Man
blir jo egentlig aldri helt klar til dette. Men spennende er
det jo, kan jo ha en mulighet. En vet jo aldri hvor haren
hopper, så skitt la gå da, jeg melder på....det får gå som
det går!

sknutens Uno til Trond Helge Nyseter og SR- Kompis til
Tonje og Kai Bakke

Distrikt 1- Arrangør Namdal Harehundklubb
Jalle til Ivar Ellingsen, Koloåsen`s Troll til Nils Bøhn,
R-Roma til Trond Revhaug, Zira til Svein –Arne Holthe,
Ira til John Andre Sverkmo

Distrikt 4- Arrangør Gudbrandsdalen
Harehundklubb
Zeb til Svein Lillegård

Distrikt 2- Arrangør Østerdalen Harehundklubb
Max til Kai Bakke, SR- Orry til Stian Ruud, Sarah til
Egil Tvedt, Skogsereds Tero til Per Erik Hanstad, Jomå-

Distrikt 3- Arrangør Telemark Harehundklubb
Leverhøgens Centa til Geir Raen og RS-Kaluha til Rune
Sliper

Distrikt 5- Arrangør Østfold Harehundklubb
Nipa`s Mia til Arne Steen og R- Ranja til Øystein Sørhaug

Hvem fikk NM-billett?
Spenningen er stor disse dagene DM går av stabelen. Vi
ønsker jo vår kjære rase alt godt, og håper at det skal gå
dem alle vell. Men som vi vet så går jo ikke detti gamet
her på skinner, så alle dro jo selvfølgelig ikke hjem med
NM-billett. Det er ikke lett dette her. Alle kan jo ikke nå
til topps. Men de lykkelige som denne gangen sto med
NM-billetten i hånda,det var
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Trond Revhaug og R-Roma, Svein-Arne Holthe og Zira,
Rune Sliper og RS- Kaluha, Per Erik Hanstad og Skogsereds Tero og Øystein Sørhaug og R-Ranja. Arne Steen
og Nipa`s Mia gikk også videre, men fikk dessverre ikke
startet da bikkja hans hadde jaget ihjel en hare som hadde pest, og blitt syk. Så for deres del så røk NM-starten
denne gangen dessverre.

Støver NM 2015 i Aust-Agder
NM støver 2015 ble arrrangert 20-21 november med
Aust-Agder HHK som teknisk arrangør, Strand Hotell
Fevik var standkvarter. Prøveleder ,var Arild Nygård og
NKK sin representant var Sverre Hennum fra NHKF.
De kvalifiserte hundene var fordelt på følgende raser 6
Finskstøver - 6 Dunker - 5 Hamiltonstøver - 1 Luzernerstøver -1 Shhweizerstøver - 1 Russisk Støver. Historisk
var det at en hund av denne rasen for første gang stilte
på NM.
Det hadde kommet noe snøslaps natt til Torsdag, det
gjorde at forholdene ble mye vanskeligere, i noen av terrengene ble dette liggende. Men terrengene var allikevel
så like som det var mulig å få til. Temperaturen lå fra
0 til - 6 grader. Heldigvis så fikk alle hundene ut hare
første dag.
R-Roma til Trond Revhaug var nest beste hund etter første dag, men med skadet hund , så ble det en kort andre
dag, da Trond valgte å trekke.
Det var veldig bra med 6 Hamilton kvalifisert til NM.
Og av de 5 som fikk startet der kunne alle like godt vært
helt i toppen. Vi vet at dette med prøver er tilfeldigheter,
det være seg terreng, barmark/ snø,veiharer osv. Veldig
sterkt var det også at 3 av våre hadde full tid første dag.
Spenningen var til å ta å føle på.....men NM 2015 ble
dessverre litt stang ut dag to. Det er nå engang sånn det
er i dætti gamet her.....Uansett , hamilton er med og preger alle prøver og mesterskap. Vil få gratulere så mye til
alle som kom med, med deres resultater.
Både deltagere, dommere og NHKF representantene var
alle meget fornøyd med arrangementet. Alt gikk som det
skulle, og det ble et flott og vell gjennomført NM.
Hamiltonringen gratulerer så mye til alle sammen!

Spente deltagere venter på resultatene....

Nr 1 og Norgesmester ble Finskstøver. NJ(D)CH RR Fb Anja
- Aris. NO44761/11. Eier. Rolf Syvertsen.
NR 2 Dunker NJ(D)CH NUCH Nordshaugs Donna. NO
45582/12. Eier.Bent Vidar Larsen
NR 3 Finskstøver NUCH NJCH RR Pirjo. 01051/08. Eier.
Kjell Jan Moseid

Noen skildringer fra gutta sjøl, både ifra Nm og noe fra
sesongen generelt kommer her......
For ei dame
R-Roma var i form, i jager form. De siste slippene vitnet om høg klasse. Så forventninger var det denne første
dagen på NM, jeg innrømmer det. Men, hva med fot og
uttak. Det iset over i terrenget der vi var, og sikkert i
flere terreng, teften kunne forsvinne, “hermitiseres» som
vi sier. De første runder gikk uten hareslag, så jenta dro
avgårde på egen hånd og endelig festet det seg noe på
“skjermen», men stille ble det. Bemerkelsesverdig dette,
ikke en lyd, og etter en stund dro vi etter. Da viste det seg
att hun hadde sluppet foten, merkelig. Roma kom innom
og dro rett ut i nytt område. Vi prøvde å lede henne inn i
et område som kjentmann Tor hadde trua på.
Endelig, hvilket opptak, trommene manglet, ellers var

Trond og R-Roma.
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orkesteret på plass, alle stemte i, fullt trøkk. Etter en
god time kom den første stille stund, i tre hele minutter
før haren måtte til på nytt. Omatt og omatt, samme ruta,
trangt og små tilløp til trykktap, men ingen ting hjalp.
Haretassen som forøvrig var liten, “kleggen» hang på.
Dommer Erling dro inn i losen og en time etter kom han
tilbake i særs godt humør. Han mente det kunne kobles,
hehe. Dro etter og fikk tak i harejageren. Prøvetida gikk
ut om en halv time, godt beregnet dette tenkte jeg. Stolt
var vi begge, du verden. Vell oppe til dommer og kjentmenn var det klapp og..............jeg bannet til. Ei diger
flenge på svangen til Roma kom for en dag, ojojoj tenkte
jeg, så var dette eventyret ute. Rett til veterinær bar det,
og sying ble det.
Min gode venn Rune ble med og hentet henne, han kunne tross alt språket. Og en slagplan ble lagt, ingen panikk
hos oss, Roma skulle ha på seg dekken for å beskytte
skaden, og vi skulle prøve dag to hvis Roma ville. Men
jeg viste jo hva som var realistisk.
Dag to var Roma i form, men ikke i jager form. Kort fortalt; fot på direkten, og los som varte i ti minutter, for så
og returnere til oss. Såret hindret henne i å springe fritt,
ho gikk med museskritt, vi trakk. T ble resultatet for min
kjære harehund, kanskje hennes store helg. Ingen hund
skal stilles slik, det vet jeg, beklager. Skal aldri gjøre det
att, jeg lover, iveren tok overhånd.

Zira.

Roma er god og jeg er stolt av henne, denne helga også.
For ei dame!!!!
Trond
-Da er årets NM for støver over for denne gang. Var
ganske optimistisk etter 1 dag, da Zira jaget 120 min +
tilleggs los på 90 min. Men det gikk ikke som vi ønsket
dag 2, ho kom fort i fot som hun dreiv på med ei god
stund. Men jeg valgte å koble å prøve på en ny fot pga
bratte berg på alle kanter. Kom etter hvert i ny fot å
Zira dreiv på å jobbet. Men til ingen nytte .foten endte
opp i steinura.Vi flyttet oss nok en gang å kom etter
hvert i enda en fot. men tiden gikk i fra oss. Men men,
vi gir oss ikke...... kommer plutselig tilbake.
Svein-Arne
-Jeg reiste avgårde til Aust –Agder og Nm, spent og
med ganske høye forventninger. Bikkja var i slag og
eier optimist. Dette tegnet bra. Jeg hadde reisefølge
nedover med noen trivelig hamiltoneiere fra Trøndelag
;) Nå var gutta krutt på tur. Reisen gikk fint og vi ble
innlosjert på Strand Hotell Fevik.
Torsdag kveld var det dommermøte ,defilering, kobling
av dommere og hundeeiere, skravling , god mat og noe
godt i koppen som virkelig gjorde underverker med
kroppen. Vi ga oss ganske tidlig denne kvelden, ettersom vi startet såpass tidlig som vi gjorde ;) Fredag mor-
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En stolt Tero med fatet for NM`s beste Hamilton.

gen opprant og vi var prøveklare, noen minusgrader, og
litt skarpt føre, men alt i alt bra vær og føreforhold. Så
nå var det bare å kjøre på. Hunden jobbet bra og dagen
endte med 120.

Vi dro på stamkvarteret igjen, der det ble servert dommermiddag og vi koste oss godt utover kvelden. Når
dommermøtet var avsluttet , fikk vi ikke vite annet enn
at 8 stk hadde 1 pr. Så dagen derpå ble spennende.
Dag nr 2 reiste vi ut i terrenget og slapp, hunden
fikk fot ganske kjapt, det gikk ikke lenge før uttak.
Han hadde en dårlig los på ca en halvtime, jeg koblet
hunden for å prøve på ny hare. Men hunden var ferdig
med dagen, han ville rett og slett ikke mer. I ettertid så
har jeg jo skjønt at han var syk. Jeg skulle vel kanskje
ikke ha koblet han heller, da han da hadde kjørt noen
losminutter til og kanskje klart å karre seg oppover
noen plasser på resultatlista. Men sånn ble det dessverre
ikke. Så da var det bare å pakke snippsekken da, og ta
turen til Hedemarken igjen.

Vi endte opp med 196 konkurransepoeng og lå på 4.
plass etter 1. dag.

Men oppsummert er jeg allikevel veldig fornøyd med
NM helgen, så lenge jeg slo prøvekongene Revhaug og
Sliper ;) Det var jo i utgangspunktet bare tull å ta med
fatet for NM`s beste hamilton nedover, da jeg egentlig
bare kunne ha hengt det opp på veggen hjemme før jeg
reiste.......For er`n best , så er`n best!!!

Hadde jo fått en del telefoner i løpet av dagen ,så var
rimelig sikker på at vi endte opp blant de 4 beste. Under
premieutdelingen viste det seg at vi endte helt på topp og
ble vinner av DM 2015 med 391 poeng og 1 EP og klar
for NM i Aust - Agder to helger senere.

I skrivende stund, så er Tero pensjonert. Har kjørt 1
åpen på både Koloåsen`s Tryll og Boss, så nå er det ny
giv med unghundene i heimen. Dermed kan jeg nå også
skyte de første harene for Bakstad gutta. Jeg bestemte
meg nemlig tidlig for at det ikke skulle skytes noen
hare for de , før 1 pr på jaktprøve var inne, og det er
jo i boks nå. Storfornøyd med sesongen er jeg , da jeg
både kom til Nm med Tero , og fikk 1Åp premiering
på både koloåsen`s Tryll og Boss. Jeg gleder meg til
høsten!!
Hamiltonhilsen fra Per Erik Hanstad
DM og NM 2015
Årets DM ble arrangert av Telemark harehundklubb med
standkvarter på Halbjørnsekken.
Da det er stort antall Jch i vårt distrikt så var det ikke en
selvfølge at en kom med med en 5 år gammel hund. Rs
Kaluha kom med som nr 24, så det var på «håret».
Undertegnede og fruen reiste spente opp på fredags ettermiddag for defilering og trekking av dommere og terreng. Første dagen skulle vi ut med Stig Mathisen på
terreng i Rauland.

Dag to skulle vi ut med dommer Olav Gjersund i et flott
terreng som han selv jagde i og kjente som sin egen bukselomme.
Vi kom rett i fot fra morgenen av ,men det varte og rakk
før uttaket kom kl 1030. Det var en lettelse og Mona ble
så glad at tårene kom så nå var det bare å håpe at pus var
samarbeidsvillig. Den hvite haren viste seg flere ganger
for oss men etter vel 100 min los fikk hun et tap like ved
oss. Tiden flyr av sted når det er tap og denne gangen
gikk nesten tapstiden ut før gjentaket kom og da gikk
hun tiden ut til full tid.

Vi var rimelig fornøyde på turen hjem og litt stolte, da
dette er 3 generasjon (Bliksfjordens Kaisa 3 ganger og
RS Kita 3 ganger ) som kvalifiserer seg til NM.
Måtte sende en melding til min gode venn i trøndelag for
å høre om vi skulle treffes i Aust - Agder, korrespondansen gikk som følger via melding; ser æ dæ på NM, svar;
Ja, bra æ ska knuse dæ, svar lykke t...! Løpet var altså
lagt og kampen mot ræven (Revhaug) var i gang ;)
NM ble arrangert av Aust Agder harehundklubb helgen
20 og 21 november. Standkvarteret var Fevik Strandhotell.
Fredag ettermiddag møtte vi på hotellet og traff både
kjente og ukjente.
Defilering og trekking av dommere ble foretatt og vi
skulle ut med Dommer Gunnar Kristiansen.
Fot fant vi med en gang og uttaket kom etter vel 30 min
,så vi så veldig lyst på det. Men det var ikke lenge vi var i
paradis denne dagen. Etter 10 min intens los ble det bom
stopp like ved oss, haren var rett og slett borte vekk...

Prøvetiden var 0800 til 15.00 og vi slapp Kaluha i håp
om å komme raskt i fot.
Det skulle vise at det ikke var det enkleste denne dagen
og vi gikk helt til kl 11 før det var fot å finne.
Uttaket kom kl 12.30 og da var det bare å krysse fingrene
for full tid. Kaluha hadde god kontroll på denne haren og
etter noen mindre tap var det med stor lettelse dommere
kunne gratulere oss med 120 min og full tid første dag.

Idyllisk.
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Noe mer los ble det ikke på oss denne dagen, så vi var
rimelig skuffet når vi kjørte tilbake til standkvarteret på
ettermiddagen.

Det ble ikke fullklaff for de andre hamiltonstøveren heller denne dagen ,så vi får komme sterkere tilbake neste
år.

Reven med R-Roma hadde kjørt full tid dennne dagen
og satt oss skikkelig på plass, så da var vi på jorda igjen
og løpet kjørt i den interne konkurransen...

Beste hamilton ble Skogsered Tero til Per Erik Hanestad, gratulerer...

Under middagen var det oppløftene. For de andre hamiltonene, både Holthe, Hanstad og reven hadde kjørt
full tid med sine hunder, så hamiltonstøver`n var med i
kampen.
Dag 2 for vår del var ikke mye å skrive hjem om.
Vi fyrte opp ca et mål med ved mens Kalhua gikk timesvis i fot uten uttak ,så dette ble kleine greier denne
helgen.

Vinner ble finskstøver FB Anja Aris så vi må vente enda
et år på en hamilton på pallen igjen.
Neste NM....da skal vi søren meg ha med en hamilton
på pallen, så det er bare å kjøre på fra 21/8 og prikke inn
DM og NM formen for NM 2016 ,til alle dere som har
hunder som er kvalifisert til å stille på DM.
Mvh
Rune, Mona og Kaluha.

Hamiltonringens effekter
Her er Hamiltonringens effekter. Ved bestilling,
kontakt Hilde Bakken, mob: 948 93 061
e-post: hilde1969@outlook.com
Fleecejakke (svart)
Collegegenser m/rund hals
T-skjorte (svart og grå)
Caps (svart)
Hamiltonboka
Klistremerke
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350,250,150,100,100,30,-

Tilbakeblikk over sesongen 2015/ 2016
NO 50415/11 R - Ranja
Etter oppfordring fra redaktøren vår om å sende inn litt
stoff til Hamilton Stikka får jeg ta utfordringen, da hun
truer med «piskeslag» for de som ikke lystrer.
Jeg begynner med siste sesong etter at jakta var over.
Tiden fra jaktslutt til jaktstart er en lang periode som må
fylles med noe.
Jeg bestemte meg for å pare Ranja ,da det var stor etterspørsel etter valper og det kunne jo være litt interessant å
se hvordan Ranja avlet. Fikk anbefaling på Nilsdrevet`s
Greven, som sto oppe i Østersund fra det Norske &
Svenske avls råd, og ett tips fra «Bekkeli`n», noe som
etter hvert skulle vise seg å bli svært bra både jaktlig og
eksteriørmessig.
Ranja fikk 6. hvalper, 4 tisper og 2 hanner, alle over 508
gram, veldig store og fine, fødselen gikk fint, Ranja var
en perfekt mor i 3 dager, så begynte moroa.
«Jurbetennelse» og begynnende «livmorbetennelse»
Uff ja hun ble kritisk syk, men veterinærer på Veterinær Høyskolen i Oslo klarte å redde livet hennes. Men
jeg kunne ikke la Ranja amme valpene så lenge kuren
varte...tre uker, det ble mange timer med tåteflasker.
Interessen for kombinasjonen var stor, og alle valpene
var bortbestilt tre uker etter paring. Det som er så mor-

R- Ranja med sine 6 søte små.

somt er at hele kullet har slått skikkelig til, flere med
premieloser og vel så det før 9 måneder, ja det skal bli
morsomt å høre fra disse til neste jaktsesong.
Valper levert og alt i orden, begynte trening mot utstilling, Ranja var ikke stilt etter hun ble jaktpremiert. Men
først var det mor som ville ha litt ferie, så det ble Sydentur pluss mange fine turer med bobilen. Ranja fikk
maaange mil ved sykkelen før hun var klar til utstilling.
Meldte på i Elverum, Jakt &Fiskedagene 8/8, Buskerud
15/8, og Vestfold 16/8. Nervøs som jeg er på utstillinger
fikk jeg Torbjørn Bekkeli som handler på Elverum, og
det gikk styggbra, ente opp med BIR og CERT.
I Buskerud måtte jeg klare meg selv, men herregud det
gikk samme veien der, BIR + CERT, dette var veldig bra.
På Jarlsberg i Vestfold dagen etter var nervene der igjen,
så her måtte jeg ha handler. Julianne Olsen fikk gleden
å gå med Ranja, BIM + CERT og NUCH, kan vel ikke
gjøres bedre på tre utstillinger på en uke.
Så begynner jakt / prøvesesongen, dette skulle vise seg å
bli rene berg og dalbane, dårlig jaktlyst, korte loser, nei
dama var ikke i form, det var så rart, hun kunne slå til
en gang i mellom, men hun var alt for ustabil for prøver.
Blei noe mer stabil etter hvert, så jeg meldte på DM i
Østfold hvor hun kom med, men det ble ikke det store,
hun klarte nå å bli plassert som nr.4, så det ble NM billett
med en 3.Ep. Men jeg måtte jo trøste meg med at hun
tross alt ble nr.4 av 20 hunder. Jo, det nå var morsomt å
komme med på NM.
Så kom en overraskelse til, oppdaget innbilt svangerskap, så da forsto jeg jo hvorfor hun ikke var i slag på
DM.
Så bar det til veterinær for å behandle med galastop, tror
jeg det het, men nei det ville veterinæren ikke gi Ranja
da hun viste at jeg skulle på NM da dette stoffet står på
dopinglista til NKK, med en karenstid på tre uker. Det
endte opp med en kur med folsyre og E vitaminer som
skulle ha bra effekt.

Bodil, Torbjørn, Øystein og gromjinta R -Ranja.

Nei, NM ble en fiasko, hun orket ikke noe i nærheten av
hva hun var god for, det ble en 18 plass.
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Så begynt hun å jage rådyr, ja hun fant ikke hare, bare
rådyr og rev, helvete hun som ikke har rørt den dritten på
lenge. Stilte henne på Ep. I Vestfold og fikk en G for rådyr jag . Noe var galt igjen, så jeg reiste til veterinær, her
ble det oppdaget kraftig halsbetennelse pluss at den ene
mandelen var ødelagt, antagelig av en pinne ned i halsen
under jag. Ny kur, stakkars jente tenkte jeg, «snart fått
mer antibiotika enn mat». Så etter kuren reiste vi til Hurdal hvor ringen arrangerte Rasekampen, dette var jo ett
spennende opplegg med mange deltagere. Ranja gjorde
det bra med en god 1. Åp og ikke nok med det blei hun
Rasemester.
Etter hvert kom Ranja tilbake til sitt rette, jaget utmerket
og hadde mange 120 min loser, så nå sto Trøndelag for
tur, en ny Ep. Jævla langt å reise, men hun var i så bra
form at det var turen hvert.
Første dagen med litt mye snø i terrenget syntes jeg 50
til 60 cm løssnø ute på myrer og hogstflater, men inne i
skogen var det nok ikke mer enn ca 30 cm.
Første dagen tok hun raskt ut, noe som kjennetegner
henne, ca 5 min, kjørte haren jevnt og trutt til full tid,

Her studeres jaktprotokoller etter endt jaktsesong. Noen
utstillingsresultater blir visst også lest.

kun med ett lite tap på 8 min, los hastighet 4,6 km/timen,
sier litt om forholdene, her var det mye kaving.
Ute på ettermiddagen kom det regn, uff dette var ikke
bra, det slo til med kulde -4 på kvelden og -8 på morgen,
ja dette lovet ikke bra. Dommeren mente det skulle gå så
jeg slapp kl 0830 med uttak kl.0905. Haren kom som ett
prosjektil avgårde, men Ranja sleit med å følge uten å si
ett eneste ord. Fikk koblet henne etter 45 min oppe ved
en bondegård, uff hun så ikke fin ut, blod fra to spener.
Jeg prøvde i ett annet terreng, men samme føret der, tok
raskt ut, men klarte ikke følge, koblet etter en time, men
da forsto jeg att løpet var kjørt, rant blod av fire spener.
De gutta som lå på samme hytte som meg ble tatt med
til andre terreng da dommerne deres hadde ordnet nye
terreng på søndags morgen, der var det puddersnø og
fine forhold, så de klarte å få tre nye Njch med seg hjem.
Dette var utrolig ergerlig. En ting er greit, når hunden er
syk som på DM og NM, men når alt funker er det veldig
leit å bli slått ut av værgudene etter en kjøretur på over 8
timer og med en hund i knallform.
Det ble en lang tur hjem.
Sesongen endte med 3x1Åp, 1x3Ep og 2x2Ep + en G for
rådyr jag på 20 min.
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Mimmibackens Maggan
Luzernerstøver
Bjørklund, Arnold, Tykkåsen 26, 4870 Fevik

Kk Raiko
Finsk Støver
Bernhus, Ørjan, Angellstien 5, 1960 Løken

Harefallet's Ekko
Finsk Støver
Rinden, Sverre, Leitelii 4, 4747 Valle

1002 SE46740/2010

1017 23797/07

1008 NO38222/09

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

0 254 3

Prøveleder:

0 246 3

77

45

12 3 4 3 6 4 4 3 6

32

2

63 106 169

15 4 6 4 8 8 6 4 8

72

42

6 2 4 5 10 4 2 3 6

30

1

1 284 2
62 120 182

67 120 187

9 4 6 5 10 10 10 5 8

0

1 294 2

12 4 6 5 10 8 6 3 8

56

9 3 6 5 10 6 8 3 6

97

58 120 178

9 3 6 4 8 8 8 4 8
41

56

12 3 6 4 10 6 6 3 6

3

1 356 1

59 120 179

12 3 6 2 8 8 8 4 8
60 116

1

1 378 1

57 120 177

69 120 189

1

9 3 6 3 10 8 8 4 6

12 4 6 5 10 10 10 4 8

12 4 8 5 10 10 6 4 10 69 120 189

1012 NO47548/12

Registreringsnummer

VILMA
Schweizerstøver
Frorud, Steinar, Elvestadveien 811, 1827 Hobøl

Kat.

Jaktlyst

Pirjo
Finsk Støver
Moseid, Kjell Jan, Mikkelsvei 13, 3750 Drangedal

Samarb/kontakt

1007 01051/08

Fotarb/evne t uttak

Nordshaugs Donna
Dunker
Larsen, Bent Vidar, Thonsveien 10, 1960 Løken

Målbruk i fot

1014 NO45582/12

Målbruk i tap

1 377 1

Arbeid i los

64 120 184

Mål - Nyansering

12 3 6 5 10 8 8 4 8

Mål - Hørbarhet

1

Egensk.poeng

73 120 193

Sum Premiepoeng

15 5 10 5 10 8 8 4 8

Premiegrad ÅP

Fb Anja-Aris
Finsk Støver
Syvertsen, Rolf, Bjørkeveien 15, 3300 Hokksund

Tot. Premiepoeng EP

1010 NO44761/11

Premiegrad EP

Hundens navn
Rase
Eier

Arbeid i tap

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

3 3

Ha

83 259 Ha

Ha

78 268 Ha
4 3 176

3 3

4 4 190

3 4 194 297 Ha

3 3 103

4 3 185 307 Ha

3 3 122

4 3 186 369 Ha

3 3 183

4 4 197 393 Ha

3 4 196

4 5 193 394 Ha

4 4 201

Tot Konk.poeng EP

21/11-2015

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode: 20/11-2015

Losdyr

Sted: Aust Agder

Lospoeng

Prøvens ref.nr: 46-15025

Ba

Ba

Ba

Ba

Sn

Ba

Ba

Ba

Sn

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Mark

Arrangør: Aust-Agder Harehundklubb

1

1

1

1

1

1

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Side:

RR-prøve
Trukket

1

Jago
Dunker
Kvisler, Clas, Kvislerveien 85, 1816 Skiptvet

Bs-Balder
Dunker
Tveit, Roy, Snertingdalsvegen 568, 2838

Nordshaugs Gard
Dunker
Ølstøren, Bård, 7316 Lensvik

1019 S30039/2007

1013 NO31604/10

1016 NO58036/10

1011 NO45578/12

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Premiegrad ÅP

90

49

9 2 4 3 8 6 6 3 8

61 110 171

12 3 6 5 10 8 6 3 8

Prøveleder:

43

9 4 6 5 10 0 0 3 6

50

68 121

53

9 4 6 5 10 6 4 3 6

7

48 102

54

54 107

53

9 3 6 4 8 6 6 3 8
12 3 4 5 10 6 6 2 6

62 119

57

9 3 6 4 10 8 6 3 8

2 221 3

0

3 223 3

0

0 226 3

3

0 229 3

53

33

3 2 6 5 8 0 0 3 6

20

1

56 120 176

1

0 233 3

12 4 6 5 6 6 6 3 8

41

86 143

57

12 3 6 5 8 6 6 3 8

3

0 237 3

52

39

6 3 6 5 10 0 0 3 6

13

1

1 239 3

0

Tot. Premiepoeng EP

65 120 185

64

Premiegrad EP

9 4 6 5 10 10 10 5 6

28

Skogsereds Tero
Hamiltonstøver
Hanstad, Per Erik, Sandmovn 3, 2408 Elverum

Registreringsnummer

Bs-Hjall
Dunker
Jokstad, Harald, Drafnkollen 86 B, 3042

Kat.

Jaktlyst

1006 NO46569/11

Samarb/kontakt

Harefallet's Molly-Pola
Finsk Støver
Bjørnstad, Vidar Åsmund, Mathias Weideborgsvei

Fotarb/evne t uttak

1018 07601/07

Målbruk i fot

55 120 175

Målbruk i tap

12 4 6 2 6 8 8 3 6

Arbeid i los

36

Mål - Nyansering

9 3 6 2 6 0 0 2 8

Mål - Hørbarhet

AKKI'S G.L VALLA
Russisk Støver
Strøm, Tore, Hogstvetveien 270, 1430 Ås

Egensk.poeng

1022 24945/07

Sum Premiepoeng

Hundens navn
Rase
Eier

Arbeid i tap

Lydighet

Kondisjon/styrke

67

Sum Konk.poeng

Ha

Ha

Ha

54

Ha
4 4 179 233 Ha

0 4

3 4 128 236 Ha

3 3 108

3 3 113 240 Ha

Ha

57 241 Ha
4 4 127

0 4

Ha
96 245 Ha
4 4 184

4 2

Ha

55 247 Ha

4 2 149

0 3

4 3 192

3 4 182 249 Ha

0 3

Tot Konk.poeng EP

21/11-2015

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode: 20/11-2015

Losdyr

Sted: Aust Agder

Lospoeng

Prøvens ref.nr: 46-15025

Sn

Ba

Ba

Sn

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Mark

Arrangør: Aust-Agder Harehundklubb

1

1

1

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Side:

RR-prøve

12
Trukket

2

13

48 101
67

53
41

9 3 6 5 6 6 6 4 8
9 4 8 5 4 0 0 3 8

R-Ranja
Hamiltonstøver
Sørhaug, Øystein, Bevervn 8, 3160 Stokke

Rs-Kaluha
Hamiltonstøver
Sliper, Rune, Voreland, 4700 Vennesla

BLOKSBERGS LILLY
Finsk Støver
Danielsen, Jørn, Korterødveien 54, 1794

1009 NO46020/10

1021 NO39228/12

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

62 108

46

9 3 6 3 4 6 4 3 8

0

15

12 3

Prøveleder:

11

46

26

0

12 4 6 5 10 0 0 3 6

0

15

57

0

72 120 192

33

46

9 3 6 5 4 4 4 3 8

79

62

20

42

9 4 6 4 10 0 0 3 6

9

83 134

0

51

9

12 3 6 5 6 6 4 3 6

6 3

68 120 188

1020 NO50415/11

Registreringsnummer

15 5 6 5 10 8 10 5 8

Kat.

Jaktlyst

1015 18978/08

Samarb/kontakt

R-Roma
Hamiltonstøver
Revhaug, Trond, Dullumgrenda 100, 7630 Åsen

Fotarb/evne t uttak

Stormoen's Trixi
Finsk Støver
Hoem, Torbjørn, Hårstadengene, 7581 Selbu

Målbruk i fot

1004 08891/08

Målbruk i tap

Gjermaa's Mira
Dunker
Brokerud, Erik, Granåsvn 145, 2750 Gran

Arbeid i los

1003 NO46545/09

Mål - Nyansering

15 4 8 5 8 8 10 4 6

Mål - Hørbarhet

Zira
Hamiltonstøver
Holthe, Svein Arne, Åsaringen 280, 7236 Hovin I

Egensk.poeng

1005 09109/08

Sum Premiepoeng

Hundens navn
Rase
Eier

Arbeid i tap

Premiegrad ÅP

Premiegrad EP

Tot. Premiepoeng EP

0

0
72 0

0 168 0

0

0 192 0

1

3 187 0

0

0 196 3

3

0 197 3

1

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

85

Ha

65 206 Ha

Ha

Ha

0 3

0 3

Ha

Ha

18

60
78

Ha

70 177 Ha

3 3 107

0 199

4 3 199

3 3 114 199 Ha

3 3

0 3

4 3 141

12 208

4 4 196

Tot Konk.poeng EP

21/11-2015

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode: 20/11-2015

Losdyr

Sted: Aust Agder

Lospoeng

Prøvens ref.nr: 46-15025

Ba

Ba

Sn

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Sn

Ba

Sn

Mark

Arrangør: Aust-Agder Harehundklubb

1

1

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Trukket

T

Side:

RR-prøve

3

Rasekamp Hurdal 5/12-2015
Rasekamp, åpen prøve, en dag!!!
Her er det mange meninger om geografiske avstander,
kostnader og det att det bare er en dag. Så kommer utfordringen med det å få noen til å arrangere ett slikt opplegg midt oppi alt annet som skjer i ett ellers fullspekka
program i oktober, november og desember. Etter jul er jo
oxo en mulighet, men da kan vi ha utfordringer med snø
osv osv. Her er det muligheter, for innspill, og forslag tas
imot med takk.
Jeg kan jo starte med ett!!! Vi kan herme litt etter finsk
og dunker. Vi kan f.eks ta ut de 10 best premierte hundene fra forrige år, som stiller på ei elite prøve. Her bør
det premieres med en gjev premie, og hause opp stemninga litt med hvem som har den beste hamilton. Skal
det gjelde både voksne og ung hund, eller bare voksne?
Snart er det årsmøte!!!
Det blei til slutt 9 stk som meldte på rasemesterskapet i
Hurdal. Det var en livat gjeng som til slutt kunne samles
utpå kvelden, for å snakke og skryte litt av hamilton.
Vær og føreforhold blei også stadig tatt opp, og når vi
våkna om morran, så hadde det selvfølgelig slått om og
det var skært i mange av terrenga. Flesteparten fikk ut

Kokken Tor.....nei, Roger var det gitt ;)
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Hamiltongjengen er samlet til lystig lag.
hara, og noen klarte da faktisk å jaga litt au. Det blei veldig jevnt mellom nr 1 og 2. Det skilte faktisk bare ett lite
poeng, og da stakk R-Ranja til Øystein Sørhaug av med
seieren forran Nipa`s Mia til Arne Steen med RS Birk til
Anders Kvebekk som nummer tre. Beste unghund blei
AM Bajas til Stian Ølstøren.
Retter en stor takk til hunde eiere, og til dommere og
kjentmenn som møtte opp, så vi fikk en vell gjennomført
prøve.

Kos ved bålet.

Rasekamp Småland
Det var med stor spenning jeg kjørte ner til moss for å
møte slipern, å reise videre ner mot småland og kosta
provet. Det gikk stort sett i kaffe, haraprat, hamiltonstøver, tyskerhara og dissa jævla rådyra da Rune…
Vel nede i småland møtte vi noen svensker og to trøtte
trøndere som var prega av turen fra gode trygge trønderlag til det sydsvenske Sverige. Huff og huff vi har dårlige minner herfra Asle og Svein-Arne. Det blei ett par
øl, og etter det litt svensk julemiddag. Herregud her er
vi mye bedre Norge!! Etter middag blei det profesjonelt,
detta hadde svenska gjort før. Med en ex militær som
gjorde rede for terreng, dommere og kjentmenn. Vi blei
ønska velkommen, og etter dette blei vi litt mer kjent
med svensker med felles hobby, og en felles kjærlighet
for hamiltonstøver`n.
Dag 1 var jeg med Rune og Kaluha. Det så da ganske
bra ut med tanke på terreng, og dommer. Her skulle det
væra hara på alle kanter, joa den har jeg hørt før tenkte
jeg!!! Kaluha fikk klar signal, og dro av gårde. Etter en
liten time i søk, og dommer sier! Detta var merkelig,
hmm tenker jeg. Ikke bra, og det viser seg att det ekstrem
været som hadde hærja der nere hadde påvirka den svenske pusen oxo. Det fantes ikke fot, på noen kanter. F….
Etter hvert tenkte Kaluha oxo detta dessverre, og sendte
en bukke jævel ut på en liten runde. Ikke no problem sa
Sliper`n, men dommer`n var ikke enig. Hunden har ikke

Rasemester Joreälvens Ita sammen med sine eiere.

Asle og R-Sacha - Svein- Arne og Ronja - Rune og RSKaluha.

lov til jage bokk neri der. En skuffet hundefører og bikkje møtte meg ved bålet, og snipp, snapp snute, så var
det eventyret ute.
Etter dag 1 var det ikke mye positivt å høre. Alle hadde
det samme å fortelle. Dårlig fot, og minimalt med premieloser. Dette skulle vi ta igjen på kvelden tenkte vi. Med
en Sliper på vei hjem, tok to trøndere, og en trøgsting
på seg oppgaven med å skjenke full no svensker, og det
klart vi da. He he.
Dag 2, og jeg blir med Asle og Sacha på tur med den tidligere ex militæren. Slipper Sacha i ett greit terreng, og
kommer i fot ganske så fort, men Asle er negativ. Ho sku
da for faen ha tatt ut!! Joa, sier jeg. Det kommer nok. Det
gjorde dessverre ikke det. Timene gikk, og været gikk
fra minus til pluss, og dermed var det snipp, snapp snute
der oxo.
Vi reiste deretter for å høre på ei svensk bikkje, men det
gikk ikke stort bedre der. Bestemte oss da for å reise til
Svein-Arne, og Ronja. Etter en liten prat med hundeier,
så sier jeg at det blir ikke los utta værme, og jaggu blei
det los. En liten tysker kom i veien og Ronja trykka på
ei lita stund, men etter hvert blei det borte i veier, hus og
hester. All ære tell den hund som klarer å jaga neri der….
Gratulerer Sverige med seier i rasekampen, og med årets
rasemester.
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Prislista

Plats 2015 Kostaprovet Internationell Elitklass 2015-12-07

Komm Klas Sandberg 076-6775691

Fullm Jan-Erik Berg 070-3972152

Landskamp

Ekl

Plac

2
0

3

1

60
21

1
0

3

120
31

55
22

1
0

3

3

120
47

50
59

1
3

3

4

40
60

56
58

3
3

3

5

56
120

53
58

3
1

3

6

0
0

0
24

0
0

0

7

82
93

58
56

2
2

0

8

SE23001/2011 RR BOTTENFJÄRDENS JONNA Johan Axelsson, Mariefred 070-8362306
SE48429/2010 RR SE JCH JOREÄLVENS ITA Magnus Frisk & Marita Lindholm, Vilhelmina 070-5182134

15
14

20
24

0
0

0

Ham

9

15-12-08
15-12-07

S11390/2006 RR SE JCH SE UCH GÖINGEBYGDENS FIXA Tommy Blomqvist, Ljungby 070-6920762

67
0

58
25

3
0

0

Ham

15-12-08
15-12-07

SE28040/2013 GOLDREVS AZZY Mikael Käll, Eksjö 070-6427063

41
56

55
57

3
3

0

Ham

15-12-08
15-12-07

22
57

0
3

15-12-08
15-12-07

SE27045/2012 J RR BOSSMÅLAS LIZZY Kent Allansson, Påryd 070-3980588
J

9
59

0

Fin

SE52705/2011 J RR BIABYS HEKLA Christer Lundborg, Hjortsberga 070-6686273
J

0
21

22
24

0
0

0

Fin

43

54

3

0

Datum

Ras

Hund, Regnr, Namn, Ägare

15-12-07

Fin

15-12-08
15-12-07

SE43548/2013 J RR TULLBERGETS LIAM Kenneth Sandgren, Färjestaden 072-2394607
J

Ham

SE57964/2011 RR KNEKTA GÄRDETS RONJA Kent Johansson, Alvesta 073-4295229

15-12-08
15-12-07

Fin

15-12-08
15-12-07

S34799/2009 J RR BOSSMÅLAS IXO Sven Hjälm, Mönsterås 070-2100575
J

Små

15-12-08
15-12-07

S34204/2007 J RR LISAGÅRDENS AZZI Tore Nilsson, Åseda 076-8412117
J

Fin

SE47498/2010 SE JCH RR ANTE Jan-Erik Lundkvist, Tingsryd 0730-214178

15-12-08
15-12-07

Ham

15-12-08
15-12-07

S58753/2007 J BERGASKOGENS KING Bo Johansson, Ankarsrum 070-6979155
J

Fin

15-12-08
15-12-07

SE51100/2011 J RR BELGER DU NORD EDWARD Björn Gustavsson, Tidaholm 070-6846488
J

Fin

15-12-08
15-12-07

SE23476/2010 J RR ÄRJEMARKENS BELLA Fredrik Björklund förare Liselotte Karlsson, Vetlanda 0760-381982
J

Fin

15-12-08
15-12-07

15-12-08

Prislista

Plats 2015 Kostaprovet Internationell Elitklass 2015-12-07

Komm Klas Sandberg 076-6775691

2
3

Ras

Hund, Regnr, Namn, Ägare

15-12-07

Fin

15-12-08
15-12-07

SE36437/2010 J RR ALEX Karl-Olof Karlsson, Värnamo 070-8937352
J

Ham

NO50414/11 R-SACHA Asle Rundberg,

15-12-08
15-12-07

Ham

NO35238/14 RONJA Svein-Arne Holthe,

15-12-08
15-12-07

Ham

NO46020/10 J RS-KALUHA Rune Sliper, Vennesla NORGE +47 90820014
J

Eg

Val

52

54

3

95
30

58
23

120
9

2

Sida 1 (2)
Fullm Jan-Erik Berg 070-3972152

Landskamp

Datum

15-12-08

1

Drev

NORGE +47 92810481

5
NORGE +47 92880503

4
6

Drev

Eg

Val

7

23

0

Ekl

0
0

24
24

0
0

0

0
8

20
21

0
0

0

28
0

23
0

0
0

0

0

0

0

0

Sida 2 (2)
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Førjulsesongen med
Morkheias Zita
Zita har passert fire år og begynner og bli ei stabil harabikkje. Denne sesongen har hun vært ekstrem god og
rask til å få pus på beina. Vi hadde kull på henne i 2015
med RS-Basse noe som resulterte i 8 friske fine valper, 4
hanner og 4 tisper. Valpene ble etter hvert plassert i gode
jegerhjem fra Eksjø i Sverige i sør til Malvik i nord. Vi
hadde i utgangspunktet tenkt og beholde ei tispe selv,
men da Bjørn Arne Kulseth måtte avlive sin champion
Karna, så fikk han kjøpt Raita av oss og vi beholdt Emil
selv. Så får vi se hva den karen gir oss av opplevelser
etter hvert.
Vi starta treninga forsiktig opp i august, da sommertreninga med løping og sykkel i år hadde blitt minimal med
tanke på keisersnitt og valpekull. Men dama viste fort at
i år hadde hu tenkt og vise’n far at hu hadde knekt enda
noen koder når det gjelder det og jaga hara. Zita er ei tispe som til tider jager med en voldsom fart, noe som ikke
har gått like bra hver gang for å si det sånn…. Men i år
klarer hu å senke farten når det blir vanskelig, og vi har
hatt mye mindre overjaging og unødvendige tap fordi
jenta har trudd hu kan ta igjen samtlige harer hu har ute.
Etter noen dager med forhandlingsteknikk ovenfor samboer Siv Elin, så meldte vi på damekampen i slutten av
september. Dette har Siv vært med på en gang før, den
gang med Rb-Ronja, så undertegnede vet at dette er mye

Prøvevinnere av Damekampen 2015.

Zita.

verre for den som sitter hjemme enn hu som er hundefører… Tror nok disse damene tar mye lettere på dette enn
oss kara. Kanskje vi har noe å lære? Kose oss mer med
hobbyen og ikke ta det like seriøst hver gang. I hvert
fall så tikket det fort inn melding om fot, og like fort inn
melding om los. Losen gikk visstnok et stykke ut etter
hvert, så både hundefører og dommer måtte følge på for
å ha kontroll på hu. Litt over elleve var det full tid, og de
koblet etter fem timer, da hundefører nok syntes det var
greit å få dyret i bånd når hu først hadde sjansen….Det
ble noen spennende timer i påvente av dommermøte,
men når resultatet var klart så sto Zita og Siv igjen som
prøvevinner med 194 kp og 1.åp, Eneste hund med 1.åp
under prøva. Må innrømme det kom ei lita tåre, da jeg
syntes disse jentene er tøffe som stiller opp på dette. PS.
Siv hadde opptelling i meldingsboksen sin, og hundeeier
hadde visst sendt over 50 sms i løpet av dagen….:)
Fjelljakta 2015 foregikk på sedvanlig vis i Vestre Slidre.
Noen brukbare loser ble det her og, pluss noen harer.
Meldte på eiker/modum prøva 19-20. november med
et håp om å kunne få championatet, men har vært med
såpass i dette gamet jeg og at jeg vet at prøver er prøver… Første dag var vi i Sigdal, hadde kommet to cm
snø om natta med ei litt stygg skorpe av gammel snø under. Slapp 0800, fot registrert 0815 og uttak 0830. Denne
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losen dro rett ut 2 km så vi måtte bare komme oss opp
på ei høgde for å få kontakt med losen. Dommer var på
«losmedda» og kontrollerte rett vilt for sikkerhets skyld,
så satte vi oss med kaffen og bare slappet av. Dette ble
en slitelos, det virket som hu aldri kom skikkelig innpå
hara’n og det endte i tap etter 98 minutt. Tapstida gikk
ut, og etter hvert så begynte hu å rekke over igjen mot
uttaket. Pus hadde nok vendt nesa hjemover, men hu var
da så langt etter at stille var det. Valgte å koble klokka
1300 pga litt tøft føre for beina med tanke på at vi hadde
en dag til vi skulle gå. Neste dag var vi i Skotselva med
noen få kuldegrader og litt nysnø. Samme forløp som
dagen før med uttak 0830, denne hadde hu veldig bra
trykk på i litt over 90 minutt før han bestemte seg for
bare å begynne å stikke og gå opp igjen og opp igjen.
Men hu klarte da og holde det i gang til 120 minutt og
vel så det var passert. Blåste hu inn fra tap ved halv to
tida og vi hadde oppnådd målet med 1.ep og NJ(D)CH.
Totalt ble Zita nummer tre på prøva.
Hu starta løpetid i romjula så da er vi klare for evt. flere
prøver på ettervinteren. Vurderer enten en sverigetur el-

Zita.

ler en start til her hjemme. Kunne jo vært morsomt og
vært med og kanskje kjempet om det gjeveste fatet et år
også i og med det har gått så bra før jul.
Vi har vel så vidt snakket om et nytt kull om et år, da
blir det mest sannsynlig en tur til Sverige for å finne en
egnet partner.
Zita har sine feil og mangler som alle de andre hundene
jeg har hatt, men hu har noen veldig viktige egenskaper
på plass. Meget stor jaktlyst, usedvanlig god til å ta ut,
bra mål, sterke labber og ikke minst en grenseløs snill
hund 365 dager i året. Denne hunden har vært med på
det meste og viser aldri tegn på å bli stresset eller satt ut
av balanse. Hun kan være med løs på treningsturer hele
året, og går løs på tomta.
Så får vi håpe hun kan gi noen av disse egenskapene
videre til sine avkom.
Vi sees på treffet i mai.
Zita under jakt med jaktkompis Per Briskodden.
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Rune Briskodden

Saltbakt hare med sprø potetputer, kastanjer,
krokettpoteter og sauce cognac

1 stk hare, skinn- og hodeløs
2 kg salt
4 stk egghviter, stivpisket
Forvarm en ovn til 200C.

Varm opp melk, vann og smør til 80C. Tilsett mel og
rør inn et og et egg. Ha i sprøytepose med typ uten
spor. Sprøyt ut lange pølser og porsjoner. Legg på
frys. Vendes i mel, egg og brødkrum og frityrstekes.

Smør et stekebrett med olje. Plasser haren på brettet. Bland sammen salt og eggehvitene. Smør massen
over haren til du får en hvit «kubbe». Sett i ovnen i
1,5 time. I bål må nok mer tid påregnes, omtrent 3-5
timer.

Sauce coqnac
2 stk sjalottløk, terninger
½ stk gulrot, terninger
1 stk selleristilk
1 stk laurbærblad
2 dl rødvin
2 dl coqnac
1 l okse-, kylling- eller kalvekraft
1 kvast timian
Harebein, rå
1 ts kastansjesirup
4 ss usaltet smør
Forvarm en stekepanne.

Potetputer
8 ss kastanjemasse (like mengder hakkede kastanjer,
dadler og fiken)
16 stk potetskiver, 1 mm tykke, små sirkler 5 cm
16 stk potetskiver, 1 mm tykke, små sirkler 8 cm
4 ss smør
2 stk egg, vispet
Stek alle skivene forsiktig over medium varme til de
blir myke. Fyll med fyllet på den lille sirkelen, forseil
med egg og legg det store lokket på toppen. Sprøstekes og saltes
Krokettpoteter
50 g melk
50 g vann
50 g smør
55 g mel
2 stk egg
2 stk egg og vann
5 dl mel, salt og pepper
5 dl brødkrum

Brun av harebeinene og grønnsakene. Ha i rødvin,
coqnac, timian og laurbærblad, reduser til halvparten.
Ha i kraft og reduser til halvparten. Monter inn smør
og sirup rett før servering. Smakes til med salt.
Server med ønsket grønnsaker, kastanjer og sopp og
en deilig glass med rødt.
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En harejegers mange
unnskyldninger.....
Etter å ha bodd sammen med en harejeger noen år var
det virkelig på tide å ta frem pennen. Jeg har gjennom
de mange, og meget detaljerte fortellingene til min
bedre halvdel gjenopplevd både høydepunktene og
nedturene i hans «jegerhverdag». Noen ganger handler
de om flotte skogsturer med fine loser, andre ganger har
det vært stor storm. Men de dagene det har vært dårlig
med los har det heldigvis vært bra fyr i bålet.
Personlig er jeg ikke veldig glad i skogen, jeg er oppvokst med mye asfalt rundt meg. Det tok derfor litt tid
å venne seg til livet med en jegermann, som prioriterer
skogen foran alt! Hvordan skulle jeg klare å bli tilfreds
med dette? Nå som jakten, gjennom mannen, var blitt
en del av mitt liv måtte jeg ta grep, og jeg startet med
mine mentale tankemønstre. Jakt høres jo spennende
ut, og det er jo tross alt en meget sunn hobby! Vi skulle
jo snart få en sønn sammen, det er jo veldig fint at han
får oppleve naturen. Det var spesielt én tanke som vekket interessen i meg, mannens jaktglede kan gjøre at jeg
får et «ja» til mitt spørsmål om familiehund.
Jeg har alltid vært en som er glad i å lese og studere
ting, harejakt var nytt for meg og spesielt de hunderasene som er brukt. Har hatt hund hele livet, men aldri
satt meg voldsomt inn i hva en brukshund krever, og
hvordan de brukes. Gubben var sikker på valg av hund,
i dag vet også jeg at valget var det aller beste, det ble
selvfølgelig en Hamiltonstøver.
Som de fleste her vet hadde vi litt uflaks med vår første,
som viste seg og være dverg, men han ble en flott kose
hund, de få månedene vi var så heldig å ha han. Så
ble det hund nummer 2 som vi er meget fornøyd med,
Furukollen`s Bajazz.
Etter at hunden var i hus var det på tide for meg som
ikke ville være med så mye i skogen, å finne ut av det
teoretiske. Jeg søkte på nettet og leste meg godt opp
på hva harejakt var, gubben var også flink til å lære
bort, men fordi spørsmålene mine bar preg av at jeg er
oppvokst i by, ble han ganske så lei av å repetere det
han selv trodde var allmennkunnskap.
Når det mest grunnleggende satt, lærte jeg meg både
jaktprøveregler og utstillingsregler, for om vi først skal
ha en brukshund, skal den brukes på prøver også. Tror
jeg i dag er en av få damer som kan masse om harejakt
og prøveregler, men som kun har hørt noen få loser fra
kjøkkenvinduet når Bajazz gjør sitt beste oppi åsen her.
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Men tilbake til det som var min motivasjon for å skrive
dette. Jeg fant fort ut at beste måten å lære om jakt på
er å høre på alle rundt meg som har jaktet i mange år,
med sine ulike hunder og i forskjellige terreng.
Etter noen titalls historier har jeg funnet et mønster,
som jeg har lyst til å dele med dere. Alle jakthistorier
hvor hunden har tatt ut er jegeren veldig stolt av, men
de historiene som fascinerer meg mest er de der det
ikke blir noen los. For uansett så er det aldri hunden
eller jegeren sin feil. Det finnes alltid en veldig god
unnskyldning, som forklarer det hele.
«Det starter som regel med en gang det kan slippes»,
«Det er alt for varmt», «Sensommeren setter inn»,
«holder gradene godt over 20 på dagen»
Selvfølgelig stemmer det, og av hensyn til hunden og
dens helse kunne det bare slippes tidlig morgen eller
kveld/natt. Men om det likevel ikke ble los, var det
«fordi det var for varmt».
Men varmen varer jo ikke evig i Norge, og på høsten
kommer stort sett regnet, noe som byr på nye utfordringer for en jeger. Om hunden da ikke tar ut, er grunnen
enkel: «Det er for vått». Utsagnet i seg selv er jo sant,
jammen er det vått når det regner.
Så har de jo alltids sauene, som det passer fint å skylde
på en vakker høstdag. De er ute og nyter siste rest av
marka, og fordi disse flotte hundene er strømmet for
sau, blir de naturligvis litt skeptiske i møte med sauen.
Så om hunden gir seg på en beiting, eller kommer rett
tilbake til jegeren er det sannsynligvis fordi den har
møtt på sau, og valgte derfor å gi opp haren.
Været er jegerens største fiende, og på høsten har det en
tendens til å blåse litt. Det hender også at det blir antyd-

holdene nå som en unnskyldning for mangel på los.
«Haren begynner å bli hvit, det fører til at den sitter
hardere og er mer vanskelig å få ut». Det er jo et snev
av sannhet i noen av de mange unnskyldningene, den
er jo i perioder lett synlig, da vil den vil jo selvfølgelig
gjemme seg til den igjen har riktig farge.
Etter hvert blir høsten til vinter og snøen daler ned,
dette er for mange helt perfekt, og jegerne setter av
sted for los på snøføre. De vil se den flotte hvite haren
bevege seg elegant i terrenget, det er en selvfølge at det
blir los denne dagen, MEN hvis det ikke blir, så var det
«for mye snø», eller «for hard Snø», eller for «lite/gammel snø».
Sist men ikke minst så kan gradestokken krype nedover, det kan faktisk bli for kaldt selv for en jeger. Da
står jegeren opp, ser på gradestokken, lufter hunden
og legger seg godt under dyna, for heller å drømme
om neste sesong. For neste sesong kommer til å bli så
perfekt den!

ning til det jegeren kaller «kraftig storm», dette hvis
ikke hunden tar ut den dagen det blåser. Mye vind er
gyldig grunn for «lite lukt» eller at «hunden muligens
hadde los, men den kunne ikke høres, da vinden og
trærne lagde for mye støy».
Så nærmer vinteren seg, frosten ligger som et teppe
over skog og mark, og forholdene er vel mer optimale
for en harejeger, men like optimalt fungerer snøfor-

Alle disse unnskyldningene er vel det som holder motet
til jegeren oppe på de mindre gode dagene i skogen.
Og jammen er jeg glad de har disse unnskyldningene,
for jeg vil da nødig at min vakre Bajazz skal få skylda.
Og hadde det ikke vært vær og vind sin skyld så hadde
nok alle harejegere endt opp med en kennel, i håp om å
finne den hunden som aldri slår feil, og alltid har los.
Jeg ønsker alle Hamilton folk en god sommer, og lykke
til med jakta til høsten. Håper ingen av dere trenger å ta
i bruk noen gode unnskyldninger.
Hilsen fascinert.

Ved en kvileplass
Eg kom der ein efta på heimtur frå fjelle’
og stana og såg meg omkring.
Og gøymt millom stein, på eit vindstille stelle,
låg det att kol i ein haug bak ei helle
og kviskra om gagne ting.
Ein gong kom der ein kar der og sette ned sekken,
han nådde vel kanskje eit mål.
Han tok med seg kjel’n sin, og gjekk burti bekken.
Og her på de turre og vindstille flekken,
her fann han livd åt eit bål.
Han lunka på kaffen, la innpå og brende,
og fyra med måså og kvist.
Eg sette meg ned der og syntes eg kjende
at teven tå kaffe’n hass låg att i lende’
frå da han var innom her sist.

Det kolet som låg att, vil framtida gøyme,
for tida brer over med måså og lyng.
Men slikt som ein fjellvandrar aldri vil gløyme,
det leitar han fram att når tankan’ får strøyme
attende dit fjellbekken syng.
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Menneskets beste venn
Det var ein heilt alminnelig søndag hvor min kone min
svigerfar og min sønn på seks år skulle ta ein søndagstur
i skauen,selve løypa var ein rundtur på ca tre km hvor
ein går rundt et vann og innpå flere skogsveier.
Guttungen sprang avgårde innover i rykende fart med
taiga i hælene. Eg ga han beskjed om å ikkje springe så
langt foran fordi han var ikkje så kjent i terrenget.
Etter ca ein km kom taiga tilbake til meg å dunket snuten
hardt i min venstre hand,eg kikka rart på henne å tenkte
,ka e d så feile hu, to ganger dunket hun i neven min å
kikka meg i øynene,eg husker eg sa til kåna det va nå
merklig oppførsel på bikkjå.
Når me hadde gått to km og innpå ein ny skogsveg forsto
me at guttungen hadde gått seg vill,det var ein plass hvor
skogsveien delte seg, her hadde han nok gått til høyre
istedenfor venstre som han hadde fått beskjed om, kånå
begynte å bli mildt sagt i lettere panikk,eg gjekk tilbake
ca femhundre meter å ropte,ingen svar. Guttungen var
vekke å taiga var vekke. Etter ca tyve minutter står eg
ved ei stor myr,der ser eg taiga som er på vei mot meg og
til min lettelse kommer guttungen stabbende ca to hundre meter bak henne, eg husker eg fekk ei tåre i øyenkroken da eg såg dei begge.

Taiga.

Victor så min sønn heter, fortalte at taiga tok han igjen
etter ein stund, når han hadde sikkert gått feil i tyve tredve minutter utover langs et vann, tispa begynte å hoppe
i sirkel rundt han mens hu bjeffa konstant men hvis han
følgte etter henne roa hu seg og faktisk viste Taiga veien
mot meg. Eg trur han må ha gått ca to til tre km feil, og
nå forsto eg at taiga prøvte å varsle meg at han hadde
gått feil,derfor den bankingen på handa mi og blikkontakten, denne historien forteller at støvere har mer mellom ørene enn å bare jage hare. Taiga var fem år når
dette skjedde, hu blei ti år gammel å eg skaut over femti
harer for henne,ein hund eg aldri kommer til å glemme.
Mvh Victor Karlsen

RS- Eir
Rs- Eir NO46023/10 (Nuch njch R kompis-Nuch njch
Rs Kita) ble uch 2015.Hun har3x1ak på jaktprøve. Hun
er en utrolig grei jakt og familiehund og fungerer utmerket i hundeflokken med mine pointere. Jeg bare håper på
at vi kan greie å holde på de gode egenskapene i rasen
og at vi slutter opp om vårt avlsråd og om våre ledere i
ringen.
Mvh
Ole Ivar Frømyr
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Rs- Eir NO46023/10.

Damekampen 26/9-2015
lig driv på det idag ,men vi så ganske
lyst på det da haren passerte oss på 2
meter i veien. Kaluha kom i fint drive
et par minutter etter i veien men etter
hun var passert oss var det som haren
hadde fått vinger og borte var han.

Fredag 25/9 reiste jeg og min venninne Janneke for andre gang inn med
RS-Kaluha på damekampen på Viubråtan der Norsk Hareundklubb arrangere egen jaktprøve for damer.
Fredags kvelden da dommer og terreng var trukket var det tid for grillmat
og sosialt.
Praten gikk livlig og det var mange
spente damer som gikk tidlig til sengs
for å være klar for lørdagens prøve.
Jeg selv hadde trukket Gjert Sundtvedten som dommer og terrenget var
hans privat terreng der han hadde kontroll på hvor harepysene holdt til ;-)
Vi slapp Kaluha kl 0700 lørdags morgen og hun forsvant raskt og på jakt etter godlukt.

Hun jobbet godt på tapet men fant den
ikke igjen. Samlet lostid ble ca 40 min
noe som holdt til en 5 plass som jo var
bedre enn året før og jeg var fornøyd
med jobben Kaluha gjorde denne dagen :-)

Kaluha.

Tiden gikk før uttaket endelig kom kl 0930 og da var det
bare å håpe at hun kunne klare å holde pusen på beina
så lenge som mulig. Det virket vanskelig å holde ordent-

Farmors haregryte
1 Hare
Litt spekk
Smør
Salt
Pepper
½ l vann
½ l melk
Til saus:
1-2 ss smør
Litt hvetemel
Ca ½ l sjy fra stekingen
2 dl sur fløte
Salt
1 ts sukker
Skyt en hare, gjerne tidlig om morgenen så den er
i godt humør, og flå og stell den til steking. Ta vare
på innmat som lever, hjerte og nyrer som kan kokes sammen med restene av steken til stuing senere.
Knekk bena og ryggraden forsiktig uten å rive i kjøttet så haren kan ligge flat i pannen. Spekk haren langs
ryggen og i i lårene og gni den godt inn med salt og
pepper.

Det ble hamilton på topp med
Morkheias Zita til Siv Elin Ulfsnes så
vi gledet oss over det og kommer sterkere tilbake til neste år. Gratulere så
mye til Siv og Zita.

Håper det er flere damer / jenter med hamilton som stiller neste år. Dette er moro....
Hilsen Mona og Kaluha

Brun smør i langpannen på ovnen og brun haren på
begge sider mens langpannen står på ovnen. Sett steketermometeret inn i det tykkeste kjøttstykket, og
pass på at det ikke berører ben. Dekk haren med et
stykke bakepapir og stek den i ovnen på lav temperatur ca 120 °C til haresteken får en kjernetemperatur
på mellom 70 og 75 °C. Harestek har lett for å bli
tørrstekt. Bland derfor melk og vann og drypp blandingen ofte over haren under hele steketiden.
Av smør, hvetemel, og silt sjy fra stekingen lager
du en tykk lysebrun viltsaus. På slutten av kokingen
tilsetter du den sure fløten og smaker til med salt
og pepper. Del haren opp i serveringstykker der du
knekte bena, og legg stykkene på fat. Hell litt av sausen over haren før servering. Server med gode, dampede poteter og grønnsaker.

Bon Appétit
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Hamilton stoff fra det
blide Sørlandet
Hamilton fra Sørlandets Harehundklubb som er stilt på
prøve denne sesong:
Buktas Buster 1 åp, i klubbmesterskapet, Gunstein Aurebekk
Voredalens Stella 2 x 1åp, Rune Sliper
Voredalens Fant 1åp, Martin Godtfredsen
Trajskogens Nico 2åp, Martin Godtfredsen
GR Dina 1åp, Nils Nilsen
R Bob 3åp og godkjent RR, Asbjørn Linde
2 Hamilton stilt på prøve i Telemark:
Morkheias Mikki 1Ep og prøvevinner samt Njch, Poul
Pettersen
Rs Kvita 1åp,1 Ep samt Njch, Øystein Dalen.
Nå er det fortsatt ei uke igjen av prøvesesongen, så mulig noen resultater ikke kommer med. Vi har ett ganske
bra hamiltonmiljø her på sørlandet ,og det er gøy.

Asbjørn Linde lytter til losen fra R Bob som jeg dømte før jul.
En trivelig hund med kjempe jaktlyst!

Det viktigst av alt er vel rekruttering , og det er vi sørlendinger knallgode til. Jostein og Martin har blitt tent på harejakt.
Her sammen med Leverhøgens Centa.
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DM Distrikt 3 Telemark Harehundklubb
Her stilte vi med 2 Hamilton. Sliper og undertegnede.
Sliper kjørte 120 begge dager og ble prøvevinner med
Nm plass! Grattis.
Min egen Centa lå bra an etter første dag med full tid,
men sleit litt andre dagen og ble nr 7.
Vennlig hilsen Geir Raen

Haren på bildet er fra første dagen da den gikk under ei hytte
i losen til Centa. Da hadde hun heldigvis akkurat full tid!

NO 46020/2010 RS- Kaluha 1 Ep 391 kp og S 27791/2007 Leverhøgens Centa 2 Ep 281 kp.

Eliteprøve Trøndelag
Trøndelag Harehundklubb arrangerte Eliteprøve 4.-7.
februar, med 6 norske Hamiltonstøvere. Det kom masse
snø i forkant av prøven, så det ble et tungt føre for de fleste.
Av de 16 hundene som startet begge dagene, gikk 12 til
1.EP, 4 av disse var Hamilton. Beste Hamilton ble R-Fia
til Eyvind Christiansen, med 368 pp -385 kp, hun ble Nr
2 på prøven. Nest beste hamilton ble Guffen til Gunnar
Hartmann med 366 pp - 382kp, etterfulgt av Odin til Arnt
Aune med 354pp - 369 kp, Nipa’s Heidi til Rolf Gyllan
med 331pp - 345 kp, R-Ranja til Øystein Sørhaug med
191 pp - 201kp og Ronja til Svein Arne Holte med 58 pp
-62 kp ( startet kun 1 dag).
Mvh Monica

R- Fia.
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Noen lurer......hvor er de beste
postene????
Ingen vet hvor haren hopper, heter det. Men noen vet mer enn andre.
Harejakt
Under harejakt dreier det seg i det store og hele om deg,
bikkja og haren. Ordtaket «ingen vet hvor haren hopper»,
er på mange måter et betegnende uttrykk. Det er imidlertid
med harejakt som med annen jakt, det å være godt kjent i
et område er ofte avgjørende for resultatet.
Dette er en rolig og billig jakt.Haren er utbredd over det
ganske land. Fra havkanten til de høyeste fjelltopper. Harejakt betyr heller ikke så mye økonomisk, og fortsatt kan
en skaffe seg billig jakt. I og med at det ikke står så mye
på spill, blir også harejakta mer avslappende enn annen
jakt hvor en er avhengig av mer mannskap, organisering
og mye tidsbruk for å fylle kvoten.
De beste posteringstips til harejakta:
Post ved veien, men ikke på veien. De fleste harejegere
slår seg ned på stolsekken i veikanten. En grusvei hvor det
krysser inn en liten sti fra den ene eller den andre siden, er
ofte den sikreste posten for å få et glimt av haren, men vil
på ingen måte anbefale å skyte en hare på veien. Når du
skal skyte , så er det å foretrekke å gjøre inne i skogen et
stykke borte fra veien. Bikkja skal ikke venne seg til at det
ligger en død hare i veien, hvor det er mange andre lukter
som ødelegger.
La bikkja di lete selv
Mange ganger vil du oppleve at hvis en bråstøkker haren
i losen, enten det er i grusvei eller ute i skogen, kan det
fort bli tap for bikkja når den kommer dit haren ble støkt.
Hvorfor dette skjer, vet jeg ikke, men enkelte hevder at
hvis haren blir bråskremt slipper den ut mindre lukt, og
følgelig blir det verre for bikkja å holde sporet. Når du
først har vært uheldig og bråskremt haren, og du ser at

Fin post!
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bikkja mister sporet, vil du gjerne hjelpe til. Du reiser deg
fra stolsekken og begynner å rope til bikkja for å styre den
inn på riktig spor. La heller bikkja selv finne utgangen fra
stedet - selv om dette tar lang tid. Bare ved egen erfaring
kan bikkja bli bedre på dette senere.
Vent lenge på posten...
I tillegg til god hørsel, er harepus i likhet med de fleste
andre av skogens dyr også utstyrt med godt syn. Enkelte
jegere gjør den feilen at de skifter posisjon for tidlig når
losen starter. Det vil si før losen har satt seg skikkelig. I
den første halvtimen kan fort pus sette seg til å vente litt
for å sondere den som kommer bak. Da er det fort gjort å
støkke. Noe som naturligvis ikke er gunstig for bikkja.Så
det å være godt kjent i et område er ofte avgjørende for
resultatet.
Gode steder å finne hare...
En god harebiotop er blandingsskog med god undervegetasjon, gjerne ispedd litt eng. Eksempelvis setervoller. Her
har det i årtier vært husdyr, og ettersom pus liker å hoppe
etter stier, ender fort turen opp på eller i nærheten av setervoller. Stier som krysser hverandre, som her, er ofte gode
hareposter.
Gjerder: Problemet med innmark er at de inngjerdet. Pus
hopper elegant igjennom nettingen, noe som ofte skaper
trøbbel for den som kommer bak. En post i nærheten av en
setervoll er derfor et egnet sted å postere.
Myrer: En myrstripe, bare den ikke er for bløt, kan være
en fin harebiotop. Og da gjelder å se seg rundt etter egnede
steder, som små stier hvor pus kan komme hoppende. Da
sitter du sjelden lenge på stolsekken før det kommer et
beskrik. Noen ganger kan det ta litt tid før uttaket kommer. Det eneste du hører er av og til noen korte støt. Noe
som slettes ikke er uvanlig og heller ikke betyr all verden.
Tvert imot vil jeg si at enkelte støt bare er positivt. Da

vet du at bikkja jobber. Spenningen stiger når beskriket
kommer og losen starter. Avstanden mellom hare og bikkje varierer og kan være alt fra to til mer enn ti minutter,
men bikkja nyanserer losen. Kjenner du hunden din godt,
kan du nesten på losen høre hvor langt bak den er. Noen
ganger tar pus skikkelig ut. Kanskje helt til fjellet. Da er
det ikke uvanlig at den legger kursen til høyeste topp med
mindre den finner ei fin steinrøys den kan krype ned i.
Den gjemmer seg under hytter. I enkelte hytteområder har
hytteeiere blitt arge og gått til anmeldelse av harejegere,
fordi losen har gått rundt hyttene. Det er fordi at harer har
søkt gjemsel under hyttene. Det er ikke så rart at de søker
tilflukt der. De er trolig født der. Derfor er det også naturlig for disse å gjemme seg der.

Lang los er ikke dyreplageri
Noen tror det er dyreplageri når bikkja loser slik over tid,
men pus er en smart kar. Det å flykte fra fiender er normaltilstanden til en hare. Den gjør det hele tiden, og har som
oftest full kontroll. Den kan like gjerne krype innunder en
stein som den kan hoppe opp på en stein og bli liggende og
trykke. Jeg har hørt historier hvor pus har ligget rolig på
en stein, men røpet seg da jeger tok bilde av hund og hare
i stedet for å skyte. Pus hørte klikket og lettet på et øre. Da
røpet den seg og losen var i full gang igjen.....

Nye champions
Følgende har søkt og fått innvilget Championatet av NKK 2015/2016

S43666/2009 Trajskogens Nico NUCH til Martin Godtfredsen. (Far: N SE UCH N JCH R Kompis – Mor: RR
Rånedalens Bella S59237/2005)

NO44346/12 Furukollen’s Bajazz NUCH til Frank Vidar
Rognstad. (Far: Lassebos Figo S48455/2006 –
Mor: Gråbeinmyra`s Emmy 01971/05)

NO46023/10 - RS- Eir NUCH til Ole Ivar Frømyr. (Far:
N SE UCH NJCH R Kompis 15250/06 – Mor: RR N JCH N
UCH NMEP10 Rs- Kita I 12504/05)
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NO50415/11 R-Ranja NUCH til Øystein Sørhaug.
(Far: N J(D)CH N UCH RR Ludde NO49965/09 –
Mor: N SE J(D)CH R- Roma 18978/08)

NO34922/12 Jomåsknuten’s Uno
NJ(D)CH til Trond Helge Nyseter.
(Far: NJ(D)CH NUCH Stoj 13125/04 Mor: Nani 14768/08)

NO44753/11 - NUCH Ira til John
Andre Sverkmo. (Far: RR SE JCH
SE UCH Västbovallens Key S
43968/2007 – Mor: N JCH Rejna
20767/07)

NO57738/11 Morkheias Zita NJ(D)
CH til Rune Briskodden. (Far: NUCH
NJCH Spärns Rapp S 59215/2001 Mor: Tanja NO49968/09)

Flere NJ(D)CH kommer.....disse er innstilt, men mangler godkjenning fra NKK

NO41100/13 - RS Kvita til Øystein Dalen. (Far: Hagets Jazz
S 37070/2008 - Mor: RR NJCH NUCH NMEP10 RS- Kita I
12504/05)
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NO57734/11 - Morkheias Mikki til Poul Harald Pettersen
(Far: NUCH NJCH Spärns Rapp S 59215/2001 – Tanja NO
49968/09)

NO52368/12- SR Kompis til Tonje og Kai Bakke.
(Far: NJ(D)CH Max NO49964/09 – Mor: Hagets Turi S
36979/2006)
NO46914/11 - NUCH Guffen til Gunnar Hartmann. (Far: S
UCH S JCH Byggemarkens Drillo S 22823/2004 – Mor: RR
NUCH NORD JCH Raita 11335/04)

NO46017/10 NUCH Rs-basse til Svein Tore Kittelsen. (Far
:N SE UCH N JCH R Kompis 15250/06- Mor :RR N JCH N
UCH NMEP10 Rs-kita I12504/05)

NO51770/11 - Koloåsen’s Ronja til Svein-Arne Holthe. (Far:
N UCH N J(D)CH Skogsereds Tero S30039/2007 - Mor:
NJ(D)CH RR Koloåsen’s Tyra 15990/04)

NO41103/13 - RS-Krilla til Eskil Nerkvern. (Far: Hagets
Jazz S 37070/2008 – Mor: RR N JCH N UCH NMEP10 RSKita I 12504/05)
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På rev:
NO 39222/12 Prikken til Geir Leversby. (Far: NJ(D)CH Int
NUCH NV-13 Sæterskogen`s Flekken NO36925/09 - Mor: N
UCH NJ(D)CH Luna 24781/06)

Hamiltonringen gratulerer
alle sammen med flotte resultater!

Meg og min gode venn
AM-Tanja
Jeg heter Kjell Ola Stubsveen og jeg jobber som lærling
på Rønnings bilverksted. Jeg er en gutt som er over middels interssert i jakt og fiske! Plutselig en dag, så var det
ei tanke som slo meg! Jeg vil ha meg min egen hund. Da
var det jo å sette seg ned på pc og finne oppdrettere som
skulle ha valper. Det første som møtte meg var jo Asle og
Monica’a R-sacha som skulle ha valper! Så jeg ringte og
fikk bestilt meg hund. Når valpene var 3 uker gamle reiste
jeg og plukket ut AM-Tanja. Jeg og Tanja har mange timer
sammen i skogen. Hu er den mest fantastiske kameraten
og ungen man kan ha!
Mvh Kjell Ola
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Fin frøken <3

Hamiltonstøveren i Norge
Dette stoffet er fra «Norsk Harehundklubb 1902-1952
Jubileumsskrift.» Hvem som spesifikt har skrevet dette
stykket fremgår ikke, men det er en beretning fra avlsrådet den gang da..........
Etterat de i Sverige hadde gått i gang med oppsamling og
renavl av sine harehundstammer, tok det ikke lang tid før vi
fikk enkelte av disse hunder til Norge. Deres navn var den
gang Svenske Støvere.
At vi også langt før denne tid (1890) hadde fått harehunder
hit av svensk herkomst er både naturlig og sikkert. Særlig
har eldre jegere i grensedistriktene kunnet fortelle om det.
Men en må gå ut fra at disse hunder ikke fikk noen innflytelse på avlen av Svenske-og Hamiltonstøvere i vårt land.
Arnt Grøttum kan fortelle at forstm. Aubert i Sørkedalen
hadde i 1890 en svensk støver, og videre sier han at noenlunde på samme tid hadde baron Wedel Jarlsberg svenske
støvere. Likedan Fritz Huitfeldt. Noe senere hadde også Jonas og Ragnvald Holmen slike hunder.
I 1904 på utstilling i Oslo møtte Fritz Huitfeldt med «Pelle»
og C. Freming med «Diana», men dette kan ikke tas som
noe bevis på at det hos oss foregikk avl av betydning.
Den senere meget kjente dommer og oppdretter Otto Dahl
sammen med sin kompanjong, Bisseberg-Larsen, startet
nok sitt oppdrett før 1907, men oppdrett av betydning kom
ikke i stand før etter 1910.
Når det gjelder Hamiltonstøveren fortjener Dahl et kapitel
for seg selv. Han var ikke bare med ved det grunnleggende
arbeid for avl av denne hund i Norge, men han var i mange
år og like til sin død en utmerket dommer. Av de mange som
lærte ham å kjenne vil han alltid bli husket. Han var en ekte
Hamiltonstøverentusiast.
Av hans hunder skal nevnes, «Skauka» I og II, «Siri»,
«Bey» av Eina (tilh. Kjellemo), «Jumb» av Eina og mange
flere.
Fra 1913 kommer H. Lilleberget inn, og han kom godt.
Hans oppdrett fikk stor betydning, og når en dertil sier at
Arnt Grøttum fra ham fikk sine første hunder, så er mye
sagt om den betydning Lillebergets oppdrett fikk.

«Klinga » 12476 C W Lyngen og «Lasse» 2340 K. Skrivung.

Fra 1913 vokser stammen stadig og Hamiltonstøveren får
stadig fler og fler tilhengere på forskjellige steder i vårt
land. Nytt blod ble tilført ved import. Frammøtet på utstillinger og deltakelse på jaktprøver øker. Vi er nå kommet
til 1920, og da en fra denne tid kan si at det stadig har gått
framover hva avlen angår, så er det fristende å nevne navn
på oppdrettere og hunder som gjennom tiden har gjort seg
særlig bemerket. Det å nevne kan være farlig. En kan jo
lett glemme noen som burde være med, men skulle så skje,
så bes på forhånd om unnskyldning. Ved siden av de foran
nevnte Dahl & Co. med kennel Eina og Lilleberget, kommer nå Arnt Grøttum og L. 0. Kjellemo. Som før nevnt fikk
Grøttum sine første hunder fra Lilleberget. Sin første fikk
han i 1916, men denne døde bare 2 år gammel. Så fikk han
igjen fra samme oppdretter tispen «Heidi» 4280, og denne ble stammor til hans hunder. «Heidi» ble godkjent på
Tonsåsen 1919. Den nådde ikke høyt på utstilling, men var
likevel en utmerket avlstispe, og ble mor til flere hunder
som nådde høyt. Etter parring med «Jeger» 4277 ble det
ikke mindre enn tre 1. pr. V.K. og en 3. V.K. Av dette kull
beholdt Grøttum en tispe «Bella» 5079 som oppnådde 1. pr.
V.K. og tillike avlspremie. Og Grøttum fortsetter sitt oppdrett og oppnår gode resultater. Til å begynne med brukte
han som parringshunder «Bey» av Eina 4275 og Lyngmarkens «Brann» 6797. Av Grøttums oppdrett skal videre nevnes «Stolt» og «Flora», begge 1. pr. V.K. «Capella» som ble
mor til «Sonja» 9374 som er stammor til Haakon Opperuds
nå så kjente hunder. Lyder Østmo’s «Stella» 10961 som ble
bestemor til Andreas Mullers vakre «Stella» 1389 F, og mor
til Opperuds «Vesla» 1117 F, er også oppdrettet av Grøttum.
Ja, dette var bare noen få av mange.
Om den gode oppdretter og dommer, Arnt Grøttum, står så
igjen å si ham takk for grunnleggende og vedholdende godt
arbeid for Hamiltonstøveren. Fra L. 0. Kjellemo’s kennel
Lyngmarken har det like fra 1920 og mange år framover
kommet mange gode og for avlen verdifulle hunder. Både
tisper og hanhunder. Hans oppdrett har vært av stort omfang. Noen av de første hundene hans var «Bei» av Eina,
importen «Dalebokula» og «Brann». Av hans oppdrett skal
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nevnes, Trygve Nyseths Ch. «Klinga», Anton Sundes Ch.
«Roy» II. Flere ganger 1. V.K. her og topp både i bruksprovkl. og vinnerklasse i Stockholm, og T. J. Thorsens
«Støve» med mange 1. V.K. på utstilling. Kjellemos innsats
har også vært stor og betydningsfull.
Før en går over til tiden fra 1930 og videre fram til i dag,
skal nevnes at på utstillingen i Oslo 1929 besto bruksprøveklassen av 5 hunder. Et bevis for at Hamiltonstøverne
hevdet seg godt på jaktprøvene. Så kommer matadoren ch.
«Turum» 10944, tilh. Ivar Brodin, inn i avlen, og ingen
hund har vel hatt større betydning. Om «Turum» kan sies
at den var en overskuddshund. I sine yngre dager litt tykk i
kjakene, men med utmerket neseparti. Ellers velbygget med
god rygg og særlig god underlinje, og nettopp denne underlinje ga den til mange av sitt avkom. I og med championat
sier dette alt om dens premier, men den klarte også å få
avlspremie, og eieren ved samme anledning N.K.K.’s store
pokal for godt arbeid i avlen for Hamiltonstøvere. «Turum»
og Brodin er hva harehunder angår alene om denne ære.
I 1940 var han nær ved å kopiere denne sjeldne hendelse
med avkom etter ch. «Turum» og sin tispe Lyngmarkens
«Frøia», men så døde «Frøia». Av Brodins oppdrett skal
nevnes Skarlia’s «Storm», tilh. J. Bugge, «Pang», tilh. R.
Hesselberg Meyer, «Jaga» tilh. Nic. Herlofson og Garbens
«Jeger». De tre første vinner-klassehunder og «Jeger» en
strålende jaktprøvehund. Ch. «Turum» hadde besøk også
av svenske tisper og avkommet hevdet seg stort på jaktprøver i Sverige. I sitt oppdrett har Ivar Brodin aldri glemt
jaktegenskapene, og han har fått det godt til, og fortjener all
honnør for sitt interesserte arbeid.
Men Brodin var ikke alene. Han hadde nettopp i årene fra
1930 og framover like til krigen kom, godt følge. Vi må
igjen innpå Hugo Johnsson. Han har nemlig ikke vært bare
schillermann. Hamiltonstøverne lå også hans hjerte nær. Om
den før 1930 importerte tispe «Belli» af Prærielife kan sies
at den kom til å sette sitt preg på stammen av Hamiltonstøverne på Sørlandet. Av «Belli»s avkom oppnådde 11 1. pr.
på utstilling, og en av disse, tilh. Kristian Elsbutangen, gikk
helt til topps. En datterdatter til «Belli» var Hugo Johnssons
ch. «Sonja» 9373. Den oppnådde mange premier og plasserte seg flere ganger på topp både på utstillinger og prøver. I forbindelse med ch. «Sonja» skal heller ikke glemmes
hennes kullbror «Jeger», tilh. T. Midtsuns, Kvitseid. «Jeger»
oppnådde 1. V.K. En sønn av ch. «Sonja», «Lyn» av Solfred,
fikk i Oslo 1935 1. V.K. En C.A.C.I.B. Av de mange skal
enda en nevnes, nemlig Gustav Johns¬sons «Beila» med
N.K.K.’s ærespr. på prøven i Iveland 1940.
I Lillehammer og omegn har det gjennom årene vært drevet
en fornuftig avl. La oss se litt på Trygve Nyseths meget
kjente kennel Gropmarka. Nyseth var framsynt da han i
1933 kjøpte den siden så kjente ch. Lyngmarkens «Klinga»
12476 (atter Kjellemo’s oppdrett). Ikke bare «Klinga», men
også dens avkom har like til i dag skaffet eieren megen glede, «Klinga» var av meget god type og meget godt eksteriør. Den fikk mange premier, mange 1. V.K. og oppnådde
på prøve andel i Vandrepokalen av 1924. Den klarte godt å
bli champion kun 4 år gammel.
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«Gjall » av thorbu 1936 U Sverre Løvstad og
Mjøslias «Troy»5181 H. Opperud

Av dens avkom skal nevnes: Gropmarkas «Freia» 729 F,
etter «Klinga» og ch. «Turum», begge ch. «Freia» hadde 3
ganger 1. V.K. og dertil 1. pr. på prøve. Den hadde nok som
sine foreldre blitt champion, men krigen.................
En av tredje generasjon er «Tanja» 171 N. Dens 5 ganger 1.
V.K. og jaktpr. taler for seg. Kullsøstrene «Freia» og «Klinga» oppnådde begge 1. pr. Av Gropmarkahundene for øvrig
skal videre nevnes Per Svarstads «Heia» 11719, 1. pr. V.K.
i Oslo 1939, «Trassig» 18113, tilh. Sigurd Riise, 1. A.K.
og «Rapp», tilh. Asbjørn Vister, jaktpremiert 1939, 2. V.K.
i Oslo 1942, og mange flere. Gropmarkahundene er viden
kjent og Nyseth har rett til føle seg stolt over resultatet.
Haakon Opperud, kennel Mjøslia, fikk sin første tispe
«Sonja» 9374 fra Arnt Grøttum. «Sonja» var av godt blod
— Lilleberget, Eina og Lyngmarken —, ble fornuftig disponent i avlen og fikk stor betydning.
Om en studerer Grøttum og Opperud’s oppdrett inngående,
får en et klart bevis for hva et godt og forståelsesfullt samarbeid kan gi. Opperud har søkt Grøttum og Grøttum Opperud. At starten for Opperud var god viser resultatet «Sonja»s
forbindelse Highland «Stolt» 7574. (Grøttums.) Resultatet
var 5 hvalper hvorav 4 oppnådde 1. pr. og 1 2. pr. 2. pr.hunden «Peik» 12456, god jager, ble parret med Grøttums
«Stella» 10961. Av dette kullet fikk Opperud «Vesla» 1117
F, som igjen ble parret med bror av faren, «Stolt» 11726,
som var en flott hund. Av kullet beholdt han «Beila» 3276
H og «Trinsa» 1118 F. Opperud har alltid lagt an på å få
gode jagere. «Trinsa» var på tre prøver og ble premiert hver
gang. I 1946 ble den hovedprøvens beste hund. En datter av
«Trinsa», Grøttum’s «Heidi» 2429 L, ble i Sigdal 1946 godkjent og prøvens beste og yngste godkjente hund. Opperuds
beste og enestående resultat må vel sies å være kullet etter «Beila» og Skriung’s «Lasse» 2340 K: «Troy» 5181 S,
Grøttum’s «Bento» 5182 S og Johs. Thømt’s «Sang» 5183.
De har alle fått 1. V.K. pluss cert. m. m. De har gode sjanser til championat. 1. pr. A.K. på prøve og så . . . . Haakon
Opperuds disponering av sine avlshunder er verdt å legge
merke til. Han har gjort en betydningsfull innsats.
Før en så til slutt tar en tur til Trondheim og omegn, skal vi
ta med to interesserte Hamiltonkarer, Gunder Skriung og T.
J. Thor-sen. Hva Hamilton-avlen angår, så kom de så å si
samtidig.
Skriung fikk sin kjente «Flinta» 1295 i 1937. Som unghund
fikk den i 1938 1. pr. U.K. og beger som beste tispe. Samme

år fikk den på prøve i Hurdalen 1. U.K. og sp.pr. Året etter 2.
V.K. og sp.pr. Videre var den på Sørlandet og Nordenfjells
og hentet ekstrapr. og 1. A.K. sp.pr. og Hamiltonpokalen på
jaktprøve. I 1946 klarte den 1. V.K. sp. og cert. i Oslo og
1. V.K. Aust-Agder. Av «Flinta»s hvalper skal nevnes den
kjente avlshund Skriung’s «Lasse». Tross «Lasse»s levetid
ikke ble lang, fikk den likevel gjort seg bemerket i avlen.
Den fikk både 1946 og 1947 1. A.K. og C.A.C.I.B. Og så
var den i Stockholm og hentet seg en 2. V.K. Hva jaktprøve
angår ble den godkjent i Sigdal 1946 (U.K.) og godkjent
i A.K. Nordmarka 1948. Her ble den også prøvens beste
hund. Skriung har gjennom «Lasse» klart å beholde blodet
etter «Flinta» og har nå en meget god unghund Lutvangens
«Flint» II, 2797 V. som han sikkert venter seg mye av. Den
fikk 1. U.K. i Oslo 1951 og 1. A.K. og sp.pr. i Oslo 1952.
Betegnende for Gunder Skriung er at han alltid har for øye
kombinasjonen: God jager og godt eksteriør.
Fra T. J. Thorsen’s kjente kennel Thorbu er det kommet flere gode hunder. Thorsen startet med Lyngmarken’s «Støve»
279 B. «Støve» fikk 1. A.K. og C.A.C.I.B. 1937, ble godkjent i Nordmarka 1940. Fikk i 1941 1. V.K. med cert. både
i Oslo og Skien. Den ble parret med ch. «Turum» i 1938
og fikk 3 hvalper hvorav den ene, Borger Johansen’s «Per»
av Thorbu 399 E. fikk meget stor betydning i avlen. Den
ble mye brukt og den ble far til mange gode hunder. Etter
en parring med Lyngmarken’s «Tyri» 566 F, ble det tre 1.
pr.-hunder, og blant disse en champion, Kalvsjølias «Pål»
493. Kullbroren til «Pål», «Skrubb» 494 H har foruten 1.
pr. jaktprøve, flere premier i V.K. på utstilling. Videre var
«Per» far til Erbe’s kjente «Roy» 1659 H. Av tispene etter
«Per» skal nevnes Ole Tangen’s «Vilja», 1. pr. prøve og 1.
V.K. utstilling. «Vilja» har også vist seg som en god avlstispe. Det samme kan sies om «Heidi» 2341 J, tilh. Thor
Kjeldsen. «Heidi» er jaktpremiert og har oppnådd 1. V.K.
utstilling. Ved «Støve»s død var Thorsen i den situasjon at
han ikke hadde noe avkom etter den. Han kjøpte så en datter av «Per» og fikk etter den «Turid» av Thorbu. «Turid»
ble godkjent på prøve 1949, fikk 1. A.K. og 2. V.K. i Oslo
og 1. V.K. og æ.pr. i Drammen 1950. Den ble flere ganger
parret, bl. a. med «Lasse» og «Pål». I et kull med «Pål»
ble det tre 1. U.K., framvisning med beger til «Støve» og
«Gjall». Den tredje har oppnådd 1. U.K. på prøve. «Gjall»
og «Støve» har videre oppnådd 1. A.K. og som et pluss har
«Støve» fått C.A.C.I.B. Skal bli interessant å se hva disse
gode hunder kan gi i framtiden.
Thorsen har fått utrettet mye godt, er meget interessert oppdretter og fortjener takk.
I Trondheim, eller la oss si hele Trøndelag, har det særlig etter krigen vært stor interesse for avlen av Hamiltonstøvere,
og trønderne fortjener honnør for den måte de har drevet
avlen på. De var der oppe så heldige å ha et helt førsteklasses avlsmateriell. Han-hunder som «Pål», «Roy» og
«Skrubb» på et brett taler for seg. De har alle tre hatt stor
betydning i avlen både i Trøndelag og andre steder.
Rolf Aune’s ch. «Pål» 493 H. var vel den framste. Den kom
som sin bror «Skrubb», tidlig fram på jaktprøve hvor de

begge oppnådde 1. pr. Da «Pål» også var en vakker, typisk
og eksteriørmessig helt god hund, ble det tidlig satt store
forhåpninger til den, og den skuffet ikke. Innen harehundene er det ikke ofte det blir championer, men «Pål» klarte
det flott. Den nådde på utstilling bl. a. 4 1. V.K. med cert. og
hertil kommer C.A.C.I.B. På prøve fikk den flere premier.
Den startet med 1. V.K. og sluttet med 1. E.K., og den hadde nok klart flere premier, men så kom ulykken. Det var en
selvfølge at «Pål» ble mye søkt som avlshund. Ja, selv den i
Sverige så kjente oppdretter, major Sandstrøm, var hos den
med sin dobbelt champion «Heia». Resultatet ble fem hvalper som i Sverige har oppnådd 1. pr. og to av de C.A.C.I.B.
En av samme kull, Aune’s «Sports Pelle Paalsa», har her
oppnådd 1. V.K. «Pål»s forbindelse med Thorsen’s «Turid»
av Thorbu ga flere meget gode hunder.
«Pål»s betydning i avlen var stor. Synd at en ikke sitter med
mer utførlige opplysninger om dens bedrifter som avlshund
i Trøndelag, men de vil sikkert komme fram når fortsettelsen av dette skal skrives. Både eier og hund vil da sikkert
bli husket.
Trøndelag har også en annen hund som har nådd høyt,
Erbe’s «Roy» 1659 H. Den har oppnådd 1. V.K. og cert. og
1. pr. på jaktprøve. I avlen har den hatt stor betydning.
Ser en på foranstående om Hamiltonstøveren i Norge, så vil
en merke seg at hannhundene har fått en stor plass, ja, det
kan vel nesten sies for stor plass. Det bør derfor føyes til at
en er oppmerksom på at det omkring i vårt land sitter jegere
med gode tisper som gjennom årene har gitt hvalper som
har hatt betydning i avlen. Tross sin anonymitet fortjener
disse jegere en takk for deres interesse for rasen. Det ville
selvfølgelig være bra om disse i framtiden ville møte opp
med sine hunder både på utstillinger og prøver, da ville de
gavne saken mye mer.
Og så en takk til alle som gjennom årene har møtt opp og
som ikke her er nevnt. Husk at dere er satt pris på.
Hva avl av Hamiltonstøveren angår, kan Norsk Harehundklubb ved sitt 50-års jubileum med rette si: Det har gått
jevnt framover og stammen er i jubileumsåret så stor og
god som aldri før. Alle oppdrettere og de gjennom tiden sittende avlsråd fortjener en særlig takk.
Så kan det vel passe å slutte med hva det bl. a. skrives om
denne hund i Svenska Kennelklubbens 50-års jubileumsskrift: «Hamiltonstøvaren har aven funnit många beundrare
i vårt våstre granneland, som kunnit visa upp vackra oc
talrika grupper på utstålningarna och dår genomgående av
jåmnare typ ån vi hår hemma åro vana att se. Sista utstålningen i Oslo 1938 omfattade 27 hundar varav 24 tåvlade i
6ppen klass med 14 f6rsta pristagare. Desutom tåvlade en
ensam i brukshundklassen och tvenne i segerklassen, dår
åven som hos oss bruksprovpris år obligatorisk f6r deltagende i tåvlan.»
Dette ble skrevet i 1939, hva så nå?
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Tett på...

Harajeger`n Guttorm Erstad
Jeg heter Guttorm Erstad, er midt i femti-åra og bor på Grøa
i Sunndal kommune i lag med 2 fuglehunder (engelsk setter
og pointer) samt f.t. tre hamiltonstøvere på hhv. 11, 6 og 1
år.
Hva var det som gjorde at du startet med jakt med drivende hunder, og hvor gammel var du da du begynte?
- Jeg er vokst opp med engelsksetter, og som 14 åring fikk
jeg min første egne hund. Den ble stilt og premiert på prøver
og utstillinger. Senere har jeg drevet litt oppdrett av settere
siden 1982. Var med rypeforskerne på Dovre på 80-tallet,
og her ble jeg kjent med Hans Chr. Pedersen, og da ble det
selvsagt penset inn på harehund. Skaffet meg en finskstøver
først på 90-tallet, først i år 2000 ble det Hamilton. Driva
(Njch.Nuch. Biak - Njch. Lanta) ble anskaffet fra herrene
Bøhn/Wanderaas på Levanger. Hun fikk som ung skjedeprolaps og måtte dessverre opereres og steriliseres. En god
jager med flertonig mål og naturlig klovdyr-ren.
Hva slags hund/hunder har du nå? Var valg av hunderase
et bevist valg eller er det tilfeldig at du har denne rasen i
dag?
- Da Svein Holthe (far til Svein-Arne) skulle selge sin paringsvalp etter NJCh.Koloåsens Klang - SNJCh. Ulfkällas
Ami (M. Spånberg) kjøpte jeg Rackelbissjans Bessy i 04.
Hun var (og er) ei jaktmaskin, men med for snaut målbruk
til å starte på prøver, synes jeg. I 2010 anskaffet jeg en hanhund; Jularbo (NJch.NSUch. R-Kompis - NSJch.Zenta) fra
Svein Lillegård. Her skulle jeg få noe å bryne meg på ! Han
ble min første prøvehund med 3 x 1.ÅP og 2.EP En skikkelig hardhaus som også er glad i å drive rev, og dessverre av
og til også rådyr. I fjor anskaffet jeg meg ei tispe som skal
avløse Bessy. Skeritäppens Sara (SJCh.SUCh. Lassebos
Joker -SJCh.SUCh. Buspersgårdens Signe) fra Evert Hansson i Mora; Sverige. Hun har utover vinteren vist lovende
tendenser, så det skal bli moro og drive videre med henne.
At mitt valg falt på Hamilton var nok litt tilfeldig, men
etter å ha lest Rolf Aunes utmerkede bok Jeger i fred og
ufred,hadde nok dette sin påvirkningskraft. At rasen også
tydeligvis er en favoritt blant mange fuglehundprofiler er
også interessant å merke seg.
Hva er det du sjekker når tiden er inne for å kjøpe valp?
Og Er det spesielle ting du ser etter når du kikker på valp?
- Når jeg jeg skal sjekke hvor jeg skal skaffe valp, bruker
jeg ved siden av avlsrådet også mine venner innen miljøet
som jeg vet kjenner rasen bedre enn meg selv. Får jeg plukke valp selv, passer jeg på å velge en som virker pågående
uten å være for hyper eller bråkete. Mine to siste valper
betrodde jeg oppdretterne selv å plukke ut, og det har jo
også fungert fint.
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Meg med valpen Sara som studerer gps ,mens Jularbo er ute
og leiter.

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?
- De 3 Hamiltons (nåværende valp ikke medregnet) jeg har
hatt, har for så vidt utvist forskjellige egenskaper. Deres
stamtavler har bestått av jaktchampions i alle ledd, så en
kan jo gjøre sine tanker om hvorvidt på om det er avlet på
bestemte egenskaper, eller om det avles på høyt premierte
hunder, mikset sammen på grunn av minst mulig slektskap
(utavl) med håp om at resultatet blir bra ? Avl er i alle fall et
tema som gir grobunn for debatt !
Hva mener du skal til for å få til en bra drivende hund?
- Å drive frem en bra støver krever at man er mye ute, men
kvaliteten på det en bedriver med i skogen er nok vel så
viktig som kvantitet. Det fikk jeg erfare med for eksempel

Jularbo (Bosse).

Jularbo som i ungdomsåra fikk drive altfor mye på rev, med
den selvstendighet (les: egenrådighet) dette medførte. Men
å drive inn og trene hunder er og forblir en læreprosess, og
det er jo nettopp dette som gjør denne hobbyen så fascinerende!
Hva synes du om utstillinger og jaktprøver for hundene
våre?
- For at oppdrettere av våre hunder fortsatt skal drive sitt
virke, er det viktig at valpekjøperne stiller sine hunder på

prøver og evt. utstilling. En rase vil ikke oppnå fremgang
hvis ikke den blir fremvist på prøver og at man herved kan
få vurdert dens bruksegenskaper.
Så med dyktige oppdrettere vil nok fortsatt vi harejegere gå
fremtiden lyst i møte. I alle fall gleder jeg meg til i morgen
og komme til skogs med min unge Hamiltonstøver.
Grøa 7/2-2016
Guttorm Erstad.

Hamiltontreff, årsmøte
og utstilling 2016
Helga 20 til 22 mai 2016 arrangeres dette på Morokulien
Camping. Morokulien camping er den siste campingplassen på norsk side, og ligger langs R2 ved grenseovergangen til Sverige ved Eda.
Lørdag den 21 arrangeres utstillingen i samarbeid med
Hedmark Harehundklubb og med dommer Arnstein Hagen. Påmelding er på Web via NKK’s hjemmesider. Fint
om mange benytter muligheten å stille sine hunder.
http://web2.nkk.no/
Etter utstillingen avholdes årsmøte på Campingen.
Når årsmøtet er avsluttet vil vi nokså raskt få fyrt opp
grillen slik at grillmaten kan ordnes.
Morokulien camping har 9 hytter hvorav 8 stk. 4.sengshytter og 1 stk 6 sengshytte og det er plass til campingvogner og bobiler.
http://morokuliencamping.no/
For bestilling og ytterligere informasjon ta kontakt med
vår formann Roger Henriksen. Tlf 41920776, E-post:
Sarek91@msn.com.

Innkommende forslag til årsmøtet, samt prøveresultater må være styret i hende innen 1/5-2016.
Vi ser fram til å treffe så mange som mulig av våre medlemmer på treffet.
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Fra valp til jakthund......
Del 1.....Den første tiden med Valp i hus
Familien har hatt rådslagning, og dere har bestemt dere
for at dere ønsker dere en hund. Dette er en beslutning
som påvirker livet til alle i familien. En hund vil alltid ha
stor innflytelse på livet ditt. En hund kan leve mer enn 10
år. Derfor er det viktig at du velger en hund som passer
deg og ditt liv.
Når man får en ny valp i huset er det en spennende tid,
og man har store forventninger til det nye familiemedlemmet. Ganske raskt vil det sikkert dukke opp en rekke
spørsmål. Å bestemme seg for å anskaffe hund, er ikke
noe man gjør på fem minutter. En hund lever i gjennomsnitt mer enn ti år. Det er ikke kun et spørsmål om å
velge den riktige hund, men også å lære å bo sammen
med den.
Dere har bestemt dere for en jakthund, blir det hannhund
eller tispe?
Tisper (hunhunder) er normalt noe roligere enn hanner. De har som regel løpetid to ganger pr. år. Dette kan
tiltrekke seg løse hannhunder og krever litt ekstra oppmerksomhet.
Hannhundene kan være litt mer aktive og dominante, og
det kan være en større risiko for at de stikker av. Når de
blir trent riktig, er det i de fleste tilfeller mulig å få et
godt samarbeid og god kontroll.
Valper skal ha kommet i en viss alder, før de kan flytte
inn hos en familie. Det er viktig at de tilbringer tilstrekkelig tid sammen med sin mor, og at de er helt fravent.
Sosialisering og menneskelig kontakt er også viktig for
å gjøre overgangen lettere til et nytt hjem. Når du henter
en valp, skal den ideelt sett være 8 -10 uker gammel.
Din nye hund har nylig kommet hjem til deg og uansett
om det er snakk om en valp eller en voksen hund, er
det visse regler som bør følges fra starten. Det er viktig
å kjenne hundens behov, og fra starten få fastlagt gode
rutiner for hundens oppførsel.
Valg av «logikk»
Start med å la hunden gå på oppdagelse i sine nye omgivelser. Det tar normalt et par dager innen den venner
seg til stedet. Valpen skal ha sitt eget sovested med en
kurv eller teppe. Hvis den bestemmer seg for et spesielt
sted, skal du fra starten av avgjøre om du synes stedet
er i orden. Hvis den til å begynne med bestemmer at en
sofa eller seng er det beste stedet, blir det vanskelig - for
ikke å si umulig - å få den til å endre mening når den har
blitt eldre.
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Hamiltonkull
Det er også fint dersom du finner et fast sted den kan
spise. Velg et sted hvor det er plass til to skåler. En til
fôr og en til vann. Skåler av rustfritt stål eller glass er de
beste, da de er enkle å vaske. Sørg for at hunden alltid
har adgang til rent vann, og at skålene er rene.
Fôring
Fôringstidspunktet er et viktig tidspunkt på dagen. Fôret
som hunden tilbys, skal passe til hundens størrelse, alder
og aktivitetsnivå. Antall måltider ligger på tre om dagen
til 6-måneders alderen, deretter skal hunden ha to måltider om dagen, til den er ferdig vokst. Voksne hunder
kan klare seg med et enkelt måltid om dagen, men det
anbefales å gi dem to. Hunden bør spise alene, etter at
menneskene i huset har spist - slik som i en hundeflokk,
hvor de dominerende dyr alltid spiser først.
Hverdagen
En 3-måneder gammel valp sover mye. Du må ikke forstyrre den eller ta den opp når den sover. Du behøver
ikke å rope til valpen, den har en glimrende hørsel. Si
navnet klart og tydelig for å få dens oppmerksomhet, og
ros når den tar kontakt. Start med å velge tidspunkter
hvor den er våken og interessert i å få oppmerksomhet.
Oppmuntre den til å komme til deg. Når du sier hundens
navn, skal dette være i en vennlig tone.
Helseundersøkelse/Vaksinasjoner
Vaksinasjoner hjelper til å forebygge smittsomme og
livstruende sykdommer. Noen vaksinasjoner er lovpliktige, mens andre bare anbefales. De er mest effektive,
når de gis på fastgitte tidspunkter, og når de gis som revaksine. Vaksinasjonsprogrammet for valper begynner
normalt ved 8-12 ukers alder.
Anbefalte vaksinasjoner:
Basisvaksinasjon: Når valpen er fra 10 ukers alder eller
eldre, dersom man bruker levende vaksine: Valpesyke,
hepatittvirus, smittsom leverbetennelse, parvovirus, parainfluensavirus.

Ønskes beskyttelse av yngre valper kan vaksinasjonen
påbegynnes ved 6 ukers alder, men valpene må i så fall
revaksineres etter 2-4 uker, dvs. fra 10-ukers alder eller
eldre.
Revaksinasjoner
Vaksine mot parainfluensa: Årlig vaksinasjon.
Vaksine mot parvovirus (kennelhoste), valpesyke og
smittsom leverbetennelse: Hvert tredje år.
Identifikasjon
I Norge er det ingen lov som sier du må microchippe
eller tatovere hunden din. Men dersom du skal delta i
terminfestede stevner og arrangementer, må hunden
merkes med microchip eller tatovering. Det anbefales å
merke alle hunder. Denne merkingen kan hjelpe deg å få
hunden tilbake, dersom den skulle bli borte for deg.
Vekst: Et viktig stadie
Vekstperioden er det viktigste stadium i hundens liv. I
denne perioden grunnlegges den voksnes hunds karaktertrekk samt dens størrelse, form og velproporsjonerte
utseende. For å utvikle seg riktig skal din valp ha en kost
som tar hensyn til dens reelle ernæringsbehov.
Hunder kan inndeles i fire grupper på bakgrunn av den
voksne hunds størrelse og vekt:
- Små hunder (voksenvekt opp til 10 kg)
- Mellomstore hunder (voksenvekt mellom
		 11 og 25 kg)
- Store hunder (voksenvekt mellom 26 og 45 kg)
- Meget store hunder (voksenvekt over 46 kg)
Valpene i de fire kategorier har ikke det samme vekstmønster. Det er grunnleggende forskjeller forbundet
med hundens størrelse og vekt.
Vekstperiodens lengde
Denne varierer fra 10 måneder for små valper til 12 måneder for mellomstore hunder, 15-18 måneder for store
hunder og opp til 24 måneder for de meget store hunders
vedkommende.
Mellomstore valpers vekst
Mellomstor valp kan øke sin fødselsvekt 40- 60 ganger. I denne perioden har valpen bruk for mye energi
og mange næringsstoffer samt en velbalansert mengde
kalsium og fosfor for å oppnå en optimal mineralisering
av knoklene og en harmonisk vekst.
- Følsom fordøyelse
Dette er også det tidspunkt, hvor fordøyelsessystemet er
mest følsomt. Det er viktig å velge et meget lettfordøyelig fôr, som gir en god tarmflora og regelmessig avføring.
Valg av fôr
Du kan velge mellom forskjellige typer fôr som tilgodeser hundens ernæringsmessige behov: Fôr som skal

tilberedes i hjemmet, eller ferdiglaget fôr - finnes som
tørrfôr eller boksemat.
Hjemmelaget fôr
Dette er fôr, som du selv tilbereder av f.eks. ris, kjøtt og
grønnsaker. Ulempene ved denne form for fôr er, at det
er dyrt, det er tidkrevende, og det er vanskelig å sammensette en kost med det riktige innhold av proteiner,
fettstoffer, fiber og karbohydrater samt å sikre den anbefalte daglige tilførsel av vitaminer og mineraler, herunder også kalsium og fosfor. Hvis kosten ikke inneholder nok av disse næringsstoffene til å oppfylle valpens
behov, kan det medføre alvorlige ernæringsrelaterte
mangelsykdommer.
Ferdiglaget fôr
Ferdiglaget fôr er en komplett og velbalansert fôrblanding, som inneholder alle de næringsstoffer, som valpen
har bruk for i de forskjellige vekstfasene. Denne type fôr
skal overholde de samme sikkerhetsregler som gjelder
for matvarer til mennesker.
Boksemat
Boksemat inneholder i gjennomsnitt 80% vann. Når
først en boks er åpnet, er ikke holdbarheten så lang. Et
års forbruk av boksemat kan koste det dobbelte av det
tørrfôr koster.
Tørrfôr
Tørrfôr er komplett og velbalansert fôr, som inneholder
alle de næringsstoffer, som din hund har bruk for.
antall måltider om dagen:
Mellomstore hunder
Opp til 6 måneder: 3- 4 måltider om dagen
Fra 6 til 12 måneder: 2 måltider om dagen
Slik fôrer du valpen riktig
Server flere små måltider
Frem til 6-måneders alderen skal du gi din valp tre- fire
måltider om dagen - på faste tidspunkter. Du skal alltid
servere måltidene i den samme skålen og på det samme
stedet. På denne måten gir du valpen gode spisevaner.
La den spise etter deg
Hunden er fra naturens side et flokkdyr, som bør kjenne
sin plass i hierarkiet. Du skal derfor fôre valpen etter
at du selv har spist, så den vet at du og din familie har
den dominerende stilling i hjemmets « flokk». Unngå at
valpen konstant har adgang til mat, da dette kan gjøre
det vanskelig å styre hundens matinntak og det kan føre
til overvekt.
Unngå å overfôre valpen
Gi hunden den mengden som anbefales på sekken. Sjokolade og annet godterier bør forbys helt. På den måte
unngår valpen problemer med blant annet overvekt, som
vil kunne påvirke den senere i livet.
Din valp skal alltid ha adgang til rent vann. Skift vannet
regelsmessig.
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Vei valpen innimellom
Du bør veie valpen innimellom for å sjekke at den vokser som den skal. Det gjør du lettest ved å veie deg selv
først og deretter veie deg sammen med valpen. Den
vektforskjellen som fremkommer er valpens vekt.
Pass på kostomleggingen fra valp til voksen
Når din valp er ferdig med å vokse, bør du gi den et
fôr som dekker en voksen hunds ernæringsmessige behov. For å unngå fordøyelsesproblemer som en plutselig
kostomlegging kan medføre, bør du i en overgangsperiode blande det nye fôret med det gamle. Og løpende
øke mengden på det nye fôret. Gjør dette i en uke, og
vær oppmerksom på at det her kun er snakk om 7 dager,
før du kan gi hunden det nye fôret uten å blande det.
Pleie av pelsen
Hunden skal pleies daglig for å sikre at den holder seg i
god form. Uansett hvilken type pels din hund har, er det
som oftest hår som dør og faller av, og det vokser nye hår
frem. Hunden feller hele året, men spesielt på våren og
høsten. Hunder som lever innendørs, røyter oftere. Du
kan fjerne de døde hårene ved å børste hunden hver dag
og ved å bade den.Venn valpen til å bli børstet og badet
fra starten av. Voksne hunder vil være mye roligere når
de blir børstet og badet dersom de har vært vant til stell
fra starten av.
Bading
Hunder med glatt pels bør bades når de er møkkete, korthårede hunder bør bades minst to ganger i året. Langhårede hunder bør bades ca. hver tredje måned, og oftere
når det er behov for det. Bruk ikke shampoo til mennesker - bruk kun spesiell hundeshampoo. De produkter
som er beregnet til mennesker, er for «sure» og kan irritere hundens hud.
Rensing av øynene
Hvis mulig bør du bade hundens øyne regelmessig for
å rense dem, hvis dyrlegen har anbefalt deg å gjøre det.
Du skal løfte hundens hode, åpne det øverste øyelokk og
deretter sprøyte litt væske inn i øyet.
Ørene
Øregangen skal alltid holdes ren og tørr, særlig hos hunder med hengende ører, for å unngå katarr og ørebetennelse. Ørene kan renses regelmessig med et passende
ørerensemiddel.

-

Frembrudd av fortenner: 1 måned
Utskifting av fortenner: 3 måneder
Frembrudd av blivende fortenner: 4 måneder
Frembrudd av blivende hjørnetenner: 5 måneder

I 7-måneders alderen har hunden fått sine blivende tenner, og den har deretter med andre ord «munnen full».
Melketennene faller lett ut, men du skal ikke bli bekymret hvis du ikke kan finne dem (hunden har sikkert svelget dem). Det skjer noen ganger at melketennene blir
sittende sammen med de blivende tennene. Hvis det
utvikler seg til et problem, skal du kontakte dyrlegen.
Tannstein kan gi smertefullt betent tannkjøtt, og kan føre
til at hunden mister appetitten.
Toalettrening
Når du får valpen med hjem, er den normalt ikke renslig, men den gjør som regel ikke fra seg i sin seng, med
mindre den er syk. Å få hunden renslig er som regel ikke
vanskelig. Litt tålmodighet og regelsmessige gåturer
(spesielt etter måltider, lek og når den våkner) er nøkkelen til hurtig suksess. Når hunden har gjort fra seg på rett
sted, skal du rose den ved å prate til den med en vennlig
stemme eller ved å klappe den. Legg ikke avispapir på
gulvet i huset, da vil valpen venne seg til å gjøre fra seg
inne i huset. Når hunden har gjort fra seg på rett sted,
skal du rose hunden ved å prate vennlig til den eller ved
å klappe den.
Lydighet
Når du trener valpen skal du velge korte tydelige kommandoer og gjenta dem ofte. Så fort valpen utfører det
den skal, gir du masse ros og gjerne en godbit. Start gjerne inne, hvor ting er litt rolig.
Hvis du ser hunden gjøre noe den ikke skal, skal du med
klar og bestemt stemme si «Nei». Når hunden avbryter
det den holder på med og retter oppmerksomheten sin
mot deg roser du hunden.
Når du vil ha hunden til å sette seg, kan du si «sitt» og
samtidig påvirke hunden så den setter seg.
Når den har satt seg ned, skal du rose den og klappe den.
Valper blir fort slitne, så øv i korte sekvenser – gjerne
flere ganger om dagen.
Et valpekurs, sammen med andre valper kan være lurt og
gi dere en god og riktig start.

Tennene
Tannpleie er meget viktig. Spesielt hos helt unge valper. Ikke vent til hunden får dårlig ånde, eller har dannet
tannstein. Tannstein kan gi smertefullt betent tannkjøtt,
og kan føre til at hunden mister appetitten. Tennene skal
børstes regelmessig. Det kan på et tidspunkt være nødvendig å la dyrlegen fjerne hundens tannstein.

Belønning
For at en belønning eller forsterker skal virke, er det viktig at dette betyr noe for hunden. Du skal derfor belønne
hunden ved å klappe den, kjæle med den og prate med en
vennlig stemme, gjerne samtidig med at den får en godbit den setter pris på. Belønning og ros må komme umiddelbart i samband med at valpen utfører det du ønsker.

Tannfrembrudd hos hunder
En voksen hund har 42 tenner, mens en valp kun har 32.
Kronologi for hundens tannfrembrudd

Hundebånd
Du skal venne valpen til å gå i bånd og halsbånd fra starten av. Du kan starte med å trene valpen innendørs, flere
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ganger om dagen og kort tid av gangen. Hvis hunden
drar mye i båndet, kan du stanse og stå stille. Når valpen
tar kontakt med deg roser du, og dere kan fortsette turen.

senere. Du skal være bestemt, tålmodig og oppmerksom.
På denne måten bygges det et varig tillitsforhold mellom
hund og eier.

Lek
Når man leker, lærer man i utgangspunktet også å oppføre seg pent. Det er samtidig en felles glede og en glimrende anledning til å trene hunden. Valper elsker å tygge
på ting og kan også finne på å bite mennesker i sin iver.
Hvis den vil bite deg i hånden, skal du forhindre dette.
Den bør ha et eget tyggeleketøy som er i passende størrelse og god kvalitet, så den ikke kan få noe i halsen.

Reiser
Hvis du reiser utenlands med din hund, må du huske å
ta med vaksinasjonskort og andre relevante dokumenter.
Kontakt dyrlegen din. Husk du er selv ansvarlig for å ha
alle papirene i orden ved en grensepassering. Hvis din
hund lett blir bilsyk, kan du venne den til å kjøre ved
først å ta den med på korte bilturer og deretter litt lengre
turer. Gi ikke hunden et stort måltid like før reisen. Hvis
du skal ut på en lengre tur, kan du be dyrlegen om å
skrive ut reisesyke tabletter.

Eierens plikter
Uansett rase skal hunden pleies og få mye oppmerksomhet. Dette gjelder også i weekender og i ferier:
- Du skal tilbringe tid sammen med den og vise mye
kjærlighet. Du skal passe på den og elske den, så
lenge den lever.
- Hunder er meget aktive dyr. Når du går tur med hunden, skal det ikke bare til nærmeste lyktestolpe for så
å gå raskeste vei hjem igjen!
- Hunder er sosiale dyr, så de har behov for å møte andre
levende vesener og delta i så mange av familiens aktiviteter som mulig,

Ønsker deg en fin tid sammen med din nye
firebente venn :)
Fortsettelse følger i neste nr......

Gåturer i byen
Med unntagelse av noen spesielle avmerkede områder er
det lovpliktig å føre hunden i bånd. I henhold til hundeloven gjelder det objektivt ansvar for hundeeiere, hvilket
betyr at eieren som utgangspunkt er ansvarlig for de skader, som hunden forvolder. Dette gjelder f.eks., hvis din
hund biter en annen person eller en annen hund.
Viktig for å ha en god hverdag sammen med valpen
Følg noen enkle treningsregler, og vær alltid konsekvent. Tillat aldri noe den ene dagen for så å forby det

Quiz
Hvem er denne karen........
med bare boxer’n på????
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Referat fra avlssesongen 2015
Avlsrådet har i 2015 mottatt 17 henvendelser fra Norske
tispeeiere. 11 av disse gjaldt paringer i 2015, resterende
for 2016/17.
Fra Sverige mottok vi 2 henvendelser.
Det ble registrert totalt 10 kull i Norge i 2015 – totalt 74
valper, 45 tisper og 29 hannvalper. Av disse var 49 anbefalt/godkjent hos oss. 1 kull ble ikke godkjent pga manglende premiering, men gikk gjennom oss. 2 kull født
utenfor avlsrådet.
I de 7 kullene som gikk gjennom avlsrådet ble det brukt
7 hannhunder, snittalder drøye 6 år. Også tispene har en
snittalder på vel 6 år.
Innavlsprosenten har gått opp noe – men er fortsatt lav.
0,45 i snitt. Høyeste er 1,4 og 3 kull har 0 i innavlsprosent
på 5 generasjoner. Vi holder fortsatt på 30/30 som anbefalt, men har åpnet noe opp for 29/30 som godkjent.
Det var stor etterspørsel etter valper gjennom vinteren og
våren. Imidlertid virket det som markedet ble noe tregere
utover sommeren, særlig hannvalper født sent på våren
kan fort bli noen måneder før de blir solgt. Uansett blir de
solgt fra august og utover.
Utover høsten og vinteren er det ikke valper på markedet –
da er det et potensiale for å få solgt raskt. Avlsrådet hadde

mange henvendelser fra september til jul, men hadde ingen norske valper og tilby. Har du to jakthunder bør du
absolutt vurdere og pare på sommeren !!!!
Når det gjelder HD holder vi fortsatt på policy om å anbefale a og b kombinasjoner og å godkjenne kombinasjoner med c, svak grad. Det bør kanskje tas en runde på om
vi skal lempe på dette og anbefale også hunder med svak
grad. Kanskje et tema for diskusjon på treffet til sommeren.
17 hunder er røntget i 2015. Flg resultat 8 (A) – 47 %
5 (B) 29 % og 4 (C) 23 %
Totalt er 107/633 hunder røntget siste 10 år,
med 82 % fri, 16 % svak og 1,9% middels grad.
Når det gjelder 2016 ser det spennende ut, med mange
interessante paringer på gang. Nettsida oppdateres med
jevne mellomrom når nye paringer blir bestemt.
Det vil også bli paringer i Sverige i 2016 med norske hanhunder.
Ta kontakt med oss i avlsrådet hvis du ønsker å pare tispen
din eller leter etter en valp.
Morten Midtsundstad
Rune Briskodden
Terje Sandberg
Eskil Nerkvern
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91752095
46963856
91300952
99645647

Oppdrettere
Har du planer om valp i 2016 – Her er oppdrettere du kan kontakte!!
No 55730/11 Nipas Heidi

Rolf Gylland

Trøndelag

90115347

M Rambo/Odin Rinden 35077856/Aune 48270510

No 35238/14 Ronja

Svein Arne Holthe Trøndelag

92880503

Sr Kompis Kai/Tonje Bakke 41262901

No 46917/11 Jessi

Carl J Rimstad

Hadeland

90876739

SDch RR Figo Torbjørn Anderson +46-702017681

No 43613/09 Lagopushøgdas mai Espen Berntzen

Trøndelag

73973231

Nord Uch N S Jch RR Jalle Ivar Ellingsen 99563087

No 52370/12 Orry

Stian Rud

Hedmark

47957855

SDch Buspergårdens Sixten Gunnar Karsbo

No 44753/11 Ira

John A Sverkmo

Trøndelag

93252242

Tom

No 46023/10 RS Eir

Ole Ivar Frømyr

Telemark

91746470

Tom

No 5041/11 R Sandy

Torbjørn Bekkeli

Hedmark

97475170

SDch Østansjøs Nalle Pär Nord

No 44009/14 Voredalens Stella

Rune Sliper

Sørlandet

90820014

NDch Guffen Gunnar Hartmann 91767336

No 41103/13 RS Krilla

Eskil Nerkvern

Hedmark

99645647

ikke bestemt

per@skucku.se

NDCH NV 13 S Flekken Bjørnstad/
Se 28040/2013 Goldrevs Azzy
Mikael Käll
Eksjø Sverige +46-6427063
				 Simensen92039490
Se 54823/2012 Bärimillas Kelly

Bjarne Engstrøm

Sverige

Se 42052/2010 Ina

Jonny Nylunda		

+46-706473182

N S Jch Spetlidens Troy Frank O Hansen 90564596

Sverige

Ikke bestemt

Se nettside Hamiltonringen for utfyllende opplysninger.

Avlsrådet
Eskil Nerkvern
2340 Løten
enhunter@hotmail.com Tlf: 996 45 647
Terje Sandberg
2540 Tolga
bjorbekk@hotmail.com Tlf: 913 00 952

Rune Briskodden
Damtjernveien 16, 3525 Hallingby
rune.briskodden@spenncon.no
Tlf: 469 63 856
Vara:

Morten Midtsundstad
Østre Gjesåsveg 275,
2280 Gjesåsen
Tlf: 917 52 095

humorhjørnet

Snille menn og.......
To snille hamiltonkarer som jakta mye sammen, hadde begge troll til kjerringer, noe de selvfølgelig
prata mye om. «Du får gjøre som jeg,» sa den ene. «Når hu er som verst, drar jeg ned stakken på’a
og gir’a noen harde klask på baken. Det pleier å hjelpe; en stund iallfall.» «Nei, nei,» svarte den
andre. «Jeg har da også prøvd det der, men det nytter ikke, for straks jeg får av’a stakken, så er jeg
ikke sint lenger.»
41

Valpeannonser
SR Kompis blir paret med Ronja i løpet av februar/
mars . Dette er to unge hunder som har gjort det bra
på prøve. Ronja er stilt på 5 ÅP prøver med 4x1 ÅP
og 1x3 ÅP. Hun ble også årets ung hund i Hamiltonringen 14/15 sesongen .Ronja stilte på rasekampen
mot Sverige å ble beste norske hund. Hun er påmeldt
EP som går først i februar.Har CK på utstilling .
Ved interesse av kjøp av valp ring 92880503

Hamiltonvalper ventes uke 19.
Mor: NO41103/13 RS Krilla
2x1 AK 1x3 0x1 AK 1x1 EP Prøvevinner på Buskerud sin vinterprøve.
Cert uts.
Jaktpremiert hel og halvsøsken.
Far: 24780/06 NUCH Casper 1x1 AK Klubbmester
på Romerike hhk
Jaktpremiert kullsøsken og jaktpremiert avkom i to
forskjellig kull.
Ring Eskil Nerkvern på 99645647
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Hamiltonvalper er planlagt etter Jessi NO46917/11
og Figo S25698/2008. Jessi ble Årets hamilton unghund i 2014, og hun ble 3dje i rase- landskampen
2014. På prøve har hun følgende premieringer: 2x1.
Åp – 1x1Ep. – 2x2. Ep. – 1x3. Ep. + RR, og på utstilling har hun 3xBIR. Jager kun hare. Figo er S UCH
og JCH og har unge jaktpremierte avkom. Anbefalt
avlsrådet.
For mer informasjon: Carl-Johan Rimstad,
tlf +47 90876739 eller e-post: c.j.rimstad@hebb.no

Statutter til kåring av Årets Hamilton
og Årets unghund
NM vinner blir automatisk Årets Hamilton.
Premiepoeng:
1.EP 9 poeng 1.ÅP 4. poeng
2.EP 6 poeng 2.ÅP 2.poeng
3.EP 3 poeng 3.ÅP 1.poeng
RR teller 0,5 poeng.
* Det er kun tre prøveresultater som teller (fra siste sesong)
* EP teller som ett prøveresultat
* RR teller som ett prøveresultat
* Prøveresultat fra Norge/Sverige teller likt
* Hundeeier må ha være medlem av ringen i minst ett år.
* Ved lik poengsum går yngre foran eldre
* Fremdeles likt går den hunden med flest 120 min foran
* Fremdeles likt da går den hunden som har lengste losreprise foran

UNGHUND:
* Hunder mellom 15 og 30 mnd stiller i unghundklassen.
* Premieringer etter 30 mnd. teller med, men hunden
må ikke være over 36 mnd ved prøvesesongen slutt.
(28/2.) ( Eier må være medlem av ringen. )
* Hunden konkurrerer kun i Unghund klassen * Poeng
som for Årets Hamilton.
Begge hunder får Ringens Trefat + Diplom

Styret i Hamiltonringen
Frode Kjeldsberg
Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Tlf.: 901 07 539

Styret
Leder:

Nestleder:

Roger Andre Henriksen
Båstadveien 1097. 1866 Båstad
sarek91@msn.com
Tlf: 419 20 776.
Per Morten Abrahamsen
Sørum Stensholt, 3160 Stokke
pm-abrah@online.no
Tlf: 975 20 813.

Sekretær:

Knut A Østvold
Skyttervn 22, 2870 Dokka
knostval@bbnett.no
Tlf: 907 66 579

Kasserer:

Kontakt leder

Styremedl.:

Reidar Bakkane
Grøttinglia 5 ,3261 Larvik
Tlf.: 901 72 285
Frank Ottar Hansen
Vivestadåsen 59, 3174 Revetal
frottar@online.no
Tlf.: 905 64 596

Øystein Sørhaug
Beverveien 8. 3160 Stokke
oystein.sorhaug@hotmail.no
Tlf: 908 69 179
Vara:

Terje Sandberg
2540 Tolga
bjorbekk@hotmail.com
Tlf. 913 00 952
		
Svein- Arne Holthe
Åsaringen 280. 7236 Hovin i Gaula
svei-ho2@hotmail.com
Tlf. 974 36 377

Redaktør:

Hilde Bakken Ingebergsbakken 10B,
2323 Ingeberg
hilde1969@outlook.com
Tlf: 948 93 061

Hj.side:

Sven Tore Kittilsen
sve-k@online.no
Tlf: 991 59 941
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Returadresse: Hamiltonringen v/Øystein Sørhaug, Beverveien 8, 3160 Stokke

