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NM Vinner 2010
Vi i Hamiltonringen gratulerer Rune og RS-KITA så
mye med et fantastisk NM. Dette er noe vi alle unner
deg og spesielt når vi vet hvor mye arbeide du legger ned
i hundene dine, noe som går fram av prøveresultater du
oppnår på dine andre hunder også, dette er tross alt det
femte NM du deltar på, ja da sier det seg selv at du driver
denne sporten på en seriøs måte og ikke minst at du er
fornøyd med den rasen du har. Vi følger jo litt med, og
det er ikke bare dine hunder som premieres, men mange
som har valper fra deg oppnår gode resultater, så du er en
utmerket representant for å markedsføre rasen vår.
Litt om RS-KITAs prestasjoner:
12504/05 RR NJCH NUCH RS-Kita I MOR: NJCH
NUCH SJCH Bliksfjordens Kaisa FAR : NSJCH NORD
UCH Trym Oppdretter: Rune Sliper, 4700 Vennesla.
Jaktprøveresultater 2007-2008 2x1Ep 2x1 Åp, 1x2 Åp,
2x 0 ÅP og 2x3 Åp 2008-2009: 1x 2Ep, 1x 3Ep 20092010: 2x1Ep-NM deltaker Vestoppland Utstillingsresultaer: 3x Cert,1x Cacib, 1x Cx Kita har i sesongen 07/08
rukket og bli NJCH. Hun har 2x1 EP, en på snø og en på
barmark.Hun ble kåret til årets støver i Sørlandets hhk i
sesongen 2007/2008 I 2008 deltok hun på rasemesterskapet for hamilton i Snåsa i Nord trøndelag. Hun kom
her på en 4 plass. I 2009 har Kita så langt rukket 2 x 1
Ep, hun ble nr to på DM i Stavanger med 380 poeng og
1 ep og nr 13 på NM i Vestoppland med 347 poeng og 1
Ep. Kita har i sesongen 2010 rukket og jage 1 EP på DM
samt blitt norsk mester med 411 kp og 1 EP....
Totalt 6x1 ep,
Vi i ”ringen” og mange med oss, GRATULERER med
fantastiske resultater.

Redaksjonen ønsker alle våre medlemmer
en riktig god jul og et godt nytt år!



Formannen har ordet
Hei hei Hamiltonvenner!
Tiden går og vi er mitt oppe i den travleste tid for oss
harejegere + dere prøve – entusiaster, ja det er en spennende hobby vi har med fantastiske naturopplevelser og
ikke å glemme trivelige turer/ jaktprøver med godt sosialt samvær.
Året 2010 ser på mange måter lyst ut for vår rase, ved
at vi hevder oss nok en gang helt i toppen, noe som vi
ser på prøveresultatene som kommer inn. Mange har allerede titulert seg med NJCH – SJCH – RASEMESTER
+ at mange er på god vei til de samme titler.
Også har vi ”harejegerene” da, som har det kjempemorsomt på skogen med sine hunder uten den prestasjonsangst som følger med prøver o.s.v.
Når en er inne på resultater i år kommer en ikke utenom å
nevne Årets Hamilton som ble RAITA til Torbjørn Bekkeli og årets Unghund R-Roma til Trond Revhaug. Må
også ta med Konnerud Kollen`s Pelle til Per Brauer som
vant rasemesterskapet i Strømsund (Sverige) 20/21 okt.
I skrivende stund er vi ferdig med DM og NM, ja det er
bare å ta av seg hatten for vår fantastiske rase, vi ligger
ikke bare i toppen på DM, nei da, vi tok” kaka” med
også å vinne NM – Rs Kita til Rune Sliper og hele 3 hamiltonnere blant de 5 beste. Som ivrig harejeger må jeg
bare gratulere alle DM og NM deltagere, uansett rase,
husk at dere alle sitter med topp hunder, det er tross alt
en kjempe prestasjon bare å komme med på så store prøver.

Ellers litt om ”ringen”, her går alt så mye berere, mange
sender inn innlegg til bladet vårt noe som gjør jobben
som redaktør enklere og som forhåpentligvis resulterer i
ett medlemsblad med stor bredde av forskjellig lesestoff.
Det samme må sies om hjemmesiden vår som har en stor
forbedring takke være at dere sender inn stoff. Som tidligere nevnt går alt så mye bedre når flere bidrar.
Medlemstallet vårt er fortsatt stigende noe som tyder
på at vi er på rett vei både med rasen vår og arbeidet i
”ringen” + avelsrådet, en trend jeg håper vil fortsette i
årende fremmover også.
Til slutt vil jeg få ønske dere alle en riktig GOD JUL OG
ET GODT NYTT ÅR, en takk til alle som støtter opp om
”RINGEN” og lykke til videre med hundene.
Hilsen Øystein

Medlemskontingent
Vi takker for ditt medlemskap i 2010 og håper å se deg som medlem i 2011 også.
Medlemskontigenten er kroner 200,- og må betales inn på kontonummer 1822.37.35955.
Navnet ditt må skrives i meldingsfeltet.



Rasemesterskapet 2010
Vi ankom Strømsund mens fullmånen lyste opp i det klareste senhøst-vær, kalt og vindstille. Vi hadde kjørt mil
etter mil i det flotteste hareterreng en bare kan drømme
om, og hare fantes det i alle terrenget viste det seg de
neste to dager.
På campingplassen hvor hovedkvarteret for rasemesterskapet skulle være ble vi tatt imot av våre Svenske harehundkollegaer på en vennlig og hjelpsom måte. Hyttene vi skulle bo i var moderne og hadde en meget god
standard.
Hans Reidar Bjørk med sin RS- Hero og Per Bauer
hadde kjørt mer og mindre over 100 mil for å delta med
sine hamiltoner , Egil Johansen med sin Kolåsen`s Løkky og med meg som passasjer, var mer heldig å slapp
med “bare” 32 mil. Det var tre spente nordmenn som
møtte opp til defilering og trekking av dommere og defileringen røpet at samtlige var jaktchampioner og høyt
premierte hunder.
Den norske hamiltonringen ga alle de seks norske/
svenske deltagerne en caps, t-skjorte m/ logo og vår
utmerkede hamilton bok som er skrevet av Carl Johan
Rimstad. Den svenske lagleder Roland Halvarson fikk
en hamilton vest og det samme fikk jeg.
Alt dette for å vise at vi ønsket et godt og varmt samarbeid med våre svenske venner. Målet er at vi felles får til
bedre/sunnere hamiltonstøvere.

Det norske laget.



Første dag våknet vi til 7 minus grader og vindstille, den
svenske lagleder og jeg bli enige om at vi skulle være
med RS Hero ut der en trivelig dommer med navn Jonas
Eriksson dømte på en positiv å god måte. Vi hadde også
med en kjentmann som visste hvor hare bodde, etter kort
tid ble det los og haren så vi 2 ganger. Dødtap etter 47
min å da tapstiden var ute flyttet vi oss dit kjentmannen
viste det bodde en ny hare og etter 10 min var det full
los som varte i 52 min og nytt dødtak. Da Hero kom inn
så vi at han blødde fra nesen, noe som ødela luktesansen
hans.
Tilbake til Campen fikk vi høre at Pelle hadde full tid og
utrolig 60 poeng på det dårlige føret, mens Løkky til Egil
Johansen kun fikk 12 min lostid og 16 egenskapspoeng.
Etter første dag toppet Pelle klart med :
Pelle:
Løkky:
Hero:
Belle:
Cita:
Iza:

120 - 60
12 - 16
52 - 55
120 - 52
103 - -58
120 - -50

Om kvelden spanderte den svenske hamiltonklubben
middag m/ drikke på alle deltagerne og laglederne og
det ble en hyggelig kveld.

Det svenske laget.
Andre dag våknet vi opp med 15 minus grade og helt
vindstille, vi laglederne ble da enige om at vi skulle bli
med den beste svenske hund etter dag 1Jamtsnoen`s Cita.
Cita virket øm i labbene og ville ikke ut i søk så hun ble
avsluttet. Vi dro da til en annen av de svenske deltagerne
Bomarken`s Iza, da vi kom dit fikk vi med oss de siste 60
min av full tid + 60 min på ny hare., en meget spornøye
og god hund som hadde den kjente Hamilton oppdretter Ernst Bjurflo. Mens vi hørte på Iza ringte jeg til de
norske deltagerne, da fikk jeg høre at Hero hadde tatt ut
hare, men Hero var skadet. Han hadde en stor blodpose
på venstre bog, tisset blod og blødde kraftig fra nesen og
dyrlegen anbefalte at Hero ble trekt.
Egil og Løkky hadde fått til 13 losminutter og 16 egenskapspoeng så Egil var noe betenkt og ville få Løkky
sjekket av dyrlege når han kom hjem. ( I skrivende stund
har jeg fått beskjed om at Løkky har fått konstatert nesemidd.)
Per fikk med sin Pelle tidlig ut hare, der det kom inn
en bihare i losen og det ble dødtap på isete vei etter 60
minutter. Da jeg snakket med Per over tlf sa han at Pelle
gikk på ny fot, men at han da ikke hadde lange tiden på
seg for å kunne få full tid, men den utrolige Pelle tok ut
haren og gikk tapsfritt i 120 min.! Med den prestasjonen
ble Pelle rasemester og svensk jaktchampion.

Den svenske dommer, kjentmann og meg på første prøve dag.

Konneud kollens Pelle med eier.
Vi var alle enige at et rasemesterskap er viktig for et samarbeid for å fremme hamiltonrasen, vi bør vel se Sverige
/ Norge som et hamilton-land. Jeg takker for tiliten som
lagleder for det norske laget.
Mvh Ivar Ellingsen

På dommermøte ble følgende resultater godkjent:
Konnerud`s Kollen`s Pelle 120 - 60 / 120 - 54
1pr EP
Koloåsen`s Løkky
12 - 16 / 13 - 16
0 pr EP
R-S Hero
52 - 55 / Skadet
0pr EP
Bomarken`s Iza
120 - 50 / 120 - 55
1pr EP
Bella
120 - 52 / 50 - 54
2pr EP
Jamtsnoen`s City
103 - 58 / Trukket
0pr EP
Med denne listen fikk det norske laget rasemesteren og
en ny SJCH : Konnerud`s Kollen`s Pelle. Gratulerer med
flott prestasjon Per. Det svenske laget vant da lagseieren
med 12 poeng og de norske 7 poeng.

Fra jegermiddagen, fra venstre meg, Egil og lagleder
Ellingsen.



På harejakt for første gang
Årets første jakthelg er 11. og 12. september. Hamiltonstøvertispa Rb-Ronja til undertegnede har rukket å bli
vel sju år og er nå ei helt grei harabikkje som har 2x1åp
og 1x2ep på prøve. Har vel fått ca 10-12 slipp før jakta
begynner, og virker nå til å være i ”draget” i år. Så vi er
spente denne første morran med børsa på ryggen… Det
er som er litt ekstra morsomt denne helga er at vi har
med ei jente, Siv Elin fra Trøndelag som har vært på rypejakt før men aldri jakta hara. Så her måtte vi sette vår
lit til at både vær, føre og bikkja gjorde sitt til at helga
blei minnerik.
Jaktkompis Frank dukker opp klokka halv sju på lørdag,
og vi setter oss i bilen og kjører opp på Knappåsen. Et
terreng på Nes i Ådal som jeg har jakta i siden jeg var
guttunge. Det ligger på ca 500 m.o.h. Vi blir enige om å
parkere ved krysset ved ”Guttormtjern” eller dødposten
som den har blitt døpt i løpet av 30 år med harajakt her
oppe. Været er litt tungt og grått men opphold. Ronja
slippes ut av bilen og gjør unna sine vanlige morgen ritualer før hu forsvinner og blir borte. Ser på Gps’n at hu
er innom et par av de vanlige plassene hu pleier å finne
fot, men ikke i dag… Typisk. Vi rusler etter og setter oss
ned for å ta en kopp kaffe. Bikkja kommer innom etter
en times tid men drar rett ut igjen. Ser hu nå krysser bilveien og har kurs mot ”Råhaugen”. Trur jeg tar med Siv
Elin og drar meg etter Ronja jeg sier jeg til Frank. Kunne
vært artig og vært i nærheten hvis det skulle bli uttak.
Som sagt så gjort, vi rusler sakte etter bikkja mens Frank
går mot dødposten for å gjøre opp en varme. På vei oppover mot ”Råhaugen” så støkker vi ei orrhøne, og da får
jeg i hvertfall se at det er jaktblod i trønderjenta…Aldri
sett noen være så forbanna for at hagla hang på ryggen
uten patroner i.
Vi kommer oss etter hvert opp dit som Ronja har etablert
seg, tar opp Gps’n og sier at nå har bikkja fot så her setter vi oss. Går ikke lange tida før vi får se hu mellom
granplantinga, og rompe pisken går ganske så heftig ja.
Vi sitter og småprater om alt og ingenting en times tid,



så plutselig brytes stillheten av et herlig uttak. Målbruken vitner om at pus fikk det travelt med å forlate setet
sitt. Nå er det ei som får det travelt med og knekke hagla og få inn patroner, times los først gjelder visst ikke i
dag. Men det får gå når det er med førstegangsjegere. Vi
har nå kommet oss mot uttaket mens losen gjorde en tur
sørover i terrenget. Vi hører Ronja trykker skikkelig på,
og det svinger rett mot der vi står. Jeg har ikke postert
men står og følger med om ikke pus snart dukker opp,
men nei losen svinger en 70-80 meter før den kommer
fram dit vi står. Nå blir det et lite tap og jeg klokker inn
40 minutt på denne runden. Gjentaket kommer etter 10
minutt og nå drar’n rett i mot krysset der Frank står, jo
da kommer ganske snart melding på radioen om at pus
er oppservert i veien der ja. Nå får vi det travelt med å
forflytte oss mot ”Guttormtjernkrysset”, vil jo gjerne at
Siv Elin skal få æren av å felle sin første hare. Når vi
kommer fram så kan Frank fortelle at bikkja har vært
der og jaga en runde på oversiden av der han står før det
dro sørover og ut av hørehold. Ikke noe uvanlig rute det,
men vet av erfaring at plutselig så er han der igjen, så ber
Siv Elin stille seg på post og være klar.
Vi hører losen i det fjerne dann og vann og ser på klokka
at den nå har gått i 90 minutt.
Gutta sitter og har det godt og varmt ved varmen mens
jenta står på post og det begynner å bli kaldt på henda…
så fristelsen for og varme seg litt blir stor når vi nå ikke
har hørt Ronja på ei lita stund. Mens vi står og småprater
ved varmen så skjer det selvfølgelig en klasikker, Frank
får se haren komme rundt svingen, Siv Elin får det travelt, men i det hu smeller igjen hagla så stopper pus og
tverr kaster 20 meter fra der hu sto. Nå får vi og høre
bikkja komme jagende med heftig målbruk, hu jager inn
dit vi så han snudde men så blir det tap.
Vi tar fram steikepanna og varmer rester fra i går kveld,

indre filet og fløte gratinerte poteter, hjelper litt på humøret til hu som var så nære og det. Ronja jobber og
jobber men det blir dødtap ser det ut for. Da klokka blir
halv to så har det begynt å regne ganske mye så jeg bestemmer meg for og koble og avslutte for dagen. Greit
og prøve å gjøre dagen mest mulig artig når nye jegere er
med, ikke bare sitte og vente. Men vi hadde en morsom
dag med mye los og spenning.
På søndag hadde vi egentlig ikke tenkt oss ut, men det
var spådd kjempe vær og jeg skjønte at trønder’n nok
hadde fått et lite hat forhold til den pusen som lurte hu
dagen før. Frank kunne ikke være med i dag, så det blir
bare oss to. Litt tregere ute enn i går, men klokka halv ni
er bikkja løs. Hu gjør et søk før hu blir borte i nærheten
av der tapet var i går. Klokka ni ser jeg på Gps’n at Ronja
er i fot. Uttaket kommer halv ti, og nå får vi høre 100

minutt med skikkelig hara los. Hu kan visst ikke få tap
i dag virker det som, vi ser så vidt ”snerten” av’n etter
en times tid men for langt hold. Men når 100 minutt er
passert så kommer’n akkurat der som han snudde dagen
før. Men nå hopper’n ikke lengre, for et velretta skudd
fra ei hevngjerrig jente fra Trøndelag setter en stopper
for det... Undertegnede må fram med kniven og gjøra
opp pus så bikkja får det hu skal ha. Vi sitter og snakker
litt om hvor heldige vi egentlig har vært denne helga.
Ikke hver gang du har med deg folk ut og det faktisk går
så realt og du får oppleve så mye action. Trur i hvertfall
Siv Elin ble tent på harejakt med Hamiltonstøver denne
helga. Så bare vent det kan nok hende dere treffer hu ved
senere anledninger…
Nes i Ådal 03.10.10, Rune Briskodden

Anbefalte/godkjente parringer
Njch/Nuch Spjutvikens Zita

Klas Inge Elisenberg
Ådalsbruk
62591905/47871259

hann hund ikke bestemt

RR-Nuch – Nordjch Raita

Torbjørn Bekkeli
Hamar
97475170

hann hund ikke bestemt

Rb-Ronja

Rune Briskodden
Nes I Ådal
32137929

hann hund ikke bestemt

Koloåsens Tyra

Svein A. Holthe
Hovin
93056626

NDch RR Tero
valper ledig 3t + 3

Gråbeinmyras Emmy

Anne K.Ødegård
00467385070
91110008

Stenslands Tello

Setpoints Zita

Torbjørn Aale
Lierskogen
32851685/91604408

hann hund ikke bestemt

Frida

Torbjørn Olsen
Oppsjøveien 240A
1746 Skjeberg
91100073

hann hund ikke bestemt

Intereserte kjøpere bes ta kontakt med eier/avlsråd



Årsmøte 12/6-2010
Ditt Gjestehus Momarken
Øystein Sørhaug åpnet møte med å henstille medlemmene til å bli flinkere til å sende inn prøveresultater og
diverse stoff til medlemsbladet, da det er tungt å måtte
samle inn alt stoff selv, det er ingen enmansjobb.
Møtet ble ledet av Øsetein, og han ønsket velkommen og
startet med å lese årsberetningen fra styret.
Eskil Nerkvern redegjorde så for avelsrådet, et stort problem er at eiere av unge hannhunder ikke kommer seg
til dyrlege for å HD- røntgen hundene slik at vi kan få
brukt dem i avl.
Her er en oppfordring til handhundeiere ” kom der til
dyrlege for HD-røntgen slik at vi får brukt aktuelle hunder i avlen.
Det ble registrert 53 valper i 2009, dette ønskes langt
høyere.
Kasserer Inge Mjønerud redegjorde for regnskapet uten
kommentarer, han opplyste også at medlemstallet er på
vei oppover 197, noe som er en bra økning fra året før.
(147)
Innkommende forslag. Her ble det diskutert litt ut fra
et forslag fra styret, at for å delta i kåring av årets Hamilton/unghund må eier selv innrapportere oppnådde
premier for prøvesesongen + at en må være medlem av
ringen. Styret + avelsrådet samles for å gå over innkommende premieringer, og ut fra det kåre året`s Hamilton
/ unghund. Ringen har delt ut ”Lommelerke”til de som
oppnår Jch på hunden sin, her må eier innrappotere dette
selv. Det ble for øvrig henvist til at flere andre klubber
gjør det samme, dette da det er svært tidkrevende med å
hente inn resultatene.

Etter årsmøtet ble det grilling og sosialt samvær.



Vi ble også enige i at alle oppdrettere sender navn på
valpekjøpere til styret slik at styret kan kontakte valpekjøperne for å tilby dem medlemskap i ringen. Dette er
prøvd tidligere med meget god respons.
Valg
Valget ble også gjennomført av Øystein, det nye styret
blir:
Leder:		
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Varamedl.
WEB 		
Redaktør

Øystein Sørhaug
Morten Skjølås		
Alexander Førsund
Ole M. Frydendal
Per. M. Abrahamsen
Kåre Larsen		
Trond Flaatten		
Torbjørn Bekkeli
Alexander Førsund
Øystein Sørhaug

1 år igjen
gjenvalg 2 år
1 år igjen
ny 2 år
ny 2 år
ny 2 år
ny 2 år
ny 2 år
1 år
1 år

Kåring av Årets Hamilton/Unghund:
Året`s Hamilton ble Raita til Torbjørn Bekkeli.		
Årets Unghund ble R-Roma til Trond Revhaug.
Møtet ble avsluttet med et hyggelig innlegg av formann
i den Svenske Hamiltonforeningen Erling Buch og deretter loddtrekking, gjennomført av ”Ringens” solstråle
Hilde Bakken.
Etter møte samles vi til grilling og sosialt samvær med
mange gode historier og sang av Erling Buch som gav en
fin ramme på kvelden – de lyse morgentimer.
Dagen der på arrangerte ØHK`s utstilling, hvor det ble
stilt 6. Hamiltonnere.

Årets Hamilton 2009/2010.
Elliott`s Klang / Jon Holte
Spettliden`s Troy/ Frank O. Hansen
Seppo/Fredrik Lund

1 JK, 1 JKK
2 UK
1BK, 1BKK,
Cert, 1BHK, BIM
Gnilras Diva/Erling Buch
1AK, 1AKK,
CK, 2BTK
Støverbo`s Lucy/Joakim Lie
1BK,1BKK,
Cert, 1BTK, BIR
Lagopushøgda`s Pia/T.Hellingsrud/B.Sten 1JK, 1JKK, HP

Årets unghund Njch R-Roma.

Kåre Larsen

Årsmøte m/premiering av årets
Hamilton – Unghund
Årsmøte ble avholdt på Ditt Gjestehus på Momarken
12/6-2010. Møtet ble åpnet og ledet av Øystein.Sørhaug.
Vi var veldig fornøyd med fremmøtet, nær 30 medlemer
hadde funnet veien til Østfold. Samtlige saker som ble
tatt opp gikk i gjennom med litt diskusjon på noen av
forslagene.
Eskil Nerkvern, leder i avelsrådet hadde en grei redegjørelse om avelsarbeide for inneværende sesong.
Økonomien er også på vei opp, svært gledelig, da det gir
oss større muligheter. Gledelig er det å se at medlemstallet viser en økning på 25 %.
Valget gikk ikke så enkelt, da noen i styret måtte ta
dobbeltverv,men men.
Vi hadde fått besøk av Erling Buch, leder for den Svenske Hamiltonringen, som bidro med en masse artig stoff
fra deres ring. Erling lovet oss å få i gang ett tettere samarbeide med våre avelsråd, noe vi har etterlyst i mange
år.
Som tradisjonen tro ble det premieutdeling / kåring av
årets hamilton / unghund (jakt).

Årets Hamilton ble: RAITA til Torbjørn Bekkeli, en
hund som lover meget godt for fremtiden, kanskje en
konkurrent til Tanja til Morten Skjølås ……
Årets unghund ble: R-ROMA til Trond Revhaug, dette
er et stort evne sier en stolt eier, ”bruker hue”. Etter møte
ble det sosialt samvær med grilling og gode historier.
Dagen etter var det utstilling, arrangert av Østfold Harehundklub, hvor det stilte 6 hamiltonstøvere. Utstillingens beste Hamilton ble Støverbo`s Lucy til Joskum Lie.
Svarsta.
Vi i hamiltonmiljøet gratulerer så mye, og ønsker samtidig alle en fin jaktsesong.
Helt til slutt. Send stoff til bladet vårt, vi tar i mot så si
alt med takk.
Øystein



Årsberetning fra styret 2009
Styret har i inneværende år hatt ett styremøte hvor vi
planla aktivitetene for sesongen 2009 / 2010.
1. Stand på Elverum 7-8-august
2. Tiltak for å bedre ringens økonomi
3. Rasekamp not Sverige
4. Få til ett samarbeide med Svenske avlsråd /
hamiltonringen.
5. Få i gang medlemsbladet vårt
6. Legge arbeide med å få ny redaktør til
medlemsbladet vårt.
7 Finne ut hvem som satt inne med Jubileumsbøkene
og hvor mange hver enkelt hadde.
Ellers har styret hatt jevnlig kontakt på telefon / meil.
1.
Stand på Elverum- Nordiske Jakt & Fiskedager 8/8-2009,
hvor vi stilte 4 mann fra ringen, med stand på lørdag og
søndag. En stor takk til Hilde og Torbjørn som tok seg av
alle henvendelser om rasen vår og salg av klubbens effekter. Vi var en stor gjeng som overvar kåring av Årets
Jakthund – TANJA til Morten Skjølås – Kjempestolte
entusiaster overvar kåringen, applaus.
2.
All den tid ringens økonomi var noe svak bestemte vi
oss for å ligge lavt med hensyn til aktiviteter for inneværende sesong. Styret har lagt ned my arbeide med å få
tilbake medlemmer, samt å få tak på nye. Det ble sent ut
purring til alle ikke betalende medlemmer, noe som ga
en liten respons, men dog vært arbeide Vi måtte også se
oss om etter en sponsor, slik at vi slapp å bomme forpremier til våre prøver og arangemang.
Så vår forsponsor er nå TROLL HUNDEFOR & Utstyr
3.
Vi bestemte å delta i rasekampen, denne gang var det
Svenskenes tur til å arrangere prøva, som skulle gå av
stabelen i januar/februar. Torbjørn Bekeli i samarbeide
med avelsrådet fikk den vanskelige jobben med å finne
verdige deltakere. Etter iherdig innsats kom dem frem til
følgende deltakere:
Det norske laget ble:
Koloåsens Løkky- Egil Ellingsen
Konnerud`kollens Pelle – Per Bauer
RS-Hero – Hans Reidar Bjørk
Reserve:
1. Boss – Ivar Ellingsen
2. Setpoint`s Ramona – Bjarne Aasen.
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Svenskene la ned mye arbeide med prøven, men som
kjent måtte den avlyses p.g.a. snømengden.
4.
Ringen har i lengre tid ønsket å få i stand ett samarbeide
med vårt ”broderfolk”, både ringen og avelsrådet burde
få til ett samarbeide.
Styret bestemte seg for å invitere 2 representanter fra
den Svenske ringen + 2 representanter fra deres avlsråd.
Vi sendte en invitasjon til å komme på vårt treff i Østfold
via Erling Buch, leder for Svenske ringen.
Dette gav resultat, og vi var kjempefornøyd, men dessverre ble det til at kun Erling Buch kunne komme.
Synd at vi ikke får til ønske vårt her - ett bedre samarbeide i våre avlsråd.
5/6.
Styret klarte dessverre ikke å få tak på redaktør, så her
måtte det legges ned mye arbeide hvis vi i det heletatt
skulle starte opp med bladet vårt. Men det ble til at vi
satte i gang, dette for å imøtekomme medlemmene våre,
som tross alt vil ha noe igjen for medlemskapet de betaler. Men dette skulle vise seg å bli en SVÆRT tung
oppgave. Etter iherdig arbeide klarte vi å komme i land,
bladet kom ut i april, noe redusert kanskje, men neste
utgave blir forhåpentligvis mye bedre, men hvor bra det
blir er opp til medlemmene.
Styret må ha HJELP fra MEDLEMENE med stoff, så
lenge vi ikke har noen redaktør, det blir for mye arbeide
dersom kun noen bidrar. En stor takk til dere som skaffet
oss stoff til bladet.
7.
Jubileumsbøkene som ble bestilt i ett opplag på 500 stk
måtte vi i styret prøve å finne ut av hvem som satt med
hva.
Disse bladene representerer en stor verdi, så her ble det
lagt ned mye arbeide for å få en oversikt.
Vi har nå kommet i mål, vi sitter inne med ca. 410 bøker,
så her har vi en jobb.
Kanskje en jobb for avelsrådet / oppdrettere.
Styret vil takke dere som har bidratt med å hjelpe til, alle
som har støttet oss med possetive tilbakemeldinger, det
er noe som teller mye når det røyner på som verst.
Styret håper for kommende sesong at hver enkelt tar mer
ansvar, får vi det til.
Får også vi en ring vi kan være stolte av.
Med hilsen styret.

Den store “Harejakten”
Xxxxx Jeg har som mange andre sansen for ”vilt” i ulike
former, og hare tilberedt av drevne jegerfruer er nok nær
den ultimale matopplevelsen for en bygutt som meg!
Når hare serveres er det helt sikkert stormannskost siden alt tilbehøret og ingrediensene ikke er hverdagsmat
for normale lønnsmotagere. Av jegere har jeg imidlertid
fått forståelsen av at det å nedlegge en hare ikke er målet med selve jakta, det er visst ”gaulet” fra bikkja som
får adrenalinet til å løpe løpsk hos den enkelte som er
greia!
Jeg har en god gammel venn og harejeger som ba meg
med på jakt slik at jeg skulle føle den intense spenningen
og naturopplevelsen det er å høre dette ”gaulet”, eller
som han selv sa ” det er losen som er viktig”!
Vel framme på hytta til jegeren, en herlig høstkveld, tok
det ikke lang tid før vi etter noen drinker fikk høre hvor
fortreffelig harejakta kunne fortone seg. Fruene hadde
vi med, vi skulle jo ha mat og kaffe i flere dager. Naboen som også sverger til at harejakt er det beste som
kan oppleves kom innom og da var det ingen grenser
for historier som ble vartet opp! I god tro regnet jeg med
at morgendagen ville medføre mye trim og at vi skulle
legge mange harer for våre føtter. Tidlig på morgenen
dagen etter vartet våre yndige damer opp med frokost
mens de smurte niste og kokte kaffe til oss som skulle
fylle fryseren med vintermat, trodde jeg !
Etter en kort biltur fant vi oss en post ved en liten åsrabbe der det var sittestubber og mye deilig bløt lyng å
hvile seg i. Utsikten var fortreffelig og der ble vi sittende
lenge i stillhet mens vi ventet på å høre den etter hvert
så meget omtalte losen! Min undring var stor da jeg etter
en stund forstod at her var ikke fysisk fostring grunnlaget for en vellykket jakt. Etter en del kaffekopper, noen
usammenhengende gaul fra bikkja og et par flatklemte
smørbrød, erklærte jegeren at vi måtte finne en annen
post?
Vi hørte los fra flere kanter, de fleste usammenhengende
og korte. Vår nye post ga ikke store forhåpninger om
noen storfangst denne dagen, og jakten med de store
naturopplevelsene og adrenalinkikket begynte å blekne
mens kulda nærmest slo inn i kroppen på oss. Stakkars
bikkje tenkte jeg , fly sånn og bjeffe i det uendelige uten
å ta ut noe som helst! Det hadde ikke bikkja mi orka,
den lå hjemme på hytta til jegeren og slappet av sammen
med fruene som sikkert nå hadde laget middag til oss
som slet i utmarka i håp om matauk!
Nei, harejakt er noe tamme greier syntes nå jeg da. Hadde
det ikke vært for at et par store elg travet forbi oss i krattskogen og nærmest kom i sjokk over å ha sett to mann
liggende i lyngen med hver sin kaffekopp i hånden. Losen stilnet etter hvert og vi tok turen hjem til hytta i bil ,
trim ble det uansett dårlig med, noe man med selvsyn må
fastslå siden alle harejegere er i ”godt hold”!
Det var deilig å komme inn i varmen igjen, våre deilige

Golden Retriever var ellevill over gjensynet med meg,
det var nok kona også.
Jegerens bikkje kom etter et par timer luskende hjem og
kastet seg grådig over maten og vannskåla. Jegeren var
svært fornøyd selv om det ikke ble det helt store resultatet, bikkja var jo ikke så gammel og måtte nok få mer
erfaring osv…………
Etter kveldens middag kom naboen igjen på besøk, det
ble noen drinker og så var losen plutselig det sentrale
emnet igjen! Det blir bedre i morra var konklusjonen
denne kvelden!
Jeg syntes nå ovnskokt ørret er helt greit til middag, men
det er nå noe eget med hare!
Nå håper jeg at jegerens hund snart får erfaring og kløkt
nok til å jage en hare forbi så nært at min gode venn kan
treffe dyret og by på en skikkelig middag, på hare!
For meg som er bygutt virker det noe snodig å betale i
dyre dommer for et terreng langt ute i ødemarka, bare for
å få høre gaulet fra ei bikkje som tilfeldigvis har funnet
en livredd hare i busjen. Men når jeg nå har hørt på noen
av historiene til jegerne, forstår jeg etter hvert at det er
lett å sprite opp humøret når man sitter på ei lun og varm
hytte ut over natten, da blir losen nesten himmelsk!
God Jakt min jegervenn, hilsen Olaf Mathiassen.

Derfor min gamle venn, tar jeg med et bilde av haren
slik at du kan kjenne den igjen, men vær klar over at den
skifter farge i takt med årstidene!
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Jakt- & fiskedagene på Elverum
7. august
Vi hadde en knallfin dag på jakt & fiskedagene på Elverum med massevis av trivelige folk. Værgudene viste
seg jo også fra sin aller beste side, alt var som bestilt. For
et arrangement.
Kjempehyggelig at så mange tok seg tid til å titte innom
Hamiltonringen sin stand, veldig koselig å slå av en pratmed dere alle. Takk til Line Danielsen og Rune Floor for
god hjelp i ”boden”. På utstillingen var det seks hamiltonstøvere som ble stilt, alle fine eksemplarer av rasen vår.

TERO til Per Erik Hanstad og Fjellbakken`sTanjaRosita
til Morten Skjøjås ble begge Nuch. Tanja ble BIR, og
Zorro til Rune Omang ble BIM. GRATULERER ALLE
SAMMEN. Ønsker alle harejegere og Hamiltonvenner
en riktig god Jakt & prøvesesong.
Skitt jakt.
Hilde og Torbjørn

Trond Revhaug fra Trondheim
R-Roma blei født 25 april 2008 etter vår egen Anne-Kat
som hadde kull med Herlykans Turbo, hun var ei av tre
tispe-valper. Allerede første kontakt med hare ble det jag
med “lyd”, og jenta viste tendenser for vært slippdenne
valpe-sesongen. En kuriositet er at jeg jaget henne inn
uten bruk av peil.
Sesong to startet som vanlig, og av og til slo hun til med
gode jag. Litt ut i oktober mnd ble av og til “jaga” forvandlet til en drøm på skogen, og jeg bestemte meg for
å stille på prøve.
Det ble to stk 1.pr på barmark på direkten, har en formening om at R-Roma relativt raskt lærte seg å takle ulike
føreforhold med å justere fart etter føreforholdene.
Enkelte dager var hun veldig spor nøye og hun “åt” seg
innpå haren etter tid.
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En annen forundring hos meg var at hun en dag jaget
rådyr litt lenge, men etter dette ene jaget har hun holdt
seg til “pus”.
P.g.a sterk kulde og mye snø ble den ene eliteprøven etter den andre avlyst, først siste helg på prøvesesongen
ble det mulighet til å stille oppe i Mosjøen med Rane
Jeger &Fisk som arrangør.
Kalt og snørikt begge dager, men det var forsvarlig å
slippe, fasit her ble full tid begge dager, den siste dagen
vartet hun opp med en “kanon-los” i det kalde været
Jegerhilsen fra Trond

Rasekampen 2010 Norge - Sverige
Vi fikk en liten overraskelse da vi trodde Rasekampen
for 2009 ble strøket da prøven måtte avlyses p,g.a. snømengden og at den prøven som gikk i Sverige nå i oktober var for 2010. Dette skulle vise seg å være feil, da våre
nabofolk mener at dette var en utsatt prøve for 2009.
Vi la ned litt arbeide her om å få til en Rasekamp i Norge
for 2010. Vi kontaktet våre gode sammarbeidspartner i
Trondheim, Ivar Ellingsen og Dag Rune Løvberg. Dette
tok disse ”gutta” på strak arm, og Rasekampen for 2010
vil gå i Selbu den 5 & 6. februar, med innkvartering på
Marienborg Gjestgiveri som også blir standkvarter for
rasekampen. Dag Rune Løvberg lover gode terenger
med topp dommere. Dette er en terminfestet EP-prøve
hvor vi er sikret å få med våre 6 hunder. Uttaket ble vi
fort enige om, da årets Hamilton og årets Unghund var
en selvfølge + at vi mente at NM- vinner også var en av
kandidatene.
Da Torbjørn Bekkeli ikke kunne stille, da Raita skal
pares, fikk vi med no. 5 på NM i stedet, da det ikke passet for Klas Inge Elisenberg som tok 4 plassen på NM.

Norges lag blir:
1. RS-KITA I
Eier
2. R-ROMA
Eier
3. DOSTARPS JAJJA Eier

Rune Sliper
Trond Revhaug
Svein Ove Nordsveen

Sveriges lag blir:
1. Næmndemansbo Ronja s.22445/05
Eier: Per og Marie Gunnstrøm. Sæter.
2. Bomarkens Zaga S.48368/01
Eier. Hans og Gunnil Karsbo. Edsbyn.
3. Spærns Storm S.59214/01
Eier. Bengt Ove Månsson. Ytterån
Vi vil ønske våre deltagere lykke til på Rasekampen, og
takker dere for interessen til å representere Hamiltonringen. Deltagere vil få nærmere info. om prøven.
Øystein

Unggutta slår til
Ung-gutta slår til og det er innmari morsomt å høre, ja
det er slike gutter vi trenger i fremtiden.
Vetle B. Trøen fra Rendalen stilte ut sin lovende unghund for første gang på Flisa utstillingen på Hedmark
19/6-2010 og fikk en knallstart på de-byen.
Hunden heter ZAKO som er etter NSJch ZENTA og
NJch CAPO.
Etter noen runder i ringen med en meget god fremføring,
ble dommeren enig i at dette var en topp hund eksteriørmessig, ZAKO fikk 1.pr - CK og BIR.
En stolt hundeeier kunne reise hjem med en knallstart
med ung-hunden.
Nå ønsker vi i Ringen deg lykke til i de dype skoger,
kanskje slår dere til der også.
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En fin dag i skauen
Jeg ser at Hamiltonringen etterlyser stoff til medlemsbladet. Tenkte jeg kunne prøve meg med følgende jakthistorie fra sist høst.
Som ”gammel” harejeger har jeg hatt en del hunder , og
alle har vært topphunder. Neida det har de selvfølgelig
ikke vært, ikke alle hvertfall. I ca 40 år har jeg drevet
med harejakt og prøvd flere hunderaser, men de siste
fem hundene mine har vært hamilton.
Interressen for harejakt ble vekket tidlig da min far og
hans brødre var ivrige jegere. Den tida var vi mange på
jaktlaget og det var mer sosialt enn nå, da mange jakter
med hver sin hund. Det var nok også viktig å få med
haren hjem før i tiden, slik at det var bra med mange
poster.
Etter at jeg måtte avlive min forrige hamilton bestilte jeg
en tispehvalp hos Audun Ekeberg. Kaiza ble navnet, og
hun er født 22. februar 2008. Foreldre er Brutus og njch
Kira. Første høsten med hvalpen ønsker jeg å gå alene
med den til den begynner å jage litt. Ser ingen vits i å ha
med poster som venter på los. Blir mer ro for hvalpen
da. Nå viste det seg at Kaiza var tidlig ute med å jage,
og første hare ble skutt når hun var 7 mnd. Så forventningene til sesongen 2009/10 var store.
En tidlig morgen i starten av jakta var jeg og en gammel
jaktkamerat, som heter Finn, på vei opp til jaktterrenget
i Løten. Det var litt spesielt den dagen for den gamle
jegeren hadde ikke vært på jakt på noen år pga høy alder
og noe sviktende helse. Hagla ble derfor igjen hjemme.
Han er godt over 80 år ,ser og hører dårlig. Han har et
langt jegerliv bak seg sammen med sin bror Arne, som
gikk bort for noen år siden. Disse gutta var kjent i bygda
som erfarne jegere og fangstmenn. De hadde flere gode
harehunder men også hihunder til revejakta.Om sommeren var det fiske og mosepakking brødrene drev med.
Etter denne presentasjonen av de medvirkende kan jeg
gå tilbake til jakthistorien.
Vel framme i terrenget hvor vi skulle slippe, gjorde Finn
opp varme ,og satt der og koste seg med kaffekoppen,
mens jeg gikk litt bortover skogsbilveien og slapp Kaiza.
Det går ikke lenge før jeg hører noen støt fra Kaiza, og
etter ca en halv time hører jeg uttaket langt unna. Snart
går losen i retning bålplassen, og jeg haster bortover
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Noe senere fikk jeg en spydig bemerkning fra en jeger
i nærheten som trodde det var militærøvelse i området.
Den gamle jeger som nok bare hadde hørt smellene fra
hagla mi, ble behørig fotografert med hund og hare.
veien for om mulig å se haren. Framme ved bålet ser jeg
Finn sitte uberørt selv om losen går for fullt 200 meter
unna. Jeg forstår at hans hørsel må være dårligere enn
antatt, noe som bekreftes ytterligere ved at han rolig spør
om jeg vil ha en banan som han drar opp av sekken. Jeg
takker nei, forsøker å forklare at losen går og fortsetter
forbi ham for å finne en post. Etter en times los skyter
jeg haren som jeg måtte bruke 4 skudd på. Jeg skylder
på stålhaggel.
Dagen var enda ung og vi forflytta oss til ei koie som lå
idyllisk til i enden av en tømmervei. Slapp hunden igjen
mens vi kokte kaffe og fikk oss en matbit. Kaiza slår ut,
og vi får pultostskiva i vrangstrupen når hun plutselig tar
ut med beskrik. Denne gangen får også min gamle venn
høre losen da det viser seg at det er en liten hare som
går på et lite område i nærheten av oss. Vi sitter bare og
koser oss med losen, men så blir det stille noen minutter før vi får høre et voldsomt beskrik, før det igjen blir
stille . Nå tok a haran sa Finn. Jeg gikk i retning stedet og møter Kaiza som leder meg til haren som ligger
død. Hunden syntes nok det fikk greie seg med dårlig
skyting denne dagen, så hun valgte å avslutte jakta selv.
Min gamle jaktkamerat syntes det hadde vært en fin dag
i skauen og kunne ikke få fullrost unghunden.
Til slutt får jeg vel nevne at Kaiza klarte en 1pr. rett før
jul 2009.
Wiggo Røgeberg

Innkalling til årsmøte
Hamresanden lørdag 31. April 2011
Innkalling til Årsmøte i Hamiltonringen lørdag 31. april
kl.1700 på Hamresanden camping.
Saksliste:
1.
Åpning med valg av ordstyrer og referent
2.
Årsberetning – styre
3.
Årsberetning - avelsråd
4.
Regnskap
5.
Innkommende forslag
6.
Valg
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 14. april.
Etter årsmøte blir det kåring av Årets Hamilton – Unghund – og gavepremie fra ringen til de som har oppnådd
NjCh i inneværende sesong.
Etter årsmøte blir det sosialt samvær med grilling ++

Hytter for overnatting bestiller hver ved å kontakte
Hamresanden Camping, eller gi beskjed til undertegne
så hjelper vi til med bestilling av hytter. Det er også muligheter til å ta med campingvogn.
OBS. Husk nye regler for å bli med på disse kåringer,
dere må selv sende oppnådde premieringer / NjCh til
styret senest 1. april, da det tar noe tid å kjøpe inn premier- gaver.
Dette er en tidlig innkalling til årsmøtet vårt, men vi er
noe usikkert om når neste blad kommer i trykk, så vær
vennlig og merk av på kalenderen med en gang.
Vi i styret ønsker dere alle velkommen til Årsmøte/Treff/
Utstilling og håper så mange som mulig stiller opp med
sine hunder slik at vi får presentert rasen vår på en fin
måte.
Øystein tlf. 908 69 179
oystein.sorhaug@hotmail.no

Ormaasens
Kaiza
Kaiza har blitt NJCH på Alvdalsprøva i helgen. 2x120
uten tap pluss en tilleggslos på 76 min.
Eier er også med på bildet.
Hilsen Wiggo

Valper etter Koloåsen`s Tyra og Tero ventes
ca 16. november
Valper etter Koloåsen`s Tyra og Tero ventes ca 16.11.2010- Det ventes valper med stor jakt lyst, tidlige jagere
og meget godt gemytt. Tyra ble årets hamilton i 07/08 og årets støver i trøndelag samme år.Tyra er naturlig rådyr rein. Begge foreldrene er gode barmarks drivere med lange los repriser og meget godt mål. Taus i fot. Tyra
har ett kull på 7 valper tidligere som tegner meget godt. jager hare alle sammen. Valpene vokser opp innom hus
i lag med unger. Mvh Svein-Arne Holthe TLF 93 05 66 26. Åsaringen 280, 7236 Hovin.
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Et hundeliv er kort
Av Carl-Johan Rimstad
……….men selv om Hurran nå ligger under torva, så
lever han videre. For meg vil han gjøre det lenger enn
de fleste bikkjer jeg har hatt. Og hvorfor det? Merittlista
kommer ikke opp mot de store stjernene på hamiltonhimmelen? Nei, langt der i fra, men for meg var han allikevel en hund som jeg hadde glede av på svært mange
måter, ikke bare til jakt. Særdeles klok og med enorm
arbeids-lyst……..alle milene vi tilbakela med snøre-kjøring på ski i Nordmarka, når han bar kløv i fjellet eller
når han løp ved siden av syk-kelen,..……han fira aldri.
Avisenes nekrologer om tobeinte tegnes ofte i overkant
positive. Jeg får prøve å holde tunga rett i munnen når
jeg nå skal skrive litt om min avdøde hamiltonstøver.
For ti og et halvt år siden, i mai 2000, lå det ni våte valper på kjøkkenet. De peip og klaget over forandringen
de nyss hadde vært i gjennom, mens Eppa slikket og jobbet som ei bikkjemor skal.
I denne flokken lå han, sammen med altfor mange brødre, så mange som fem, og bare tre tisper. Seks hannbikkjer er ikke det letteste å bli kvitt. Ei av tispene skulle
jeg ha sjøl.
Men sånn ble det ikke. En annen krabat, en med tissefant under magen, var den som snudde opp ned på de
planene. Snakket du til valpeflokken mens de ennå var
ganske små, så var det en som festa blikket. Først ut av
valpekassa var han også. Han utmerka seg på alle måter
og snart var hele familien sjarmert - et klart førstevalg.
Jeg skal jo også innrømme at han scora høyt på noen
sporingstester jeg foretok med kjøttbiter dratt langs bakken og gjemt på tomta. Det utredet han svært fort. Det
har sine fordeler å være oppdretter selv!
Mål og målbruk, det er og blir mye av harabikkja. Åssen vil det låte? Det var det som surret i hodet mitt da
Hurran, fem, seks måneder gammel, ble ordentlig borte
for første gang. Bare harajegere skjønner den intense
spenningen det er når valpen for første gang legger seg
ordentlig på foten. Og så kom det første uttaket. Fy f….
det låt bra!! Jeg ringte svoger’n, jaktkompisen:
- Hør på dette!
Han jaga som ei gammal bikkje med et livlig mål med
innslag av lyse toner. Jeg var stor-fornøyd med hva jeg
hørte!
Utover høsten fortsatte utviklingen, og den første haren
falt på nyåret etter en drøy time med radig losføring. Da
var han 9 måneder.
21. august, da han var blitt femten måneder, tar jeg kobbelet av ham i nærheten av Katnosa i Nordmarka. Denne
sesongen skal vise hva han er god for, nå får vi se. Sauedressuren som er unnagjort på sommeren sitter som den
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Hurran tre måneder gammel.
skal. Ingen reaksjon da to lam skjærer av gårde rett foran
nesa hans.
Snart markerer han fot og blir borte. Han ser ut til å være
der han sluttet på senvinteren. Etter tre kvarter skriker
han i og sesongens første los er i gang. Uttaket var mye
lenger unna enn det jeg hadde forventet og losen forsvinner enda lenger bort fra der jeg sitter. Til slutt hører jeg
ham bare av og til. Hadde han vært gammel og dreven
hadde jeg gått etter, men på hans nivå skal han finne meg
der han forlot meg. Det handler om å skape trygghet for
en ”tenåring”.
Jeg hører noen heftige gjentak, før det blir det helt stille.
Det var før Astroens tid dette her, og jeg hadde hatt lite
kontroll på losens forløp. Kan det ha vært noe annet?
Rev? Rådyr? Halvtimen går, fremdeles stille……. Så
endelig skimter jeg ham på hundre og femti meters hold.
Har han noe i kjeften? I sakte trav kommer han mot
meg. Foran føttene mine legger han forsiktig fra seg en
vårunge, setter seg ned, ser opp og logrer. Vær så god!
Det var ikke bare restene i svartkoppen jeg svelget da.
Det var rørende rett og slett. Første slipp i hans andre og
viktige sesong endte med haremiddag - uten hagl i og
slett ikke ødelagt. Ja, den smakte!
En sommerdag et par år senere kommer Oda, min eldste
datter som da var ti, og for-teller at hennes kjære Kalle,
kaninen, hadde kommet seg ut av buret i løpet av natta
og var borte. I forfjamselsen blir døra til huset stående
åpen og en rakkar til benytter an-ledningen. Etter en
halvtimes tid med kanin-leting oppdager vi at ikke bare
én, men faktisk to av våre husdyr nå er borte. Jeg blåser
på ’n, men nei, Hurran er og blir borte. En stund etter
står vi og deler problemet med naboen ute i gata, og der,
langt oppe på asfaltveien får vi se ham. I radig galopp
kommer han mot oss og i kjeften der henger Odas yndling. På trappa legger han kaninen fra seg, og Kalle,
han lever og ser tilsyne-latende uskadd ut. Men etter
hvert finner vi ut at han kanskje ikke er helt pigg. Vi

reiser til dyrlegen. Historien ender dårlig. Kalle må bøte
med livet på klinikken.
- Å henge i kjeften til en galopperende hamiltonstøver,
forklarer veterinæren, - det ble nok for stor påkjenning
for de tynne ribbeina.
Trist for Oda, men min sympati for denne bikkja, den ble
ikke mindre.
Hurran utviklet med åra en grad av skarphet overfor
fremmede som kom inn på eien-dommen vår - for øvrig
ikke den eneste i rasen som er sånn. Noen liker ikke det,
men er de bare redelige som han var, så levde vi helt greit med det. Hans rang i familien var lavest. Når ungene
ba ham sitte og plasserte matskåla framfor ham, så rørte
han ikke maten før han fikk sitt ”vær så god”.
Vel to år gammel ble Hurran for første gang plassert
hos min venn Olav Haga i Nittedal mens vi ferierte
utenlands. Selv om besøket førte til en del problemer,
så næret Olav etter dette stor beundring for Hurrans intelligens. Første dagen på feriehjemmet ble han nemlig
sluppet ut i den store luftegarden sammen med en Gordonsetter. Inn til garden på kennelen er det doble porter
med to låsemekanismer som er plassert høyt oppe. Gjett
hvem som var kar om å åpne dem begge og ta med seg
Gordonsetteren på tur? Før Olav rakk å finne dem med
bilen, hadde setteren klart å kverke ei høne på nabogården. Hurran kom logrende med en gang Olav ropte.
Setteren derimot, hadde vært betydelig vanskeligere å
fange. Etter denne hendelsen avsluttet alltid Olav våre
telefonsamtaler med:
- Hils godgutten!
Jeg leste det som sympati og respekt for ei bikkje med en
spesiell karakter og person-lighet.
Av unger og fulle folk får du høre sannheten, er det noe
som heter. Vi har hatt en del unge rekrutter med på jakt,
og det tok ikke mange åra før standardspørsmålet lød:
- Kan vi ikke ta Hurran i morra, da?
Jo da, han ble en trivelig, stabil og god jakthund. God
kontakt samtidig som han hadde et fartsfylt og et veldig
godt søk. På god eller dårlig fot, han ga seg aldri. Heller
ikke på tap. Sånne bikkjer blir effektive. Samtidig som
han tidlig ble rådyrren og fikk sitt RR. Og han var lett å
lese i jaget. Ung-gutta visste når det var tid for å løsne
sikringen.
Men han hadde sine baksider han også. Som treåring
kom de første støta på fot. Det kunne jeg vært foruten.
Verst var han på snø. På barmark kunne han være helt
taus, til og med også på barfrost. På DM første dag i
2006, da han var seks år, var det minus 12, snø og rikelig
med tråkk. Da måtte jeg advare dommer, Tore Reistad
på morran.
- I dag får du nok høre ’n, ja!
Og det gjorde vi. Han måtte helt korrekt ned på en toer
i fotarbeidet den dagen, men toeren til tross, han var

nest best av 25 startende jaktchampioner da vi kom inn
om ettermiddagen. Andre dag var han etter min mening på sitt aller beste. 120 rett inn, og DM-seieren ble et
høydepunkt i hans kar-riere. (Nr. 7 i NM samme år).
Det er et kjent trekk at rasen jager hurtig og med stort
trøkk. Han var ikke noe unntak. Når haren odda så tjente
den sjelden noe på det, snarere tvert om. Han ringa radig
og tok den ofte på overvær. Om metoden var effektiv
den første timen, kunne den ha sine baksider lenger ut i
losen. En hare som begynner å bli stiv finner tilslutt bare
én løsning, nemlig å krype inn eller trøkke til du nesten
må trå på’n. Da hendte det jeg savnet litt mer presisjon
og nøyaktighet, særlig hvis vitringen også var dårlig.
Sprekingen Hurran ble avlest til å ha C-hofter vel ett år
gammel. I fjor høst da han dro seg mot ti, hoppet han
høye gjerder like lettvint og elegant som han alltid hadde
gjort, en egenskap han hadde fra dag én. Gikk pus gjennom en skigard, et nettinggjerde eller hva det skulle
være, tjente den aldri på det. Hurran hoppet over uten å
klatre. Farefullt, ja vel, men det gikk bra livet igjennom,
og som sagt, C-hoftene forble en vits. Han var like sprek
og spenstig til det siste.
En sen kveld i juni i år kom han seg løs ved en glipp. På
natta hørte vi at han kom tilbake og åpna utgangsdøra
(selv om døra slo utover, var det aldri noe problem).
En svært oppblåst mage viste at han hadde forsynt seg
rikelig fra et eller annet matfat. Han så nokså bedrøvet ut
og var slett ikke bra. En eller annen form for forgiftning
ødela nyrene hans den natta, og han kom seg aldri. Jeg
mistenker at smartingen denne gangen hadde åpnet en
dunke med kassert mat, som jeg vet står utenfor ei kebab-sjappe i naboskapet. Om hans smartness og evne
til å finne løsninger på ting ble hans bane, kan jeg ikke
påstå med sikkerhet, men jeg har mine mistanker.

Hurran i sitt rette element.
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DM og NM 2010
DM 1. Nord Trønderlag
R-Roma
Koloåsens Ami
Zira

Eier. Trond Revhaug.
Eier. Ove Løhre
Eier. Svein A.Holthe

Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng

397p – 1.EP
280p - 1. ÅP
39p - 0.EP

DM 2. Romerike
Fjellbakkens Tanja Rositha
Spjutvikens Zita
Dostarps Jajja
Kira
Sari

Eier. Morten Skjølås
Eier. Klas I. Elisenberg
Eier. Svein O. Nordsveen
Eier. Rolf M.Østli
Eier. Blørn Lillestu

Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng

396p - 1.EP
395p - 1.EP
392p - 1.EP
375p - 1.EP
142p - 0.EP

Eier. Rune Sliper
Eier. Torgny Pedersen
Eier. Tom Lende
Eier. Rune Sliper
Eier. Anders Hodnemyr
Eier. Hans R. Bjørk

Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng

363p - 1.EP
182p - 1.ÅP
116p - 0.EP
105p- 0.EP
99p- 0.EP
90p-0.EP

Eier. Kai H. Hagen
Eier. PerBrauer
Eier. Ole P.Nilsen

Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng

209- 3.EP
150- 0. EP
G.

Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng
Tot.konk.poeng

411 1.EP
404 1.EP
396 1.EP
374 1.EP
203 1.ÅP

DM 3. Aust-Agder.
Rs- Kita 1
Stoj
RS-King
RS Kompis
RS-Tica
RS-Hero
DM 4.Hadeland.
Gråbeinmyras Mika
Konnerud Kolles Pelle
Pavarotti

DM 5. Vestfold
Her stilte det ingen Hamiltonstøvere.
NM 2010 Sørlandet harehundklubb
RS-KITA I
Eier. Rune Sliper
Spjutvikens Zita
Eier. Klas I.Elisenberg
Dostarps Jajja
Eier. Svein.O.Nordsveen
Fjellbakkens Tanja Rosita Eier.Morten Skjølås
R-Roma
Eier.Trond Revhaug

Hamiltonstøveren markerte seg meget bra under årets NM ved å ha hele 4stk blant de 8 første plassene, med RSKITA I til Rune Sliper som NORGESMESTER. At rasen vår er på rett vei er det ingen tvil om, bare det å få med hele
5.hunder til NM er en bragd i seg selv. Jeg vil takke alle Hamiltoneiere for en fantastisk innsats, tror det er første gang
vi har hatt så mange Hamiltonere med på DM og NM. Vil også takke alle deltakere uansett rase for deres prestasjoner
for å bedre harehundrasene i Norge.
Ser en på de høye premiepoengene viser vel det at alle rasers avlsråd er på rett vei. Takker alle for den innsats dere
legger ned for å bedre harehundrasene våre.
Øystein

www.hamiltonringen.com
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Avler vi på riktige hunder?
Mange ganger er jeg litt i tvil om vi bruker rette hunder i
avlen, tenker da på hvor ofte en hører om hunder som er
til sjekk hos dyrlege før de skal på prøve.
Nesa funker ikke, noe er galt ! Så er det nese-midd-kur,
antibiotika mot betennelse i nese og ører, ja det virker og
man er tilfreds med hunden. Men er det riktig, har ikke
hundene våre immunforsvar lengre.
At en hund får betennelse i nesen en gang i mellom er
helt naturlig spesielt i starten på sesongen med alt frøgrass og annen lort de puster inn, men dette skal da hundens immunforsvar ordne opp med selv. Dette varer en
ukes tid, og så funker alt normalt, kanskje går det dritt
på ei prøve, men det er vel til å leve med, det er ikke
maskiner, men ett dyr av kjøtt og blod.
Snakket med en dyrlege og han sa at den største tabbe

vi jakthundfolk gjør er å gi nese-midd preparat i forbindelse med en antibiotika kur / pense-lin.
Nese-midden dør men bakteriene blir vanskeligere å
hanskes med. Han sier at hvis du absolutt må ta nesemiddkur gjør det på sommeren og ikke tidlig på høsten
for da får stort sett alle hunder litt betente slimhuler av
alt frøgrass som pustes inn, men dette skal normalt hundens immunforsvar ordne opp med selv.
Det er vel ikke riktig å medisinere seg til en Jch som så
settes i avl ?
Har dere noen synspunkter her, så send det inn til redaktøren for bladet vårt, kan være artig med en diskusjons
spalte i Hamilton stikka.
Dyregod

Årets hamiltontreff
Hamresanden søndag 1. Mai 2011
Årets treff blir i år (2011) arrangert på Hamresanden
camping søndag 1. mai, dette for å komme våre kjære
hamiltonvenner i sør noe nærmere, da det er mange år
siden sist vi var nede hos dem, dessuten hadde vi god erfaring med plassen sist vi var der nede. En takk til Rune

Gjengedal og Rune Gjengedal som ønsket oss hamiltonfrelste hjertelig velkommen til Hammersanden.
Dommere er: Bjørn Roald og Arnstein Hagen, påmelding finner dere på terminlista for utstillinger 2010/2011
N.K.K. / N.H.K.F.

Styret - Avlsrådet 2010/2011
Styret
Leder
Nestleder
Sekeritær
Kasserer
Hjemmeside/WEB
Redaktør
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Øystein Sørhaug
Morten Skjølås
Alexander Førsund
Ole Martin Frydendal
Alexander Førsund
Øystein Sørhaug
Per M. Abrahamsen
Kåre Larsen
Trond Flaatten
Torbjørn Bekkeli

90869179
90848181
90665620
95949752
90665620
90869179
97520813
93637955
41654180
97475170

Avlsråd
Leder
Avelsråd.med
Vara

Eskil Nærkvern
Bjørnar Tønnesen
Bjørn Lillestu

99645647
91611309
91586751
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Returadresse: Hamiltonringen v/Øystein Sørhaug, Beverveien 8, 3160 Stokke

Hamiltonringens effekter
Her er Hamiltonringens effekter. Ved bestilling, kontakt Hilde Bakken,
mob: 94893061 - e-post: thorbbek@online.no.
Betal på forhånd på kontonr: 1822.28.99776 og slipp oppkravsgebyr på kroner 60,-! Frakt og porto kommer i tillegg. Husk å merk betaling med hvilken
artikkel!
Softshell jakke- (vann og vindtett)
Fleece jakke (svart og grå)
Fleecevest (grå)
Hette jakker (rød)
T-skjorte (svart og grå)
Pologenser (svart)
Tennis-skjorte hvit (m/skjorte krage)
Bok ( Hamiltonringen)
Cap (sort m/ hamiltonringens logo)
Rullelue (sort m/ hamiltonringens logo)
Klistremerke

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

Softshell jakke, sort og grå.

Fleecejakke, sort og grå.

Fleecevest, grå.

Hettejakke, rød

Pologenser, sort.

Bok / cap / rullelue.

T-skjorte, sort og grå

