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Høstens vakreste eventyr i
Vang Almenning
Vi møttes Fredag den 16 September, kl 1800 på St olav i Vang
Almenning. Det kom 10 spente deltagere til Vang JFF`s Småviltjaktkurs.
Deltagerne var i alle aldersgrupper og av begge kjønn. De fleste av
de var førstegangsjegere, og har tatt jegerprøvekurset nå i år. Når
alle var ankommet startet vi opp med at vår formann i foreningen
Svein Arve Pedersen ønsket velkommen og fortalte litt om Vang
JFF. Deretter serverte vi middag og alle spiste og koste seg. Etter
det ble det litt teori om harejakt ved Ole Kristian Dæmroen.
Han er både engasjerende og behagelig å høre på. Vi avsluttet
teoridelen med en videosnutt av harejaktkurset som ble avholdt
i Vang i 2008. Vi hadde en trivelig kveld hvor alle fikk pratet og
blitt litt bedre kjent. Det ble så vi fant senga tidlig denne fredagskvelden.
Lørdag morgen kom og harajakt sto på dagsorden, og det er vel
ikke riktig å si at vi spratt opp av sengen, eller rettere sagt et par
av ungguttene gjorde vel akkurat det. Vi spiste frokost og smurte
nistepakker mens vi ventet på at hundeførere og harehunder skulle ankomme. Det var god spredning på hunderaser, både finskstøver, Dunker, Hygen og Hamiltonstøver var representert.
Vi hadde på forhånd delt opp i 5 “jaktlag”, og når ekvipasjene
var på plass dro lagene ut i terrenget. Det gikk vel omtrent 1
times tid etter slipp før de første tekstmeldingene begynte å tikke
inn, og det var los flere steder. Værgudene var virkelig på vår
side, det var en nydelig dag. Det er vel nesten ikke mulig å få en
finere høstdag. De fleste var tilbake på St. Olav rundt kl 1530, og

alle hadde faktisk fått hørt los i løpet av jaktdagen. To av lagene
hadde fått full uttelling og på de lagene hadde begge deltagerne
skutt hver sin hare.
Det var en fornøyd gjeng samlet til middag. Flere av hundeførerne
var også sammen med oss å spiste middag, noe vi satte veldig stor
pris på. Det ble livlig rundt bordet og mange gode historier dukket opp, kanskje var ikke alle helt sanne heller, men gode var de.
De fleste var slitne etter en dag ute med mye frisk luft, og det ble
faktisk en del gåing også, til oss “harajegere” å være. Det ble en
rolig, men koselig kveld rundt bålpanna ute, der flammene brant
rolig og fint og det knitret godt i veden. Flere av Vangsbygda`s
jegere kom også innom oss en tur , de var på vei hjem fra sin jaktdag. Vi gikk tidlig til ro også denne kvelden. Man blir så sliten og
god etter en fin dag med mye opplevelser og frisk luft.
Vi sitter igjen med en kjempefin opplevelse. Vi har blitt kjent med
mange nye og flotte mennesker som vi håper har fått opplevd og
sett litt av det som de forhåpentligvis i årene fremover kommer til
å få som en kjempefin hobby, og noen også som en livsstil. Vi vil
få rette en stor takk til våre sponsorer, som er Vang Almenning,
Knutstad & Holen AS, Bekken & strøm AS, Fellesskjøpet AS og
Ringnes. Vi er veldig takknemlig for støtten dere har gitt oss. Vil
også få takke alle Hunderførere og hunder, alle deltagere og andre som har vært involvert og gjorde det mulig for oss at denne
helgen ble så fin som den ble.
Tusen takk alle sammen! Vi ønsker alle jegere Skitt jakt!

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!



Formannen har ordet
Hei alle Hamiltonvenner!
Ja så er det ett halvt år siden sist, og vi er mitt oppe i en
ny jaktsesong med store forventninger. Vi hadde store
forhåpninger da vi gjorde det så kjempefint sist sesong,
men å gjenta dette var jo nesten umulig, men vi henger
med.
Mange gjør det bra på prøver og da får vi være fornøyd,
det å ligge i topp år etter år kan en ikke forvente. Gledelig er det å se at nesten alle valpene som ble født i år
er solgt, så etterspørselen har vert stor. Noen valper har
godt til Sverige, og her har avlsrådet fått possetive tilbakemeldinger, ja mange av valpene her hjemme begynner
å vise store fremskritt. Jeg syntes spesielt at det er hyglig
at avlsrådet vårt fungerer meget bra, med mye skryt fra
valpekjøpere og fra avelskonferanser holdt av forbundet,
gutta gjør en bra jobb, men perfekte blir en aldri, ros /
ris blir det alltid.
Selv har jeg skaffet meg ny valp, og her er forventningene store, som det alltid er og skal være, stakkars valp,
godt de ikke forstår forventningene vi har til dem.
I skrivende stund holder vi på med å få Rasekampen i
boks, og her er det påmeldt 15 hunder, dette er vi kjempefornøyd med. Problemet er nå å skaffe dommere til
alle, men det løser seg vel til slutt. Får nå håpe at arangemanget bli vellykket, da det er første gang vi får til et
slikt opplegg for vår kjære rase.
Ellers så er det jo på en måte litt trist at dette muligens
er siste bladet fra meg, så jeg får innlig håpe at vi får tak
på ny redaktør, det er jo en tidkrevende jobb, men det
hadde vært langt bedre dersom flere hadde sent inn litt
stoff. Jeg er optimist og tror at ny redaktør er på plass til
årsmøte.

Nylig fikk jeg beskjed om at en i avlsrådet mulig trekker
seg, så her har vi ett problem, ringen har jo forslagsrett
til nytt medlem, så her håper jeg på forslag i god tid før
rep-møtet, dersom vedkommende skulle gjøre alvor med
å trekke seg.
Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med stoff til
bladet, kjempebra, og for fin innsats fra dere i styret og
avlsrådet, det er tross alt tiltak fra frivillige som ofrer
mye av fritiden sin.
Ønsker alle en fortsatt god jakt/prøvesesong og takk for
meg i denne jobb….
Ønsker dere alle en God Jul og et riktig godt Nytt år.
Hilsen Øystein

Medlemskontingent
Vi takker for ditt medlemskap i 2011 og håper å se deg som medlem i årene som kommer også.
Medlemskontigenten er kroner 250,- og må betales inn på kontonummer 1822.37.35955.
Navnet ditt må skrives i meldingsfeltet. Betalingsfrist 1. mars 2012.



Kai Henning Hagen

F.23.04.1956 D. 21.09.2011
Sjokket var stort da vi fikk beskjed om at en god venn
brått og uventet var gått bort. Kai Henning Hagen valgte
å forlate oss så altfor tidlig en nydelig høstdag i September.
Kai var en raus kamerat. Raus med omsorg, raus med
kjærlighet og raus med tid til sine medmennesker. Vi har
vært heldige og fått oppleve en del sammen med Kai. Vi
var på noen turer, hamiltontreff og det ble også en del
kaffebesøk. Kai var en sosial , positiv og omgjengelig
mann.Han var også veldig glad i å prate med folk.
Kai var en trofast og lojal kamerat.Han hadde sine meninger og ytret dem. Han var en bestemt herremann.
Han elsket jobben sin på Toten Potet,og han snakket
veldig mye om arbeidsplassen sin.
Kai hadde i perioder i livet sitt litt å stri med da sykdommen herjet kroppen hans, men han hadde stort pågangsmot og skulle bli frisk.
Hans store interesse i livet var Jakt, fiske og friluftsliv.
Hundene betydde alt for han, og disse brukte han all sin
ledige tid på.
Han har også jobbet mye med organisasjonsarbeid, og
hatt flere verv både i Vestoppland Harehundklubb og i
Hamiltonringen. I Hamiltonringen var han formann en
periode. Der har han også sittet som leder i Avlsrådet.
Dette engasjerte han veldig, og han jobbet ivrig med
disse vervene.



Det siste året har vi dessverre hatt så altfor lite kontakt
med Kai. Han ble en familiens mann. Han traff Heidi, og
de giftet seg. Men lykken ble dessverre kortvarig.
Våre tanker går til de etterlatte, til Heidi og til Kai sin
familie.
Vi er stolte over å ha vært Kai Henning`s venner og takker for alt han har betydd for oss. Vi skal huske på gledene vi hadde sammen og lyser fred over Kai Henning
Hagens minne.
Torbjørn og Hilde

Innkalling til Årsmøte
Innkalling til Årsmøte Hamiltonringen,
på Morokulien Camping lørdag 26/5 kl.1700
SAKSLISTE
1. Åpning med valg av ordstyrer og referent
2. Årsberettning-styret
3. Årsberettning-avlsråd
4. Regnskap
5. Innkommende forslag
6. Valg
Saker som ønskes behandles må være styret i hende senest 14. dager før årsmøte.
Etter årsmøte blir det kåring av åretet`s Hamilton/unghund + diplomer til nye Jch.
Husk at en selv må melde fra til ringen om du ønsker å delta i karingene og sende oss
opplysninger om premieringer – oppnådd JCh. – Uch
Styret.

Hamiltontreff / utstilling
lørdag/søndag - 26/27-5-2012
I år legger vi treffet vårt til MOROKULIEN CAMPING
som ligger i Magnor, på Svenskegrensen. En topp plass
for vårt arrangement hvor vi kan leie hytter plassere
camp-bil / vogn og med Montebello Camp rett ovenfor,
så her blir det plass til alle. Vi legger opp til at dette skal
bli en sosial helg, så vi håper dere tar med fruene også.
Etter årsmøte blir det som vanlig grilling, hvor hver tar
med seg sin mat, griller og kull ordner vi med.
På søndag blir det utstilling som arrangeres av Hedemark Harehund Klubb, påmelding på web for ”datafriker”, og for oss litt opp i åra som sender skjema i posten
skal denne sendes H.H.K. v/ Geir Linnes. Sandervegen
58. 2100 Skarnes.

Trenger du nærmere opplysninger om utstillinga så ta
kontakt med Geir på tlf.900 32 137 (dommer ikke bestemt enda)
For bestilling av hytter tlf.62 83 52 80/97511527 Morokulien tlf. 62 83 72 33 Montebello
Har du andre spørsmål, ta kontakt med undertegnede.
908 69 179/333 37 281
Vær ute i god tid med bestilling av hytter, og så håper vi
at så mange som mulig tar turen med sine hunder + fruer.
Vi vil også prøve å få til ett opplegg med våre Svenske
venner.
Øystein.



Fult KAOS i Telemark
Jeg fikk for ca. 5 år siden tak på en Hamilton valp på 7
uker etter at gamlehunden ble tatt av toget. Kaos er etter
Lagopushøgda`s Siri og Herlyckan`s Custer som var ei
”tjuvparring”, men jeg var så tent på ny valp, så hvorfor ikke. Jeg reiste til oppdretter og hentet ”grommgutten” som da var 7. uker og minstemann i kullet. Hunden
utviklet seg som alle andre valper, men fikk ett inneliv
sammen med meg, med mye kos i stua og på sofaen.
Turer i skogen kom etter hvert og jeg så vel at det lå noe
i valpen, men det er jo vanskelig å se så mye i starten.
Kaos begynte tidlig og jage, 7. måneder jaget han nesten
en time og her fikk han sin første hare. Kaos ble etter
hvert en god jager og jeg fikk mange fine jaktopplevelser
med han.
Kaos var litt interessert i rådyr, men med ett støt fra et el.
band var det slutt, nå jager han kun hare. Første prøver
var i 2009 i Kvikne i Vinstra, her gikk han til strak første
med 191 kp.
I fjor, 2010 stilte jeg på to ÅP prøver, fikk ut harer første
dagen men dødtap etter 30 min. Andre gangen dødtap på
svaberg etter 40 min.

Jeg var veldig tent i år for Kaos vartet stadig opp med
drømmeloser, så jeg melte han på klubbprøva vår i Telemark, hvor det var Ep og Åp prøver, og hvor den beste
hund etter en dag ble kåret til Klubbmester. Jeg var veldig spent for det var jo en kamp mot de ”store” flere
NjCh og til og med no. 3 på årets NM stilte. Så der var
det mange erfarende topphunder som virkelig hadde rutine, men jeg hadde tro på Kaos. Dommer Svein Odden
og jeg dro spente til skogs denne dag.
Etter en vanlig sjekk av poter og bein ble Kaos overlatt til de store skoger hvor han nå skulle bevise alt som
var sakt om hunden. Ja det tok ikke så lang tid før han
”skrek” til, ja nå var pulsen høy, men den roet seg etter hvert for jeg forsto fort at dette går veien, noe som
dommeren var helt enig i, ja han skrøt mye av det Kaos
presterte, godt mål, flertonig, helt taus i fot og tap, drevsikker, ja dommeren sa at dette var en kjempehund, noe
som ble bekreftet etter endt dommermøte der Kaos fikk
200 Kp. og ble dermed kåret til KLUBBMESTER i Telemark Harehund Klubb 2011.
Nils Gunnar Gare



NM for støver
Den 19 og 20 november sto Nord Trøndelag HHK for
den tekniske arrangementet NM for støver. Det var dessverre bare to stk hamilton denne gangen. Hjemmehåpet
Andreas Wanderås med ch Hera, og den gode hundemannen Torbjørn Bekkeli og ch Ludde. Andreas har
gjort lynkarriere med sin Hera. Først nå i høst stilte di
opp på DM, og som kjent, det gikk bra. Hera er etter så
smått legendariske ch Lanta som far Bård eide i lag med
Nils Bøhn. Torbjørn er nok mere kjent innenfor hamrekkene, ch Raita, og di fleste nikker samtykkende. Ludde
er datter av Raita, og han kan vel også sies å ha hatt en
lynkarriere. Altså to meget verdige representanter.
Dag en ble fullført i en flott dag for harejag, og di fleste
ekvipasjer var nok enige. Hera full tid, mens Ludde avsluttet losen vel tidlig. I følge Andreas hadde Hera nes-

ten aldri prestert så dårlig los!!!! Javel, den damen er
nok ikke snau i beste stunder, tenkte jeg, men dette var
bra. Torbjørn har vært med mange ganger og var ikke
utslått. Dag to fullførte begge med fin stil. I et forferdelig
regnvær feide Hera inn nok en 120 minutter, og Ludde
hadde det tilsynelatende veldig gøy. Han hadde dagens
beste dagsprestasjon. Hera og Andreas havnet på 6 plass,
mens Luddegutten måtte ta til takke med 13 plass. Det
var hele 10 stk 1 elite, og kun to ble upremierte. Gode
terreng og gode hunder forteller sitt.
Neste år er NM `en i Nordmarka med Norsk HHK som
arrangør, så alle gode Hamiltonstøvere må skjerpe seg
slik at vi stiller med flere.
TR

Pallen i NM-

Beste Hamilton i NM.

Nest beste Hamilton i NM.



Resultater NM
Side:

Norske Harehund Klubbers Forbund

PREMIELISTE

Arrangør: Nord-Trøndelag Harehundklubb

Prøvens ref.nr: 46-11017

Sted: Snåsa

Prøve periode: 19/11-2011

20/11-2011

1

5 4 196

Ha

Ba

72 120 192

1 379 1

5 5 202 398 Ha

Ba

1

4 5 200

Ha

Ba

107 X-02753/08

TORTÅSEN'S VALBORG
Dunker
Hauge, Hans Christian, Johan Scharffenbergsvei

113 NO38222/09

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

115 13711/08

TYRA
Finsk Støver
Solvang, Viggo, Lindalen 4, 3830 Ulefoss

105 X-02865/04

Kiara
Dunker
Gaathaug, Bjørn Morten, Nyseterveien, 3330

12 5 10 4 10 8 8 4 10 71 120 191

1 380 1

4 4 197 397 Ha

Ba

15 4 8 4 8 6 6 5 10 66 120 186

1

5 4 195

Ha

Ba

12 4 8 5 10 10 10 5 10 74 120 194

1 380 1

4 4 202 397 Ha

Ba

12 4 6 5 8 6 4 5 10 60 120 180

1

4 4 188

Ha

Ba

15 4 10 5 8 8 8 5 10 73 120 193

1 373 1

5 4 202 390 Ha

Ba

1

5 5 206

Ha

Ba

2 370 1

5 4 183 389 Ha

Ba

15 4 10 5 8 8 6 5 8

15 4 10 5 10 10 10 4 8

69 120 189

76 120 196

15 5 10 4 8 10 8 4 10 74 100 174
117 10366/05

HERA
Hamiltonstøver
Wanderås, Andreas Johansen, Sørveien 12, 7600

120 22363/07

Virpi T P
Finsk Støver
Aaslund, Per E, Vangenveien 6, 2032 Maura

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

12 3 10 5 10 6 6 4 8

64 120 184

1

4 3 191

Ha

Ba

12 4 6 5 8 8 6 3 8

60 120 180

1 364 1

5 3 188 379 Ha

Ba

12 4 4 5 10 8 6 4 8

61 104 165

2

3 5 173

Ha

Ba

15 4 10 5 10 10 10 4 8

76 120 196

1 361 1

5 2 203 376 Ha

Ba

1

1

1

1

1

1

1

Prøveleder:

Husk å betale medlemskontingenten for 2012.
Giro vedlagt i bladet


RR-prøve

67 120 187

15 5 6 5 10 10 8 5 8

Trukket

15 4 6 5 10 8 6 5 8

Graverende

Bloksbergs Veerpee
Finsk Støver
Hanseseter, Egil Magnar, Åsheim Svinesund,

1 ÅP Barmark !!

Mark

Tot Konk.poeng EP

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

Premiegrad EP

Tot. Premiepoeng EP

Premiegrad ÅP

Sum Premiepoeng

Lospoeng

Egensk.poeng

Mål - Hørbarhet

Mål - Nyansering

Arbeid i tap

Arbeid i los

Målbruk i tap

Målbruk i fot

Hundens navn
Rase
Eier

Losdyr

106 23810/07

Fotarb/evne t uttak

Registreringsnummer

Jaktlyst

Kat.

Samarb/kontakt

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

1

Side:

Norske Harehund Klubbers Forbund

PREMIELISTE

Arrangør: Nord-Trøndelag Harehundklubb

2

Prøvens ref.nr: 46-11017

Sted: Snåsa

Prøve periode: 19/11-2011

20/11-2011

69 120 189

1

4 3 196

Ha

Ba

12 4 6 4 10 8 8 3 8

63 107 170

2 359 1

4 4 178 374 Ha

Ba

112 08893/08

Stormoen's Mina
Finsk Støver
Pettersen, Per Arne, Liaveien 24, 7550

12 3 8 5 10 10 10 5 8

71 120 191

1

5 4 200

Ha

Ba

12 5 8 5 10 8 8 5 8

69

2 354 1

5 3 171 371 Ha

Ba

110 04762/06

BS-LISSI
Dunker
Lie Ingar T Og Langedrag Ole A, Kileveien 95,

1

5 4 198

Ha

Ba

3 334 1

4 4 153 351 Ha

Ba

109 S40397/2007

Belger Du Nord Willy
Finsk Støver
Johannesen, Espen Ulleberg, Hellaveien 74, 1458

103 07600/07

Harefallet's Tascha
Finsk Støver
Bjørnstad, Vidar Åsmund, Skoglundvn 27, 1923

111 08500/04

HARAMYRAS TUVA
Dunker
Nygaard, Alfred, Hegglund, 2920 Leira I Valdres

104 06616/06

Ae-Shakira
Finsk Støver
Gjengedal, Rune, Løvsangervn 38, 4700

94 163

15 4 6 5 8 8 8 5 10 69 120 189
12 4 8 5 8 8 8 4 6

63

82 145

9 4 8 5 10 6 8 5 8

63 120 183

1

4 3 190

Ha

Ba

12 4 4 5 10 10 10 4 8

67

70 137

3 320 2

4 5 146 336 Ha

Ba

12 3 6 5 10 4 4 3 6

53

39

0

3 2

Ha

Ba

15 4 8 5 10 8 8 5 8

71 120 191

1 283 2

5 4 200 297 Ha

Ba

12 4 6 5 10 8 8 3 8

64 120 184

1

4 3 191

Ha

Ba

12 3 6 5 10 6 4 3 6

55

30

0 269 2

4 4

93 284 Ha

Ba

6 4 6 5 10 6 6 3 6

52

67 119

3

3 4 126

Ha

Ba

9 3 8 5 8 6 6 4 8

57

92 149

2 268 2

3 3 155 281 Ha

Ba

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

92

85

97

1

1

1

1

1

1

Prøveleder:

Side:

Norske Harehund Klubbers Forbund

PREMIELISTE

RR-prøve

12 4 8 5 10 10 8 4 8

Trukket

Kvitmåsan's Nemi
Hygenhund
Ølstøren, Boye, Løvsethvn. 248, 7224 Melhus

Registreringsnummer

Graverende

Mark

119 00678/05

Kat.

1 ÅP Barmark !!

Losdyr

Tot Konk.poeng EP

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

Premiegrad EP

Tot. Premiepoeng EP

Premiegrad ÅP

Sum Premiepoeng

Lospoeng

Egensk.poeng

Mål - Hørbarhet

Mål - Nyansering

Arbeid i tap

Arbeid i los

Målbruk i tap

Målbruk i fot

Fotarb/evne t uttak

Hundens navn
Rase
Eier

Jaktlyst

Samarb/kontakt

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Arrangør: Nord-Trøndelag Harehundklubb

3

Prøvens ref.nr: 46-11017

Sted: Snåsa

Prøve periode: 19/11-2011

20/11-2011

12 5 10 5 10 10 10 5 10 77 120 197

1 265 2

4 4 205 276 Ha

Ba

15 4 10 5 10 10 10 5 6

75 120 195

1

5 2 202

Ba

12 3

15

0 210 3

0

15

12 4 6 5 10 8 10 5 10 70 120 190

1

5 5 200

Ba
Ha

108 07850/03

Liberget's Piirka
Finsk Støver
Heimdal, Roger, Sliperilinna 1, Fall, 2864 Fall

12 5 8 5 10 10 10 3 8

71 120 191

1

9 3

12

0

12

0 203 3

15 214

Ba

118 19721/05

Brodern's Kaisa
Finsk Støver
Wik, Olav, Skjelbrein, 7070 Bosberg

12 4

16

0

16

0

19

Ba

12 3 6 5 10 8 6 3 8

61 107 168

2 184 0

4 4 176 195 Ha

Ba

114 24392/07

Moseheias Sanja
Finsk Støver
Sandbakken, Harald Bernt, Gunnerudvn 16, 3830

15 5 8 5 8 6 4 4 8

63

3

4 4 154

Ba

9 3

12

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

0

12

0 158 0

15 215
5 3 199

15 169

Ba
Ha

Ha

1

1

Ba

12

83 146

0 202 3

18 220

9 3

0

12

Ha

RR-prøve

Ba

Trukket

Ha

71

Graverende

0 3

1 ÅP Barmark !!

Tot Konk.poeng EP

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

0

Premiegrad EP

68

Tot. Premiepoeng EP

Mål - Hørbarhet

Mål - Nyansering

Arbeid i tap

Arbeid i los

Målbruk i tap

26

Mark

HAREFALLET'S MOLLY-POLA
Finsk Støver
Bjørnstad Vidar Og Sæteråsen Thor, Skoglundvn

42

Losdyr

102 07601/07

Premiegrad ÅP

Bergskogen's Tanja
Finsk Støver
Sommerstad, Arne, Parkvn 12, 2846 Bøverbru

Sum Premiepoeng

116 11237/04

9 3 6 5 10 0 0 3 6

Lospoeng

Ludde
Hamiltonstøver
Bekkeli, Torbjørn, Ingebergbakken 10 B, 2323

Egensk.poeng

101 NO49965/09

Målbruk i fot

Hundens navn
Rase
Eier

Fotarb/evne t uttak

Registreringsnummer

Samarb/kontakt

Kat.

Jaktlyst

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

1

Ba
1

Ba

Prøveleder:



Harejakt med ny hund!
Harejegere er ikke som andre jegere, det har jeg funnet ut etter å ha hørt min gode venn fortelle om alle
de utrolige opplevelser han har hatt gjennom mange
år!
Min gode venns store lidenskap er harejakt, noe jeg
syntes er helt greit etter at jeg fant ut at harejakt ikke
medførte store utskeielser i form av trim eller kondisjon på noen måte! Kameraten min er godt voksen, i godt
hold med pen kulemage og et rolig gemytt. Han har alltid tatt vare på hundene sine, satt dem i hundehus ute i
kulda og fora dem med alt fra krås til vomfor! Selv har
jeg hatt hund i mange år, men den hadde plass på fars
arm om natta og spiste middag sammen med familien!
Harejeger`n har skiftet hund ofte og streber stadig etter
det “perfekte” emne. Nå er`n i gang igjen og har allerede
skaffet seg hund fra Trøndelag! Luftbåren attpåtil! Det
lille “nosset” ser ut til å trives og har på mange måter fått
en herlig personlighet. Den har enda ikke møtt en hare,
men det blir nok andre boller når “nosset” skal slippes
løs i skauen for å finne harepusen som jegeren er ute
etter! Ikke bare det, men haren beveger seg mest om
natten ofte frem og tilbake i eget spor! Når hunden har
forstått det hele vil den “slå ut” Ja , det er komplisert det her, og når “nosset” syntes duftene tar overhånd
og har fått fot, skal den jaggu sette i gang med å bjeffe
som rakker`n ! Det er mye for en liten hund det her !
Vel , det heter ikke bjeffe når det gjelder harehund, den
støyter og det skal den helst ikke gjøre ! Jeg har ofte
tenkt en del på harepusen som skremmes opp og flykter
i panikk , hunden etter i full los, for da heter det los og
ikke bjeffing ? Harehunden skal kjenne lukten på haren
hele tiden og kan godt ligge mange minutter etter i denne
halsbrekkende jakten. Kanskje så mye som 20 minutter
etter før snev av duft fanges opp av nesa på`n og det hele
er i gang igjen! Det er mye en liten søt harepushund skal
lære før den stolte far kan si at endelig har jeg fått det
til! Det hele sier vel sitt om mannen som etter kvinnens
mening ikke kan mer enn en ting av gangen, mens “nos-
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set” skal lære en hel haug av ting i løpet av kort tid! Det
er en årsak til at jegeren er makelig når han er ute på jakt
og “nosset” jobber som bare det med å finne haren ! Det
er visst da kaffen smaker som best mens børsa ligger
trygt oppå sekken!
Det kan sies mye om harehunden, den er enkel og møysommelig, intelligent og snarrådig. Egenskapene den har
er best om de er nedarvet , men den blir en perfeksjonist
med alderen! På mange måte kan man si at den viktigste
jobben med en harehund er gjort før parringa finner sted!
En god harehund er uten tvil en utfordring for de som
driver denne flotte formen for jakt. Tenk om det samme
kunne sies om jegeren?
Kameraten min lengter nå etter å kunne slippe den nye
harehunden sin i et terreng der den kan få utfolde seg og
vise hva den kan. Jakten for han er ikke det store antallet
harer , ei heller så mye tråkk i skauen, det er lyden, losen
og det å se “nosset” i arbeid , følge den nye kameraten i
mange år med stadig nye utfordringer og historier som
kan deles med andre harepusjegere!
Jeg for min del ønsker ham alt godt der han sitter på post
og nyter jakten!
Olaf Mathiassen, kameraten til en harejeger med ny
hund!

Rasekamp Hurdal 26/11 – 2011
Ja så er vårt første rasemesterskap over, ett mesterskap
som ble meget vellykket, med innkvartering på Slagvoldstua i Hurdal. Vi hadde 15. påmelte hunder, så her var
interessen stor. Tydelig at gutta satte pris på dette, så nå
er også vi i gang.
På kvelden, når alle deltagere var på plass + en del dommere hadde vi en enkel servering med pølser og brød +
litt annet tilbehør som etter hvert gav susen.
Vi la også inn ett medlemsmøte, som ble bestemt på
årsmøte vårt sist for å styrke den sosiale biten, hvor vi

tok opp litt forskjellige ting, som statutter for utaking
til landskampen Sverige/Norge – medlemsmøter- neste
Årsmøte/Treff, mm.
Videre utover kvelden ble det som vanlig lange loser,
støyting, og med en smule løshet fra Bekkei, men nå er
jo den karen ikke kjent for å være for trang, ikke rart han
får hunder med godt målbruk, så at hundene lærer av
sine eiere er helt klart. Sliperèn tok også turen til Hurdal
sammen med to andre herrer med samme dialekt, så her
er interessen på topp.
Ellers hadde vi en kjempekveld hvor vi hamiltonfolk
nok en gang beviser at vi er ett hundefolk som tåler både

Resultatliste fra den Norske rasekampen for Hamiltonstøvere i Hurdal den
26. November 2011
Hunder: 					
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fjellbakkens Tanja Rositha		
Klang 					
Fjellbakkens Caro 			
Fjellbakkens Kira			
Leverhøgens Centa			
Nickita					
Tyrann					
Zeb					
Rs-Basse				
Konrad					
Rs- Kaluha
		
Buktas Buster
		
Støverbo`s Lucy			
Koloåsens Rex				
Koloåsens Shankly			

Eier: 			

Morten Skjølås 			
Reidar Bakkane			
Knut Martinsen			
Rolf Østli			
Geir Raen
Frode Kjeldsberg
Erik Rud
Svein Lillegård
Svein Tore Kittilsen
Øyvind Storbukås
Rune Sliper
Gunstein Aurebekk
Joakim Lie
Sigbjørn Berg
Roger Henriksen

Poengsum:
205
198
196
195
194
188
187
186
125
106
029
020
015
014
013
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ris/ros + noen øller og en drink. Så når klokka blei ca.
0200 var alle i seng og etter vært blei hytta fylt med enkelte støyt og andre lyder. Vi våknet til live på lørdag,
klare for den store dagen, været var bra, noen minus med
rim - barmark, litt vind så her var det nok noen hunder
som skulle få brynet seg. Etter kaffe koking og hjemmelaget matpakke, bar det ut i Hurdals dype skoger hvor
det skulle hvise seg at det fantes en harepus her og der,
ikke rart at disse ”Hurdalfolka” får gode hunder.
Vell tilbake på standkvarteret vårt hvor dommermøte
+ premieutdeling skulle skje, tok deltagere seg litt
kaffe med rester av dagens matpakke, samt pakking og
klargjøring for hjemreisen.
Jeg vil takke alle som hjalp til med arrangementet, vi fikk
en pangstart på vår RASEKAMP, takk alle sammen.
Øystein

Nya Hamiltonuppfödare
Högt uppe i den Jämtländska byn Aspås bor Mats och
Annki Eriksson. Denna sommar har de tagit sin första
kull efter Grenåsens Caisa S15020/2006 och Ascott
S38105/2006. Vid tiden för mitt besök har valparna blivit sex veckor och leker för fullt ute i hundgården. Leken
avbryts plötsligt när de upptäcker mig och de kommer
nyfiket fram för att hälsa.
Mats började jaga i början av 70- talet och har haft egna
stövare sedan början av 90-talet.
Han har varit Hamiltonrasen trogen, och hans nuvarande
tik Grenåsens Caisa är hans tredje.
Mats har varit jaktprovsdomare sedan år 2000.
Det Mats uppskattar mest hos Hamiltonstövaren är det
goda lynnet och den fina exteriören.
Han säger att det är vackra hundar med ett stabilt psyke.
Egenskaper som han tycker är viktiga är att de fungerar
bra i hemmet och vill ha en god kontakt men även att de
har rejäl jaktlust, är spårnoga och har bra upptagningsförmåga.
Caisa är andra hunden som Mats och Annki hämtat ifrån
Grenåsens Kennel från Boliden.
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Att det blev en första hund därifrån var en ren slump då
de först hade tingat valp hos en annan uppfödare. Valparna var dock dödfödda och det var då Mats fick tips från
en bekant om att Grenåsens kennel hade valpar på gång.
Tiken de valde hette Grenåsens Laisa, född 1995. Laisa
visade sig vara en bra tik och paret började fundera på att
ta en kull på henne men parningarna lyckades aldrig.
Då de ville ha en fortsättning på linjen och Laisa började
bli till åren, valdes en ny tik ut och 2006 flyttade Caisa
hem till dem.
Funderingarna på en kull tog fart igen och vid Elitprovet
i Strömsund 2010 fastnade Mats för en speciell hund:
Ascott. Kontakt togs med avelsrådet och till deras glädje
fanns Ascott med på deras rekommendation.
Jag frågar Mats om han har funderat något över åt vilket
håll hamiltonstövaren har gått genom åren, och han säger
att vi nog ser resultatet av aveln genom att hundarna har
blivit hårdare i skallet mot vad de var förr i tiden men
kanske börjat bli lite sotigare i färgerna rent exteriört.
Han nämner även i att det kanske har blivit lite för stort
fokus på jaktproven idag och att detta inte gynnar fortsättningen för hamiltonrasen i längden.

Vi måste våga sälja valpar till yngre och inte enbart till de
som är jaktprovintresserade i dagsläget. Vi kanske även
måste se över provreglerna och förnya oss lite gentemot
hur samhället ser ut idag, t.ex. dra ned på drevtiden och
istället premiera upptagen.

Mats och Annki har ansökt om kennelnamnet Trollmax
och just nu är det under ehandling hos SKK i väntan
på godkännande. Trollmax kommer av en gammal 12
”trollgubbe” som levde i byn för länge sedan. Om denna
kull utvecklar sig bra finns funderingar på att ta en ny
kull och då spara en tik själva för att få en fortsättning.

Jag tycker det är kul att vi har fått nya hamiltonuppfödare och önskar Mats och Annki lycka till med aveln!

13

Nya Hamiltonuppfödare
Vid ordinarie årsmöte för Svenska Hamiltonstövareföreningen i Arvika 2011 beslut att vi skulle söka ett
starkare samarbete med Hamiltonringen i Norge.
Norska representanterna som deltog vid vårt möte var
dessa herrar:
Det var mycket glädjande att få träffa dessa herrar öga
mot öga. Ett positivt gäng som verkligen vill få till stånd
ett samarbete mellan Sverige och Norge. Vi utbytte många tankar mellan varandra när det gäller fortsatt avelsarbete. Tyvärr kunde inte de Svenska avelsråden närvara så
de fick hålla sig till godo med Hamiltonstövareföreningens avelsansvarige Lars Olofsson. Vi hoppas på ett bra
samarbete över gränserna i fortsättningen, för vi strävar
alla åt samma håll, nämligen att försöka att göra något
positivt för våra kära Hamiltonstövare.

Planering för kommande år ser ut så här:
Att under 2011 få till ett samarbete med den Svenska och
Norska tidsskriften så vi alla kan få samma information
både i Sverige och Norge.
Att få avelsråden att samarbeta med varandra både med
utbyte av avelsmaterial och rekommendationer samt annan information som är betydelsefull för avelsarbetet.
Att skriva riktlinjer för avelsrådgivning. Att arbeta med
att få fler tikar till avel och öka antalet registreringar
Förhoppningsvis kan detta leda till bättre Hamiltonstövare i framtiden.
Lars Olofsson och Roland Halvarsson

Avelsråd Torbjörn Bekkeli, avelsansvarig Eskil Nerkvern och ordförande Öystein Sörhaug.
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Hamiltonstøveren i DM
Hamiltonstøvere i DM 2011

PREMIELISTE

15

0

15

0

0

0

112 09109/08

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

12 3 6 5 10 8 8 2 6

60

12 5 6 5 10 8 6 3 8
116 15989/04

Koloåsen's Ami
Hamiltonstøver
Løhre, Ove, Ekservn 2, 7290 Støren

119 18978/08

R-Roma
Hamiltonstøver
Revhaug, Trond, Stentun, 7630 Åsen

103 NO49965/09

LUDDE
Hamiltonstøver
Bekkeli, Torbjørn Og Marius, Ingebergbakken 10

101 NO49964/09

MAX
Hamiltonstøver
Bakke, Kai, Formervegen 26, 2345 Ådalsbruk

0

15

0

Ba

18

3

4 3 156

Ha

Ba

63 120 183

1 332 1

5 3 191 347 Ha

Ba

12 4 8 5 8 8 8 3 6

62 115 177

2

4 3 184

Ha

Ba

12 3 8 5 8 10 10 3 8

67 120 187

1 364 1

5 3 195 379 Ha

Ba

9 3

12

0

12

0

0

12

0

24 0

16

71 125

3

3

4 3 132

12
54

15 4 10 5 10 10 10 3 8

75 120 195

12 3 6 5 10 0 0 4 8

48

12 3 10 5 10 10 8 4 8

70 120 190

1 320 2

5 4 204 336 Ha

Ba

0

0 3

Ha

Ba

1 255 3

5 4 199 267 Ha

Ba

68

0 3

115 S52884/2004

15 5 10 4 6 8 8 4 10 70 120 190

1

5 5 200

12 4

16

0

16

0 206 3

120 19551/05

KIRA
Hamiltonstøver
Østli, Rolf, Midtli, 2338 Espa

9 3 6 5 6 8 8 3 6

54

37

91

0

3 3

Ha

Ba

9 4 8 5 10 8 6 5 8

63

52 115

0 206 3

2 3 120 217 Ha

Ba

12 3 6 5 10 6 6 3 8

59

31

90

0

4 3

Ba

9 3

12

0

12

0 102 0

9 3 6 4 10 6 4 3 10 55

43

98

0

110 S30039/2007

SKOGSEREDS TERO
Hamiltonstøver
Hanstad, Per Erik, Sandmovn 3, 2408 Elverum

109 S52886/2004

DOSTARPS JÄGER
Hamiltonstøver
Glorvigen, Kjell Kj, Solørvn 395, 2411 Elverum

117 14636/08

ORMAASENS KAIZA
Hamiltonstøver
Røgeberg, Wiggo, Bergsted, 2345 Ådalsbruk

118 16388/07

FJELLBAKKEN'S TANJA ROSITHA
Hamiltonstøver
Skjølås, Morten, Klokkermoen, 2090 Hurdal

121 15250/06

R Kompis
Hamiltonstøver
Sliper, Rune, Voreland, 4700 Vennesla

129 16021/03

Rs-Hero
Hamiltonstøver
Bjørk, Hans Reidar, Granlivegen 37, 4700

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Losdyr

Mark

Sum Konk.poeng

0 220 3

83

Lydighet

40

Kondisjon/styrke

Premiegrad ÅP

43

Premiegrad EP

Sum Premiepoeng

9 4 6 5 10 0 0 3 6
DOSTARPS JAJJA
Hamiltonstøver
Nordsveen, Svein Ove, Solheim, 2440 Engerdal

Lospoeng

Egensk.poeng

4 4 145

Mål - Nyansering

3

Arbeid i tap

74 137

Arbeid i los

63

Målbruk i tap

12 4 8 5 10 8 6 4 6

Målbruk i fot

SARI
Hamiltonstøver
Lillestu, Bjørn, Haug, 2440 Engerdal

Registreringsnummer

Fotarb/evne t uttak

112 20957/06

Kat.

Samarb/kontakt

Hundens navn
Rase
Eier

Mål - Hørbarhet

65

Ba

Jaktlyst

17

Ha

Ba

86 231 Ha

Ba

Ha

97

Ha

97

Ha

0

0

0

12

0

12

0

6 3

9

0

9

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

6 3 8 5 10 8 6 4 8

58

9 5

14

9 4 8 5 6 6 6 4 8

56

51 107

0

3 3 113

Ha

Ba

9 4 6 5 6 6 6 4 8

54

66 120

3 227 3

3 3 126 239 Ha

Ba

43 101
0

14

0 0

0
0 115 0

1

IS

0 105
Ba

15
13

1

Ba

9 3

21 0

1

Ba

15 112

0 0

1

Ba
Ba

19 219

3 4 105
98

1

Ba

31
Ha

Tot. Premiepoeng EP

9 3
12 3 4 5 10 6 6 4 4

T

Ba

15

Tot Konk.poeng EP

89 149

Ba

18

RR-prøve

12 3

1

Trukket

0 281 2

Graverende

98

1

1 ÅP Barmark !!

45

RR-prøve

Ba

53

Koloåsen's Arja
Hamiltonstøver
Engan, Oddvar, Selbuveien 49, 7550 Hommelvik

Trukket

3 3 104 294 Ha

9 4 6 5 10 6 4 3 6
110 NO34200/10

Graverende

Ba

1 ÅP Barmark !!

Mark

Ha

Sum Konk.poeng

4 3 190

Lydighet

1

108 15247/06

R Pondus
Hamiltonstøver
Christiansen, Knut, Mossingvn 200, 7630 Åsen

Kondisjon/styrke

63 120 183

Premiegrad EP

Losdyr

Tot Konk.poeng EP

Tot. Premiepoeng EP

Premiegrad ÅP

12 3 10 5 10 6 6 3 8

Lospoeng

Ba

Egensk.poeng

Ba

Mål - Hørbarhet

Ha

5 3 200 393 Ha

Mål - Nyansering

4 3 193

1 378 1

Arbeid i tap

1

72 120 192

Arbeid i los

66 120 186

15 4 8 5 10 10 8 4 8

Målbruk i tap

12 4 6 5 10 8 8 5 8

Målbruk i fot

Hera
Hamiltonstøver
Wanderås, Andreas Johansen, Sørveien 12, 7600

Fotarb/evne t uttak

Sum Premiepoeng

105 10366/05

Hundens navn
Rase
Eier

Samarb/kontakt

Registreringsnummer

Jaktlyst

Kat.

4

Ba

28

IS

0

2 3 106

Ha

Ba
Ba

17 123

15

0 3

Ha

Ba

12 3 8 5 6 6 6 3 6

55 101 156

106 09725/05

VILJA
Hamiltonstøver
Hansen, Knut Erland, Vardevn 18, 1850 Mysen

101 16347/05

STØVERBO'S LUCY
Hamiltonstøver
Lie, Joakim, 3275 Svarstad

126 12854/07

Charlie
Haldenstøver
Strøm, Rune, Slevigen, 1870 Ørje

111 17983/06

Seppo
Hamiltonstøver
Lund, Fredrik, Mellebyvn. 274, 1878 Hærland

65

Ba

32

2 218 3

4 3 163 228 Ha

Ba

12 3 8 5 6 10 6 3 10 63 120 183

1

5 3 191

Ha

Ba

12 2 6 5 10 10 6 5 8

64 120 184

1 367 1

5 5 194 385 Ha

Ba

15 4 8 5 10 10 8 3 8

71

2

5 4 171

Ha

Ba

15 4 6 5 10 8 10 5 6

69 120 189

1 351 1

3 4 196 367 Ha

Ba

12 3 6 3 6 6 6 4 8

54

73 127

3

3 3 133

Ha

Ba

12 4 8 4 6 6 6 3 8

57

91 148

2 275 2

3 3 154 287 Ha

Ba

12 3 6 5 10 8 6 4 8

62

95 157

2

5 3 165

Ha

Ba

9 3 6 3 6 6 6 3 8

50

30

0 237 3

3 3

86 251 Ha

Ba

91 162

80

RR-prøve

0

Trukket

62

Graverende

25

17

Mark

37

Losdyr

9 3 6 5 6 0 0 2 6

Ba

15
25 0

1 ÅP Barmark !!

Tot Konk.poeng EP

0

Sum Konk.poeng

13

Lydighet

Premiegrad ÅP

0

Kondisjon/styrke

Sum Premiepoeng

13

STOJ
Hamiltonstøver
Pedersen, Torgny, Dølemo, 4837 Dølemo

Premiegrad EP

Lospoeng

Tot. Premiepoeng EP

Egensk.poeng

9 4
115 13125/04

Mål - Hørbarhet

0

Mål - Nyansering

12

Arbeid i tap

0

Arbeid i los

12

Målbruk i tap

9 3

Målbruk i fot

Rs-Kita I
Hamiltonstøver
Sliper, Rune, Voreland, 4700 VENNESLA

Fotarb/evne t uttak

Jaktlyst

111 12504/05

Registreringsnummer

Samarb/kontakt

Hundens navn
Rase
Eier

Kat.

1

1

Resultater fra DM 4
mangler
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Øystein Sørhaug,
Beverveien 8. 3160 Stokke
tlf. 90869179/33337281
oystein.sorhaug@hotmail.no /
obsorha@c2i.net
Morten Skjølås,
Klokkermoen, 2090 Hurdal
tlf . 90848181
morten.skjolaas@gmail.com
Alexander Førsund,
Raveien 240. 3184 Borre
tlf. 90665620
alexander.forsund@online.no
Ole Martin Frydendal,
Strandgata 31. 2317 Hamar
tlf. 95949752
ole@hotmail.com
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Trond Flaatten,
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Eskil Nerkvern,
99645647
2340 Løten		
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Torbjørn Bekkeli
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Landskamp Sverige/Norge des 2011
Ånge, Vesternorrland Støverklubb 3. og 4. desember
2011.
Max og Kai Bakke, Kira og Rolf Østli, og R-Roma og
Trond Revhaug var di heldige som skulle forsøke å forsvare nordmennene sin ære.
På fredagskveld var det som vanlig på slike arrangemang, meget hyggeligt. Lars Olufson som lagleder for
svenskene tok oss vel imot. Hyggeligere mann skal man
lete lenge etter. Både svenske og norske hamiltoneiere
hadde mye å snakke om. Eskil Nerkvern fra avlsrådet
var også med,som foruten å ha en dialog med det svenske avlsråd skulle stille sin Mika på ep prøve samme
helg som landskampen.
Dag en dro vi ut med dommere, vegvisere og oppservatører i kjent stil. Men, akk. Harejakt byr som regel på alt.
Også denne dagen ble det for vår del bydd på det meste.
Max hadde ikke fått opp, og da er det vanskelig å jage.
Kai ristet forsiktig på hodet og var tydelig ikke i kjempehumør. Kira fikk opp, men haren var av den vanskel-

Ham R-Roma N18978/08.
ige typen. Lostid fikk hun uten att Rolf var spesielt imponert, det gikk rett å slett ikke som det skulle ha godt.
Roma glimret med sitt fravær, men fant omsider fot som
hu brukte opp tiden på. Fikk opp da det var att en time
og et kvarters tid. Og i sterk vind med en hare som dro
langt ut, ble det klokket 42 min.. Kobling (fanget) i los
kl 1800. Vegviseren som var med var mektig imponert.
Norsk hamilton var tingen mente nå han, hehe.
Svenskene derimot kjørte alle til full tid og pene poenger,
di var kjepphøye, mens vi derimot måtte bare akseptere dagens dont. Det er heldigvis to dager tenkte enkelte av oss.

Ham Kira N19551/2005

Dag to ble bedre for Max og Roma, mens Kira denne dagen ikke greide å reise haren. Vi måtte innse at alle svenskene var forran oss på resultatlista. Hagets Kasper vant
med Rosådalens Ross like etter. Begge jaget godt begge
dager, så vel fortjent. SM deltager Harkullhøydens Ida
måtte ta til takke med 52 min dag to og ble nummer tre.
Det var to stolte eiere av Kasper, far og sønn Strømberg
som kunne ta i mot pokalen. Sverige vant 16 mot 6 poeng.
Forts. neste side

Slutresultat
Svenska laget
Ham Hagets Kasper S36978/2006
Äg, Mårten & Örjan Strömberg Hedesunda
Ham Rosådalens Ross S33952/2005
Äg, Jan Öhman Rosvik
Ham Harkullhöjdens Ida S41559/2004H
Äg, Raoul Nilsson Fredriksberg
Norska Laget
Ham R-Roma N18978/08
Äg, Trond Revhaug, Åsen
Ham Max N49964/09
Äg, Kai Bakke, Norge
Ham Kira N19551/2005
Äg, Rolf Östli, Norge
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Hva med Mika og Eskil? Neida, det ble null. En revlos
dag to, og ett dødtap på hare etter kort tid dag en holder
ikke for di store overskrifter, men Eskil kunne berette
om et meget positivt møte med våre svenske avlsrådsvenner.
Arrangemanget var meget godt organisert fra Vestenorrland sin side, takk skal Dere alle ha.
TR
Ham Max N49964/09.

Møte i avlsrådet for Hamilton
September 2011

Avlsrådets høstmøte var i år i Engerdalen i begynnelsen
av september. Hyggelig å kunne trene hunder i flotte terrenger på dagtid, for så å diskutere rasen vår på kveldstid.

har bedre innavlsprosent enn Hamilton på siste års parringer. Allikevel ser vi at det er meget vanskelig å unngå
at enkelte hunder går igjen flere ganger, bare en ser langt
nok bakover.

Loser ble det …………… Både på dagtid og kveldstid.
Kveldslosene var nærmest tapsfrie !

Lista blir presentert på nettsida og i medlemsbladet etter
hvert, den vil stadig bli oppdatert ettersom flere hunder
går til premieringer. Gi oss gjerne tips om ferske premieringer !

Noe av formålet for årets møte var å lage en hannhundliste over aktuelle hannhunder til bruk i avl.
Eskil hadde på forhånd plukket en lang rekke unge
svenske hannhunder med minimum 1. åp på prøve og
samtidig med noe utradisjonelle blodslinjer. Disse ble
finstudert og vi plukket ut ca 20 hunder vi kunne tenke
oss og prøve videre.
Vi gikk også gjennom den norske listen og fornyet den
litt. En oppdatert liste vil bli oversendt svenskene.
Avlsrådet mener at hannhundene får 2 kull i første omgang. Videre bruk i avl forutsetter jaktpremierte avkom.
Da kan hannhunden brukes maksimalt 2 ganger til. Vi
ble også enige om å sette stopp etter 25 avkom.
Nåværende avlsråd har til hensikt å føre arven fra tidligere avlsråds politikk om streng utavl videre. Ingen rase
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Avlsrådet er meget fornøyd med at de aller fleste tispeeiere kontakter avlsrådet før parring. Med dagens muligheter gjennom Støverdata og dog web kan også tispeeiere
oppdatere seg og lett finne ” drømmehunden” til sin
tispe. Kom gjerne med egne forslag og faller de inn under avlsrådets kriterier vil de selvsagt bli anbefalt.
Ta kontakt med oss i avlsrådet og kom gjerne med tilbakemeldinger … det må meninger og diskusjoner til for å
skape fremdrift !
Eskil Nerkvern
Terje Sandberg

Harejaktkurs for damer
17. - 18. nov 2011

Så var det igjen tid for harejaktkurs for damer. Kurset foregikk på gamlesaga i Stange allmenning. Arrangørerer
Hjff og Kvinneutvalget i Hedmark Jff. Vi var 11 damer
som møtte opp på torsdag kveld. Noen av de som var
med på kurset i fjor, og de fleste helt nye.
Torsdag kveld ble det servert en nydelig middag tilberedt av Kari Fjeldstad, leder i Stange Jff. Etter måltidet
ga Ole Mattis Lien oss innføring i harejakt. Vi fikk litt av
historien om gammelsaga og litt harejaktteori. Han holdt
et bra foredrag. Resten av kvelden gikk med til sosialt
samvær, masse skravling, og noen glass rødvin.
Fredag morgen kl 0700 var damene klare til frokost, vi
spiste og koste oss. Det var fin temperatur ute og kl 0800
var vi på tur ut i terrenget.Vi hadde blitt delt opp i to lag.
Hundene som var med oss denne dagen var en hamiltonstøver og en finskestøver. Jaktlaget jeg var på skulle
jakte ved Bergsjøen, og jeg kan vel si det på den måten
at vi lekte fjellgeiter i Tempelllia. Laget vårt hadde med
seg finskstøvertispen Tia og hennes eier Terje Solvang.
Det var veldig dårlig vær... Isregn! Så det tok noen timer
før losen gikk, men hunden jobbet veldig bra, så jaktlysta var det ingenting å si på. Vi fikk en god porsjon
trim da vi strevde oss til toppen av Tempellia (over 500
moh). Skulle nok ha vært flere sånne turer, ja (flere som
faktisk vurderte sterkt på om dette var en godt kamuflert
treningsleir). Da vi hadde kommet oss ned, satte vi oss
for en rast med mat og skravling.
Da gikk losen og vi fikk sett en stor og fin hare i vinterdrakt fyke forbi (utenfor skuddhold) med hunden hakk i
hæl. Da hunden fortsatte å lose posterte vi oss ut . Vi satt

å hørte på losen, tispa hadde veldig fint mål. Men dessverre gikk losen i tap, det var veldig vanskelige forhold
for hunden denne dagen. Vi ga oss for dagen etter ca 6
timer i skogen,og balanserte oss ned igjen til bilene. Det
var blitt ekstremt glatt enkelte steder pga regnet.
Vi hadde en flott opplevelse selv om vi ikke fikk skutt
noen hare. Alle damene var godt fornøyd og hadde det
hyggelig sammen med andre jaktglade damer. Jeg blir
faktisk ikke forundret om vi ser en god del av dem til
neste år også.
Vil takke alle som var med å gjorde dette til en kjempefin
dag i skogen.
Hilde Bakken

19

Referat fra Jakt- og Fiskedagene
i Elverum 13 og 14. august
NO54172/10
NO46390/10
NO46019/10
NO463937
NO49965/09
SE41670/2010
NO36928/09
21143/07

Vi fikk også i år gleden av å stå på stand for Hamiltonringen under jakt og fiskedagene. Vi bestemte oss
tidlig for at i år skulle vi ha stand både Lørdag og
Søndag. Det ble tidlig avreise på Lørdag morgen, for
å få ordnet til på standen.
Når den var klar, begynte det å strømme på med folk som
skulle på utstilling med sine firbeinte venner. Lederen i
ringen vår, Øystein Sørhaug dukket også opp. Den karen
er det jo bestandig hyggelig å få på besøk. Det var veldig
mye folk innom standen vår,så skravla gikk jevnt hele
dagen. Mange svensker var også innom. Koselig at søta
bror også tar turen til Elverum på disse dagene.

Pan fikk G.JK
Zeb fikk G.JK
Rs-Joki fikk Exc.JK. 1 JKK
Jularbo fikk VG.UK
Ludde fikk Exc.BK.1BKK.CK.CERT
Maraholmens Heidi fikk G.JK
Sæterskogens`s Raia fikk VG.AK
Taro fikk Exc.AK

NO49965/09 Ludde som fikk Exc.BK. 1BKK. CK OG
CERT.

Noe stort salg av effekter ble det ikke, men det viktige er
at vi er der og representerer den fine rasen vår. Vi fikk
også vervet noen nye medlemmer, og det er vi veldig
godt fornøyd med.
NO46019/10 Rs-Joki som fikk Exc.JK. OG 1 JKK.

På utstillingen ble det stilt kun 8 stk hamiltonstøvere,et
antall som på en utstilling som dette er altfor lite... men
det var gode representanter av rasen vår de som ble stilt
ut.
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Torbjørn Bekkeli med Klang. Klang sin Matmor Marit
Karlsen sittende på stolen.

På valpeshowet som ble avholdt på Søndag, var det veldig få harehunder.Det ble påmeldt en hamilton valp på
showet, den er etter Ascott og Spjutvikens Zita. Det tok
litt tid å overtale eieren til å stille den lille sjarmøren,
men det gikk etterhvert og kritikken på lille Klang ble
svært så god. Eieren var veeeeldig fornøyd etterpå.

Vi takker alle som var innom standen for besøket……
veldig hyggelig både med nye og gamle bekjentskaper.
Håper vi ses også neste år.
Ønsker alle lykke til med jakt og prøvesesongen!!!
Torbjørn og Hilde :0)

Diskusjonsspalte:
Denne side har jeg opprettet for å få fram litt forskjellig meninger fra dere medlemmer. Det er mye som
kan diskuteres av ting vi driver med, noen har rett,
noen tror de har det, men sånn vil det alltid være, det
å si at en vet bedre enn andre er store ord…

Også har en det økonomiske, her er det som regel trange
kår som er med på å stoppe drømmer en har om hvordan
en skulle ha drevet klubben/ringen/foreningen… bare
det å ha råd til premieringer/prøver/medlemsblad..
Ø.S

Avl: Ja dette er et emne en aldri blir enige i, mange har
sine synspunkter og avler kanskje kun på de linjer de
tror er riktig, avlsrådet blir aldri kontaktet for de har jo
ikke greie på hva de driver med. Ex. Bruker unghunder
som ikke riktig har fått dokumentert løshet, det kommer
frem først når hunden blir 6 til 8 år, er det riktig, pares to
trange hunder blir valpene trange, er det hardt gemytt på
hannhunden, blir valpene sinte, osv. Ja en kan diskutere i
timevis uten å komme på det rette svaret tror nå jeg.
Ø.S

Klager/skryt.
Det er alltid lett å kritisere, men når noe er galt ta dette
opp med styret og ikke prat på ”bygda” det er å sløse
med energien også skapes det ikke falske rykter. Prat om
det positive på ”bygda” så tar vi det negative internt…
Ø.S

Styre – avlsråd – dommere – prøvekomite osv.
En ting kan jeg her si og det er at vi bare er vanlige folk
som gjør så godt vi kan, enten en sitter i styre eller avlsråd, og gjengangere her er at de som gjør minst som
oftest klager mest. Men har en tatt på seg et verv så må
en tåle kritikk, da det blir langt mellom de dager en får
skryt, og husk vi lever i ett demokratisk land hvor vi alle
har rett til å komme med uttalelser.
En ting vi må huske på er at de fleste har dette som en
hobby ved siden av full jobb, og da er det ikke bestandig
en har tid til å utrette hobbyen så bra en hadde ønsket.

Medlemsbladet.
Her er det også noe vi kan diskutere. Bladet skal liksom
være ment som ett binneledd mellom medlemmene og
ringen, og at en får noe igjen for kontingenten, men det
koster, 5500 til 6000 (kr 12000) i året - skal vi ha bladet
som nå i A4 + farger/sorthvitt, A5 - sorthvitt/farger, eller
skal vi kun bruke hjemmesiden vår/ eller andre elektroniske medier, mange av oss og da tenker jeg på oss over
60 - helst vil ha bladet i postkassa, men her er det som
sakt bare å komme med forslag.
En ting dere må være flinkere til er å sende inn stoff, skal
vi klare å holde liv i en ny redaktør, kom med forslag.
Ø.S

www.hamiltonringen.com
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På besøk hos Carl Johan
Rimstad
En kan vel si at denna datoen har brent seg godt inn i det
norske folk`s minne, å vil vel sitte der for all framtid.

sving med å rigge til noe å sette tenna i. Det bar inn på
kjøkkenet, å jeg ble anvist plass.

Jeg hørte skudda som falt på Utøya, sammen med en
del andre bilførere da vi venta på grønt lys signal, for å
komma oss videre.

Det er ikke så ofte at Carl å jeg prater i sammen, så det
er klart at når en sjelden møtes, å er plaget av samme
“uhelbredelig sykdom” som det ikke finnes noen medisiner mot, etter det jeg har hørt da, ja da går kjeften jamt.
Jøss å det ble prata.

P 1 sendte kontinuerlig om det som hadde skjedd i Oslo,
og om det skrekksenariet som nå utspant seg på Utøya.
Det hele begynte med at jeg skulle til Harestua for å ta en
“alvorsprat” med Rimsta`n. Jeg både gleda å grua meg,
herregud! Jeg liksom, han derre Rud`n skulle intervjue
Carl Johan Rimstad, ikke for det at jeg er redd for gutten,
men jeg følte meg som David mot Goliat.
Han profesjonell journalist å lyd-tekniker, å omgås kanskje med noen av dem en kan høre på i radio å tv. Hvordan skulle detta gå a tru? Her får`n jaggu bruke velvalgte
ord å kløkt.
Jeg ankom Gubben i Piperveien 1 i et helsikes vær, det
bare bøtta ned, men humøret var der det stort sett pleier
å væra, å ble motatt av en blid å koselig Carl. Han var i
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Skjønte at jeg ikke hadde behov for verken velvalgte ord
eller kløkt, jeg skrev så blekket spruta, å Carl “kakkla”
Klart vi mimra om før å nå.
Han Carl er født 03.09.51, altså bare “guttungen” i forhold til meg. Vi ble begge tatt med på jakt straks etter at vi hadde pælma bleiene.De første jakt turene til
Rimsta`n gikk til Valdres, å innlosjeringa ble på Hovda
turistseter. Der ble det jakta med både Dunker, Hygen,
Halden, å Hamiltonstøver. Så en kan vel trygt si at gutten
er vel bevandra med de fleste raser.Det skal tidlig krøkas
som god krok skal bli heter det, å Rimsta`n var tidlig ute
med hagla, skaut sin første hara i 10-11 års alderen. Tia
går å Carl begynner å vokse til, sin første Hamilton han
kjøpte het Spons S-5009/79. Jeg husker den veldig godt,

for vi var jo “konkurenter” på en måte. Det er ikke alle
forundt å høre gnistrende los midt på sommeren, men
jaggu er det ikke det som sjer nå. Med stereoanlegget på
full guffe, hører jeg utak med beskrik, å det er Sponse
gutten som har tatt ut. Det målet hang lenge i lufta.
Carl forteller at den hund også var en utmerket utaker.
Gubben holdt seg til samme linja han, så etter at Spons
var borte, valgte han en halvbror S-40334/82 Klang.
Den hunden visste ikke de rette taktene, så den ble ikke
så gammel i Rimstan”s eie.
Blikket ble vendt mot Sverige, der fikk han kontakt med
Gotfrid Olafson som drev Brosundets Kennel. Kontakt
ble det vist med en gang, men godeste Carl måtte ta til
takke med å vente i ca 1 1/2 år. Ventetiden var nok vond
å komma igjennom, men om ventetiden varte lenge,
venta Gubben på noe godt. Den eminente tispa Brosundets Klinge, var kommet til Harestua på Hadeland.
Klinge som er godt kjent i miljøet vårt, å mange husker
ble Svensk og Norsk DCH. Ikke verst det av en mann i
full jobb. Carl nå må du jaggu dempe detta stereoanlegget ditt, jeg får f....n ikke kosentrert meg om skrivinga!
Gutten bare lo, for nå skulle jaggu Rud`n få høre ossen
ei skikkelig harabikkje skulle låte.
Så var det Ess`en da, husker at den ble stilt ut på Jarlsberg, å den vakte oppmerksomhet, Ess var vakker! Carl
Johan forteller meg at 6 mnd. gammel jagde den 1 times
tapsfritt, så det er klart at her hadde gutten forhåpninger.
Etterhvert skulle det bare gå bedre å bedre, Ess`en hadde nesten alt, meget godt mål og det satt mye klokskap
mellom øra på den. Desverre var den steril. Den hunden
var et ønske for flere å bruke på tispa si.
Desverre døde han bare 6 år gammel, men de åra han
levde hadde Rimsta`n mange fine opplevelser med han.

Det har vandra mange hunder gjennom fingrane til Carl
opp igjennom åra. Nevnes bør også Hurran og Zita.
Hurran lever ikke lenger, men Zita hilste
jeg på når jeg var der på besøk. Det nevnes ganske ofte
at enkelte har klippekort på CH, Rimsta`n er en av dem
som føyer seg greit inn i de rekkene.
Han har hatt 5 stk. også har han deltatt på NM. Hurran ble ikke NM mester, men bare det å komma dit er
bra, han vant DM. Hurran er som kjent borte, å Carl kan
ikke sitte med ei bikkje. T Bekkeli hadde parra opp Raita
med Byggmarkens Drillo, å der fikk Rimsta`n en valp,
nye skuddet på stammen heter Jess. Så da er det bare å
krysse fingrane å håpe på det beste. Den tispa kommer
garantert på skauen. En treffer jo så mange kjente når en
reiser rundt på utstillinger å prøver, forskjellige meninger blir jo naturlig nok lufta, sånn ble det til at jeg kom i
snakk med en som mente så mye. Han derre Rimstad er
som poteta han, mener Gubben kan brukas til alt. Joda
jeg måtte innrømme at han Carl greier seg bra.
Gutten har jo bekledd de fleste værv innen miljøet, å nå
trur jeg jaggu vi henger på tittelen “doktor”, for han behersker detta med å foredra om epilepsi, er det noe rart
at gutten har blitt æresmedlem. Sikkert vel fortjent! Nevnes nå at Rimsta`n var forfatter av jubileumsboka vår,
jeg skulle visst være med i den redaksjon jeg auv, men
det ble nok ansett som overskuddsmateriale, ok dvs. jeg
er ikke som poteta, å kan derfor ikke brukas til alt. Carl
påtok seg hele jobben, å resultatet ble bra.
Etter hyggelige timer på Harestua, å et godt måltid, blir
det igjen å ta en titt på Jessi, valper er jo flotte skapninger.
Ønsker Carl lykke til med valpen, å SKITT JAKT !
E Rud
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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

