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Alt for Norge
Ja det kan sies om Per Erik Hanstad som takket ja til å
delta på Landskampen 17/18 november da vi sleit litt for
å få deltagere, da mange måtte takke nei p.g.a. sykdom skadd hund – bortreist. Ringte da til Per Erik for å høre
om han kunne stille, svaret kom raskt, jeg stille.
Etter prøvens første dag var jeg innom hytta hvor det
norske laget befant seg, ble tatt godt imot, ble servert en
liten snaps, (to), vi ledet jo etter første dag, så gutta var
i form. Per Erik sa at han måtte ta en liten ekstra da han
hadde 50 års dag på søndag.
Ja det er ikke mange som stiller på jaktprøve når de har
50 års jubileum. Det ble ikke gave fra Ringen men Per
Erik gav oss ett kjempebidrag via sin hund Skogsered`s
Tero slik at vi slo Sverige, og ble lagmestere. Jeg vil på
vegne av Ringen takke deg så mye, sporty gjort.
Øystein.
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Vi ønsker alle våre medlemmer
en riktig god jul og et godt nytt år!

Formannen har ordet
Hei alle Hamiltonvenner!
Ja tiden flyr, utrolig at det er ett halvt år siden en sist satt
her nesten klar med ett nytt blad. Sesongen er jo i gang
for fult og mange har fått svar på om det funker i år, er
det fremgang, eller stagnasjon, ja ett vannsklig spørsmål,
syntes dette med været blir verre og verre, men kanskje
godt at det ikke kommer som snø. Vi hadde planlagt
Rasekampen vår oppe i Haltdalen i år, som vi annonserte i forrige blad, men dette gikk dessverre i vasken,
da Trønderne ikke klarte å skaffe nok dommere p.g.a. at
de skulle ha EK- prøve samme helg. Prøvde å arrangere
dette på samme sted senere, i desember/jannuar, men det
gikk dessverre ikke. Rune Sliper jobber nå med oppgaven om å få det til på Sørlandet, og han er optimist.
Håper de av oss som er dommere og ikke stiller, stiller
opp som dommere. Følg med på Facebook, dato kommer der. Vi får kanskje se om vi må ha en annen løsning
for å få til denne rasekampen.
Det er lenge siden vi har hatt Årsmøte/Treff opp mot
Trondheim, så det blir vel til at vi legger det opp dit i
kombinasjon med en utstilling. I skrivende stund er ikke
noe bestemt, men det kommer i bladet.
Ellers må en jo skryte litt av dere som kniver i toppen,
med DM og NM, også dere som ligger ett stykke fra
palleplass, men herregud for noen gode hunder dere har.
Også er det artig å høre historier fra lykkelige hamiltoneiere som jakter og er kjempefornøyd, en takk til dere
alle som driver rasen vår, vi er avhengig av gode hunder

for videre avl. Kan jo nevne litt om Landskampen Norge/Sverige som gikk i Vestfold, her fikk hundene virkelig kjørt seg i dårlig vær, og en noe sprett harebestand +
kuperte terreng, noe som ikke alle var vant med. Men jeg
får si at de som hadde de beste hundene vant, Haget`s
Kasper ble prøvevinner, men Norge tok Lagseieren, takk
for innsatsen.
Ellers vi jeg takke dere som har bidratt med stoff til
”stikka”, kjempebra, og til styret for god drahjelp.
Til slutt ønsker jeg alle en God Jul og et Godt Nyttår.
Hilsen Øystein

Rasemesterskap 2012
Hei hei. Det var meningen at vi skulle ha Rasekampen vår i Haltdalen, men måtte avlyse p.g.a. vanskeligheter
med å skaffe dommere.
Vi gjør derfor ett nytt forsøk med å arrangere Rasekampen på Sørlandet i jannuar/februar. Rune Sliper har tatt
på seg jobben her og håper å få dette til for oss. Rune vil legge ut annonse på Hamilton ringens facebook side
og på hjemmesiden vår. Der vil Rune informere om hvordan vi melder på, og om ca kostnader for innbukking
+ pris for påmelding / adresse o.s.v. FØLG MED.
Har dere spørsmål ring:
Rune
Tlf.  908 20 014
Øystein Tlf. 908 69 179
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Nytt fra Avlsrådet
Avlsrådet  hadde sitt høstmøte i år som i fjor i Engerdal.
Gledelig at et fulltallig råd bestående av Eskil Nerkvern
(leder), Svein Lillegård (medlem), Joakim Lie (vara) og
Terje Sandberg (sekretær) møtte. Avlsrådet gikk gjennom alle parringer gjennomført i sesongen 2011/2012 og
statusen på disse. Se nettside Hamiltonringen for oppdatert parringsliste. Det må sies at etterspørselen etter
valper ( les. Hannvalper) har vært relativt laber. Mange
oppdrettere hadde og har problemer med å få kjøpere på
disse. Jungeltelegrafen går – og derfor kvier mange seg
for å sette på godt premierte tisper. Vi regner nok med
at et sted mellom 3 -6 tispeeiere avsto parring pga denne
siuasjonen.
Medio oktober er det født 49 valper så langt i år – 20
tisper og 29 hannhunder fordelt på  7 kull. 1 tispe aborterte dessverre og 1 gikk tom. Vi har anbefalt i alt 19
parringer I Norge og Sverige.
Videre gikk vi gjennom hannhundlista – oppdaterte den
og informerte de to nye i rådet litt om hvilke retningslinjer vi arbeider etter. Så langt i år er 18 hannhunder
anbefalt benyttet og av disse er 14 norskeide.
En ny ting vi gikk inn for, er å opparbeide er en tispeliste
– en liste med premierte tisper som er i avl eller tilfredstiller kravene for å bli en avlstispe. Dette er et arbeid
som vi regner med å komme i gang i -løpet av høst og
vinter 2012-2013.
Så et par-tre hjertesukk til slutt!
Det er viktig at alle som hører om Hamiltonere som bemerker seg på prøver og utstillinger kontakter oss – vi
er avhengig av informasjon utenfra for å holde oss oppdatert.
Til dere tispeeiere som planlegger kull kommende år –
ta kontakt med oss i god tid slik at vi slipper å sitte med
alle anbefalinger på noen få uker konsentrert rundt
nyttårsskiftet.

Avlsrådet samlet i hytteveggen i Engerdal. Fra v. Eskil Nerkvern (leder), Bjørn Lillestu (hyttenabo), Birger
Steen (gjest), Joakim Lie (varamedlem), Svein Lillegård
(medlem). Foto: Terje Sandberg (sekretær).
Jobb for rekruttering – vi trenger flere harejegere og
valpekjøpere. Anbefal rasen vår til andre, snakk positiv
og åpent om alle Hamiltons gode sider. Tilby hjelp og
veiledning ved kjøp av valp til nye og uerfarne jegere.
Takk til alle i Avlsrådet for en meget trivelig samling –
dessverre ble det lite loser å høre da bestanden av hare
i dette området av Engerdal har fått en forhåpentligvis
kortvarig knekk.
Men en hund reddet æren begge dager heldigvis …….
unghunden til Svein hadde pus på beina både lørdag
og søndag.
For avlsrådet Terje Sandberg (sekr)
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NM 2012
Av Carl-Johan Rimstad
Fire optimistiske hamiltoneiere ankom hovedstaden,
nærmere bestemt Bogstad Camping, for å forsvare rasens farger mot det ypperste av harehunder i Norge.
Dagen før første prøvedag ga oss nesten vårfornemmelser; pluss åtte grader og snøfritt hører sjeldenhetene til.
Terrengene oppe i Nordmarka var for det meste snøfrie,
men de som lå aller høyest hadde innslag av snø.
Utpå morrakvisten første dag frøs det imidlertid på, noe
som antakeligvis svekket nattfoten. Mange uttak kom
først etter at termometeret igjen viste rødt og sola smeltet rimet. Utpå ettermiddagen dukket hamiltongutta etter
hvert opp. Ikke alle smilte like bredt, dessverre. Sari til
østerdølen Bjørn Lillestu hadde 21 minutter. Koloåsen’s
Shankly til Roger Henriksen tok ikke ut før det gjensto
åtte minutter av prøvetida, og da var sjansen til å konstatere losdyret spolert. Det måtte bli åtte minutter på ukjent
losdyr, som dommeren skrev. Roma til Trond Revhaug
jobbet iherdig dagen igjennom, men uttaket kom ikke
før ti på halv fire. Førti minutter sto da til disposisjon.
Det tok hun imidlertid godt vare på - 40 minutter rett inn.

En som smilte bredere i skjegget, var Svein Arne Holthe.
Zira sies å være en ordentlig dovenpeis, vel og merke
innendørs. Svein Arne forteller at han nærmest må dra
henne etter seg ut av bilen når han skal til skogs. Men
når kobbelet ble tatt av i Nordmarkas dype skoger fikk
pipa en annen låt. Da var det en slående likhet mellom
henne og en viss trønder med ski på beina; mye søvn og
hvile omsettes til masse kraft og utholdenhet. Etter et
par timers intenst fotarbeid ga Zira pusen beskjed: ut!
Da fikk den ikke ro før dommeren hadde streket full tid.
Egenskapspoengene var det ingen som fikk vite noe om.
Bortsett fra lostida, skulle alt være hemmelig som en test
på regelkomiteens forslag til endret avvikling av framtidige NM.
Dag to bød på omtrentlig samme forhold, det vil si krevende forhold. Da premielista ble lest opp bakfra kom vi
dessverre ikke lenger enn halvveis før alle hamiltoneierne hadde fått sine NM-premier. Koloåsen’s Shankly
ble nr 19, R-Roma nr. 16, Zira nr. 12 og Sari nr. 11. Den
siste dagen var det bare Sari som fikk lospoeng, men det
ble til gjengjeld full tid. Sari og Zira fikk hver sin 3. EP,
de andre ble stående upremiert.
Å komme til NM er i seg selv en stor prestasjon. Det
var fire svært gode hamiltonstøvere som var der, og på
prøver blir, som alle vet, tur og tilfeldigheter vilkårlig
fordelt. Men litt bortskjemte har vi hamiltonfolk blitt

Bjørn Lillestu og Sari reddet siste dagen med full tid.

4

Trønderne: Fra v: Trond Revhaug og Svein A. Holthe.

2007:
2006:
2005:
2004:
2003:

hva gjelder NM-plasseringer, så forventningene var nok
større enn det vi fikk innfridd denne gangen. Blar vi i
historieboka så skjønner alle det. Besteplasseringen år
for år viser nemlig følgende:
2011:
6. plass Hera/Wanderås
2010:
1. plass Kita/Sliper
2009:
3. plass Raita/Bekkeli
2008:
1. plass Tanja/Skjølås

2. plass
1. plass
4. plass
1. plass
2. plass

Tanja/Skjølås
Tanja/Skjølås
Lita/Høibakk
Tanja/Skjølås
Koloåsen’s Casper/Holthe

Neste år satser vi på stang inn, ikke stang ut……

Pallen i NM.
Side:

Norske Harehund Klubbers Forbund
Prøvens ref.nr: 46-12033

Sted: Nordmarka

Prøve periode: 15/11-2012

1

4 4 193

Ha

Ba

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

1 378 1

5 5 203 396 Ha

Sn

101 24208/07

LISE
Haldenstøver
Ringli, Asbjørn Og Erik, Einerbakken 25, 2827

1

4 4 195

Ba

101 NO49133/09

KULLÅSEN'S JARO
Finsk Støver
Ringsrud, Martin, Døsvegen 230, 2607 Vingrom

101 24392/07

MOSEHEIAS SANJA
Finsk Støver
Sandbakken, Harald Bernt, Gunnerudveien 16,

102 00678/05

KVITMÅSAN'S NEMI
Hygenhund
Ølstøren, Boye, Løvsethvn. 248, 7224 Melhus

12 4 6 5 10 10 10 4 6

67 120 187

12 5 8 5 8 8 6 5 10 67 105 172

2 359 1

4 4 180 375 Ha

Ba

9 3 6 5 8 8 8 4 8

59 120 179

1

4 4 187

Ha

Ba

12 3 6 2 8 8 8 4 6

57 120 177

1 356 1

4 3 184 371 Ha

Ba

15 4 6 5 10 6 6 3 8

63 120 183

1

4 4 191

Ha

Ba

2 343 1

5 3 168 359 Ha

Ba

15 4 8 5 10 6 6 4 10 68

100 23799/07

TRIKSI
Finsk Støver
Bentestuen, Kjell, Vienlinna 435, 2750 Gran

100 10625/05

TINA
Finsk Støver
Bang, Kjell, Laustøheia 20, 4519 Holum

92 160

12 4 8 5 8 6 8 4 6

61 120 181

1

4 3 188

Ha

Sn

9 3 6 5 6 6 6 3 6

50 113 163

2 344 1

3 4 170 358 Ha

Ba

15 3 8 5 10 10 6 4 8

69

3

5 3 145

Ha

Ba

1 331 1

5 4 203 348 Ha

Ba

68 137

15 4 6 5 10 10 10 4 10 74 120 194

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Ha

12 3 6 5 8 8 6 3 6

57 120 177

1

3 3 183

Ha

Ba

12 4 10 5 10 6 6 4 8

65

3 314 2

4 4 145 328 Ha

Ba

Prøveleder:

72 137

RR-prøve

12 4 8 5 6 8 8 4 10 65 120 185

Trukket

SE KING
Hygenhund
Dramstad, Roy, Bratvedt, 1890 Rakkestad

Graverende

Mark

100 25443/07

Registreringsnummer

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

Kat.

16/11-2012

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Jaktlyst

Resultater NM

Arrangør: Norsk Harehundklub

Samarb/kontakt

PREMIELISTE

1

1

1

1

1

1

1

1
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PREMIELISTE

Arrangør: Norsk Harehundklub

Prøvens ref.nr: 46-12033

Sted: Nordmarka

Prøve periode: 15/11-2012

16/11-2012

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

101 10179/04

JACK AV KVERNENGET
Finsk Støver
Rønning, Jan, Lyngstad, 2500 Tynset

101 05137/06

ZENTA
Finsk Støver
Tveite, Svein Tore, Tveite 28, 4720 Hægeland

Ba

56 120 176

1 301 2

4 1 181 313 Ha

Ba

9 4 6 5 10 6 6 4 8

58

0

3 3 100

Ha

Ba

15 5 8 5 10 10 10 4 8

75 120 195

1 289 2

5 5 205 305 Ha

Ba

15 4 6 3 6 8 6 3 6

57

58 115

0

5 3 123

Ha

Ba

15 4 4 2 10 8 6 3 8

60

98 158

5 4 167 290 Ha

Ba

9 4 6 5 6 0 0 3 6

39

21

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

94

60

273 2
0

0 3

Ha

Ba

55 120 175

1 235 3

3 3 181 244 Ha

Ba

62 120 182

1

5 3 190

Ha

Ba

Ha

Ba

12 3

15

9 4 8 5 8 6 6 3 8

57 120 177

1

12 5

17

0 194 0

15 4 8 3 6 6 6 3 6

57 120 177

1

9 3

12

0 189 0

0

0

0

15

17

12

0 197 3

63

18 208
3 5 185

Sn

21 206
4 3 184

Ba
Ha

15 199

1

1

1

1

1

Ba
Sn

1

Side:

Prøveleder:

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Norske Harehund Klubbers Forbund

PREMIELISTE

36

RR-prøve

Ha

Trukket

4 3 132

Graverende

3

67 125

1 ÅP Barmark !!

Mark

100 09109/08

Losdyr

100 20957/06

SARI
Hamiltonstøver
Lillestu, Bjørn, Haug, 2440 Engerdal

Tot Konk.poeng EP

KILBACKENS RAJU-PETO
Finsk Støver
Bjørgan, Helge, Blåskjellveien 32, 4310

Sum Konk.poeng

100 SE41230/2010

Lydighet

101 08466/07

Kondisjon/styrke

12 3 6 3 6 8 8 4 6
PIIA
Finsk Støver
Ouff, Terje, Røed, 3484 Holmsbu

Premiegrad EP

58

Tot. Premiepoeng EP

12 3 6 5 10 6 6 4 6

Premiegrad ÅP

FRØYA
Hygenhund
Havdal, Fredrik, Kvammen, 7224 Melhus

Registreringsnummer

Sum Premiepoeng

100 NO32585/11

Kat.

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: Norsk Harehundklub

Prøvens ref.nr: 46-12033

Sted: Nordmarka

Prøve periode: 15/11-2012

16/11-2012

6

15

0

15

0 116 0

19 128

Ba

15 4

19

0

19

0

22

Ba

15 4 4 1 6 6 6 3 4

49

35

84

0 103 0

89 111 Ha

Ba

12 3

15

0

15

0

18

Sn

12 4

16

0

16

0

12 3

15

0

15

0

9 3

12

0

12

0

9 4

13

0

13

0

0

0

0

Prøveleder:

22 184
5 3 109

3 2

31 0

20

38

18
27 0

15

0 0

0

Ba

Ba
Ba

33

16
13

Ba
Ba

16

IS

RR-prøve

Trukket

Ba

12 3

0

Graverende

Ha

18
61

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Ba

1 ÅP Barmark !!

BERGSKOGEN'S TANJA
Finsk Støver
Sommerstad, Arne, Parkvn 12, 2846 Bøverbru

Ha

15 4 6 5 10 6 6 3 6

40 101

0 172 0

Mark

101 11237/04

5 3 162

Losdyr

KOLOÅSEN'S SHANKLY
Hamiltonstøver
Henriksen, Roger, Båstadveien 1097, 1866

Tot Konk.poeng EP

100 NO34196/10

Sum Konk.poeng

SARA
Finsk Støver
Strandhaug, Arne, Åsleia 65, 2170 Fenstad

Lydighet

101 24680/06

Kondisjon/styrke

101 11784/05

TIIMO
Finsk Støver
Strandberg, Jarle, Myljovegen 3, 3560 Hemsedal

2

15 3

0

18

Premiegrad EP

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

93 154

Tot. Premiepoeng EP

101 18978/08

61

Premiegrad ÅP

12 3 6 5 10 8 6 3 8

Sum Premiepoeng

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

Registreringsnummer

Lospoeng

100 04762/06

Kat.

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
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Premielister eliteprøver 2012
Hamiltonstøvere på eliteprøve 2012

PREMIELISTE

Ba

12 4 6 5 10 6 6 4 8

61

78 139

3 321 1

4 3 146 336 Ha

Ba

12 4 6 5 8 0 0 3 6

44

20

0

0 4

Ha

Ba

9 4 6 2 8 6 6 4 6

51 108 159

2 223 3

3 3 165 233 Ha

Ba

64

9 3 6 5 10 0 0 3 6

42

0

0 3

Ha

Ba

15 5 8 5 10 4 4 3 6

60 120 180

1 238 3

5 4 189 250 Ha

Ba

12 4 6 5 10 6 6 3 8

60

54 114

0

4 5 123

Ha

Ba

9 3 6 5 8 0 0 3 6

40

13

53

0 167 0

0 3

56 179 Ha

Ba

9 3

12

0

12

0

15

Ba

12 4 6 5 8 8 6 4 8

61

16

58

68

91 152

15 3 6 5 6 6 6 4 10 61 120 181

Mål - Hørbarhet

Mål - Nyansering

Arbeid i tap

Arbeid i los

Målbruk i tap

Målbruk i fot

Fotarb/evne t uttak

2 164 0

4 3 159 174 Ha

Ba

1

4 3 188

Ha

Sn

1 362 1

5 5 191 379 Ha

Sn

15 4 10 5 10 8 10 4 8

74 120 194

1

5 3 202

6 3 6 4 8 6 4 3 6

46

37

83

0 277 2

3 3

103 09722/05

RAIO
Hamiltonstøver
Smerud, Jan Olav Og Rune, Lensbygda, 2850

0

12

0

100 NO34196/10

101 17983/06

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

100

09725/05

Vilja
Hamiltonstøver
Hansen, Knut Erland, Vardeveien 18, 1850 Mysen

SÆTERSKOGEN'S FLEKKEN
Hamiltonstøver
Simensen Hans Og Bjørnstad Tor, Sørseterveien

101 09109/08

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

101 18978/08

100 15249/06

R Max
Hamiltonstøver
Furseth, Geir, Moltmyra 115 B, 7091 Tiller

Sn

89 291 Ha

Sn

15

Sn

9 3

12

60 120 180

1 192 0

4 3 187 202 Ha

Sn

12 3 8 5 8 8 8 4 6

62 102 164

2

4 3 171

Ha

Ba

12 4 6 5 8 8 6 3 6

58

90 148

2 312 2

4 4 156 327 Ha

Ba

12 3 6 5 10 6 6 4 8

60

66 126

3

4 4 134

Ha

Ba

3 2 10 5 8 0 0 4 6

38

15

0 179 0

0 3

56 190 Ha

Ba

9 4

13 0
8

12 4 6 5 10 6 6 4 6

59
0

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

Ha

12 3 6 5 8 8 8 2 8

6 2
100 NO36925/09

Mark

KONNERUD KOLLEN'S PELLE
Hamiltonstøver
Brauer, Per, Langløkka 3, 3039 Drammen

Losdyr

Jaktlyst

Samarb/kontakt

61 120 181

61

0

53

13 0
80

70 129
0

21 0
0

0

16 27

Ba

27

Ba

11

4 4 137
0

0

Ha
0

RR-prøve

Trukket

Graverende

1 ÅP Barmark !!

1

1

Sn
Sn

12 3 6 5 10 4 8 3 6

57 120 177

1

4 3 184

Ha

Sn

12 3 8 5 8 6 6 3 8

59 120 179

1 356 1

4 3 186 370 Ha

Sn

12 4 6

5 10 6 6 3 6

58 120 178

1

4 3 185

Ha

Sn

15 3 8

5 8 6 6 3 8

62 102 164

2 342 1

4 3 171 356 Ha

Sn

12 3 8

5 10 6 6 3 8

61

3

4 3 153

Ha

Sn

9 3 6

5 6 6 8 3 8

54 109 163

2 309 2

3 3 169 322 Ha

Sn

85 146

1

RR-prøve

Ha

Trukket

Ba

4 4 190

Graverende

5 4 203 367 Ha

102 20022/04

Koloåsen's Shankly
Hamiltonstøver
Henriksen, Roger, Båstadveien 1097, 1866

Mark

Ba

Hundens navn
Rase
Eier

Registreringsnummer

Losdyr

Ha

1

15 4 10 5 6 6 6 3 6

Kat.

Tot Konk.poeng EP

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

4 3 164

Tot Konk.poeng EP

LUNA
Hamiltonstøver
Tom Høibakk, Løvligata 21, 3050 Mjøndalen

2

Premiegrad ÅP

102 24781/06

IS

1 351 1

Sum Premiepoeng

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

15

62 120 182

Lospoeng

101 12504/05

0

1 ÅP Barmark !!

93 157

0 0

Sn

12 3 6 5 10 8 8 4 6

Egensk.poeng

102 NO46020/10

Premiegrad EP

12

15 4 8 5 10 8 10 4 10 74 120 194

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

Tot. Premiepoeng EP

Mål - Hørbarhet

64

Mål - Nyansering

15 4 6 5 10 8 6 4 6

Arbeid i tap

0

Arbeid i los

0

Målbruk i tap

0

Målbruk i fot

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

Sum Konk.poeng

Leverhögens Centa
Hamiltonstøver
Raen, Geir, Svaland, 4760 Birkeland

0

Lydighet

102 S27791/2007

12

Kondisjon/styrke

100 20769/07

Nickita
Hamiltonstøver
Kjeldsberg, Frode, Veivoktersv 45, 2090 Hurdal

0

Premiegrad EP

RS-KALUHA
Hamiltonstøver
Sliper, Rune, Voreland, 4700 Vennesla

Premiegrad ÅP

101 NO46020/10

12

9 3

Tot. Premiepoeng EP

ARO
Hamiltonstøver
Halvorsen, Arne Håkon, Borgen, 2040 Kløfta

Sum Premiepoeng

101 12278/06

Lospoeng

Zeb
Hamiltonstøver
Lillegård, Svein, Dæhlinvegen 34, 2730 Lunner

Egensk.poeng

100 NO46390/10

Fotarb/evne t uttak

Hundens navn
Rase
Eier

Samarb/kontakt

Registreringsnummer

Jaktlyst

Kat.

4

Klo

7

100 20769/07

102 S27791/2007

Leverhögens Centa
Hamiltonstøver
Raen, Geir, Svaland, 4760 Birkeland

0 199 3
2

9

9 4 8 5 10 6 4 3 8

57

35

92

0

12 3

15

0

15

0 107 0

12 3

0

15

0

15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

12 4 6 5 8 0 0 3 6

44

20

64

9 4 6 2 8 6 6 4 6

0 160 0

98

Sn
Sn

Ha

Sn

18 116

Sn

18

Sn

0 0

0

0

0 4

68

Ha

Ba

51 108 159

2 223 3

3 3 165 233 Ha

Ba

9 3 6 5 10 0 0 3 6

42

0

0 3

Ha

Ba

15 5 8 5 10 4 4 3 6

60 120 180

1 238 3

5 4 189 250 Ha

Ba

16

58

15

61

18

IS

1

ÅRSMØTE/Treff - Utstilling
Vi legger turen denne gang til Trondheim.
Utstillingen blir på lørdag, 25. mai, Melhus, ca 2 mil sør for Trondheim,
påmelding se Harehunden eller hjemmesiden til T.H.K.
Etter utstillinga kjører vi ca 15 min fra utstillingsplassen,
til Lundamo Camping hvor vi kan leie hytter til greie priser, det er 10 hytter.
Vi regner med å starte årsmøtet kl 1800 samme dag etter utstillinga,
etter møtet blir det grillen med någet attåt.
Hver mann tar selv med grillmat og +++
Vi syntes dette var greit å ha alt på lørdag, da det passer best for dem
som har lang vei hjem. Påmelding til utstillingen, se terminlista,
hjemmesiden for T.H.K.- eller i Harehunden.
Når det gjelder standar/priser, kan dere finne det på hjemmesiden
til Lundamo Camping, der ser dere også hvordan hyttene ser ut.
Hver enkelt må selv bestille hytte, det er anledning til å
ta med hund inn på hyttene, helst i bur.
For bestilling av hytte ring Lundamo Camping tlf. 976 08 735
Spørsmål ta kontakt: Øystein- 90869179
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RR-prøve

Trukket

Sn
Ha

12 170
3 3

Graverende

Sn

1 ÅP Barmark !!

Mark

Ha

12 209
4 3 158

0

Losdyr

4 3 197

9

6 3

Nickita
Hamiltonstøver
Kjeldsberg, Frode, Veivoktersv 45, 2090 Hurdal

9

Tot Konk.poeng EP

Jalle
Hamiltonstøver
Ellingsen, Ivar, Tinaplassen, 7580 Selbu

0

94 151

Sum Konk.poeng

100 SE42057/2010

9
57

Lydighet

100 15247/06

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

6 3

1

Kondisjon/styrke

12 3 6 5 10 6 6 3 6

Premiegrad EP

Karla
Hamiltonstøver
Kulseth, Bjørn Arne, Forbordsvn 75, 7563 Malvik

Tot. Premiepoeng EP

101 18785/06

70 120 190

Premiegrad ÅP

15 4 10 5 8 10 8 4 6

Sum Premiepoeng

Lagopushøgda's Ronnie
Hamiltonstøver
Hugdal, Stein Olav, John Bjørgumsvei. 5,

Lospoeng

101 NO43612/09

Registreringsnummer

Egensk.poeng

Mål - Hørbarhet

Mål - Nyansering

Arbeid i tap

Arbeid i los

Målbruk i tap

Målbruk i fot

Fotarb/evne t uttak

Jaktlyst

Samarb/kontakt

Hundens navn
Rase
Eier

Kat.

Landskamp Norge - Sverige
Landskampen mellom Norge og Sverige gikk av stabelen
i Vestfold (Lardal). 17 og 18. november. Det var Vestfold
Harehund Klubb som sto som arrangør med innkvartering på Brufoss. Hver nasjon stilte med 3 hunder.
Det norske laget:
NUCH N(D)CH  Luna til Tom Høybakk.
NUCH N J(D)CH SKOGSEREDS TERO
– Per Erik Hanestad.
N SE UH N J(D)CH LEVERHØGDENS CENTA
– Geir Raden.
Sveriges lag:
SE JCH SE UCH RR HAGETS KASPER
– Mårten & Ørjan Strømberg.
RR S JCH GREFTHULTS MAJA
– Niclas Johansson.
RR S JCH GØINGEBYGDENS SØKA
– Magnus Jønsson.  
Vi ble innkvartert på fine hytter hvor vi etter hvert fant
tonen, vi samles på den største hytta hvor vi ble servert
ertesuppe på fredagskveld ++ ja en må si vi fikk en fin
start på landskampen. Og det er jo på slike kvelder hundene jager tapsfritt og overgår de fleste andre raser.
Men så kom lørdag og vi dommere skulle teste ut div.
utalesert som kom på fredagskveld, ja det var nesten
godt det ble ett ufyrslig regnvær, for ikke så mange av
utalesene stemte fra fredagskvelden. Men føre tatt i betraktning, regn, barmark og hvit hare er ikke lett å få
pusen på beina, mange sleit, men vitringen var nok ikke
helt topp, kald bakke og varm luft, det var kun Dunker
Heidi til Frode Moen som gikk til full tid. Beste Hamilton ble Centa mer 95 losp. Kasper fikk 62 losp. – Tero
fikk 20 losp, de andre fikk ikke ut, sier litt hvor vanskelig
det var, alle gikk på fot, men haren ville ikke ut.
Etter at de våte klærne var skiftet ut med div. tørre klær
og middag nærmet seg begynte jammen hundene å jage

Det norske laget.
igjen. Ja det er ikke greit å være harehund, tenk om vi
hadde stilt samme krav til ungene våre… kjærringa, uff
det hadde nok ikke godt bra.
Søndag kom og været var helt annledes, klar himmel og
regnet sluttet kl. 23 på lørdagskveld, ja nå var vi spente.
Fire hunder fikk ut på fredag men det skulle vise seg
at det var kun fem som fikk ut på søndag. Jeg var med
Kasper denne dagen og det skulle vise seg å bli litt av en
dag. Jeg sto å så på haren som lå under ett lite granater,
Kasper nærmet seg…Uttak kl.0915 med et beskrik en
sjelden hører, og pus kan være heldig at han ikke ble
spist, Kasper lå så tett på at det løsnet nok noen hår på
harehalen. Haren gikk greit innen hørehold, men at 60 %
av losen gikk på veg er jeg sikker på, men det ble ikke
vegtap der nei, selv om haren gikk nesten 1,2 km på veg
to ganger. Kasper gikk til ful tid.
Jeg blei litt engstelig for hvordan det gikk med de norske hundene, vi ledet jo etter første dag med 239 poeng,
mens hadde Sverige 120 poeng.
Men Tero og Centa sviktet ikke, de gikk ikke til full tid,
99 poeng til Tero og 71 poeng til Centa, og da ikke de
andre fikk ut, var seieren i boks. Norge 571p. / Sverige
415.
Kasper ble rasemester, 319 poeng 2.EK
Centa no.2                       304      ”     2.EK
Tero  no.3                        240     ”      3.EK
Mer detaljert premieliste finner du i bladet.
Vil til slutt få takke alle deltagere dommere – kjentmenn
for en kjempejobb og ikke minst Vestfold Harehund
Klubb som sto som arrangør.    

Det svenske laget.

Øystein.
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Damekampen 2012
Damekampen 2012 ble arrangert for andre gang på Viubråtan i Nittedal den 29. september i år.
Jeg ble med på dette sammen med min kjære hamiltonstøver Tindra, uten å kjenne noen eller å ha vært på
jaktprøve tidligere.
Tindra er fire og et halvt år gammel, med en herlig jaktlyst som jeg syntes hun fortjente å få testet på en prøve.
Da vi ankom Viubråtan, ble vi ønsket velkommen av ei
hyggelig dame, Cecilie Sundtveten som er primus motor
bak dette arrangementet.
Etter å ha installert oss i et av to hus som stod til rådighet, sammen med tre andre, kanskje like spente deltagere på rommet var det tid for å gjøre seg litt kjent med
alle de andre. 21 ekvipasjer med bare jenter som hundeførere viser at det ikke bare er «kara» som er interessert
i harejakt.

De tre premierte. Fra venstre Nr 1. Trine Opsand
/ Solstrimman`s Finn Jessie, Nr 2. Aina Bredesen /
Gjermaa`s Lissi og Nr 3. Elisabeth Aune Moseby / Ruth.
Max ble beste Hamilton med Tindra som en god nr. 2.

Vi ble også da presentert for våre respektive dommere,
og fikk vite hvilket terreng vi skulle gå i.

Vinnere eller ikke, Damekampen er et veldig flott arrangement for oss jenter som bare «er med» på jakt. Her
må vi bare stå på sjøl, pluss at vi treffer mange «likesinnede» og kan knytte nye bekjentskaper innen jaktmiløet.
En stor takk til Cecilie som står på for å arrangere denne
happeningen for oss jenter, og en stor takk til Hamilton
Ringen for flotte Diplomer, en kjempe takk til alle jentene som melder på. Uten oss blir det jo ingen Damekamp.
Jeg skal melde på neste år også, og vil oppfordre alle
jenter som har tilgang til en harehund å gjøre det samme.

Foruten Tindra og meg, var det Tonje Bakke og Max
som skulle representere hamiltonstøverne.

Med hilsen
Sylvia Ask & Tindra.

Litt skravling rundt bålet ble det tid til, før vi gikk inn
til en nydelig jeger middag, med litt godt drikke til, ble
stemningen veldig koselig utover kvelden.

Tonje er bare 12 år, men allerede ganske dreven i harejaktas mysterier. Ei skikkelig fresk jente.
Prøvedagen opprant, trur det var noen som var mer nervøse enn andre da vi dro ut i skogen for å slippe våre
håpefulle.
Selve prøven skal jeg ikke nevne så mye om, bare at

Norges yngste jaktprøve dommer Bjørnar Bjørkvold
trakk prøvens yngste deltaker Tonje Bakken 14 år som
gikk med Hamilton NJCH Max.
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Nr 7. Fra venstre Tonje Bakke fører av Hamilton Max
0ÅP 73 KP. Nr 16. Sylvia Ask fører av Hamilton Tindra
0ÅP 15 KP.

Hamilton nytt fra sør
Vi har nå kommet godt i gang med sesongen alle mann.
Flere av oss har stilt på prøve og har også planer om flere
prøver utover sesongen.
Etter sommerens utstillinger har det også blitt vist fram
mange flotte hamiltonstøvere her nede i sør.
Jeg har ikke full oversikt over alle men kan nevne noen
som jeg kjenner til.
S27791/2007 Leverhøgens Centa til Geir Raen var i
Sverige og erobret Such og kan nå titulere seg med Nuch
Such Njch.
S52241/2009 Hagets Dina til Andres Møll er også en
meget pen tispe. I løpet av sommeren så fikk hun certene
sine og ble Nuch. Dina har nå i høst jaget en ny 1 åp og
er nå elite klar.
Vi får bare krysse fingre for at hun får full klaff på ep i
løpet av året.
NO46020/10 RS-Kaluha til Rune Sliper har også vært
på utstillinger og prøver. Hun ble i løpet av sommeren
Nuch og jagde 1 elite på Romerike sin ”tidligprøve” i
Hurdal. Hun er nå Ndch.
NO59375/09 Tina Til Hans Reidar Bjørk er også en ung
tispe som er blitt eliteklar nå i høst. Tina fikk sitt siste
cert i sommer og er nå Nuch.
Årets DM ble arrangert av Sørlandets Harehundklubb.
25 JCH stilte her til start.

(NDCH SUCH Leverhøgens Centa)
3 hamiltonstøver stilte 12504/05 RS-Kita og NO46020/10
RS-kaluha til Rune Sliper og S27791/2007 Leverhøgens
Centa til Geir Raen.
Ingen av disse hadde full klaff disse to dagene og nådde
ikke helt opp i år. Best var Centa til Geir Raen som klarte
en 3 Ep og endte opp som nr 13.
Vi får satse på revansje neste år så vi får bare ligge i
hardtrening med våre hamiltonstøvere framover.
Ellers så vil jeg ønske alle hamiltonvenner fortsatt lykke
til videre. Oppfordrer også folk med dugelige hunder om
å komme seg ut på prøve å få hunden premiert. Vi trenger stadig flere hunder i avls arbeidet i rasen.
Skitt jakt
Rune S.

(NDCH RS-Kaluha)
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Oktoberjakt
30.09.2011 dro vi til Harran for å hente ut en nøkkel til
setra vi skulle bosette oss på under jakta. Vi hadde avtalt
for å hente ut nøkkel og jaktkort. Etter to og en halv time
kjøring hadde vi kommet frem til avtalt plass der vi hentet ut kort og nøkkel men ikke kart over jaktområdet, det
vi fikk til svar var “ det er jakt hele dalen oppover” så vi
hadde tydeligvis ikke bruk for noe kart.
Dro opp til hytten der vi skulle kose oss med innkjøpt
STAUR sodd og god drikke. Drikken var god, men når
det kommer til soddet så smakte det ikke fortreffelig,
første og siste gang det er på bordet!
Dag 1.
Opp på morgenkvisten og spiste mat og pakket stolsekk
før vi dro på jakt med R- Pondus. Gikk ned fra hytta,
fikk fot og uttak relativt kjapt. Losen fikk gå en stund før
vi posterte på losen. Gikk ikke lange stunden før Anders
fikk haren på post og det ble DOT, men losen forsettet og
gikk i samme området uten at hunden kom inn på fallet,
så da ble det ny postering.
Etter en times tid så smalt det igjen fra samme plass hvor
Anders posterte første gang, og hare nummer to var et
faktum i samme los. Ble bålfyring der svartkjelen ble tatt
i bruk mens Pondus var ute i et nytt søk, men det ble ikke
noe mer los på Pondus.
Ettermiddagen tok vi med oss en unghund lengre ned i
terrenget for å slippe. Ble los med en gang, og postering
relativt kjapt, men da ble vi avbrutt av en gjeng ulme
elgjegere som lurte på om vi hadde jaktkort i dette terrenget. Siden vi hadde fått beskjed om at vi kunne jakte
hele dalen oppover sa vi bare at vi hadde jaktkort her,
men ble ganske fort avkledd.
Så da ble hunden koblet og vi dro til hytten for bespisning av hjortebiff..
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Dag 2.
Nye slepp med los denne dagen også. Ble ikke DOT med
Pondus denne dagen, men ble en hare på unghunden
(finskstøver) som vi ikke snakker mer om!
Alt i alt en fin tur i god terreng, bra harebestand og fint
vær. Nydelig jakthytte med enkel standard, går det an og
få det bedre?
Liten jakthilsen fra Knut Christiansen

Mitt nye håp
Fikk en mail fra vår formann i Hamiltonringen om å
skrive noen ord om Jalle da han manglet stoff til medlemsbladet. Med det samme tenkte jeg at det må vel
være mange andre hunder som fortjener å bli skrevet
om før han, men jeg skal likevel prøve å skrive litt om
hvordan Jalle kom til oss og hvordan hans første 2 år har
fortonet seg.
I August 2009 var jeg i skogen med min R-Mira, hun
hadde akkurat blitt i løpet av sommeren INT.NSUCH og
hadde livet foran seg. Dessverre skulle det ikke gå sånn,
Mira hadde bare vært løs i en kort stund da jeg hørte
hun gnall og kom krypende inn til meg. På røntgen så vi
at det gikk et fremmedlegeme gjennom lungene og inn
i bukhulen. Veterinærhøyskolen ble kontaktet, men det
var dårlige prognoser for at Mira skulle kunne bli bra.
Da var det ikke annet å gjøre enn å ta det tunge valget å
avslutte Mira.
Hadde også Brattåsbäcken`s Boss, men for en pensjonist
er det lite med en harehund så da var det bare å se seg
om etter en ny Hamiltonstøver. En god venn av oss Jan
Håvard Holand hadde sett en annonse fra Nord- Sverige
om et kull etter SJCH Ringa ( som senere samme år kom
til Selbu   på eliteprøve og ble NJCH og prøvevinner)
Ringa jager bare, hare noe vi så som viktig. Far til valpene var Lassebo`s Figo. Dette var for oss spennende
linjer som det ikke var mye av her i Norge, så vi avtalte
at vi skulle ringe å sette oss på valpelista. Oppdretter av
kullet hadde bare lyst til å sende en tispevalp til Norge
å da ble det slik at Jan Håvard fikk den valpen fordi han
hadde ingen hund da. Etter en stund fikk jeg en mail fra
Jan Håvard at det var igjen en hannvalp i kullet å med et
bilde av den. Valpen så fin ut så Kari og jeg tok en rask
bestemmelse på at valpen skulle komme hit til Selbu.
Jalle var da 10 uker, født 22 Mai 2010, en rolig og avbalansert herremann som med en gang ble kompis med
våre andre hunder.
Den første vinteren hadde vi bra med hare i Selbu, så
hver gang vi var ute kom han i kontakt med harelukt.
Han viste ingen interesse for andre dyr, kun hare. Da
Jalle var 17 mnd. Stillte jeg han på barmarkprøve der
han fikk en 3pr.Åp på en regnfull dag. Februar 2012
greide Jalle 2 x 1 ÅP og sommeren har gått med til utstillinger der han raskt ble N.UCH og S:UCH m/ to cacib.
I Oktober fikk Jalle 1pr. ÅP bærmark med meget gode

Jalle.
egenskapspoeng. Meldte også på DM i Namdal, men der
lyktes vi ikke. Helga etter reiste vi til Kolosen i Sverige
på eliteprøve å der fikk vi full utelling, full tid begge
dager og prøvevinner. Jeg syntes også at Jalle ikke viste
interesse for rådyr så jeg meldte han på en RR-prøve
som han da besto.
Tispevalpen som Jan Håvard kjøpte var han meget godt
fornøyd med, men p.g.a helsemessige årsaker måtte han
foreløpig gi seg i hareskogen. Ny eier til tispa ble den
ikke ukjente Hamilton mannen Sigge Larsson, kennel
Spjutviken.
Jalle er ennå ikke 2,5 år, han har livet foran seg og jeg
håper vi får mange fine dager i skogen sammen.
Vi har så mange gode Hamiltoner her i Norge, så etter
godkjenning fra Øystein Sørhaug sender jeg pennen vidre til Svein Arne Holthe som har lykktes med flere gode
hunder under navnet Koloåsen.
Håper med dette at vi kan få en del lesestoff framover
og at pennen vil vandre i lang tid mellom Hamiltoneiere.
Med Hamilton hilsen Ivar
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Harejaktkurs 9. - 11. november
Avlsrådet  hadde sitt høstmøte i år som i fjor i Engerdal.
Gledelig at et fulltallig råd bestående av Eskil Nerkvern
(leder), Svein Lillegård (medlem), Joakim Lie (vara) og
Terje Sandberg (sekretær) møtte. Avlsrådet gikk gjennom alle parringer gjennomført i sesongen 2011/2012 og
statusen på disse. Se nettside Hamiltonringen for oppdatert parringsliste. Det må sies at etterspørselen etter
valper ( les. Hannvalper) har vært relativt laber. Mange
oppdrettere hadde og har problemer med å få kjøpere på
disse. Jungeltelegrafen går – og derfor kvier mange seg
for å sette på godt premierte tisper. Vi regner nok med
at et sted mellom 3 -6 tispeeiere avsto parring pga denne
siuasjonen.
Medio oktober er det født 49 valper så langt i år – 20
tisper og 29 hannhunder fordelt på  7 kull. 1 tispe aborterte dessverre og 1 gikk tom. Vi har anbefalt i alt 19
parringer I Norge og Sverige.
Videre gikk vi gjennom hannhundlista – oppdaterte den
og informerte de to nye i rådet litt om hvilke retningslinjer vi arbeider etter. Så langt i år er 18 hannhunder
anbefalt benyttet og av disse er 14 norskeide.
En ny ting vi gikk inn for, er å opparbeide er en tispeliste
– en liste med premierte tisper som er i avl eller tilfredstiller kravene for å bli en avlstispe. Dette er et arbeid
som vi regner med å komme i gang i -løpet av høst og
vinter 2012-2013.
Så et par-tre hjertesukk til slutt!
Det er viktig at alle som hører om Hamiltonere som bemerker seg på prøver og utstillinger kontakter oss – vi
er avhengig av informasjon utenfra for å holde oss oppdatert.
Til dere tispeeiere som planlegger kull kommende år –
ta kontakt med oss i god tid slik at vi slipper å sitte med
alle anbefalinger på noen få uker konsentrert rundt
nyttårsskiftet.
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Sika
Sist sommer fikk oppdretter Harald Skjelstad i Hegra
et kull hamiltonvalper etter sin tispe 12167/08 Klinga.
5 tisper og 2 hanner så dagens lys sist i april. Far er
24780/06 Casper.
Som tidligere nabo og jaktkompis ble det mange turer til
Hegra for å hilse på kullet denne sommeren. Det manglet
ikke på tilbud om å bli eier av en av valpene. Avgjørelsen om å hente en valp til Namsskogan dro imidlertid ut.
Randi(kona mi) og undertegnede klarte ikke å bestemme
oss for om familien skulle bli eier av enda en harehund.
Fra før har vi nemlig halvsøsteren til Klinga,som lyder
navnet Aja. Oppdretter her var Gudmund Engen fra
Storås i Sør-Trøndelag. Aja har vært stilt på jaktprøve
en gang med 1 ÅP som resultat. Hun er en god jakthund
med et fantastisk lynne. Vi var derfor ikke i tvil om at
sjansen for å få både en dugende jakthund og et kjært
familiemedlem var stor ved å velge en valp fra kullet til
Harald Skjelstad i Hegra.
Utpå sommeren ble det så endelig tatt en avgjørelse, og
vi ble eiere av en glad og menneskekjær hamiltonvalp
med navnet Sika. Vi var spent på hvorledes ”gamlemor”
ville takle og få en yr og vilter ungdom i hundegården.
Samlivet mellom de to hundene har gått over all forventning. Fra solrike dager sammen ute på terrassen til full
leik som høres helt inn på kjøkkenet, har tydeligvis også
gitt Aja rikere dager.
I august/september da båndtvangen opphørte, fikk Sika
prøve seg mange ganger i skogen. Vi bor slik til at deler
av jaktterrenget ligger like bak huset. Det er bare å iføre
seg passende utstyr for høst ev. ski om vinteren på egen
gårdsplass og ta seg ut i skogen. I elg- og fuglejaktkommunen Namsskogan er det heller ingen konkurranse fra
andre harejegere. Noen besøk er det fra utenbygds jegere. For en enslig lokal harejeger, er det bare trivelig.
Ja, jeg vet jeg heldig som har tilgang til nære og store
områder.

Like før Sika fylte 5 måneder jaget hun for første gang.
Det var tid for kaffekok. Valpen stakk ut i et plantefelt,
mens primus ble gjort i stand og kjelen satt over. Hun returnerte for å sjekke om jeg fortsatt var ved rasteplassen,
men tok deretter ut igjen. Like etterpå spratt en liten hareunge ut på veien, satte farten opp og forsvant rundt en
sving. Fortsatt ingen tegn til tynne hundeglefs. Omsider
kom Sika bort til meg. Jeg ble usikker om det var hun
som hadde støtt ut haren. Jeg fulgte henne bort på sporet
på grusveien. Bortsett fra ivrig snusing, var hun fortsatt
helt tyst. I det samme kokte kaffen og jeg måtte ordne
opp i sølet før jeg kunne følge opp Sika igjen.
I det jeg fikk satt lokket på termosen(kaffen fikk vente),
hørtes en tynn, men klar og sammenhengende los like
bortenfor stedet jeg hadde sett Sika sist. Losen økte i
styrke og jeg noterte i overkant av 10 minutter full los.
Haren gikk en runde og kom like nedenfor veien der jeg
sto. Nede i en skråning ved en elv ble det stilt. Etter noen
tid kom Sika tilbake til en stolt hundeeier. Dette så ut til
å love godt. Kona ringte mens Sika loset. Hun hørte også
losen gjennom mobilen. Jeg regner med at valpen fant
igjen hareungen, og at det var disse to unge som tok seg
en runde sammen. Muligheten for at disse møtes igjen,
er nok stor.
De siste ukene har elgjakta blitt prioritert. I går torsdag
25.10 kom det snø. Dersom pus har dristet seg ut, vil nok
jaktkompis Sigmund, sønn John-Eskil(hjemme på perm
fra Rena leir) sammen med Sika og Aja prøve harepus
til helga. Jeg er svært spent på hvorledes Sika vil utvikle
seg videre. Det gjelder at far ikke er for utålmodig. Seks
måneder og fortsatt valp må ikke glemmes.
Jegerhilsen fra
Gunnbjørn Raaen, Namsskogan.
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Sikas første hare
Elgjakta er over her oppe øverst i Namdalen, og fokus
rettes mot harejakt igjen. I og med at Sika, som nå er litt
over 6 måneder, allerede har jaget, byr de første jaktturen i november på stor spenning. Vil vi lykkes med å
felle hare for Sika?
Det ligger noe nysnø på bakken, da jaktkompis Sigmund
Trøen tar med begge hundene ut på jakt en tordag tidlig i
november. Undertegnede er på jobb, men ringer ofte for
å høre hvordan det går. Losen er i gang ,men Sika virker
noe slapp, rapporter Sigmund. Aya får også tap, slik at
Sigmund bestemmer seg for å bytte område.
Neste mobilsamtale er svært oppløftende. Sigmund kan
fortelle at Sika først jager sammen med ”gammeltante”
Aya, for så å fortsette alene etter at Sigmund kobler Aya.
Sika jager ut av hørehold, men returner etter noen tid.
Lørdag 10.11 skal Sigmund og undertegnede prøve Sika
alene. Nysnøen er kun to dager gammel, gradestokken
viser2 til 3 grader pluss. Forholdene skulle ligge godt til
rette for at vi skulle finne ferske spor. Kommet i nordenden av Seteråsen(ligger på vestsiden av elva Namsen)  
traff vi på ferske avtrykk etter pus. Peil ble satt på og
Sika ble sluppet. Haren hadde travet på i et større skogsområde ned mot elva, men det så ikke ut som de luktet
så godt. Sika søkte, men kroppsspråk og væremåte tydet
ikke på fersk hareteft. Etter noen tid dro hun ut sørover
etter et spor. Eier fulgte på etter å ha tatt seg en kaffetår.
Sika drev da på nede i en bratt skråning, og nå var det
ingen tvil om at det luktet godt. Intens søk og viftende
hale vitnet om ferske haredufter. Sika fulgte på nordover
etter et spor, og like etter var haren på føttene og losen
startet. Sammenhengende los fulgte. Tynt valpemål, men
godt hørbart, selv om hare og hund beveget seg raskt
nordover mot elva.

Sika lurte nok på hvilken skapning dette egentlig var.
Jeg fulgte med på peilen, og valgte å slå meg til ved uttaket. Sigmund sto høyere oppe ved en skogsbilvei. Etter
ca. 20 minutter smalt det fra Sigmund. Han var raskt på
tråden og meldte at haren var skutt. Stolt eier? Ja, lite
kanskje, som svensken sa. Jeg sprang opp mot veien og
Sigmund og fikk se Sika komme inn på dot`n. Noe nølende, men etter hvert røsket hun godt i pus.
Sigmund tok ut av haren, og Sika ble budt på snadder.
Noe hun tok i mot med glede. Men noe søl ble det i den
hvite snøen.
Både eier og jaktkompis Sigmund måtte fordøye denne
hendelsen, og matpakke og kaffe ble fortært. Vi ble enige om å prøve Sika i et nytt område. Masser av harespor
fant vi under Seterberget. Sika ble sluppet på ny, og ikke
lenge etter gikk losen igjen. Hare og hund dro opp over
åsen, og i føle peilen så vi at haren tydeligvis hadde tenkt
å slå seg til utenfor hørehold i et annet område. Vi ble
enig om at Sigmund skulle hente bilen, og jeg skulle dra
etter Sika. Jeg fant henne ivrig søkende i et ungfelt av
gran. Haren hadde nok lurt henne der. Jeg valgte da å
kalle henne inn og avslutte dagen.
Ingen tvil om at jegerne, inkludert Sika, var godt fornøyd med dagen, Valpen sov tungt i bilen på tur heim,
selv om hun egentlig misliker bilturer sterkt.
Neste dag jaget Sigmund og jeg med russerstøveren
Molly. Det ble haredot da også, men det er en annen historie.
Jegerhilsen Gunnbjørn Raaen.

Blid eier og fornøyd hund.
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Historien om Aiko,
vår lille hamiltondverg
1. mai var den store dagen da min mann og jeg skulle
hente vår lille Hamiltonstøver valp.
Vi gledet oss veldig, spesielt jeg fordi det var vår første
familiehund, og første gang jeg skulle få se en jakt hund
bli formet.
Vi kom frem og fikk se den lille, flotte, glade ”klumpen”
vår, og gleden ble større enn forventet.
Etter litt prat med hyggelige oppdrettere, tok vi vår lille
”knert” med oss i bilen. Turen var litt lang så vi var forberedt på en litt vrang og bilsyk valp, men vi hadde fått
et lite knøtt som sov så søtt de 2 timene de tok hjem til
Hurdal.
Vel hjemme var det på tide og utforske alt mulig, fra
blomster og tepper til sitt nye bur. Og det virket som alt
falt i smak.
Aiko var helt fra starten av en rolig og avslappet valp,
men siden veterinærer sa at alt var bra, og han lekte så
rolig og fint, tok vi det som en ekstra gave at han likte å
sove store deler av dagen.
På denne tiden var jeg høygravid og 19. mai startet fødselen, så vår lille gutt ble pakket ned og kjørt til «Farmor» for noen dager.
Ikke mange dager senere kom vi hjem fra sykehuset med
vår lille Sander, og klarte ikke vente med å hente hjem
Aiko, så de fikk bli kjent og vi fikk se hvor mye han
hadde vokst de dagene vi var borte.

Aiko (full størrelse) som leker med Sander.

Aiko som valp.
Den som møtte oss hos farmor var en veldig glad og fornøyd gutt som tydelig satt pris på å se oss igjen.
Når vi kom hjem igjen alle fire, tror jeg Aiko ikke helt
forsto hva den lille babyen gjorde der hjemme hos han,
men tross dette godtok han Sander som fort ble akseptert
som del av familien.
Aiko var på den tiden blitt godt vant med sine timer på
fanget med kos og å sove på magen til mannen min, og
han var fast bestemt på at tross forandringene med Sander, skulle han ligge på fanget. Så for oss var det bare å
venne oss til to barn, ikke en baby og en hund. Men det
gjorde vi med stor glede.
Aiko var faktisk mye til nytte for meg som da var hjemme med våre to babyer, for når Sander gråt litt i sengen
sin, satt Aiko seg ved siden av som trøst.  Men hvis jeg
ikke kom løpende fort nok kom han og hentet meg med
et strengt bjeff som antydet at nå var det nok. Deretter
løp han inn og satte seg ved Sander sin side igjen. Det
var da jeg forsto hvor gode flokk og familie instinkter
han hadde, og at han bare var god.
Sommeren kom og det ble tid for vaksinering og idchipping. Innen den tid hadde Aiko funnet ut at han var
stor nok til å være alene hjemme, for det var mye bedre
enn bilen. Så hver gang nøkler ble hentet og baby satt i
bilsete, løp Aiko i full fart rett i buret sitt i stuen og la
seg rett ned i håp om at han slapp å bli med. Timen hos
veterinæren gikk fint og vi tok gutten vår med oss hjem,
fremdeles som en sunn og frisk valp.
Mannen min var veldig ivrig og han og Aiko begynte
tidlig med små turer i skogen. Den store Aiko følte seg
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Siden dverger er så sjelden så ville de gjerne ha en blodprøve til testing, så Aiko var en snill donor og ga de en
liten slump og teste på.
På vei hjem var det vel litt laber stemning, for vi måtte
nå innse flere ting; han kunne ikke bli jakt hund, vi viste
ikke engang lenger hvor vi ville ha han, og hva om noe
ville gå galt og han ble syk. Vi er jo ufattelig glad i han,
og en ting viste vi; han er en flott, snill og grei hund.  
Da startet jakten på en ny jakt hund og vi fant fort frem
til Hamilton valpen Bajazz. Vi bestemte oss for å kjøpe
den, og da var det også på tide og bygge en hundegård.
Med Aiko på 7 mnd. og Bajazz på 6, ville være greit å ha
en uteplass de kunne leke på.

Aiko (Full størrelse) i skogen.
av og til litt liten og syntes fort små kvister kunne bli
store, men elsket turene og fløy rundt og spiste på kongler og småkvist.
Men ettersom tiden gikk og hunden ikke vokste, forsto
vi at noe kunne være galt, men trøstet oss med at noen
hunder utvikler seg raskt mens andre trenger noe lenger
tid.

Da vi kom hjem med Bajazz ble Aiko glad for å se oss
og ønsket enda et familiemedlem velkommen i flokken.
Selv om Aiko er svært liten, men 1 mnd. eldre enn Bajazz, så det ble naturlig at Aiko passet på han.  De ble så
fort gode venner og allerede første kvelden sov de tett
inntil hverandre i sofaen.
Nå lever vi lykkelig i Hurdal med en liten rampegutt
Sander på 5mnd. Bajazz på 6mnd. Og vår lille sjef og
dverg Aiko på 7mnd.
Av: Iselin Enger

Månedene gikk og i slutten av august begynte vi for alvor å innse at noe ikke stemte. Det var tid for å prøve en
hare binge, og det var først når vi snakket med en mer
erfaren Hamilton kjenner der, at han kunne fortelle hvor
mye høyde Aiko egentlig manglet i både kropp og bein.
Senere den dagen ble time til veterinæren bestilt og vi
pakket sammen barn og hund og reiste av sted. Der fikk
vi beskjed om at hun ikke var så god på akkurat det så vi
måtte komme tilbake når en som var spesialist på området var der. Det gjorde vi uken etter.
Da vi ankom ble det tatt røntgen av bein, testing av hjerte og andre organer, og telefoner ble tatt til veterinærinstituttet for gener og vekst.
Etter mye snakk fikk han diagnosen dverg.
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Aiko som valp.

Distriksmesterskap i Østerdalen
3. og 4. november
Hele 8 Hamiltonstøvere var påmeldt til årets NM-uttagning for Romerike, Hedmark og Østerdalen. At 1/3 av
startende hunder hører til rasen vår må ses på som både
positivt og lovende. Føret så meget lovende ut i dagene før arrangementet – litt nysnø og noen kuldegrader
gjorde prøvekomiteen så meget optimistisk på prøva.
Men nedturen kom fredag med regn under 700 meter og
oppklaring og noen få minusgrader lørdag og søndag.
Dette skapte isete og skarpe forhold i de laveste terrengene – greit nok lørdag, men for skarpt og hardt søndag.
Prøvekomiteen valgte derfor å avbryte mesterskapet etter første dag – det betydde at kun resultatene fra lørdag
ble tellende. Bra for de 4 første – desto mer irriterende
for de som halset rett bak.
Her kommer resultatene for de startende Hamiltonstøvere:
Sari

Bjørn Lillestu

Max
Kai Bakke
		
Skogsereds Tero Per Erik Hanstad
		
Ormaasens Kaiza Wiggo Røgeberg
		
Spjutvikens Zita Klas Inge Elisenberg
Falk
Ole Martin Frydendal
		
Dostarps Jajja
Svein Ove Nordsveen
Nickita

Frode Kjeldsberg

189 poeng		
kvalifisert til NM
161 poeng
Delt 6 plass
127 poeng
10 plass
118 poeng
11. plass
98 poeng
12. plass
18 poeng
18. plass
16 poeng
21. plass
15 poeng
22. plass

Undertegnede var ute med Spjutvikens Zita til Klas I
Elisenberg lørdag i privatterrengene mine i Hodalen.
Der på drøyt 800 meter var snøen løs, det var 35 cm snø,
tunge forhold men tilsynelatende flotte forhold. Men
den vitringa blir vi harehundfolk aldri klok på – det viste
seg veldig vanskelig å jage. Særlig i tette granplantinger
med litt drypp fra trea og hard snø hadde Zita store problemer. Hun hadde ute 2 harer og det var først på slutten
av dagen på hare nr. 2 at det ble litt fart i losen. Hun ble
koblet i full los når prøvetida var over…… så kanskje
med 8 timers dag istedenfor 7 ville Zita også havnet i
Norgesmesterskapet …?

Sari til Bjørn Lillestu. Foto: Terje Sandberg.
En påholden hund med et artig og meget velklingende
mål var det ihvertfall.
En annen hund som også var på et av mine terreng i Hodalen, var Max til Kai Bakke. Max hadde også ute 2 harer og han også jaget best på den siste. 55 og 95 los på 2
harer. En meget god hund som dessverre fant hare nr 2
litt sent på dagen var dommerens konklusjon etter dagen
med Max.
Da er det til slutt bare å hylle ekvipasjen fra Engerdal
Sari og Bjørn Lillestu for 3. plassen i Dm og kvalifiseringen til NM. Sari var på Alvdal i lavere terreng og gjorde
en sterk innsats på isete og vanskelige forhold. Da det
ble det som Bjørn håpet på : dårlige forhold under dm
– kanskje det også blir det i Nordmarka under NM…..?
Gratulerer med NM-plassen, Bjørn og lykke til i Nordmarka.
På dm i Østerdalen Terje Sandberg
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Hamiltonvalp i 2013?
En ny avlssesong står for døra og avlsrådet er spent foran månedene som kommer…..
Først en liten oppdatering på ståa i markedet nå:
Vilja
Luna
Lynna
Kaisa
Klinga
Frida
HagetsTuri
Hagets Dina

Knut Erland Hansen
Tom Høibakk
Terje Sandberg
Wiggo Røgeberg
Harald Skjelstad
Torbjørn Olsen
Stian Ruud
Andreas Møll

3 tisper/ 3 hanner.  
6 hanner
2 tisper/4 hanner
3 tisper/ 8 hannhun
4 tisper/3 hannhun
1 tispe/3 hannhunder
3 tisper/3 hannhund  
5 tisper/2 hannhund  

Mulig 1 hannvalp for salg ( 4mnd)
Alle solgt
Alle solgt
Alle solgt
Alle solgt
Alle solgt
Alle solgt
Alle solgt

Så hvis avlsrådet har den fulle og hele oversikt ( noe som ikke er helt lett bestandig) betyr dette at det ikke er Hamiltonvalper til salgs i Norge for tiden – så oppdrettere her er det bare å begynne planleggingen av valper kommende
sesong.
Nedenfor følger en liste over oppdrettere som har hatt kontakt med avlsrådet angående mulige parringer i 2012/2013.
Derfor ber avlsrådet mulige valpekjøpere om å ta kontakt med oppdrettere og bestille valp!
Sari			
Era
RS Kaluha
Leverhøgens Zenta
Nani
Gråbeinmyras Mika
Tindra

Bjørn Lillestu		
Olav Reitan
Rune Sliper
Geir Raen
Rune Nilsen
Eskil Nerkvern
Jon Morten Hagen

tlf 915 86 751
tlf 957 63 042
tlf 908 20 014
tlf 909 18 238
tlf 416 43 280
tlf 996 45 647
tlf 917 81 859

Er det andre oppdrettere som vurderer parring, selvsagt ikke nøl med å ta kontakt med oss i avlsrådet.
Eskil Nerkvern   
Svein Lillegård
Terje Sandberg

996 45 647
916 43 699
913 00 952

Lykke til i 2013 – for avlsrådet Hamiltonstøver, Terje Sandberg.
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Hamiltonstøver 2012
Litt info om Hamiltonstøveren så langt i 2012.
Status per 1.8.2012.
Antall anbefalte parringer:
Gjennomførte parringer:
Benyttede hannhunder:
Fødte kull:
Fødte valper:
Registrerte Hamilton i NKK så langt i 2012:
Anbefalte hannhunder totalt:
HD: 21 røntget hittil i år.   
Jeg har lyst til å komme med noen generelle betraktninger til slutt. Jeg må først si at de er høyst subjektive og
ikke drøftet innad i rådet.
Antall kull og fødte valper burde vært høyere, når det er
sagt ser det ut som markedet er mettet og flere av oppdretterne sliter med salget. Dette gjelder spesielt hannhunder. Det må først og fremst jobbes med rekrutteringen, her må ring og råd jobbe på lag! Tallet på kull og
antall valper ville vært langt høyere hvis etterspørselen
hadde vært større. Flere oppdrettere velger ikke å parre !
Norske oppdrettere følger stort sett de råd avlsrådet gir
– eller så finner vi frem til en hannhund i fellesskap.
Avlsrådet bør ikke være prinsippryttere i forhold til sin
hannhundliste – finnes det andre hannhunder som oppfyller kravene kan selvsagt disse benyttes. Det er både
givende og lærerikt for avlsrådet og ha et tett og nært
samarbeid med oppdretterne. Når det gjelder de svenske
oppdretterne er situasjonen en helt annen. Her er det ofte

15 (Norge) 4 (Sverige)
11 (Norge)
10
6 ( 1 abortert/1tomt/3 per dato ikke født) I Norge
43 ( 17 tisper/26 hannhunder)
46  ( noe importerte valper og eldre kull)
18 ( 14 norske)
A:9   B:6   C:6   D:0
spesielle ønsker og behov. Vi bruker mye tid på å finne
” den perfekte” hannhund …… uten at den blir benyttet. Ingen råd er fulgt i 2012 så langt jeg kan se – masse
bortkastet tid.
Jeg er også litt bekymret for hd-statistikken så langt. Vi
kan gjerne diskutere hvor nyttig dette er, men så lenge vi
har den , må vi se på resultatene. Heldigvis ingen med
sterk hd så langt, men 6 av 21 med svak hd er i overkant.
Avlsbredden synes jeg ser bra ut – for enkelte linjer er
det litt vanskelig å finne passende hannhunder. Men generelt virker det bra. Mange premierte hunder å velge
mellom. Det er ikke hundematerialet som mangler – det
er harejegere !
Hodalen 9.8.2012.
Med ønske om en lang og god jakthøst!
Terje Sandberg
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Elitprov i Kolåsen 2012
Jämtland-Härjedalens Stövarklubb arrangerade elitklassprov för stövare den 5-10 november. Högkvarteret
var förlagt till trivsamma Kolåsens Fjällhotell och stugby.
Det var tvådagarsprov indelat i tre provomgångar. Vid
årets upplaga av elitprovet avlöste svårigheterna varandra. Första omgångens hundar fick ett för hundtassarna
skarpt före med hårdfrusen skarsnö på öppna platser och
barmark under träden. Temperaturen visade ett par minusgrader. Det var dåliga vittringsförhållanden och ett
mycket svårbemästrat före för hundarna. Det var ungefär
samma yttre förhållanden båda dagarna. Bästa hamilton
blev Figo-08 med 120+63 och 27+24, det blev ett tredjepris i elitklass, ägare Torbjörn Andersson, Boliden.
Andra provomgångens hundar fick under sin första
provdag mycket hård vind med snö och snödrev där det
blev näst intill omöjligt att höra och följa hundarna. Man
pratade om snöstorm där mer än en decimeter lössnö förflyttade sig hela tiden. Dag två var det svag nordvästlig
vind med några minusgrader från morgonen och ungefär 20-30 centimeter nysnö. Ett rejält vinterföre där alla
hundarna drev till förstapris. Bästa hamilton denna omgång blev Jämtsnoans Kelly-10 med 25+26 och 120+55
som räckte till ett tredjepris i elitklass, ägare Kjell Norberg, Ånge.
Tredje omgångens hundar fick ett rejält vinterföre. Från
morgonen var det 10 minusgrader som blev till 5 minusgrader fram på dagen. Det var nästan vindstilla med ett
20-30 centimeters snötäcke. Under natten till dag två,
kom det en centimeter nysnö. Från morgonen var det
+-0 grader som blev till 2 plusgrader på de lägre placerade provområdena och då började snön rinna ur träden.
Bästa hunden ur omgång tre var den norskägda hamiltonhanen Jalle som tog sin elitetta, ägare Ivar Ellingsen,
Selbu. Jalle som är 2,5 år blev även provets bästa hund
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Hamiltonstövaren Jalle-10 och Ivar Ellingsen. Foto Ellingsen.
med 120+57 och 120+57.   Hamiltonhanen Nilsdrevets
Greven-09 gjorde också en bra prestation med 46+49
och 120+56, det ledde till ett andrapris i elitklass, ägare
Sven-Olof Nilsson, Oviken.
Under den gemensamma middagen efter tredje omgången bjöd Jämtland-Härjedalens Stövarklubbs domare på
sång och deklamation. Ivan Myhr deklamerade Fröding,
ett antal icke utgivna alster enligt Ivan själv. Stämningen
var och blev på topp. Vi fick även höra Jan-Erik Hellmans stämma i Jämtlandssången på jamska då även vi
andra domare försökte ta ton, men oviksmålet är inte alltid lätt för oss jämtar heller.
Rolf Pellving

Styret i Hamiltonringen 2012
Styret
Leder:

Øystein Sørhaug
Beverveien 8, 3160 Stokke
Tlf. 90 869 179/33 33 72 81
oystein.sorhaug@hotmail.no

Nestleder:

Per Morten Abrahamsen
Sørum Stensholt, 3160 Stokke
Tlf. 975 20 813

Sekretær:

Alexander Førsund
Raveien 240, 3184 Borre
Tlf.906 65 620
Alexander.forsund@online.no

Kasserer:

Ole  Martin Frydendal
Strandgata 31, 2317 Hamar
Tlf. 959 49 752
ole@hotmail.com

Hjemmeside: Alexander Rignes (i påvente av ny)
Heggeli, 2340 Løten
Tlf.959 49 752
alekrignes@gmail.com

Frode Kjelsberg
Veivoktersvingen 45, 2090 Hurdal
Tlf. 901 07 539
Vara:

Svein Lillegård
Dæhlinvegen 34, 2730 Lunner
Tlf. 916 43 699
hajakt@gmail.com

Avlsråd 2012
Leder:

Eskil Nerkvern
2340 Løten
Tlf. 996 45 647
enhunteren@hotmail.com
		
Terje Sandberg
2540 Tolga
Tlf. 91300952
bjorbekk@hotmail.com
		
Svein Lillestu
Dæhlinveien 34, 2730 Lunner
Tlf. 916 43 699
hajakt@gmail.com

Redaktør:
Øystein Sørhaug (i påvente av ny)
			 Vara:
Styremedlem: Reidar Bakkane
Grøttinglia 5, 3261 Larvik
Tlf. 33 12 52 25/901 72 285

Joakim Gjølvog Lie
Lieveien 153, 3275 Svarstad
Tlf. 980 10 663
joakimlie@live.no

Frank Ottar Hansen
Vivestadåsen 59, 3174 Revetal
Tlf. 905 64 596
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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

