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Vinnerne av NM støver 2013
En finskestøver, en hamiltonstøver og en dunker utgjorde trioen som gikk til topps under NM for støvere i
Rauland i Telemark.

F.v. nr 2 finskstøver Harefallet’s ML Kasper til Magnar Lindstad, NM-vinner dunker Tortåsen’s Ronja til
Thor Mogen, og nr tre, hamiltonstøver R-Roma til Trond Revhaug.
Vi i Hamiltonringen vil få gratulere eiere og hunder på det hjertligste. Stor stas at vi fikk tredjeplassen i
dette Norgesmesterskapet. Gratulerer til alle som deltok både på DM og på NM. Mye god hamilton i Norge.
Vi setter så stor pris på alle medlemmenes iver og deltagelse for å fremme vår kjære rase Hamiltonstøver.

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

Formannen har ordet
Hei alle Hamiltonvenner!
Ja ,så har nok ett halvt år gått og vi er midt i en ny jaktsesong med store forventninger til våre hunder, noe nye
og andre mer erfarne, ja det er og blir like spennende
hvert år.
Litt klaging blir det i år også, ja vi tåler litt negativt når
vi ellers er så flinke.
Det jeg sikter til er arbeidet med å verve nye medlemmer, hvor vi i styret sendte ut skriv til alle som skulle
ha kull på tispene sine med div. tilbud om medlemskap,
gratis årbok + giro, eller bare sende oss navn på valpekjøpere. Skal ikke si mer, vi prøver igjen, men takk til
deg som svarte, det er så utrolig mer artig for oss i styret
når vi føler at vi har medlemmene med oss.
DM for de forskjellige distrikt er nå over, her gikk det
topp for noen, litt stang ut for andre, men sånn er det, vi
fikk nå med 3 stk til NM av de 19 Hamilton som startet.
NM-deltagere:
”R-Roma”/Trond Revhaug – ”Jalle”/ Ivar Ellingsen og
”RS-Kita” / Rune Sliper. Fikk så beskjed om at Ivar
måtte trekke seg p.g.a. sykdom, så her går ”Karla”/Bjørn
Arne Kulsett inn
(1. reserve) Vi ønsker Ivar god
bedring og at vi vil få høre mer fra radarparet ”Jalle/
Ivar” i mange år fremover.
Ønsker gutta lykke til på NM, så får vi i spenning se
hvem som til slutt kan titulere seg med tittelen NORGESMESTER.
Rasekampen mot Sverige:
Her stiller vi med tre hunder, ”Jalle” /Ivar Ellingsen –
”R-Sacha”/ Asle Rundberg – ”Zari” / Svein Arne Holte,
Her måtte som nevnt Ivar trekke seg, inn her går etter
loddtrekning Koloåsens Shankly / Roger Henriksen, vi
krysser fingrer. Landskampen går denne gang i Sverige
– 1 & 2. desember, i Vestergottland`s Støverklubb - Limmared i nærheten av Tranås.
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Medlemstallet i ringen ligger stabilt, ja faktisk har vi en
liten stigning og det er bra. Det samme kan vi si om
antall registrerte valper, vi holder oss på ett jevnt nivå,
mens andre har tilbakegang. Vi hevder oss bra på prøver
også, ligger på topp, ser vi på premieringer i forhold til
registrerte valper, ja vi henger så absolutt med, selv om
vi kanskje skulle se enda bedre resultater.
Vil også minne dere på Norsk Rasekamp + Norsk Rasekamp for Unghunder som går til fastsatte datoer, se
opplegg inne i bladet, meld dere på.
Kåring av Årets Hamilton / Unghund. Her sender dere
som vanlig inn de 3. beste prøveresultatene for sesongen. Lykke til.
Til slutt vil jeg få ønske styret og dere alle lykke til med
resten av jakt/prøvesesongen, vil også jeg ønske dere en
God Jul og et riktig Godt Nytt År.
Hilsen Øystein

Fra redaktøren
Kjære hamiltonvenner!
Ja, nå sitter dere med siste ”Stikka” for dette året i hånden. Jeg har fått gleden og utfordringen med å bli ny redaktør for bladet vårt, og håper og ønsker at jeg sammen
med dere medlemmer kan gjøre dette bladet til noe vi
gleder oss til å få i postkassa vår. Vil derfor takke hjertligst til de som som har bidratt denne gangen. Håper
dere alle sammen vil hjelpe meg med dette fremover,
ved å sende inn stoff. Det blir ikke noe blad uten at dere
bidrar.
Synes også det er på sin plass å rette en stor takk til forrige redaktør, Øystein Sørhaug. Tusen takk for den flotte
jobben du har lagt ned.
Jeg vil med dette ønske dere alle sammen en riktig God
jul og et Godt nyttår !!
Hamiltonhilsen fra Hilde

Hvordan gikk det på DM?
Ja det er like spennende hvert år. Etter mye trening og
diverse oppskrifter på hvordan en skal få til en hund er
det kanskje bare å innrømme at her finnes det ingen oppskrift, noen få klarer å kvalifisere seg til DM og det er
jo en bragd bare det, da det her stort sett er Nch èr som
kommer med.
Som vanlig er det stort overtall av rasen Finskstøvere, ja
i år hele 70 stk:
Dunker – 20. Hamilton – 19. Hygen – 6. Luzern – 2.
Schweizer – 2. Russisk – 2. og Småland – 1.
Skal her bare konsentrere meg om vår rase i de forskjellige distrikt.
Begynner på DM-1. ja en kunne vel tenkt seg sånn oppsuttning på de andre DM-ene også, da det her stilte hele
7. Hamiltonstøvere: R-Roma/Trond Revhaug, R-Pondus/Knut Cristiansen, R-Max/Geir Furseth, R-Sacha/
Asle Rundberg, Jalle/Ivar Ellingsen, Zari /Svein. A.
Holte, 1. res: Klara/Bjørn A. Kulseth.

Etter startlista her ser vi jo at det er en som virkelig står
langt fremme når det gjelder å avle gode hunder, ikke
dårlig dette Trond.
DM-2: Her stilte det 3. Hamiltonstøvere:
Guffen/Gunnar Hartmann, Fjellbakken`s Tanja Rosita/
Morten Skjølås, Fjellbakken`s Karo/Knut Martinsen.
DM-3: Her stilte det 3. Hamiltonstøvere:
RS-Kita/Rune Sliper– Tina/Hans R. Bjørk– Leverhøgdens Centa/Geir Raan
DM-4: Her stilte det 4. Hamiltonstøvere:
Luna/Tom Høybakk, Zeb/Svein Lillegård, Glaskogen`s
Zita/C.J. Rimstad, Sæterskogen`s Flekken/Hans Simensen.
DM-5: Her stilte det 1. Hamiltonstøver: Vilja/Knut
E.Hansen.
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Hvem fikk så NM-billett?
Ja det var jo med stor spenning en fulgte med om hvordan vår håpefulle rase ville hamle opp med de andre skarpskodde. Ikke alle klarte å komme seg frem til billettluka hvor NM-billetter skulle deles ut, uff her ble det kanskje litt
større frafall enn forventet. Ikke lett dette, en skal ha en god dag og litt flaks skal en nå helt til topps, også er det jo
dessverre ikke bare harepuser ute i skogen…. Men tross alt får vi være fornøyd, selv om vi kanskje ikke helt nådde
målet.
Spenningen er nå i hvert fall stor til neste helg 16 & 17 nov, da går det største av alt for våre kandidater, NM for
støvere av stabelen i Telemark.
De heldige er:

R-Roma – Trond Revhaug

Jalle – Ivar Ellingsen

RS-Kita – Rune Sliper

Klara – Bjørn Arne Kulseth (1. reserve)

Ivar måtte trekke seg pga sykdom , og for 1 reserve Klara og Bjørn Arne Kulseth ble det da Telemarkstur. Vi ønsker
god bedring til Ivar og vet med sikkerhet at vi kommer til å høre mer fra Jalle/ Ellingsen ekvipasjen fremover. Men
helsa må komme først!! Hamiltonringen ønsker dere lykke til.

Øystein
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NM Støver 2013
Her bilde av godgutten Trond Revhaug fra Trondheim
med hans hamiltonstøver R-Roma.
(What does the fox say ???)
Gratulerer så mye med en super tredjeplass i Norgesmesterskapet Trond revhaug med R-Roma. Dere reddet
æren for oss i Nm for støvere i Rauland Telemark. Roma
hadde en litt tung start første dag, men hun tok dette
mesterlig inn og havnet på en super 3 plass.
Vi gratulerer på det hjertligste!

Side:

Norske Harehund Klubbers Forbund

PREMIELISTE

Arrangør: Telemark Harehundklubb

1

Prøvens ref.nr: 46-13027

Sted: Rauland

Prøve periode: 16/11-2013

17/11-2013

71 120 191

1

4 5 200

Ha

Ba

12 5 6 4 6 6 6 4 6

55 120 175

1 366 1

4 5 184 384 Ha

Sn

1011 07592/07

HAREFALLET'S ML KASPER
Finsk Støver
Lindstad, Magnar, Skauenv 2, 2340 Løten

15 4 6 5 8 8 8 4 10 68 120 188

1

4 3 195

Ha

Ba

12 4 8 4 8 8 6 3 10 63 101 164

2 352 1

4 3 171 366 Ha

Ba

2

5 3 169

Sn

1015 18978/08

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

1003 NO45145/10

AE-ZEB
Finsk Støver
Bjørkevoll, Bjørnar Og Dag Inge, Hjortefaret 10,

1002 12217/06

LB AYLA
Finsk Støver
Berg, Leif Håkon, Stensetgutua 21 B, 2032 Maura

1019 24680/06

Sara
Finsk Støver
Strandhaug, Arne Konrad, Åsleia 65, 2170

1017 23097/05

Mira
Finsk Støver
Sagvik, Bjørnar, Selotten Gård, 7863 Overhalla

15 4 10 5 8 6 6 3 6

63

12 4 6 5 10 8 8 4 8

65 112 177

2 338 2

3 4 184 353 Ha

Ba

12 4 6 5 10 8 8 4 6

63 120 183

1

4 4 191

Ha

Ba

9 4 6 4 10 6 6 4 6

55

72 127

3 310 2

3 3 133 324 Ha

Ba

72 127

Ha

9 3 6 5 10 6 6 4 6

55

3

3 3 133

Ha

Ba

12 5 10 5 10 8 8 4 8

70 109 179

2 306 2

4 5 188 321 Ha

Ba

12 3 4 5 10 6 4 3 6

53

0

3 3 111

Ha

Sn

12 3 6 5 10 10 10 4 8

68 120 188

1 293 2

4 3 195 306 Ha

Ba

1

4 5 200

Ha

Ba

0 285 2

3 3 100 300 Ha

Ba

52 105

12 4 6 5 10 10 10 4 10 71 120 191
9 3 6 4 6 6 6 3 6

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

98 161

49

45

94

RR-prøve

12 4 10 4 10 10 10 3 8

Trukket

TORTÅSEN'S RONJA
Dunker
Mogen, Thor, Kleiva 28, 3622 Svene

Registreringsnummer

Graverende

Mark

1012 09161/06

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

1

1

1

1

1

Prøveleder:
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Side:

Norske Harehund Klubbers Forbund

PREMIELISTE

Arrangør: Telemark Harehundklubb

2

Prøvens ref.nr: 46-13027

Sted: Rauland

Prøve periode: 16/11-2013

17/11-2013

1008 NO40436/10

RG-TARA
Finsk Støver
Grimestad, Kjell, Grimestad, 4534 Marnardal

1004 07601/07

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

1009 NO58770/09

Janka
Dunker
Gaathaug, Bjørn Morten, Nyseterveien, 3330

1014 NO41621/11

Reeta
Finsk Støver
Gaathaug, Bjørn Morten, Nyseterveien, 3330

58 103 161

2 282 2

3 3 167 296 Ha

53

0

3 3

Ha

Ba

67 120 187

1 272 2

5 5 197 288 Ha

Ba

12 3 8 5 8 4 4 3 6

53

0

3 3

Ha

Sn

12 4 6 5 10 6 6 4 8

61 120 181

1 271 2

4 5 190 286 Ha

Ba

12 3 10 5 10 6 6 3 8

63 120 183

1

4 3 190

Ba

12 3 8 3 10 0 0 3 8

47

17

64

0 247 3

0 4

68 258 Ha

Ba

12 3 6 5 10 6 6 3 6

57

35

92

0

3 3

98

Ha

Sn

12 4 6 5 10 6 6 3 8

60

92 152

2 244 3

4 3 159 257 Ha

Ba

0

0 3

Ha

Ba

3 222 3

4 5 162 234 Ha

Sn

4 4 197

Ba

32

37

85

90

9 3 6 5 10 0 0 3 6

42

27

12 5 6 5 10 8 8 5 6

65

88 153

12 4 10 5 10 8 8 4 8

69 120 189

1

9 4

13

0 202 3

0

69

13

91

96

Ha

72

Ha

16 213

Ba

Ba

1

1

1

1

Prøveleder:

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Side:

Norske Harehund Klubbers Forbund

PREMIELISTE

RR-prøve

Trukket

Ba

4 4 129

Graverende

Mark

Ha

0

1 ÅP Barmark !!

Losdyr

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

Tot Konk.poeng EP

15 4 6 5 10 10 10 3 4
1005 NO46545/09

Sum Konk.poeng

9 4 6 5 10 4 4 3 8

Lydighet

Bloksbergs Tone
Finsk Støver
Danielsen, Jørn og Sjur, Korterødveien 54, 1794

Kondisjon/styrke

9 4 6 5 10 8 6 2 8
1006 23811/07

59 121

Premiegrad EP

62

Tot. Premiepoeng EP

12 4 6 5 10 6 8 3 8

Premiegrad ÅP

Lucky Luke
Schweizerstøver
Støfringshaug, Leif, Gjeilvolden 16, 7655 Verdal

Registreringsnummer

Sum Premiepoeng

1020 04055/07

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: Telemark Harehundklubb

Prøvens ref.nr: 46-13027

Sted: Rauland

Prøve periode: 16/11-2013

17/11-2013

1016 NO38222/09

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

1010 NO49792/09

EJ-NICKO
Finsk Støver
Kristoffersen, Rune, Borgjordet 7, 3830 Ulefoss

1018 12504/05

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

1001 23799/07

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

AE-DINA
Finsk Støver
Myrås, Kjell, Hellerudveien 38, 1350 Lommedalen

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

6

0

6

12 4 6 5 10 8 6 3 8

62

42 104

9 3 6 5 6 0 0 3 8

40

21

9 3 2 5 10 0 0 3 6

38

7

1

3 3 184

0 184 0

Sn

Sn

4 5 113

61

0 165 0

0 3

64 177 Ha

Ba

45

0

0 2

47

Sn

Ha

9 3 6 5 10 6 6 3 8

56

46 102

0 147 0

3 3 108 155 Ha

9 4 6 4 2 0 0 3 6

34

25

59

0

0 3

62

Ha

Sn

12 3 6 4 10 0 0 3 6

44

24

68

0 127 0

0 3

71 133 Ha

Ba

0 4

63

9 3

12

0

12

0

9 3 6 5 10 0 0 3 6

42

17

59

0

9 3

12

0

12

0

9 3

12

0

12

0

Prøveleder:

15
71 0

Sn
78 Ha

16
24 0

15

Ba

Ba
Sn

31

Ba

1

RR-prøve

Ha

9 193

0

Trukket

Ba

Graverende

Ha

1 ÅP Barmark !!

Tot Konk.poeng EP

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

Premiegrad EP

Tot. Premiepoeng EP

Premiegrad ÅP

Sum Premiepoeng

Lospoeng

58 120 178
6

3 3

1013 NO45148/10

Egensk.poeng

Mål - Hørbarhet

Mål - Nyansering

Arbeid i tap

Arbeid i los

Målbruk i tap

9 3 6 5 10 6 8 3 8

Mark

KARLA
Hamiltonstøver
Kulseth, Bjørn Arne, Forbordvegen 75, 7563

Losdyr

1021 18785/06

Målbruk i fot

Hundens navn
Rase
Eier

Fotarb/evne t uttak

Registreringsnummer

Samarb/kontakt

Kat.

Jaktlyst

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite
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Damekampen 2013
Jentene koste seg og det ble som vanlig en trivelig prøve
:-)
Resultatene ble som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
15.

Dunker Rusken. Linda Persson 195 kp 1ÅP
Fs Belgier du Nord Willy. Anett Nordli 189 kp 1ÅP
Fs Finnelia`s Lydin. Cecilie Sundtveten 141 kp 3ÅP
Dunker Gjermaa`s Lissi. Aina Bredesen 140 kp 3ÅP
Dunker Ruth. Elisabeth Moseby 131 kp 3ÅP
Fs Solstrimmans Finn Jessie. Trine Oppsand
104 kp 0ÅP
Shw Kimbekkdalens Klinge II.
Marianne Grønvold 68 kp 0ÅP
Halden Diesel. Anne Røise 65 kp 0ÅP
Halden Gaia. Inger Randi I Kleven 63 kp 0ÅP
Fs Skoghall`s Tyra. Anett Fossheim 58 kp 0ÅP
Fs Harefallet`s Ekko. Gro Åmlid 51 kp 0ÅP
Fs Piia. Tonje Ouff 21 kp 0ÅP
Halden Monty. Caroline Olsson 20 kp 0ÅP
Hamilton Max. Tonje Bakke 20 kp 0ÅP
Hamilton Tindra. Sylvia Ask 12 kp 0ÅP

Damekampen`s yngste deltager Tonje Bakke med premien for Beste hamilton som gikk til Max.

Gravet hare
1 kg filet av hare
100 g salt
100 g sukker
1 ts malt hvit pepper
1 ts karve
2 ss akevitt
Slik gjør du :
1. Bland salt, karve, sukker og pepper og gni
blandingen godt i inn i filetene på begge sider.
2. Strø litt av blandingen i bunne av en form, på et
fat eller i en plastpose.
3. Legg i filetene. Drypp eventuelt akevitt over disse.
4. Strø resten av krydderblandingen over. La filetene
stå kaldt i 2 døgn, husk å snu den et par ganger.
5. Skjær filetene i tynne skiver og nyyyyyt.

Behandling av haren etter skuddet:
Åpne buken rett etter fall. Ta ut innvollene. Unngå
å få hull på magesekken. Fyll opp buken med einerkvist slik at du får ordentlig lufting. Eineren skal forøvrig ha en konserverende virkning.Henging av hare
Haren bør henge luftig og skyggefullt i minimum 40
døgngrader. Bruk ﬂuepose. Sørg for at haren ikke
henger for kaldt.
Deling av hare:
Gjør snitt i skinnet langs alle beina, og et snitt mellom forbein og et mellombakbein. Heng haren etter
bakbein og dra skinnet av. Deretter deles haren i følgende biter: rygg, lår, boger, sider og nakke.

Du kan gjerne blande i einebær i krydderblandingen.
Attåt dette smaker det nydelig med flatbrød og rømme med innrørt tyttebær.
Kos deg!
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Det var en gang....
1789 var et vendepunkt i svensk harejakthistorie. Før
denne tiden var jakten forbeholdt kongen og adelen. De
hadde all kontrol med harehundmaterialet og avlet på de
harehundrasene som var innført av offiserer i den svenske hær. Dette var jo i den tiden de svenske kongene
hadde soldater i nær sagt alle Europas hjørner.
I utlandet lærte offiserene harajakta å kjenne, og de tok
harehundene med seg hjem. Etter at kongen hadde tillatt alle jordeiere å drive jakt, ble det naturlig nok etterspørsel etter jakthunder. Resultatet ble et virvar av typer.
Blandinger av spisshunder og harehunder var svært alminnelig. Adelen derimot krysset sine renavlede hunder
seg imellom, og klarte på den måten å holde dem på et
høyere plan, typemessig og jaktlig.
I 1889 ble den svenske kennelklubben stiftet. Dens første formann grev A.P.Hamilton, hadde to ”svenske støvere”, Pang og Stella. Disse var så like og hadde et så
godt eksteriør at de ble modellene da standarden til den
”svenske støveren” skulle nedtegnes.
Hamiltonstøveren kom tidlig til Norge. I 1910 var den
kjente og dyktige dommeren Otto Dahl i gang med å
avle fram sine kjente hunder. Senere kom det en rekke
flinke oppdrettere til. De mente at bare det beste var godt
nok, og hamiltonstøveren lå på et så høyt nivå her hjemme at selv svenskene hadde vanskligheter med å følge
oss når det gjaldt kvalitet.

Når hamiltonstøveren er riktig bygd og har sine korrekte
farger, er den meget vakker, hele hunden lyser av kraft
og edelhet. Det har blitt uttalt mang en gang at ”en riktig
hamilton er som en herre i kjole og hvitt”.
Dette er i grove trekk historien om Hamiltonstøveren.
Vi må fremover gjøre vårt for å holde denne vakre rasen
i hevd, så dette vakre evntyret ikke blir snipp, snapp,
snute.........For dette eventyret vil vi aldri skal bli ute.

Medlemskontingent
Vi takker for ditt medlemskap i 2013 og håper å se deg som medlem
i 2014 også.
Medlemskontigenten er kroner 250,- og må betales inn på
kontonummer 1822.37.35955.

HUSK!! Skriv navnet ditt i meldingsfeltet.
Giro ligger vedlagt i bladet.
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Innkalling til
årsmøte/treff 2014
Hamiltonringen avholder Årsmøte / Treff på Furuodden Camping,
som ligger ca 13 kilometer syd for Lillehammer, 10 minutter fra Biri Travebane hvor
N.H.K.F. skal ha sin jubileumsutstilling - 21 og 22. juni.
For påmelding til utstillingen ,se terminliste for 2014 - NKK.
Årsmøte blir lørdag 21- juni, ca kl 1700, hvor vi for uten vanlige årsmøte saker også har utdeling av premieringer
for sesongen. Håper så mange som mulig stiller sine hunder, slik at vi får vist frem rasen vår.
Etter årsmøte blir det grilling og sosialt samvær. Ta med kona / venn.
1. Saker som ønskes behandlet av styre må være sent styret innen 1-5-2014
2. Resultater for kåring av Årets Hamilton / Unghund (3. beste resultat)
3. Norsk Rasemester / Unghund. For de som ønsker å delta i kåringene må resultatene være
styret i hende senest innen 1-5-2014
For bestilling av hytter ring 90175124, her må dere være tidlig ute, da det blir stor pågang,
det er også mulig og benytte telt – campingvogn – bo bil.
Spørsmål ring 908 69 179 / oystein.sorhaug@hotmail.no
Øystein

Bilde fra Furuodden camping. Her skal vi kose oss.
Hiv deg på telefonen å bestill plass i dag!! Håper vi ses!
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Noen tanker om hamiltonstøveren og avl i dag og
i fremtiden
Det fremmes stadig synspunkter på harehundrasenes
fremtid. De nordiske støverrasenes registreringstall er
synkende år for år – selv om enkelte år og raser har enkelte lyspunkter år om annet. Sterke krefter i nabolandet
vårt Sverige lufter ideen om en felles nordisk støverrase
bestående av avlsmateriale fra alle de eksisterende støverraser. Dette møter selvsagt stor motstand fra entusiastiske støverjegere både i Sverige, Finland og Norge.
Noe av det mest givende for oss harejegere er å følge
«rasen vår «. Hvilke linjer har hvilke egenskaper, hvilke
hunder er sterke nedarvere, hvilke kombinasjoner ser ut
til å fungere bedre enn andre. Spennende stoff for oppdrettere, ivrige hundefolk og avlsrådsmedlemmer.
Selv om «alt var bedre før» tror jeg bestemt at dagens
støvere er generelt de beste vi noen gang har hatt. De
er riktignok færre enn noen gang støverne våre – men
jeg tør hevde klart de beste jagerne noen gang. Det er
ikke mangelen på gode foreldre til valpen vi skal kjøpe
eller mangel på valper som gjør som gjør at tanken om
sammenslåing kommer. Det blir dessverre stadig færre
av oss harejegere. Oppdrettere sitter med valper, særlig
hannvalper, både 3 og 4 måneder etter valping før de får
levert dem. Dette gjør at mange oppdrettere kvier seg for
å sette valper på vidunderet sitt.
Tar vi med eksteriøret og det sosiale aspektene med i
denne lynkjappe statusen vil jeg også si at dette neppe
har vært bedre noen gang. I så å si alle dagens kull er det
hunder med excellent fra utstilling. Det er meget sjelden
å se hunder som avviker fra avlstandarden på dagens utstillinger. De fleste av dagens støvere er sosialiserte, de
er familiehunder og preges på mennesker daglig fra dag
1 i livet sitt. Dette fører til trygge harmoniske hunder
som du ser at trives i de fleste omgivelser.
Det var 3 av 4 punkter avlsrådene hensyntar når det planlegger valpekull og kombinasjoner i rasen sin. Det siste,
men kanskje viktigste punktet er helse. Da må vi spørre
oss selv om dagens støver er friskere enn 80-tallets eller
for den saks skyld 60-70 tallets støvere.
I dagens avlsarbeid er prioritet 1 og få høyest mulig genetisk variasjon i populasjonen i hver støverrase. Stor variasjon gjør det enklere å finne dyr med gode gener som
vi kan anbefale videre i avl. Samtidig er en avhengig av
opplysninger fra slektninger for å avgjøre om variasjon i
ulike egenskaper skyldes arv eller miljø. Når det gjelder
jaktlige egenskaper har vi jaktprøvene å støtte oss til,
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derfor er det ønskelig med flest mulig jaktprøvestarter
og en lav terskel for start her. Eksteriørt har vi selvsagt
utstillingene. Når det gjelder helse og sykdommer må vi
stole på eiers ærlighet og tilbakemeldinger hvis det skjer
noe. I tillegg kreves dyrlegeattester i spesielle tilfeller,
f.eks i forhold til epilepsi.
I mine første år som Hamiltoneier var det linjeavl som
var den dominerende avlsformen. En leita med lys og
lykt etter en partner til sin tispe/hannhund som hadde
en felles «storjager» eller sterk nedarver i sin stamtavle.
Tanken var at når disse linjene møtes ville disse felles
genene forsterke/dobles i avkommet. I teorien stemmer
dette og i praksis har vi også mange eksempler på at
dette fungerte. Mange av Hamiltonrasens ess gjennom
årene er bevisst avlet frem gjennom linjeavl.
Ulempen med linjeavl er at også de negative egenskapene forsterkes. En kan også få det en kaller innavlsdepresjoner, dvs lavere fruktbarhet, lave fødselvekter bl.a.
Alle våre hunder er innavla bare vi ser langt nok tilbake i stamtavla. Mange genetikere hevder heldigvis at
ny etablering av innavl er mer uheldig enn eksisterende
innavl. De mener derfor at det viktigste er å forebygge
dannelse av ny innavl. Samtidig må en være klar over
at innavl ikke er arvelig – et innavlsindivid paret med et
ubeslektet individ gir ikke innavla avkom. Innkrysningsprosjektene i de norske rasene har støttet seg på denne
metoden.
Innavl måles i hvor nært foreldrenes slektskap er. Graden oppgis i et tall mellom 0 og 1 eller som prosent mellom 1 og 100. Jeg nevnte ovenfor at innavl også for-

sterker de negative egenskapene. De fleste negative eller
skadelige egenskapene er recessive. Enkelt sagt ligger
de skjult hos individene og vises ikke så fremt de ikke
«finner» et likt gen hos partneren. Sannsynligheten for at
disse «treffes» blir større ved at nære slektninger pares
og frekvensen av defekter og sykdommer økes.
Derfor vil det være helsemessig tryggere å finne en partner til hundene våre som er lengst mulig unna slektlig
sett. Så blir spørsmålet om utavl gir like gode jagere som
linjeavl. Kanskje ikke, men har vi råd til å ta sjansen ???
Vi i rådet ber oppdrettere og valpekjøpere om fortsatt
å være med oss på denne avlsstrategien. Valpene arver
ikke foreldrenes titler uansett ! Om ikke begge foreldre-

ne har all verdens titler foran navnet sitt kan de fortsatt
avle gode friske Hamiltonere – og det er det vi vil ha !!!
Avlsrådet vil få ønske alle Hamiltonentusiaster en god
jul og et godt nytt år.
Lykke til - til alle oppdretter og valpekjøpere i det kommende året! Ta kontakt med oss i avlsrådet – vi er til for
å brukes.
NB! Etter det avlsrådet kjenner til er det per dags dato
ingen valper å få kjøpt i Norge. Det må vi gjøre noe med
….. ta kontakt for anbefaling !
Eskil, Terje, Svein og Martin.

Parringer 2013
Her følger en oversikt over parringer utført/planlagt så lang vi kjenner til i 2013.11.10. Forbehold om feil.
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Nytt opplegg for Jaktprøver
2013/2014
Som tidligere annonsert i Harehunden blir det ett nytt
opplegg for å få gjennomført våre prøver.

– 23. februar-2014. For begge prøver må hver deltager
betale kr. 100 i startskontigent til konto: 1822 37 35955.

Norsk rasekamp for hamiltonstøvere
Arrangeres som en vanlig ÅP- prøve den 15 – 16. februar- 2014.

Kåring av årets hamilton/unghund
Her er det ingen forandringer, hver sender inn sine 3
beste resultater for å være med på kåringen: Alle oppnådde premieringer på hunden i sesongen teller, hundeeier bestemmer selv om han/hun vil konkurrere i klassen Årets Hamilton / Årets Unghund. I unghund teller
kun premieringer fram til fylte 30 mnd.

Vi legger prøven over to dager, passer det ikke den 15
så går du ut den 16, dette for å få litt fleksibilitet med
hensyn til dommere -- for å få flest mulig hunder ut o.s.v.
Du melder på som vanlig ÅP i ditt distrikt, eller der du
ønsker å stille, merker påmeldingen Rasekamp Hamilton 2014 og be om at klubben sender prøveresultatet til:
oystein.sorhaug@hotmail.no
Dette er en prøve kun for RINGEN`S medlemmer.
Norsk unghundmesterskap for hamiltonstøver
Dette blir et mesterskap for unghunder, alder ikke over
3 år innen prøvesesongen. (28 – 2 – 2014). Denne prøven er åpen for alle norskregistrerte Hamiltonstøvere,
påmelding som for Rasekampen, men datoene er her 22

Årets Hamilton trekker med seg premieringer fra før
fylte 30 mnd, men må være over 30 mnd ved prøvesesongen slutt, alle premieringer må være tatt i siste prøvesesong.
NM vinner blir automatisk ÅRETS HUND.
Premieutdeling på ringens Årsmøte.
Alle som deltar i kåringene MÅ være medlem av
HAMILTONRINGEN.

Haregryte
1,2 kg harekjøtt m/bein
Smør til bruning
Salt/pepper
8 dl viltkraft eller kalvekraft			
1 stk laurbærblad
0,5 ts tørket timian
1 ts knuste einebær
8 stk småløk
2 stk gulrot
3 skiver sellerirot
2 ss hvetemel
2 dl kremfløte
Fremgangsmåte:
Skjær kjøttet i serveringsbiter og brun i smør. Dryss
over salt og pepper og tilsett kraft. Kok opp og skum
godt av. La retten trekke under lokk i 1-1,5 time.
Trekketiden er avhengig av hvor mør haren er /alderen på haren. Rens og del grønnsakene i biter og la
trekke med i gryten de siste 20 minuttene. Visp hve-
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temel ut i fløten og tilsett i gryte under omrøring. Kok
opp og la trekke i 6-8 minutter. Smak til med pepper,
salt og event litt sukker.
Serveres med smørstekt sopp, rørte tyttebær og potet
og sellerimos.
Vel bekomme!!

Jakt – og fiskedagene Elverum
10. august 2013
De 51. jakt- og fiskedager ble søndag den 11 August
avsluttet på Skogmuseet i Elverum. Over 32.000 besøkende gjorde sitt til et vellykket arrangement.
Vi i Hamiltonringen var tradisjon tro på plass på Prestøya
Lørdag den 10., og hadde der en superkoselig dag med
perfekt utstillingsvær. Det var utrolig mye trivlige hundefolk innom standen vår. Noen nye og mange gamle
bekjentskaper. Også i år var flere fra nabolandet innom
for å prata litt harajakt og avl....veldig trevligt ;) Flere
nye eiere av våre fine hamiltoneffekter ble det også denne dagen.
Totalt på utstillingen var det påmeldt totalt 712 hunder,
dette er meget imponerende. Hele arrangementet gikk
knirkefritt.
Av vår kjære rase, Hamiltonstøver var det påmeldt 11
stk.....Det var 6 hannhunder og 5 tisper. Alle fine eksemplarer av rasen vår. Hamiltontispa R-Sandy NO50411/11
ble best i rasen denne dagen , fikk sitt tredje cert og kan
nå smykke seg med tittelen Nuch.

Vi i Hamiltonringen vil gratulere alle med deres resultater og ønsker våre medlemmer og alle andre harehundeiere lykke til videre med utstillinger. Ønsker også alle
sammen en riktig fin jakt og prøvesesong.
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En hilsen fra Dokka
Hei, jeg heter Rejna og er født 18.06.2007. Eier’n min
Knut Arild har fullstendig dilla på harejakt. Det synes
jeg er helt topp da ikke noe er bedre for meg enn en dag
i skogen. Som dere ser på bildet så er jeg litt sliten her.
Ikke noe rart etter en lang los på en varm og fin høstdag.
Eier’n han lea seg ikke fra stolsekken selv om han hadde
hatt godt av det.
Opprinnelig er jeg Hedmarking fra Ingeberg ved Hamar
og mor mi heter Raita. Litt rart var det nok for Hilde og
Torbjørn å sende meg til Dokka og til en helt fremmed
kar .Men det gikk bra med flyttingen og jeg har fått vært
mange turer i skogen både høst og vinter.Da jeg skulle
hentes regnet det voldsomt på Dokka, og derfor fikk jeg
navnet Rejna.
Fra første dag var jeg med i skogen og en av de første
gangene møtte jeg en hare midt i veien og han var faktisk
større enn meg og jeg vet ikke hvem ble mest redd. De
første turene gikk med til mye lek og spesielt moro var
det å tippe kaffekoppen til eier og stjel e pinner fra bålet,
men det satte ikke han noe pris på. Etter hvert ble dette
kjedelig og jeg tok meg noen småturer rundt og fant etter
hvert noen interessante lufter. Dette ble utforsket mer utover høsten og snart hørtes de første kvinkene etter hare.
Etter mange jaktturer høsten 2008 meldte eier’n meg på
jaktprøve januar 2009. Dette gikk riktig bra og på kvelden reiste vi hjem med 1 ÅP. I november 2010 fikk jeg
1 EP og ble NJCH. For eieren var nok det ekstra stas da
han har jaktet i over 40 år, men aldri hatt bikkje på prøve
før meg.
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Jeg har hatt et kull for ca 2 ½ år siden og fikk 5 valper
og alle har blitt skutt hare for.Nå vil eier at jeg skal ha et
nytt kull i 2014 og han sier han vil ha en valp selv.
Fram til januar/ februar 2014 skal jeg være masse ute i
skogen og la losen ljome for det er det jeg er skapt for.
Ha en God jul og godt nyttår
Rejna og Knut Arild

Opplæringsjakt i Vang
Almenning 20. - 22. september
I helgen ble det arrangert småviltjaktkurs i regi av Vang
Jff. Stamkvarter var på St. Olav i Vang Almenning. Det
var påmeldt totalt 11 deltagere fra 14 til 47 år. Flere av
disse kom ifra Møre og Romsdal. Oppmøte var fredag kl
1800 og vi startet med middag. Vi hadde harejaktteori
Fredag kveld, denne ved Ole Kristian Dæmroen. Spennende og lærerrikt. Deltagerne ble veldig fort kjent og
det ble en sosial og trivelig kveld.
Lørdag morgen opprant, og vi var alle klare for harejakt. Vi hadde tre ekvipasjer og deltagerne ble fordelt
på disse. Det ble harefall denne lørdagen for en av våre
deltagere fra Møre og Romsdal. Denne ble skutt i los for
Hamiltonstøver R-Sandy. Det ble en utrolig nydelig dag
i skogen for alle sammen.
Middag på st. Olav sto så på programmet. Etter middag
dro de fleste ut igjen for å se hvordan det sto til med
skogsfuglen. På Lørdag kveld var det teori i forkant av
fuglejakten som vi skulle avgårde på Søndag morgen.
Jens Petter Halberg ifra Vang sto for denne biten. Det
var engasjerte, ivrige, men slitne deltagere som gikk forholdsvis tidlig til sengs denne kvelden.

Søndag morgen strømmet det på med hundeførere som
skulle ha med seg deltagere på fuglejakten. Det ble skutt
2 fugler denne dagen. Alle hadde fått sett fugl, vært i fine
og spennende situsjoner og sitter igjen med mange fine
naturopplevelser.
Vi i Vang Jff vil takke for en utrolig fin helg. Værgudene var jo også på vår side denne helgen. Det er utrolig motiverende å arrangere kurs for så ivrige og trivlige
deltagere. Vi vil også rette en stor takk til alle som bidrar
til at dette lar seg gjennomføre år etter år. Både instruktører, hundeførere og til våre sponsorer. Vi er dere evig
takknemlig.
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Med gutta på tur
Det var lørdag den 21. september, og je tenkte at i dag
må je ta med ryssa på hærajakt.Vi pakke med øss pølser,
sjokolade, kakao og alt som må tell førr å ha det trivli
på hærajakt. Vi satt øss i bilen å dro på svensk side ta
grensa. Målet mitt var uttak, litt los å så pang. Bære så
gutta fekk oppleve det å. Vi hadde kjørt 238 meter, da
kjem det fra baksetet....PAPPAAAAAA tisseeeee..... Ok,
bære en ting å gjøra det. Så kjørte vi ca. 354 meter tell,
PAPPAAAAAAA,bææææsjeeeeeee, ja.... Joda, mån så
mån tenkte je, å stoppe en gång tell.
Etter detta gikk resa bra, å vi kom fram åt terrenget. Ut
med hund å fyre bål, ryssa sanke ved å je satt bære å
kosa meg. Men hund fant ingen fot første timen. Hund
dro ut på langtur å havne sjølsagt på en slakteplass for
ælj, vommer, skinn, huer og bjønnmøkk om hverandre.
Detta hadde hund så klart rulle seg skikkelig inn i, nåe
vi kjente på flere tilals meter da hund kom at å sjølsagt
skulle innom å få ros for det han hadde gjort. Je utbryter,
dra deg unna her din møkkahund, å glømte for et sekund
at dagens jaktlag besto ta en fire åring og en åtte åring,
da diverse gloser hagla etter møkkadyret som var innom.
Pappa er du sint på zorro?..... Je nei,neida.Bære litt sur,
sa je. Jammen det er itte lov tell å sei faen, å møkkhund
pappa! Nei det var vist sant det, å skjønte at je nok en
gång hadde vøre et gøtt forbilde. Vell vell, så fant endelig hund en fot som lukta godt, støta på å fekk stryk for
målbruk på fot, men det var spent åt ryssa ei stønn ,men
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så kom kniver, økser å sager fram, gutta måtte høgge å
spikke litt, å så klart ha litt mat, fekk fram panna å da siste pølsa var lagt oppi, skrek hund ut i det hærligste uttak
en hærajeger kan tenkje seg. Je beordra gutta tell å sitta
stille, å sjå oppover traktorveien vi satt ved. Losen gikk
ei fin runde å etter ca ti minutter kom pusen på veien der
je hadde tenkt, der satn på fem meter å lytta etter hund,
fan tenkte je, børsa, den sto sjølsagt uta patroner ved
treet sia ta meg. Je fekk tak i børsa å fekk fomle ti a to
skudd, da skjønte pusen at detta var ittno blivende sted,
je kasta opp børsa å klemte på to kavringer etter pusen.
Men da skjedde det nåe merkelig, på veien hoppa det
videre en dau hæra, i alle dager åssen klarte je å bomme
på denna da? Je snudde meg skamfull rundt å så på gutta,
møtte fire store auer å to digre glis, vi så hæran pappa!!
Jammen je bomma da, sa je. Det gjør da ittno sa eldstemann, du kan da skyten i mårå å da, sa han. Gode trøstens ord var det for en skamfull far. Etter det gikk losen
noen runder i tetta føre det vart tap, lenger nedi veien,
å hund fant enda mere vom, skinn, huer å bjønnmøkk å
rulle seg i. Å etter sju timer i skogen uta spørsmål om å
rese hemat, satte vi strek for den jaktdagen, en fin dag i
skogen der gode minne vart skapt, å hund fekk en god
omgang me grønnsåpe å vatn etterpå.
Jegerhilsen fra
Rune Omang med sønner og hund

Min jakthundverden
Mitt første møte med jakthunder var da jeg traff min
mann Håkon i 1959. (lenge siden !) Han hadde ei
tispe blanding hamilton og hygen. Ei god bikkje med
et meget godt mål. Vi var innom schiler, dunker og
finskstøver før Håkon kjøpte hamilton Heja. Hun var
ikke noen tidlig jager på hare. Hun ble solgt og vi fikk
tilbakemelding at hun ble meget god. Hun ble brukt i
avl og ligger bak blant andre Njch Sjch Karo som O.
Skjølåa hadde.
Neste hamilton kom fra T.Ihler på Skarnes. Hun var
født i 1990, med henne ble interessen for hamilton
skikkelig tent. Et gemytt som passet oss veldig bra,
ikke noe riv og slit. Hun ødela ingen ting. Var rolig
inne og ikke noe bjeffing ute. Hun likte ikke valper, var
som ei gammel frøken sa vi. Hun fikk 2 pr på utstilling,
ble aldri startet på prøve. Det skulle hun vært, men hun
hadde litt dårlig mål og ble etterhvert litt skravlete.
Men ei meget god jaktbikkje. Der ingen andre fant
hare, der fant hun! Hun burde hatt et valpekull da hun
hadde stamtavle som kanskje hadde vært interessant i
dag. Jeg har sagt flere ganger at bikkja ble skuslet bort.
Jeg hadde i 30 år drevet oppdrett av collie. Importerte
ei tispe fra England som ble ei meget god avlstispe. Da
jeg ga meg med rasen satt jeg med 3 Nch.
Mange gode og dårlige hareloser er fortalt ved vårt
kjøkkenbord. Vurderinger av gode og mindre gode
bikkjer er svelget ned med mange kopper kaffe, kringle og vafler. Min interesse for jakthundene ble vekket
i disse samtalene, og det var kanskje på tide at jeg og
gemalen jobbet med samme rase.

trekke henne pga innbildt svangerskap. Slik er det, det
er levende vesener vi driver med så det er ikke bestandig ting går vår veg.
Meldte henne på Eidskogprøven i 2001. Der var hun
første reserve. En hund ble trekt og Luna fikk bli med.
Håkon pakket , og gubbe og bikkje dro avsted. Det er
jo spennende om vær og føre er bra, og om det er hare
å finne. Første dagen var det – 17 kalde grader, ingen
trakk seg, og det ble start. Føret var skare! Luna var
den eneste som jaget til 1 pr den dagen. Med hele labber!

I 1993 bestemte jeg meg for at jeg skulle kjøpe en
valp. Valgte meg ut tre seriøse oppdrettere. Valget falt
så på Jan Arild Røyse på Kolbu. Han hadde to kull som
jeg fikk velge i, og jeg valgte valp etter Nuch Njch
NV-89 Ranja og Sjch Skogolles Primus. Valpen fikk
navnet LUNA og skulle vise deg å være et godt valg.
Hun var født i mai 1994. Luna var ei meget rolig tispe,
hun gikk løs på gården sammen med min siste collie
Bonni. Luna ødela heller aldri noe, var ikke riv og slit
med henne heller. Renslig fra første dag.

Dagen etter var det mildere og det var kommet litt nysnø. Da var det moro å jage hare, Luna jaget til 1 pr,
ble da Njch og vinner av prøven!

Hun viste tidlig jaktlyst. Første haren falt for henne
da hun var 7 mnd gammel. Hun ble etterhvert ei mer
enn god bikkje , så vi meldte henne på åpen prøve. Der
jaget hun til 191 poeng og 1 pr. Må føye til at jeg ble
litt ertet da jeg skulle kjøpe jakthund, men hun var den
første jakthunden hos oss som ble jaktpremiert!

Luna var ingen utstillingsbikkje, hun hadde for dårlig
farge. Men 1 pr og Hp hadde hun, og Hp i avl.
Kull nr 2 ble født i Juni 2001. Far her var Njch Koloåsens Klang. Her ble det 5 valper hvor jeg valgte ut ei
tispe som fikk navnet Ellicott`s Kvikka. Hun ble starten på mange gode opplevelser på utstillinger og jaktprøver. På sitt første unghundskue fikk hun 3 pr. Dette
har jeg aldri skjønt, men dommeren har alltid rett.

Med den poengsummen ble hun også beste langbente
støver i Romerike HHK den sesongen 1998/99. Høsten
99 ble hun klubbmester. Vi startet på et par eliteprøver,
men fikk ikke klaff. Skulle starte på DM, men måtte

Hennes første kull var med Karo til O. Skjølås. 7 valper født i Mars 99. 6 av disse ble meget gode jagere.
2 hannhunder ble jaktpremiert. En hannhund ble 2
ganger BIS på utstilling. Spesielt ei tispe i dette kullet
burde vært på utstilling og jaktprøve. Men vi kan ikke
true folk til noe de ikke vil være med på!

Forts. neste side
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Kan fortelle at jeg har i de kull jeg skal beholde valp
sjøl, å velger jeg valpen da den er nyfødt. Da ser jeg
proposjoner og vinkler, lengde på hals o.s.v. Sikkert
mange som sier at dette ikke er mulig, men det har
funket for meg. Gjorde det samme da jeg hadde collie.
På utstillingsfronten har det vært mye moro med Kvikka. Det var ikke slik at vi visste hun hadde vunnet på
forhånd selv om jeg visste hun var pen. Hun var lett
å stille, brydde seg aldri om andre hunder. Sitt beste
resultat var BIS på Jakt og fiskedagene på Elverum i
2005. Var litt senere jaktbikkje enn sin mor, men første
haren datt for henne da hun var 15 mnd. Hun var litt
intressert i klovdyr, men det gikk over etter hvert. Rev
derimot jaget hun.
Til og med i høst hadde hun en revlos. Hun har faktisk
2x1 på rev. På eliteprøven der hun ble jch, gikk jeg
med henne sjøl. Da jeg kjørte til Hurdal grytidlig om
morgenen så tenkte jeg : hva er det som får ei dame
som er godt voksen til å dra på prøve! Svaret er vel at
jeg hadde trua på bikkja og at dette skulle vi få til. Det
at det var bikkje av eget oppdrett telte jo mye. Prøven
gikk bra. Championatet var i boks. I bilen hjem spilte
jeg cd av GT Sara av alt. Nå hadde jeg bikkje med tittel: Njch-Nuch-Nordv-02- NV0305-Norduv-02.
Nedturene skulle også komme.
Håkon kjøpte en hannhund fra Sverige, Brøtas Ecko 1
var etter Koloåsens Casper. Kvikkas far er Koloåsens
Klang som er kullbror til Casper. Kvikka ble tjuvparret med Ecko og fikk 9 valper, et meget pent kull. Vi
beholdt en hannhund, Feiom som var vakker og så ut
til å bli brukbar på jakt. BIS på Morokulien. Men løpetisper og hannhunder, det ble for strevsomt.
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Njch Nuch Nord V-02 NV 03 05 Nord UV 02 Ellicott`s
Kvikka.
Feiom fikk ny eier i Gjerdrum. I dette kullet kom det
3 med korsbåndskader. 2 ble operert og en ble avlivet. Ecko ble selv operert for korsbåndskade, så bra ut,
men tok det andre og ble avlivet. Vi har fått tilbake ei
tispe av det kullet. Ronja er frisk, en habil jeger som
aldri gir seg.
Kvikka ble parret med Njch Nuch Aron i 2009. 8 valper, 4 av hvert kjønn. Også dette et pent kull. Her beholdt jeg Ellicotts Luna. Startet opp meget bra som
jakthund. Hadde sin første korte los 3 mnd gammel.
Var best på unghundskue til Romerike HHK. Har exellent med ck som voksen.
Så kom allergien, husstøv og midd er problemet. Vi
har funnet årsaken og fjernet den. Men luktesansen
er ikke som før, så vaksinasjonsprogram skal prøves.
Hennes søster startet meget bra, hadde lange loser, så

røk korsbånda! Avliving ble resultatet. Helt tydelig at
dette er en arvelig defekt og skal ikke avles videre på.
En hannhund har en testikkel, er kjempepen og jager
som en gud. En er avlivet da han var for leken! Noen
skjønner ikke at de må vente til bikkja blir voksen.
Det går veldig fort fra å være på topp til å få nedturer.
Men en kan si at det er i motgang en lærer. Å lese seg
til at en kombinasjon skal gi topp jagerer som er lytefri

går ikke an. Man skal gi seg mens man er på topp heter
det. Jeg gir meg fordi at jeg ikke vil avle på en linje der
det er påvist defekter som er arvelige.
Dette ble en lang historie. Jeg har blitt kjent med mange hyggelige folk i organisasjonen, på prøver og utstillinger.
Grethe Halvorsen

Hamiltonringens effekter
Her er Hamiltonringens effekter. Ved bestilling, kontakt
Hilde Bakken,
mob: 94893061 - e-post: hilde1969@outlook.com
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!
Fleecejakke (svart)
T-skjorte (svart og grå)
Caps (svart)
Hamiltonboka
Klistremerke

kr
kr
kr
kr
kr

350,100,100,100,30,-
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Olav Reitan`s Hamiltonstøvere
Etter å ha blitt utfordret av Svein Arne Holthe, er det
vel bare å ta pennen fatt og skrive noen ord om mine
hamiltonstøvere. Min “hamiltonkarriere“ startet i 2001.
Jeg hadde på den tiden en harehund av en annen rase, og
jeg må si at det gikk trått i skogen. Hunden hadde fått
mange sjanser, men framgangen uteble.
Høsten 2000 dro jeg sammen med Steinar By til Nerskogen her i Trøndelag på harejakt. Jeg hadde med min
hund og Steinar hadde med sin unge hamiltontispe Laila.
Jeg mener Laila bare var ett og et halvt år den gangen,
men det den unge tispa presterte på barmark den jaktdagen var intet mindre enn imponerende. Jeg sa at hvis
Laila skulle pares, var jeg interessert i en valp.
Høsten 2001 satt Steinar i sin gamle Mercedes på vei
til Sverige for å pare Laila med Harlyckans Fix. 24. november ble det født 7 valper og blant dem var min Kaisa.
Hun var en rolig og trivelig valp. Med små barn i huset
måtte hun finne seg i ymse behandling, men hun var alltid tålmodig og snill. I skogen viste Kaisa stor jaktlyst
og hun kom greit i gang med jaginga. Hun var trang i
starten, og det var ikke før hun passerte to år at hun tok i
bruk målet sitt for fullt. Tror ikke dette er noen ulempe,
for i høst i en alder av 12 år, er hun fortsatt helt taus i fot
og tap.
Det gikk slag i slag med utstillinger og prøver i tiden
som kom, og hun ble både NUCH og NJCH. Det ble
2 valpekull på Kaisa. Det første kullet ble født i 2006,
og Thurdrevet Turbo var far til valpene. Fra dette kullet
vil jeg spesielt trekke fram NJCH Aro til Arne Håkon
Halvorsen. Her snakker vi jakthund av det rette slaget.
I 2008 ble Kaisa paret med Koloåsens Casper til Svein
Arne Holthe. Det ble 7 valper og Svein Arne og jeg tok
hver vår tispevalp av dette kullet. Zira til Svein Arne og
min egen Era. Begge er i dag NJCH, og begge fikset den
biffen på 3 prøvestarter. Era ble i tillegg NUCH på 3
utstillinger. En del skryt her, men det får dere bare godta.
En egenskap som jeg setter svært høyt hos mine hunder
er at jeg etter 12 år med hamilton, aldri har hatt rådyrlos.
Når jeg sitter på stubben og beskriket kommer, så vet jeg
alltid at det er “hårrålos“. Det må vel sies at vi har lite
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rådyr i mine jaktterreng, men sjansen til en rådyrlos har
de hatt flere ganger.
Når en skal skrive om egne hunder i et slikt blad så blir
det lett mye positivt. Men da må jeg bare si at jeg opplever det veldig positivt å eie 2 hamiltonstøvere. Hvis jeg
likevel skal trekke frem noe som kunne vært bedre, så er
det nok Kaisas labber. Hun har lett for å bli sårføtt. Om
det skyldes at hun har litt dårlige labber i utgangspunktet, eller at eieren var uforsiktig på skareføre i hundens
unge år vites ikke. I tillegg har vel ikke lydighet i skogen vært vår sterke side. Spesielt før “gps tiden“ ble det
nok en del bålbrenning i sene kveldstimer.
Ellers må jeg si at jeg er meget godt fornøyd med hamiltonstøver både som jakt og familiehund. Men et hundeliv går fort, og en må bare innse at Kaisa nå har kommet
til livets høst. Hun er nå 12 år og er fortsatt en sjelden
gang med i skogen på jakt . Ellers nyter hun stort sett
pensjonisttilværelsen. Men hun er fortsatt frisk og i fin
form, alderen tatt i betrakning. Era nærmer seg 6 år og
skal forhåpentligvis få mange fine turer i skogen.
Til neste utgave av bladet utfordres herved Ove Løhre til å skrive om sine hamiltonstøvere.
Hamiltonhilsen fra Olav Reitan

Harejaktkurs for damer
Vi i kvinneutvalget i Vang Jff arrangerte den 8-10 November harajaktkurs for damer. Det ble 9 påmeldte damer. Spredd i alder og erfaring....dette skulle bli spennende. De fleste kjente heller ikke noe til hverandre, noe
vi syntes var veldig bra. Det er jo knall å bli kjent med
nye mennesker.
Fredags kveld kl 18 var oppmøtetid, litt forsinkelser ble
det, da det ikke alltid går straka vegen ifra oslo på en
fredags ettermiddag. Jinten kom på plass, ble innlosjert
på tildelte rom. Noen av damene har også egne harehunder, som de hadde med. Vi startet kvelden med et
leder i vår forening ønsket velkommen og fortalte litt om
Vang Jff. Videre fortsatte vi med at Ole Kristian Dæmroen ifra Vang, en erfaren jeger kom å hadde teori om
harejakta for oss, han viste oss også en filmsnutt ifra et
annet kurs som har vært arrangert i Vang tidligere. Etter
dette var det klart for middag. Det ble middag........en
nydelig middag. Vi spiste, drakk og hadde det helt topp.
De fleste av oss var jo fremmede for hverandre, så vi tok
en presentasjonsrunde. Kvelden ble ikke sen, det ble en
daff gjeng etter den deilige middagen.
Lørdag kl 0600, var det liv i leiren. Damene spratt opp
etter tur, frokost ble spist, matpakke smurt, lag ble inndelt. Og det var 9 damer som sto fullt påkledd ,i full
mundur i gangen og ventet på hundeførerne. Så bar det
til skogs.
Det var nok ikke det aller beste føre denne dagen. Men
los ble det for de fleste lagene. Mange av jentene hadde
også fått sett haren. Det ble et harefall denne dagen, og
det etter 7 timers los. Da skøt Elin Nordseng Grønvold
sin første hare og sitt første vilt noen gang, dette for hamilton R-Sandy. Dette var veldig gøy og det var så absolutt på tide, for mørket var i ferd med å omfavne oss.
Vi dro inn igjen til st. Olav, mange utrolig fornøyde og
slitne damer. De mente det var mange år siden de hadde

fått så mye frisk luft på en gang. Det ble middag.... en
nydelig middag. Vi spiste og drakk og hadde det helt
topp. Men etter mange timer ute, og for mange ei litt
for lita matpakke i skogen. Så ble det en daff gjeng etter
det deilige middagen. Vi tøflet til køys og var klare for
en ny jaktdag med en ny hundeekvipasje. Når det gjaldt
hunder, så hadde vi også der en god blanding av finskestøver, dunker, schweizerstøver og hamilton. Hærlig at
det er så enkelt å spørre hundefolket om hjelp, de stiller
opp år etter år.
Søndag morgen opprant,snøføre hadde vi, og du og du
for en temperatur. Frokosten denne dagen ble utsatt til
kl 0630, damene var oppe, hundeførere strømmet på, og
Forts. neste side
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det ble frokost og kaffe på alle sammen. Damene ble
tildelt ny hund og hundefører, og til skogs bar det..
Bål og los ble det også denne dagen, vi slapp flere hunder, og alle tok ut. Vi var litt mer samlet denne dagen og
det var kjempekoselig. Været var helt knall. Nydelig å
være i skogen. Kjenne sola varme opp kroppen. Livet
er hærlig.
Da Losen hadde turet lenge og vell på samme stedet, så
gikk to av jentene ned for å gå innpå losen og prøve å
skyte haren. Den ble støkt, og det ble tap. Bestemte oss
da for å prøve å koble, for å avslutte dagen. Men hunden ville mer den, så los ble det igjen. Jentene ga opp
å få koblet hunden, og vi tilkalte Bekkeli`n som gudskjelov hadde sjumilsstøvlene sine på denne dagen. Han
for nedetter lia, og kom opp igjen etter en halvtimes tid
, blid og fornøyd med bikkja i bånd. Noe harefall ble
det ikke denne dagen, men deltagerne var fornøyd med
helga di,og det er det som er det viktigste. Og sånn er
det nå i detti gamet her....vi kan itte bære gå ut i skogen
å ”plukke” hara!!
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Både deltagere og hundeførere syntes det var veldig
greit å avslutte dagen nå, det begynte å bli sent, mange
var slitne. Noen hadde også såpass lang vei hjem, at de
ikke engang tok seg tid til en matbit før de forlot Vang
Almenning for denne gang. Vi håper at jentene vil ta turen hit igjen. Vi i kvinneutvalget vil ihvertfall takke alle
for ei supertrivelig helg med mange likesinnede. Takk til
alle deltagere, sponsorer og hundeførere. En gjeng med
masse hærlige mennesker. Blide og trivelige. Nydelig
vær, knallfin temperatur.....Vangsbygda viste seg så absolutt frem fra sin aller beste side.

Styret i Hamiltonringen 2013
Styret
Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Øystein Sørhaug
Beverveien 8. 3160 Stokke
oystein.sorhaug@hotmail.no
90869179/33337281
Per Morten Abrahamsen
Sørum Stensholt. 3160 Stokke
pm-abrah@online.no
97520813

Redaktør:

Styremedlem: Reidar Bakkane
Grøttinglia 5. 3261 Larvik
33125225/90172285
Frank Ottar Hansen
Vivestadåsen 59. 3174 Revetal
90564596

Knut A. Østvoll
Skyttervn 22. 2870 Dokka
knut.arild.ostvoll@nordea.no
90766579/61110369

Kasserer:

Ole Martin Frydendal
Strandgata 31. 2317 Hamar
ole@hotmail.com
95949752

Hj.side :

Sven Tore Kittilsen
Nybergåsen Sør 2c. 3737 Skien
sv-k@online.no
99159941/35542577

Hilde Bakken
Ingebergsbakken 10 b. 2323 Ingeberg
hilde1969@outlook.com
94893061

Frode Kjelsberg
Veivoktersvingen 45. 2090 Hurdal
Roger Andrè Henriksen
Båstaveien 1097. 1866 Båsta
41920776
Vara:

Terje Sandberg
2540 Tolga
bjorbekk@hotmail.com
91300952
Nils Gunnar Gare
Felle, 4865 Åmli
99041467/47390903

Avlsrådet 2013
Leder:

Eskil Nerkvern 2340 Løten
enhunteren@hotmail.com
99645647
Terje Sandberg, 2540 Tolga
bjorbekk@hotmail.com

Svein Lillegård, Dæhlinveien 34
2730 Lunner
91643699
hajakt@gmail.com
Vara:

Martin Kjelsrud, 2340 Løten
40478193

humorhjørnet

Et par karer fra Sverige var på harejakt i skogen da den ene av de plutselig stupte over ende i lyngen. Det virket
ikke som han pustet, noen puls var det ikke mulig å kjenne. Den andre jegeren tok frem mobiltelefonen sin og
ringte redningssentralen. Da han endelig fikk svar, ropte han:
- Vennen min er død! Han puster ikke, og det er ingen puls. Hva skal jeg gjøre?
Operatøren på redningssentralen prøvde å roe ham ned, og sa med dempet stemme:
- Ta det rolig nå, så skal vi se hva vi kan gjøre. Først av alt må du forsikre deg om at han virkelig er død.
- Vent litt, svarte jegeren. Det ble stille noen sekunder før det hørtes et skudd. Så kom jegeren tilbake i telefonen
og sa:
- Ok. Hva gjør jeg nå?
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Returadresse: Hamiltonringen v/Øystein Sørhaug, Beverveien 8, 3160 Stokke

