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BIM Furukollen`s Bajazz og BIR R-Ranja. Flotte hunder. Vi gratulerer så mye!

De Nordiske jakt- og fiskedagene dette året vil jeg kort og godt oppsummere for hamiltonfolket sin del, som
utrolig vellykket med mange flotte hunder , og mange hærlige hamiltonfolk med et særdeles godt gemytt
og bra målbruk. Noen sliter fortsatt litt med lydigheten, men det ses best når enkelte skal kobles i de sene
nattetimer ;) Håper vi ses til neste år også!

Vi i Hamiltonringen ønsker alle sammen en fin prøve
og jaktsesong. Lykke til!

Lederen har ordet
Hei hei alle hamilton venner!
Først må jeg få takke Øystein for en kjempe jobb som
leder for ringen. Att jeg en dag skulle ta over roret var
jo en mulighet, men att det skulle skje så fort var ikke
helt etter min plan. Men nå sitter jeg nå her, og jobben
skal jeg gjøre så godt som jeg kan. Det har vært noen
spennende uker etter årsmøtet i Bø, og i forbindelse med
de nordiske jakt og fiskedagene på Elverum hadde vi ett
styremøte hvor vi staka ut kursen videre. Vi hadde også
i år stand på prestøya. Der var det vel meninga att jeg å
Hilde skulle væra, men Hilde sendte meg av gårde med
ett fotoapparat, og jeg kom ikke tilbake før dagen var
omme. En stooooor takk til deg Hilde som villig stiller
opp med ditt blide vesen, og serverer hamilton kaffe til
forbipasserende. Utpå eftan ,kvellingen grilla vi litt, og
hadde det gør trevli. Detta er noe vi kommer til å fortsette med, så neste år håper jeg å få se flere hamilton fjes
på prestøya.
Vente tia er over!!!
I skrivende stund er det nå 30 august, og noen slepp har
det nå blitt. Håper så mange av dere som mulig finner
go`formen på deres hamilton, og stiller på åp prøve, ep
prøve og dm. Er vi dyktige og heldige får vi med noen til
NM også. Til dere som ikke har interesse av jakt prøver.

Skitt jakt, og forsett å
bruk deres hamilton
på jakt.
I år skal vi en tur til
Sverige på landskamp, og forsvare
æren fra i fjor. Ja,
det blir en spennende
høst og så skal vi jo
samles i Hurdal til
rasemesterskap. Det er ikke lett å setta en dato for rasemesterskapet. Det håper jeg dere forstår. Det er dm 3
hæljer i november, pluss ett NM. Mange av oss er på
jakt, og går det for langt utover sesongen kan kong vinter
få gitt fra seg for mye snø.
Neste årsmøte blir på morokulien 21/5-16. Der håper jeg
så mange som mulig kommer. Så til vi hørs igjen.
Skitt jakt hamilton venner!
Roger
Formann

Medlemskontigent
Vi er veldig glad for å deg som medlem. Flere har glemt å betale sitt medlemskap for 2015. Er DU en av dem,
så er vi selvfølgelig kjempeglad om du betaler inn på vår konto. Vi håper du vil være med oss videre.
På forhånd takk.
Medlemskontigenten er fortsatt kroner 250,- og må betales inn på vårt nye kontonummer 1822.28.99776.
Husk å skriv navnet ditt i meldingsfeltet.
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Fra redaktøren
Hei igjen!
Vil denne gangen starte med å takke Øystein for den
fremragende jobben han har lagt ned som leder for ringen, og for det gode samarbeidet vi har hatt. Nå kan
du slappe litt av og kose deg enda mer med Bodil og
din nye J(d)ch R-Ranja. Er veldig glad for at du ikke
gir deg helt, at du fortsatt er med som styremedlem og
vil bidra med ditt som den ivrige hamiltonentusiast du
er .....Du er en gromming vet du! Vil samtidlig ønske
Roger masse lykke til som ny leder, du er en sindig og
supertrivelig kar, og jeg er helt sikker på at dette vil
bli kjempebra. Gleder meg til å jobbe sammen med
deg. Retter også en stor takk til de som har bidratt med
stoff til stikka denne gangen. Tusen hjertelig takk. Jeg
trenger masse stoff, så det er bare å sende på. Nytt blad
kommer ut når jakta er på hell, så dere har masser av
tid , faktisk hele sesongen har dere på dere. Så tenk,
hvor mange fine øyeblikk dere vil oppleve , som dere
kan få ned på papiret og sende til meg, så vi får delt det
med flere hamiltonvenner.
Sitter i skrivende stund på terrassen ,og kjenner på at
det nå begynner å bli et deilig høstdrag i lufta. Gutta
her på Hedemarken er i dag på dommerdag ,håper de
har en super dag med harelos, mye jaktprat og at de
koser seg stort........
Jeg, kjenner vinden rufse meg i håret her jeg sitter.
Gylne blader har startet falle fra trærne, de drukner i
gresset rundt meg. Gylne, gule, røde, og oransje blader. Høsten er på tur, sommeren tar snart farvel. Alt
blir hardere, skarpere, og grovere. Naturen setter seg
selv i en brann av gylne farger. Her ute visner bladene på trærne, de faller ned på bakken og råtner. Det
blir tidligere mørkt ute, Det er nesten som om alt lys i
verden forsvinner, det blir surt, grått og trist, men allikevel lyser det litt i det fjerne....
For denne tiden drar oss mot jaktstart, og det føles
hærlig.
For de damene som kanskje ikke er de ivrigste til å
være med å jakte, men koser seg med en familietur

i skogen, elsker hundene og ikke minst sin
ivrige harajeger de har
i heimen, de sitter også
med en god følelse, litt
alenetid har aldri skadet noen,(sånn på kvelden, når husarbeidet er
unnagjort,når unger er
badet , matet og lagt til sengs). Da er det bare å la roen
senke seg, sette deg foran peisen men en god kopp kakao, en kopp så varm at når du drikker den så brenner du tungespissen. Varmen synker ned i kroppen. Du
tenner litt levende lys, fyrer litt i peisen. Det er på tide
å lese en bok, strikke litt eller bare rett og slett kjenne
litt på stillheten og lene seg tilbake i sofakroken og
nyte litt......
Men for oss alle er uansett den samme forsiktige lyden
her. Det er lyden av høst. Gresset mister fargen. Regnværet setter inn med sine vanlige lukter. Tåken kommer og legger seg fint på veien, det gir en litt trolsk
stemning, både koselig og litt uhyggelig på en og
samme tid. Treninga av hundene har startet, mobilen
til Bekkeli`n går nesten varm, det tikker inn sms og
mms, og det ringer ustanselig. Det er harajaktprat døgnet rundt, samma hvem du snakker med. Alt av tekniske duppeditter er ladet. Sekken og jaktklær er funnet
frem. Hundene er urolige, de kjenner det på kroppen
de også. Alt dette hører likssom med, det er ingen tvil
om hvilken årstid vi går inn i. Det er rett og slett koselig. Høsten er her..... Dette er følelsen og smaken av
høst kjære Hamiltonvenner. Så nyyyt tiden fremover
nå, kos dere masse i skogen, og i heimen dere som blir
der ;) Jeg ønsker dere en vidunderlig høst med mange
gode hamiltonloser og hærlige opplevelser i skogen.
Husk at alt tar slutt engang, ingen ting varer evig, ikke
engang høsten.....så gjør det beste ut av den. Og stell
godt med kjærringa når du er hjemomatt ;)
Skitt jakt alle sammen.
Hamiltonhilsen fra Hilde
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Takk for meg
Alt har en ende sies det, og det er jammen sant, noe merkelig, men på en måte veldig deilig. Seks år er omme,
fire år som leder/redaktør og de to siste kun som leder.
Tenker tilbake og minnes mange utfordringer, særlig det
med å få medlemsbladet vårt opp å gå etter noen år i
dvale. Dette var noe jeg brant for og mye å arbeide ble
lagt ned, bladet skulle opp å gå igjen, så Hamiltonstikka
kom ut for første gang rett før Jul i 2008, den gang i svart
hvitt, men etterhvert trykt i farger, begynte å komme så
mange fine bilder, så vi måtte ha farger.
”Stikka” kom ut to ganger i året, syntes det var nok, og
det var det, da tilgang til stoff var en kamp, noen var
flinke til å sende inn, men det ble etter hvert mindre og
mindre stoff som kom inn, så her var det bare å hive seg
ut blant folket å hente inn stoff. Stikka ble bra den, med
mye bra stoff og mange fine bilder, fortellinger.
Må nok innrømme at dette var en krevende jobb, tok
utrolig mye tid da mine data kunnskaper ligger noe under middels, så etter fire år fikk jeg ”superdama” i ringen
til å ta over redaktørjobben, og det takker jeg deg for
Hilde, en jobb du til nå har utført på en glimrende måte.
Takker deg også for all den hjelp å støtte jeg har fått
ifra deg når det har røynet på, og det har det gjort noen
ganger. Som leder skal en jo tåle kritikk, det må en bare,
men noen ganger blir det usaklig og for dumt.
Bare leder, nå skulle en ta igjen det forsømte, men nei,
det var liksom stopp, var ikke mer å ta av, totalt utbrent.
Det å være leder skal jo være en grei jobb på mange
måter, men her har jeg en stor svakhet, ”ikke bry andre,
de har sikkert mye annet å gjøre”, men det er jo totalt
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feil, ovenfor dere som satt i styret da dere ble overkjørt
av en leder som tok alt selv, planlegging av årsmøter/
treff, Rasekampen Norge, Sverige, diplomer, premier,
rapporter,osv.......
Ut i fra dette har jeg hatt noen timer i tenkeboksen om
min lederstil, og kom fram til at jeg overlater roret til en
annen. Må bare beklage til dere som har hatt styreverv
sammen med meg i seks år, dere har jo vært en ressurs
jeg klart skulle benyttet meg av på en bedre måte, må
bare beklage, ”er bare laga sånn, ikke bra.” derfor fikk
jeg sparken av meg selv.
Ønsker Roger og gjengen lykke til, og takker dere alle
for samarbeidet i 6 år.
Øystein

Vår nye formann
Jeg heter altså Roger Henriksen. Er 39 år gammal, og kommer fra ett lite sted i Trøgstad
som heter Havnås. Jeg er gift
med ei fra Høland som heter
Karianne. Alder nevnes ikke
her, men ho er ca 6/7 år yngre enn meg. Vi har en sønn
sammen som heter Emil. Han
er 7 år gammal, og går i andre
klasse på Båstad barneskole,
for det er i Båstad vi bor. Ei
Roger og Emil.
lita bygd nord i Trøgstad. Her
er det kort vei til skogs, og kjører jeg 20 min kommer jeg
til hjemstedet mitt. Det er her jeg jakter mest, og der jeg
er mest kjent. I Lieråsen 13 hvor mutter og fatter bor har
det alltid vært hamilton som gjelder, og sånn kommer
det nok til å væra håper jeg. Jeg har tatt med meg mye
lærdom på veien, og pr dags dato sitter jeg med to stk hamilton hanner. Den ene heter Koloåsens Shankly, og den
andre Ullangårdens Stej. Shankly er 6 år og NS JCH.
Stej er 19 mnd, og den som jeg kommer til å prioritere
mest denna høsten. Det blir en spennende jakt og prøve
sesong med svensken som vi kallern i heimen.
Takker for meg så langt.

Sofakos for Karianne og Stej.

Skitt jakt, og måtte vi få en bra prøvesesong vi som har
moro av det.
Roger

Stej og vinterharen.

Shankly med haren.

Gromgutten Emil har her funnet skogens gull for en harajeger.
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De Nordiske jakt- og
fiskedagene 2015
De 53. nordiske jakt- og fiskedager er historie – og hvilken historie! Fire dager til ende med gode besøkstall,
dyktige utstillere, godt vær og ikke minst et fantastisk
folkeliv og en herlig atmosfære.
33 533 personer gjestet årets jakt- og fiskedager på
Norsk Skogmuseum. Dette er en publikumsøkning på
1584 personer sammenlignet med fjoråret. Et stort antall
utstillere, fagfolk og funksjonærer har vært i sving, samt
et ikke ubetydelig antall firbeinte gjester. 650 hunder
pluss mange valper deltok i Elverumsutstillingen, Norges største jakthundutstilling, og sikkert like mange var
her «bare» på tur. Arrangementet har gjennom årene blitt
den viktigste møteplassen for jakt-, fiske- og friluftsfolk
i landet. – kort sagt: folk møter folk.
Det var i år ekstra morsomt å være på Elverum, da vi
var veldig lei oss for at vi ikke fikk deltatt på treffet som
var i Bø, pga valpekull i heimen.Men nå ble det nærmest
et aldri så lite Hamiltontreff på Elverum også. Gledelig
å se så mange av dere der. Mange bare innom en tur på
fredag eller lørdag, men flere hadde også bosatt seg på
campen i flere dager. Skjønte folket hadde kost seg , og
det er gøy å se. Vi var oppom campingen en tur på fredags kveld, og der var det liv i leiren som vanlig. Mye
jaktprat, litt diskusjon og masse glede og latter. Kvelden
for oss ble ikke så altfor sen, da vi skulle tidlig opp igjen
på Elverum lørdag morgen for å ordne til standen.

inn. Vi fikk vervet flere nye medlemmer og solgt en del
effekter. Morro er det at flere nå har gjort det til tradisjon
å komme innom år etter år , fordi de de har slitt ut ei tskjorte eller en caps og må ha nye. Tydelig tegn på at de
er fornøyd det. Det var godt besøk på standen gjennom
hele dagen, kaffe ble servert og praten gikk livlig , kjempekoselig. Tusen takk til både gamle og nye medlemmer
for at dere titter innom. Vil ønske spesielt velkommen til
våre nye medlemmer. Håper dere vil trives her hos oss.
På utstillingen i år , ble det stilt flere hamilton enn på
lenge, og det tegner godt. Totalt 11 påmeldte flotte Hamilton. Dommer Gøran Johansson, en meget trivelig hamiltonkar forøvrig, var innom meg på standen når dagen
var omme, og han skrøt av rasen, og mente det var utrolig mange flotte Hamilton i ringen denne dagen. Fortsett
med den gode jobben dere gjør folkens! Vi har en flott
rase :)

Vi var klare på standen til halv ni, og det begynte allerede da å strømme til med folk. Det var en flott dag, hærlig
vær og mange positive, og noen litt nervøse mennesker,
dette pga spenning for hvordan det ville gå i ringen med
deres firebeinte venn. Mange var bortom standen på tur

Her kommer et knippe bilder av de vakre hundene

Am Bajas NO38145/14 fikk Very good og 3 konk. Denne stilte
i unghundklasse hannhund. Eier: Stian Koteng Ølstøren

Koloåsen`s Boss NO38534/14 fikk Exellent, CK, 1 konk og 2
BHK. Denne stilte i unghundklasse hannhund.
Eier. Per Erik Hanstad.
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Ullangårdens Stej SE17678/2014 fikk Very good og 2 konk.
Denne stilte i unghundklasse hannhund.
Eier: Roger Henriksen.

Koloåsen`s Stella NO38548/14 fikk Very good og 3 konk.
Denne stilte i unghundklasse tispe. Eier: Magne Nerby.

Am Tanja NO38146/14 fikk Exellent, CK, 1konk og 4BTK.
Denne stilte i unghundklasse tispe. Eier: Kjell Ola Stubsveen.

Furukollen`s Bajazz NO44346/12 fikk Exellent, CK,CERT,
1 konk, 1 BHK.Denne stilte I brukshundklasse hannhund.
Denne ble BIM.
Eier: Frank Vidar Rognstad

Am Kira NO38147/14 fikk Exellent,CK og 2 konk. Denne
stilte i unghundklasse tispe. Eier: Sturle Bjørnstad Ølstøren.

R-Ranja NO50415/11 fikk Exellent, CK,CERT, 1 konk og 1
BTK. Denne stilte i Brukshundklasse tispe og ble BIR. Eier:
Øystein Sørhaug.
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Ronja NO35238/14 fikk Exellent, CK. RES CERT,2 konk og 2
BTK. Denne stilte i Brukshundklasse tispe. Eier: Svein-Arne
Holthe.

BIM Furukollen`s Bajazz og BIR R-Ranja.

R-Fia NO50417/11 fikk Exellent, CK, 3 konk og 3BTK.
Denne stilte i Brukshundklasse tispe.
Eier: Eivind Solheim Christiansen.

R-Ranja ble BIR. Her med matmor Bodil og eier Øystein Sørhaug. Handler Torbjørn Bekkeli.

Vi dro en tur på campingen etter utstillingen og fikk der
servert deilig mat av Karianne og Roger Henriksen....
Tusen hjertelig takk, det smakte alldeles nydelig. Det ble
en gørfin kveld, og vi koste oss stort . Slik blir det bare
når det samles en gjeng med trivelige og fine folk. Jeg
gleder meg allerede til vi møtes igjen.

Takker Hamiltonfolket for ei gørandes trivelig helg.....Her er
det liv i leiren!
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En litt annerledes jakttur......
av Svein Olav Sandby
Det var en fin mårra med oppholdsvær og så vidt kuldegrader med litt rim. Det skulle væra fint føre for harajakt
etter mi mening. Det var grønn bakke og med hvit hara
skulle det etter erfaring bli vanskelig å få skutt noen pus
denne dagen. Men Flekken brydde sæ itte no om det,
bare han fekk jaga. Det eneste som satte demper på dagen, det var ulven. Men jeg hadde itte hørt om noen i
området på ei stønn, så je tok sjansen. Det hadde gått bra
med de andre før i høst.
Je tok bilen innover en dårlig skogsbilveg, men med
forsiktig kjøring gikk det bra. Je kom fram tell snuplassen og vi knallet innover stien mot tretjerna. Flekken
dro som vanlig i bandet. Han visste henn han skulle,
og hadde det travelt. Han begynte straks å leite med det
samma je slapp han. Han har med åra begynt å støyte litt
i foten, noe je syns er ålreit, sjøl om det vel itte er helt
etter boka. Men je synes det er bra å høre henn han driver
og da er det som regel fersk fot når det læt. Nå vara det
og rakk føre uttaket kom, så je forsto at her kunne det
bli kaffekoking. Det begynte å låte nedover mot bygda.
Først høre je ei grannmåle bikkje gav på, så je trudde det
var bukkelos. Noe je fekk høre etterpå at det var. Litt etterpå hørte je ei grovmåle ei. Det var visst bukkelos det
au. Je begynte å se meg omkring etter tyri å gjøre opp
varme av, da Flekken sette i et gaul og det låt i en hissig
los som roa seg etter ei stønn. Je gikk opp på et lite berg
for å se etter losen, men fikk se bare rompa på bikkja der
den forsvant vestover. Je satt på en bra post, så je fløtte
meg itte.

og den var så lik Flekken at je tok feil i farta og måtte
glise for mæ sjøl. Skulle ha ti sæ ut at je hadde reist
himat med feil hund. Nå har Flekken den egenskapen at
han låkker at øra når han itte vil i band, også denna gongen. Han dro etter den andre bikkja og ble borte. Ja, så
var det da bare å koke kaffen, eta og vente på bikkja da.
Men , det kom inga bikkje, så je pakka i hop og gikk mot
bilen. Halvegas prøvde je å blåse i henda, og jammen
kom han om ei stønn, blid som bare det. Så da måtta han
jo få ros da. Han kunne jo itte for at det var full skauen
med folk og bikkjer.
Etterpå fikk je forklaring på alt. Det var bare bukkeloser
dei andre vi hørte , unntatt dei vi hadde. Je fekk greie på
på håkke bikkje, som kom tell mæ. Det var bikkja tell en
je kjenner godt, og je fekk tala med han ei stønn etterpå.
Bikkja hans hadde kommet tilbake til han den, og da var
ingen Flekken med . Så han hadde nok kommet bort i
beitinga og drivi der, men han skjønte vel at det var det
inga hjølp i, så derfor kom han igjen.
Det var trist da je fekk høre at han andre måtte ta bikkja
si etter jul, for den fikk forkalkning i ryggen. Det var
veldig synd for den tegnet tell å bli god.
Dænni turen her skulle vise seg å bli den siste jaktturen i
2014, for føre ble dårlig og det ble meldt om observasjon
av ulv itte så langt sør. Også etter jul ble føret dårligere,
og noen harer måtte jo få bli igjen. Så Flekken og jeg ,
vi avslutta jakta vi.

Je bare satt å nøt musikken. Det er den fineste musikk
en kan få. Haran har vøri lei å ha med å gjøra i høst og
denna var itte noe unntak. Det var nok den samma haran vi vart lurt ta gong etter gong. Je mistenker`n tel å
gjømme sæ i et høl eller gjør en eller annen fantestrek.
Å det gikk som je tenkte. Losen drog ned mot Skulauemyra. Samma sted som før, men dænni gongen fant
Flekken at haran og det gikk i en ny runde og lenger
vestover. Je så på GPS`n at den forsvant ned mot Dragsjøen. Håpet inderlig på at losen itte skulle gå mot renseanlegget, for der hadde det ofte blitt tap før. Med ett
hørte je en los kom opp, nedenfor meg. Je håpet på at
den skulle odde eller drei bort fra der Flekken dreiv. Men
nei, den haren dro like ned til myra der Flekken jaga.
Losa gikk sammen ei stund, men så ble det bråstilt og
full forvirring. Ja, da var det like godt å få fyr på varmen
og få kokt kaffen. Nå først merket je og sulten je var. Je
skulle tell å tenne fyrstikka, da je kjente noe som kom
borti armen min. Je har mistet det høgre aue, så je ser itte
så godt til høgre. Men det var ei bikkje som kom og je
trudde det var Flekken. Je tok etter peilebandet, men han
vrei sæ unna. Men å var detta, der kom Flekken bak bikkja og dom var rektig gode kamerater. Det var en finne
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Hamilton årsmøte/treff 23/5 – 2015
Tiden flyr fort, ja så altfor fort, syntes det ikke er lenge
siden vi var samlet sist, Biri, Furuodden Camping. Kona
og jeg gledet oss til treffet da, da damene har vært flinke
til å stille opp, noe som har ført til at vi liksom er en stor
familie og i den familien har vi det alltid trivelig. Satt og
kikket litt på annonsen som var lagt ut, Bø Sommerland
med vann i bassengene og yrende liv, kanskje var det
sommer der nede?
Vi startet reisen nedover etter valper var levert, ja det var
vemodig å kvitte seg med så fine småtroll, men nå var
det deilig å komme litt vekk å slappe av sammen med
trivelige Hamilton folk.
Vi ankom Bø Camping på fredags kveld i tålig vær med
en noe kjølig temperatur, ja her måtte en ty til litt kjøleveske etter at bilen var vell parkert. Tok ikke lang tid før
en traff på gamle gode kjente som ikke helt snakket vår
dialekt men fullt ut forståelig, ja her var alt tilrettelagt
for en trivelig kveld, og det ble det. Mange fine historier og selvfølgelig gikk losene som vanlig for oss litt
mer sidrumpa harejegere, damene hadde litt mer variert
tema.
Som vanlig gikk alt rolig for seg, vi krøp til sengs litt
over midnatt da vi ville være i form til utstillinga på lørdag.

R-Sacha med sine eiere Asle Rundberg og Monica Olsson. Her med flotte velfortjente fat for Årets Hund, Årets
Rasemester, Beste Hamilton i NM og NIPAS vandrepremie.Vi bøyer oss i hatten og gratulerer så mye.
Stemningen rundt ringen var topp med mange kommentarer fra både ringsekretær og en utmerket dommer Jan
Myrvold.
Etter utstillinga samlet vi oss vi til en liten gjennomgang
av utstillingsresultatene og her ble det en liten oppstramming fra Monica til sin Asle Rundberg som mente han

På utstillinga stilte det hele 16 hamiltonstøvere noe vi
var brukbart fornøyd med, selv om vi hadde sett at enda
flere hadde stilt, men kvaliteten var god og humøret på
topp. Skal ikke ta med alle premieringer men må nevne
de som gikk helt til topps og det ble BIR til Rune Sliper med Rs Kaluha og BIM ble Sven Tore Kittilsen med
Rs Basse. Cert fikk Fjellbakkens Ila`Zorba til Morten
Skjølås, om det var hunden hans eller dattera Dorte som
fikk Certet kan jo diskuteres.

BIR til Rune Sliper med Rs Kaluha og BIM ble Sven Tore Kittilsen med Rs Basse.

Vinner av brukshundklassen tispe ble Fjellbakkens Ila Zorba,
hun fikk CK, Cert og ble demed Nuch. Handler er Dorthe Maren Skjølås.
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Stemningsbilde ved ringen....

kunne ført seg selv og hunden på en mer elegant måte,
ikke alltid så lett da begge to var i litt god stand.
Årsmøtet begynte kl. 1800 med ca 25 fremmøtte + styret
og det får vi si oss tålig fornøyde med. Møtet ble ledet
av Øystein som loset det hele vell i havn på en utmerket
måte (ble det sagt). Ting som ble diskutert var måten vi
arrangerte rasekampene på, og vi ble enige om å gå tilbake på ei felles prøve i Hurdal, som vi startet med første
gangen, mer sosialt.
Vi diskuterte også hva som må gjøres for å få større oppslutning på treffet og utstillinga vår. Her er det bare en
ting å gjøre og det er å få opp interessen til hvert enkelt
medlem så her er det bare å skjerpe seg + og kanskje premiere litt mer fra ringen. Økt deltagelse vil også føre til
flere innlegg med større potensial for å få en bedre ring
som vi alle bør ha ett godt forhold til, og kanskje saker
blir behandlet på en bedre måte.
Valget gikk også unna på en ryddig måte med små justeringer da leder trakk seg og ny inn her ble en unggutt
fra Østfold, Roger Henriksen, ellers ble det ingen forandringer da resten av styremedlemmene tok gjenvalg,
bortsett fra kasserer som trakk seg, så her må styret finne
en stedfortreder innen årsmøtet i 2015, midlertidig ble
det vedtatt at ett regnskapsbyrå tar regnskapet for 2014
og 2015 slik at styret får bedre tid til å skaffe ny. Geir
Raen tok på seg jobben med å hjelpe Hilde med stoff til
bladet vårt, men her er det ønskelig at flere av oss trør
til. Det behøver ikke bare være om hunder, masse annet
stoff kan også være interessant.
Premie utdeling.
Årets unghund rasekampen ble Hein, eier Karl Håkon
Guldbrandsen. Årets Rasemester R-Sacha, eier Asle
Rundberg. Asle fikk også første napp i Nipas Vandrepokal, tinnbolle.
Årets Unghund Ronja, eier Svein Arne Holte. Årets Hamilton R-Sacha, eier Asle Rundberg som også fikk en
hedelig plassering på MN 6.plass

Asle Rundberg med R-Sacha, som fikk Ex, ck, 2 btk. Dom er nå
gromme da, Monica ;)

Nytt av året ble det kåret Årets Revehund som gikk til
Prikken, eier Geir Leversby.
Alle fikk trefat for sine plasseringer + Diplomer.
Trefat ble også utdelt til Bir og Bim på utstillinga.
Styret syntes det var leit at ikke avlsrådet stilte, men det
er ikke alltid det passer, sauelamming, konfirmasjon,
valper, guttene stiller sikkert opp neste år. Årsmøtet ble
avsluttet ca. kl 2000.
Så var dette årsmøtet over og grillene sto klare for å få
svidd av div kjøttstykker/pølser, og her var det nok en
gang trøndere som slo til, utrolig hva disse kroppene tåler av div kalorier og ellers hjemmelagede desserter på
blekk kanner og syrefast plast. Vi klarte også denne gang
å holde humøret på høyt nivå tiltross for en meget kjølig aften. Vi hadde også utlodding utpå kvelden og her
var dama vår Hilde sterkt savnet, men de andre damene
gjorde en fin innsats.
Takker alle for en hyggelig helg med mange gode minner, ikke lenge igjen før vi møtes og da med enda større
deltagelse.
Ønsker alle en fin høst og en topp jakt sesong.
Øystein

Svein Arne Holte med Årets unghund Ronja, Karl Håkon Gulbrandsen med Årets Rasemester unghund Hein og Asle Rundberg med Årets Hund og Årets Rasemester R-Sacha.

11

Tett på...

Harajeger`n Gunnar Hartmann
Hva var det som gjorde at du startet
med jakt med drivende hunder, og
hvor gammel var du da du begynte?
Jeg var med onkel og jaktet hare fra
jeg var 12 år. Fikk en valp fra han
da jeg var 14 år, dette en blanding
av dunker og schweizerstøver. Ble
ingen god hund. Men den jagde
noe, så det ble da skutt noen hare
for den. Hadde litt forskjellige raser
som ikke utmerket seg noe spesielt.
Kjøpte den første hamiltonvalpen i
1985. Emmy som ble en meget bra
hund, født rådyrren og sto på hele
dagen.
Hva slags hund/hunder har du nå?
Var valg av hunderase et bevist valg

eller er det tilfeldig at du har denne
rasen i dag?
Nå har jeg ei tispe hamilton tispe
Ginnie født i 2009, og hannhunden
Guffen født i 2011. Det ble Hamiltonrasen som ble valget pågrunn av
Emmy som lærte meg mye om harejakt. Prøve og utstilling interessen
ble tent. Da ble det også to valpekull
på henne, hvor det ble brukbare jagere. De som kjøpe var ikke interessert i prøver og utstilling.
Hva er det du sjekker når tiden er
inne for å kjøpe valp?
Jeg sjekker på avelsrådets anbefalte
paringer, og sjekker resultater på
prøver, utstilling, og ser gjerne på
hvem som har dømt dem på prøve.
Er det spesielle ting du ser etter når
du kikker på valp?
Jeg står å ser på kullet en stund og
prøver å finne den som er mest tillitsfull og litt mer nysgjerrig enn de
andre. Liker jeg en spesielt godt, faller valget på den.

Gunnar er veldig glad for at han har
god hjelp fra Jorun Wenche til å trene,
slippe og stille ut hundene.

Trolsk stemning på Finnskogen.
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Har du hatt noen hund som i dine
øyne har vært bedre eller på annen
måte har utmerket seg mer enn andre du har hatt? Fint om du kan gi
oss litt informasjon om denne/disse
hundene og fortelle litt om hva det
er/var som gjorde denne/disse spesiell.
Emmy var nok den som utmerket seg mest, hun hadde en utrolig
jaktlyst, sto på i mange dager etter

Guffen og Ginnie <3

hverandre. Bra nyansering i losen,
veldig lett å skyte hare for. Så har vi
Guffen og Ginnie, de er halvsøsken
med samme far. Veldig ulike i væremåte. Guffen veldig snill og lettlært.
Ginnie mer selvstendig, litt øyentjener og matvrak. Morsomme hunder
å jakte med, står på hele dagen.
Hva mener du skal til for å få til en
bra drivende hund?
Første betingelse er stor jaktlyst. Ha
et bra drevsett, være mye i skogen.
Holde ut dagen , når de har fått alderen. Ikke gå for mye, så de får et bra
søk. Og støtte opp litt i tapet da de er
unghunder.
Prøver og utstilling er bra for og få
testet ut hundens egenskaper så rasen kan bli bedre.Er også veldig fornøyd med avlsrådet som gjør en meget god jobb. Hamiltonringen er jeg
fornøyd med å være med i . Har blitt
kjent med mange hyggelige folk der.
Det er ikke noe bråk og tull på treffene., og det setter jeg stor pris på.
Så takk til de som tar på seg verv og
gjør jobben videre.

Kanskje du har en liten historie om en god jaktdag som
du vil dele med oss?
Jeg kan fortelle dere om ei jaktprøve jeg minnes godt.
Hadde meldt på særskilt, skulle starte lille julaften på
Finnskogen. Våknet på morgenen, det hadde kommet 10
cm med blaut snø, så hadde ikke de store forhåpningene. Jeg hentet dommer og dro til skogen. Slapp Emmy,
gikk der i tre timer uten og merke fot eller se harespor.
Hadde bestemt oss for å gå til bilen. Det hadde begynt å
regne og blåse, så det rant fra skogen. Da løper Emmy
rett på en hare, losen går bra i en halvtime. Jeg tenkte,
det var det, men det ble uttak igjen etter 25 min. Losen
går meget bra til 1 pr. Jeg prøvde å koble, men det gikk
ikke. Jeg måtte kjøre dommeren hjem klokka seks. Jeg
var borte i en time og losen gikk like bra når jeg kom tilbake. Så det var bare å sitte der å høre, og vente. Emmy
holdt på til 23.55, da klipte hun losen og kom tilbake.
Hun visste nok at julefredninga var klokka 24.00. Det
var en dag jeg husker godt.

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

kr
kr
kr
kr
kr
kr

350,250,150,100,100,30,-

Smaken av hare
Favorittharegryte a’la jegerfrua
Porsjoner: 4
Kjøtt av 1 hare, 500 g flesk,200 g skogsopp
5-8 sjalottlauk,1 buljongterning, Knuste einebær
En dæsj rømme,1/3 l matfløte, Et par skiver brunost
Slik gjør du det:
Løs opp buljongterningen i en halv liter vann i en
kjele som rommer minst 3 liter. Kok opp buljongen.
Hakk sjalottløken og fres den i stekepanna i litt smør.
Ha ferdigfrest løk opp i kjelen med buljong. Skjær
opp harekjøttet i biter av samme størrelse og brun bitene raskt i panna. Ha bitene i kjelen med buljong og
la det småputre under lokk. Skjær opp flesket i biter
av samme størrelse og brun det i pannen. Ha det så
over i kjelen sammen med kjøttet. Brun også soppen i
panna før denne også has over i kjelen. La dette småputre i minimum 1 time til harekjøttet er mørt. Smak
til med knuste einebær(annet viltkrydder kan også
benyttes), brunost, rømme og fløte. Lag jevning av
mel og vann og jevn ut gryta til har passe konsistens.
Server sammen med kokte eller fløtegratinerte pote-

ter, grønnsaker (jeg foretrekker rosenkål, asparges og
gulrøtter) og gjerne litt tyttebærsyltetøy – ripsgele er
også et godt alternativ.
En moden Gevrey Chambertin eller en annen moden
rød Burgunder smaker ypperlig til.
Bon apetitt
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Årsmøte/Treff 2016
Vil informere litt om neste Årsmøte/Treff, denne gangen
blir det på Morokulien, den 21/5 på Montebello Camping. Utstillingen blir samme dag i regi av Hedmark Harehundklubb. Dommer Arnstein Hagen.
Vi håper dere setter av denne helgen til koselig samvær
sammen med oss. Ta med kona, samboer eller venner,
Gøy å bli bedre kjent, og vi får en fin ramme rundt treffet vårt.
Det kommer mer info i neste medlemsblad, men sett allerede nå av datoen, så ses vi på grensen....
Det er bare å hive seg rundt allerede nå,og bestille overnatting. Nummeret til Montebello Camping er 918 11
147. Ønsker dere mere info, ta kontakt med Gunnar
Hartmann, mob 917 67 336.

Rasemesterskap
Rasemesterskapet blir i Hurdal 5. desember 2015.
Manuell påmelding til
Roger Henriksen, Båstadvn 1097,1866 Båstad.
Påmeldingsfrist 28. november. Vi ser gjerne at hver hundefører stiller med egen dommer.
Sosialt samvær med enkel bevertning kvelden før.
Håper vi ses!

14

Arvede toner
Gjengitt med tillatelse av forfatter Vegard Sølvsberg.
Potene tar tak i moserabbene langs gamle furumoer,
Som i sin stillstand lytter.
Greinene som spisser seg for å lye, mot generasjoners
arvede toner.
Den trefargede støver, ispedd sin sikre tyngde med kraft,
mot bakken nesen trekkes.
Ett med snøkledde topper og stille bekkers loner
I glissen fjellbjørkeskog med bratte lier.
En klok sang etter uttak
Skal snart dette auditorium fylles
Med de aller vakreste strofer.
Sindigheten er ikke et håp, men mer en garanti.
Den rolige letingen på et tap langs den gjengrodde kjerrevei.
Pusen sine vante krumspring prøvd har.
Bak,
En hamiltonstøver , også den i sine forfedres spor.
Straks et gjentak, nå med beskrik som ennå ingen fra
urtiden til
nå har temmet.
I denne scene sitter en der aldri noen gang, av dette nok
kan få.

Mang en tåre har blitt felt, i ren og skjær ærbødighet.
Ingen kjole og hvitt, men vømmel og varme ved treleggen.
En som har kommet om kapp med seg selv,
Att med furua som stillfarent vugger denne jegerens
sinn.
Han sitter i sin venting på sin aller beste venn.
De som våknet denne morgen med forventning, smil og
logring,
Etter en natt med felles drømmer i samme seng.
De deler ikke bare samme yrende, men allikevel tilbakelente glede,
De drives av den samme kraft.
De er der nå i ett,
Og lever nå i dette nuet,
Som aldri kan gjenskapes om og om igjen.
Været spiller ingen rolle,
Stemningen skapes her i samspill i dette lille amfi.
Om der løsnes skudd og det dot der blir,
Får man aldri svar på i dette diktet.
For begge går fornøyd i sammen hjem,
Hunden i sin lenke ved jegerens faste fot.
For lengst har de her forlagt sine sjeler.
For hvem vil ikke tilbake til denne katedral?

Landskamp Norge - Sverige
Landskampen Norge/Sverige for 2015 vil i år gå i Sverige. Nærmere bestemt Kosta i Småland, den 7 og 8 desember. De norske hundene som har kvalifisert seg etter
ringens statutter er:
Asle Rundberg m/ R-Sacha
Svein -Arne Holthe m/ Ronja
Ivar Ellingsen m/ Jalle
Dersom man er usikker på om en kan starte, så gi beskjed senest innen 1/12-2015 på Tlf. 419 20 776.
Ønsker alle lykke til.
Roger
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Min første harehund
Veien fra setter til støver gikk via en jaktdag med beagle
”Kerr, ha du tenkt å ta`n no du!”. Dette var kommentaren
til Lars Foros på min første dag med harejakt.
En fin vinterdag i månedsskiftet januar/februar ble beaglen til naboen vår, Lars sluppet i Hammeråsen som ligger like bakom husa der vi bor. Hunden fant spor med
godlukt i, og med halen dansende høyt i været, forsvant
den inn i 40 år gammel plantet granskog. Å, du verden
dette virket enkelt, etter få minutter var losen i gang.
Sporenstreks graver jeg dypt i lomma og finner fram to
patroner som jeg legger i kammeret og klapper hagla i
lås. Det var da Lars snur seg mot meg og sier; ”Kerr, ha
du tenkt å ta`n no du! Nei, no ska me gå å gjør opp varme
å koke oss kaffe”
Å, jeg som i all fortrolighet trodde vi skulle jakte hare.
Lars var i fortellermodus denne dagen og hadde mange
jakthistorier på lager. Haren, den berget seg den, og vi
hadde en særs trivelig dag i skogen.
Dager, uker, måneder, ja nærmest flere år går, og jeg bruker en god del av fritida på gordonsetteren og fuglejakt,
men tanken på å anskaffe en jager slipper aldri taket i
meg. De gråe bartene på setteren minner meg daglig på
at et valpekjøp snart nærmer seg. Blir valpen kanskje en
støver?

Vellykket jakt i Nekjådalen.

Forloren hare med paprika
Du trenger til 4 pers:
1/2 grønn paprika
1/2 stk gul paprika
Hakket timian
500 g kjøttdeig
1/2 ts pepper
1 ss potetmel
1,5 ts salt
1 ss smør
3 dl terning buljong
4 stk tomat
Slik gjør du det:
I ovn ved 200° i ca. 45 minutter. Rør kjøttdeigen seig
med saltet. Rør inn pepper. Rens og skjær paprika i
små terninger og rør dem inn sammen med potetmel.
Spe med kald terningbuljong. Form en tykk ”hare” i
ildfast fat, pensle smør over og stek den midt i ovnen
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til den er gjennomstekt. Skjær et kryss i tomatene,
dryss timian over og legg dem ved siden av ”haren”
når det gjenstår omtrent 15 minutter av steketiden.
Serveres med poteter og en deilig viltsaus.
Velbekomme!

En ting vet jeg, skal jeg ha harehund så skal den stå på
lange ”føt”. På denne tida er jeg helt ukjent med både
klubber og ringer, så søkemoduset mitt blir Finn.no.
En dag dukker det opp en hamiltonstøverhann på 5 måneder som står i Skjelstadmarka i Nord-Trøndelag ca. to
timers kjøring hjemmefra. Med tiltenkt medeier i bilen
tar vi turen til Hegra og blir der møtt av oppdretter Harald Skjelstad og frue. Mange spørsmål venter Harald
da. Et av spørsmålene og kanskje det aller første var;
”Hva feiler denne valpen som ennå ikke er solgt, i en
alder av 5 måneder?” Hvorpå Harald svarer; ”det feiler
ham ingenting, det er heller det motsatte. Odin er helt
klart den fineste i hele kullet”.
Vi får kjøpe Odin uten forpliktelser med tanke på jaktprøver og utstillinger. Men det siste Harald sier før vi
drar fra Skjelstadmarka denne søndagskvelden er, jeg
synes dere bør ta med Odin på ei utstilling til sommeren,
det fortjener han virkelig.
Det gir vi løfte om, og det løftet har vi holdt.
Sant å si var Odin førstevalget i kullet, men da valpekjøper kom for å hente, ombestemte han seg og tok en
annen hann. Så tilfeldigheter førte ham til oss i Singsås
og ikke til Rendalen.

Gjennom hele sesongen ble det kun tre dager uten los.
Han jager veldig rent nå, reven får gå i fred og rådyr har
han aldri vist interesse for.
Odins opphav er, Klinga, eier Harald Skjelstad
Casper NUch, eier Eskil Nerkvern

Valpesesongen kort oppsummert; 3 loser – 2 før jul og
en på nyåret, alle på hare.

Nå er vi igang igjen med treninga, og har dratt halsbåndet over en ivrig støverskalle, det er med dette gir vi
hundene våre ”friheta” tilbake. Skitt jakt !

Andre sesong; med forventningen et par, tre hakk opp,
ble denne sesongen noe tyngre. Odin vekslet mellom
hare og rev. Revloser er uønsket av oss.
Sesongens ”høydare” kom da jeg ble med Olav Reitan
i Skårvoldmarka ved Støren. Den dagen tok Odin ut to
forskjellige harer som han jagde separat. Hundens første
tilleggslos, om man kan si det slik.

Utstillingsmessig gjør Odin det godt, så resultatene får
tale for seg ;)
Resultater fra tre ÅP sesongen 2014/15;
3 – ÅP 147 poeng
0 – ÅP
1 – ÅP 188 poeng
Utstillingsresultater
Melhus; EXC, JK1, JKK
Melhus; EXC, AK1, BKK, CK1, BHK, BIR.
1. napp i vandrepokal
Leangen; EXC, AK1, AKK, CK1, BHK, CACIB, BIR
Grimsbu; EXC, AK1, AKK
Tretten; VG, BK2, BKK
Melhus; EXC, 1konk, CK. CERT, 1BHK, BIR,
2. napp i vandrepokal

God jakt og prøvesesong ønskes alle!
Mvh Arnt Aune

Etterjulsvinteren i 2014 ble heller mager, vi fikk rett og
slett ikke en eneste los. Lite hare og dårlig føre forklarer
noe, men sikkert ikke alt???
Tredje sesong; Odin nærmer seg. 2 ½ år ved sesongstart, noe betenkt etter fjorårssesongen er jeg, men ikke
oppgitt. Andre kvelden vi er ute på trening kommer den
befriende losen i gang, og jeg får sett haren to ganger. Nå
kjører vi på så ofte vi kan, hver helg, lørdag og søndag,
først i marka hjemme på Fjeseth, siden drar vi til fjells
for å jage i seterdalene lengst syd mot Hogna områdene.
Etter elgjakta starter vi opp igjen framme i bygda, ja vi
jager nær sagt i alle åser og dette gir resultater. Odin begynner faktisk i mine øyne å bli alminnelig god, alder og
erfaring tatt i betraktning. Vi fortsetter i all sags vær og
føre, i dyp nysnø, på is og skare. Nærmest dumdristig,
men med sokker på frambena går det tålig bra.
Sesongen går mot slutten og vårt siste slipp blir lørdag
14.2 på ÅP i Lundadalen i Melhus. Dette er dagen for
rasekamp unghund. Vi drar i land en 1.pr med 188 poeng. Hamiltonstøveren Hein slår oss med 1 poeng, fatet
glipper og går til Molde, det er bare å gratulere. Så nært,
men likevel så fjernt.

Utstilling Melhus 2015.
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Torbjørn Bekkeli`s harehunder
Jeg synes det er så veldig synd at det faste innlegget vi
hadde, hvor man fortalte litt om seg selv og sine hunder ,
bare har blitt borte. Mange av de som har fått stafettpinnen synes det blir ubehagelig å skrive om seg selv, og jeg
kan godt skjønne det. Mange føler at de sitter å skryter
.....men veit dere hva. Det er bare å skrive det, ikkeno
å bry seg om hva andre tenker eller mener. Og om du
synes det er vanskelig, så la da en kompis som kjenner
deg godt ta oppgaven da, eller kanskje din bedre halvdel
vil ytre seg litt. Da kan de få lov til å ”skryte” litt av deg
istedet. Vi skal ha lov til å være fornøyd med vårt eget,
det er jo i bunn og grunn det aller viktigste, at du selv er
fornøyd......det er for lite positivt som kommer frem. Vi
trenger både ris og ros. Så skriv det du ønsker, og la det
stå til. Er det fakta, så er det ikke skryt...Så derfor kjære
venner, så tar jeg pinnen denne gangen jeg og skriver
ivei. Håper dere følger på når dere får utfordringen.
Torbjørn og jeg flyttet sammen i November i 1987, .
Bekkeli`n var godt vant med hunder og hadde jaktet en
del hare før min tid, drømmen var ega harabikkje. Så
i april 89 dro vi til sørskogbygda og hentet vår første
harehund, jeg høygravid og fæl. Ei snuppete lita dunkertispe, ved navn Zita ble med oss hjem. Det var ei snill og
trivelig bikkje, litt sjalu var hun på den lille menneskebabyen som kom i juni, men det gikk seg fort til. De ble
etterhvert verdens beste venner.
Dette helt til far i huset, fant ut at..nei, denna bikkja der
den var itte bra nok. Sorgen var stor, da både minsten
vår og jeg var veldig glad i den da 2 år gamle Zita, men
bort skulle hu. Ingen bønn om no annet hjalp nei ;) Så
Marius, sønnen vår og jeg hadde avskjedsfest for henne
vi, det med både pølser og is. Når den nye eieren kom
å skulle ta henne med seg, så fulgte vi de to til postkassen når de reiste. Da ser jeg på guttungen at det renner
stoooore tårer nedover kinnene hans, og han ser på meg
å sier: ”Mamma, pappa el en stol dlitsekk”. Det ble en
lang og god bamseklem, og masse trøstende ord... men
må jo innrømme at selv om jeg ikke sa det ,så var je nok
der og da enig med guttungen ;)
Men sånn ble det, dunker`n dro og hamiltonvalp var bestilt og den ble hentet i Overhalla i Trøndelag i 91, hun
lød da navnet Nevada, men fikk navnet Heidi når hun
kom til oss. Det var ei supertrivelig tispe, klok ,snill og
flink i skogen. Hun var rå til å ta ut hare, det gikk aldri
mer enn 15-20 min. Om hun stakk av hjemmefra, når det
egentlig ikke var lov til å jakte, så var det bare å vente i
max 20 min det, da var det harelos, og bare for oss å dra
å hente henne inn igjen. Heidi ble Njch. Hun vant DM,
og ble med til NM i Selbu i 97. Dette var første gangen
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Torbjørn og Raita.

Torbjørn møtte Trond Revhaug, og han hadde spurt Torbjørn,” Jager denna hunden da”. Torbjørn hadde svart ja,
og tenkt for seg selv, for en tullebukk. I ettertid så vet vi
jo alle at det stemmer, hehe :) Vi hadde jo noen kull på
henne. Vi har bestandig holdt oss til det blodet vi startet
opp med, da vi har vært veldig fornøyd med dette selv.
Og nettopp det har vært en greie for oss. Så lenge vi
har trua og er fornøyd , så kjører vi på. Vi har hatt Ray,
Punky, disse også har blitt kjørt frem til Njch. Punky
ble både svensk og norsk jch, men vi måtte tidlig ta livmora på henne pga av livmorbetennelse, det var ugreit
her ei stund da.....vi hadde jo så lyst på valp etter henne.
Men da var Tor Henning Nyland så snill at han satte kull
på søstra Vicky, og vi fikk to valper av han. Mikke og
Raita. Når valpene var i hus, så ga vi bort Punky til en
kamerat som var intressert i å jakte. Raita var hyper, hun
gjorde nesten kål på sin bror. Men om hun var ei skikkelig ugangskråke og helt rabiat til tider, så lå det noe
der som Bekkeli`n likte veldig godt, så valget ble å gi
bort Mikke og beholde Raita. Mikke ble en god hund
og kom til et godt jegerhjem, så alle var fornøyd. Raita
fortsatte å være en spinnvill og egenrådig valp, men hun
roet seg etterhvert. Hun ble også en meget klok hund.
Jeg er såååå glad for at vi fikk muligheten til å få den
snuppa i hus. Jeg vil med sikkerhet si at jeg aldri har hatt
det så gøy i skogen, som når jeg jaktet med henne. Hun
jaget veldig fort, men hadde stålkontroll, også hadde hun
et mål jeg likte veldig godt, hun hadde et gladmål. Jeg
ble glad når hun jaget, fordi jeg hørte på målet hennes at
hun elsket det hun drev med der å da. Hun ble Nord jch,
så hu var ganske så god å serru ;)

Å , du og du hvor vi savner hu. Vi hadde 3 kull på henne,
det i 07, 09 og 2011. Vi tok igjen Ludde etter kullet i
09, og det ble en habil hund det, snill som et lam. Han
ble dobbelt champion, og var med på Nm i Snåsa. Flott
hund og en skikkelig kompis ja. Men med litt dårlig søk,
og et mål som absolutt kunne ha vært bedre. så ble han
gitt videre til en kompis i Sverige hvor han har det helt
topp, der er han en emannshund som jager, koser seg og
er egentlig litt bortskjemt, akkurat sånn det bør være ;)
Hundene skal ha det godt. Var veldig vondt å levere Luddegutten, for det var mæssom gutten til a mor det ama ;)
Men før han dro til Sverige , så ble det jo valper etter han
og R-Roma til Trond Revhaug, det var jo et megakull
, med 8 tisper. Torbjørn og jeg reiste opp til Trond og
Grethe å plukket ut valp og hadde to kjempefine dager
der oppe hos gjestfrie og flotte folk. Vi reiste hjem igjen
med R- Sandy i bilen. Turen hjem gikk strålende. Ei pen
lita frøken, med en herlig personlighet. Hun er Njch og
Nuch. I fjor bestemte vi oss for å sette valper på henne,
dette gikk ikke så bra , hun måtte ta keisersnitt og det var
bare en , død valp der. Tiden etter keisersnittet gikk bra,
jeg regnet med at vi måtte ha skjerm og full pakke på hu
for å holde henne unna såret, men hun rørte det ikke. Det
grodde og var rent og fint. Alt gikk bra til ca 3 uker etter
inngrepet, da ble hun syk, og det viste seg at det hadde
satt seg stafylokokker i operasjonssåret. Det ble kur for å
bli kvitt svineriet, men hun kom seg ikke ordentlig igjen
og dermed var hele sesongen ødelagt for hennes del.
Har i mellomtiden som de fleste av dere sikkert har fått
med seg også fått noen finskestøvere i hus, og det funker
da forsåvidt det å ;) Så pr dags dato , så sitter vi med 4
hunder. 3 finner og 1 hamilton.
Vi håper nå på en fin sesong med hamiltonsnuppa vår,
etter en litt trøblete sesong i fjor. Håper hun blir i form
igjen, fungerer og blir sitt gamle jeg . Hun skal få sine
sjanser, så jeg krysser fingrene og håper på at hun kommer tilbake når hun er i litt bedre form, for når sant skal
sies, så er a jo også i litt godt hold om dagen nå ;) Hu er

Torbjørn og Ludde i Vang Almenning.

ei artig frøken, og for å si det slik , så er det itte tvil om
hvem som er dronninga uti hundegården her. Der er det
R-Sandy som er sjæfen ja ;)
Ønsker alle en super jakt og prøvesesong.
Stafettpinnen sender jeg videre til en som lenge har vært
med i gamet, en som de fleste kjenner, men en som jeg
absolutt vil høre litt mer om.......Så utfordringen går til
deg Erik Ruud.
Klem fra Hilde

Ny hamiltonvalp?
Har du kjøpt deg ny hamilton valp i år og er interessert i å bli medlem av Hamiltonringen,
tilbyr vi deg gratis
medlemskap i et år.
Send meg navn, adresse, tlf.no og mailadresse hvis du har.
Kontakt: Øystein Sørhaug,
Beverveien 8. 3160 Stokke
oystein.sorhaug@hotmail.no
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Info fra avlsrådet
for Hamiltonstøver høst 2015
Leder:
Eskil Nervern 99645647/ Sekretær: Terje Sandberg
91300952/ Rune Briskodden: 46963856/ vara: Morten
Midsundstad 91752095
Valpesituasjon per August 2015:
Det er født 7 kull gjennom avlsrådets anbefalinger og
godkjenninger så langt i 2015. Totalt ca 50 valper – I tillegg er det noen få kull utenom avlsrådet. 2 er født og 1
er paring gjennomført.
Erfaringsmessig starter kjøret med planlegging av kull
rundt juletider – har du planer om kull, ta kontakt i god
tid, slik at vi ikke får alle henvendelser i romjula !
RETNINGSLINJER
• Ingen tisper skal ha flere enn tre kull. Men for å få
anbefaling tredje gangen, må tispa ha jaktpremierte
avkom.
• Stamtavla til nye kull skal bestå av 30 forskjellige
individer fire generasjoner tilbake for å få anbefalt
paring fra avlsrådet. (30/30)
Det kan i helt spesielle tilfeller godkjennes paringer
med 29/30 i stamtavlen dersom følgende kriterier
oppfylles:
At det ikke er anbefalte hannhunder med 30/30 i noenlunde nærhet til tispen geografisk.
At den kombinasjonen gir en lav innavlsgrad på 5
ledd – under 0,8.
At tispen/ den hunden som går igjen ikke har noen,
eller har avlet noen dokumenterte arvbare sykdommer/defekter.
• Om paring tillates ikke, uansett om tidligere kull har
vært aldri så vellykket.
Hunder som har gjennomsnittsverdi mindre enn 3 for
målbruk i fot eller tap anbefales ikke
Hannhunder
Minimum 1. ÅP jaktprøve - Good eller bedre på utstilling - jaktpremierte foreldre.
Kjent HD-status A, B eller C.
Først benyttes den til 2 kull før den settes på vent. (Evt.
et 3. kull dersom jaktpremierte avkom)
En hannhund skal totalt ikke ha flere avkom enn 25 % av
antall fødte valper per år/ eventuelt 5 % av fødte valper
siste 5 år. Per 2014 blir det ca 14 valper.
Tisper:
Skal være jaktpremiert –Good eller bedre på utstilling .
Kjent HD-status A, B eller C.
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2 kull før den settes på vent. (evt. et 3. kull dersom jaktpremierte avkom)
Eventuelle forekommende defekter, les mer under helse.
Helse
Generell beskrivelse av helsesituasjonen med strategi
for å redusere forekomst av de angitte defekter.
Hamiltonstøveren er en allment sunn og frisk hund. Under beskrives sykdommer/defekter som kan forekomme.
HD:
Den norske HD-statistikken de siste 10 årene (2003
–2013) viser at 14,5 % har HD. De siste 5 årene har det
av uforståelige grunner økt til 19,5 %.
NHKF gjennomførte 2002/03 en undersøkelse som viste
at svært få av hundene med HD viste tegn på redusert
yte-evne. Derfor ser avlsrådet ikke noe problem i å anvende hunder med grad C i avl, men da mot partnere
som er fri og har en god HD-indeks. Dessverre er det i
gjennomsnitt bare én eller to hunder i hvert kull som blir
røntget, og dermed blir statistikken usikker.
Avlsrådet anbefaler kombinasjoner med HD : a-a, a-b og
b-b. Kombinasjoner a-c og b-c kan bli godkjent.
Epilepsi:
I enkelte linjer forekommer arvelig epilepsi, men forekomsten både i Sverige og Norge ser ut til å ha blitt redusert de siste årene. Stor grad av utavl (30/30) tror en
kan ha vært med på å redusere forekomsten.
Der epilepsi eller epilepsilignende anfall forekommer
før 5 års alder gjelder følgende:
Hunder som selv har hatt EP-lignende anfall skal ikke
anvendes i avl.
Hunder som har gitt avkom med EP-lignende anfall skal
ikke anvendes i avl.
Hund hvis én av, eller begge foreldredyrene har hatt EPlignende anfall skal ikke anvendes i avl.
I denne gruppen antas det at 100 % er anleggsbærere.
(autosomal recessiv nedarving)
Kullsøsken til hunder som har hatt EP-lignende anfall
skal ikke anvendes i avl.
Her antas det statistisk at 75 % er anleggsbærere.

Halvsøsken til hunder som har hatt EP-lignende anfall
bør, om de skal brukes i avl, anvendes med stor forsiktighet.
Her antas det statistisk at 50 % er anleggsbærere.
Tisper med halvsøsken hvor det med veterinærattest bevitnes at det har vært EP-lignende anfall godkjennes kun
i avl etter ønske fra tispeeier.

Kryptorkisme er meget sjeldent forekommende. Helsøsken og foreldre i kull med kryptorkisme må benyttes
med stor forsiktighet i avl.
Avlsrådet aug 2015.
T. Sandberg sekr

Det samme gjelder for hannhunder, disse godkjennes
kun etter sterkt ønske fra tispeeier om å bruke denne
hannhund.

Valpeannonser
Hamiltonvalper
Vi har fått valper på vår Hamilton tispe Furukollens
Tundra. En tvers gjennom snill, lettlært og omgjengelig hund som jager både hare og rev. Med en stambok som inneholder noe av de desidert beste Hamilton hundene i Norge og i Sverige. Far til valpene er
Falk Reg nr 49961/09 dette er også en meget vakker,
solid herremann med sin 1 AK på jakt prøve. Han er
etter S dob. champion Rosådalens Ross og Nuch og
Nordisk jakt champion Raita. Denne kombinationen
er gjort tidligere men med tanten til Tundra og broren til Falk med MEGET Godt resultat og flere jakt
championer. Valpene forventes født rundt den 18-19
august, og leveringsklare 8 uker gamle. Så er du int i
ny Hamilton til høsten så ta kontakt for en hyggelig
hundeprat.

2 stk Hamiltonvalper
2 ledige hanner klare for nytt jegerhjem etter :
S27791/2007 N Se uch Njch Leverhøgens Centa
(Sdch Harlyckans Zorro og SNjch Leverhøgens Pila)
og
S45400/2006 N Se jch Se uch Nybackas Nicke (Njch
NS uch Brattåsbackens Boss og Sdch Rønnangens
Annie).
Flotte Hamilton linjer bak disse valpene.
Tidligere valper jaktpremierte.
Her blir det jagere!
Valpene er godt sosialiserte og har prima gemytt.
Ta kontakt med Geir Raan på mob nr,
909 18 238 ved interesse.

Anne Kathrine Ødegård, Sørskogbygdveien 2802,
2412 Sørskogbygda. Våler i Solør. Hedmark. mob
911 10 008.
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Valpeannonser
Ledige hamilton tisper
Ledige hamilton tisper 4 måneder gamle.
kontakt Poul Harald petersen ... her er det spærns
rapp, raita, rosodalens ross blod etc..
Ring 930 03 945 og kjøp deg en tispe valp til årets
jaktsesong....

Hamiltonvalp
Hamiltonvalp selges, en hanne igjen. Født 28.05.15.
Mor Jämtsnoans Pia reg.nr: 2808/2010. HD: A. 1x1
åp hare ( 1 start) 2x bir. cert. uts. Pia jager også rev.
(s uch s jch Bryggemarkens Drillo s 22823/2004. Se
uch s jch Klara s37360/2003). Far SE33609/2011
Knasbackens Bosse RR SE J ( rev) CH. HD.A ( J.
Pripps S 33301/2003. RR se j ( rev) ch se uch Jägardalens Goa
S 24011/ 2006. Både mor og far har jpr./ jch. søsken. Parringen er godkjent av det svenske avlsrådet.
Med Pias sterke rr og harelinjer å jaktlyst, i tillegg
til farens drevsikre revelinjer forventes valper med
lite klovdyr interesse og god jaktlyst. Valpen er ferdig registrert og leveringsklar. Den er chippet og har
helseattest fra veterinær. (bilvant)
Tlf Kjell Asbjørn Kvaksrud 416 92 618,
kjellkvaksrud@gmail.com

Jaktskrøner...
Bjarne pleide alltid å ha med seg haren uflådd hjem. Han
slengte den på kjøkkenbenken, for nå var det kjærringas
tur til å gjøre den i stand. En høst var det riktig dårlig med
hare, og han fikk ingen. Etter mange bomturer gikk han
i butikken å kjøpte en hare. Da han slengte den på kjøkkenbenken som vanlig , sa kjærringa: ”Men denna har du
vel ikke skøti, den er jo flådd?” ”Jeg tok den mens den
bada,”svarte Bjarne kjapt.
***
En kar gikk langs landeveien med hagla over skuldra og
sin gamle, gode harehund i band. Det gikk ikke bedre enn
at en bilist var uheldig og kjørte ihjel bikkja. Den ulykke-
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lige bilisten sa:” Dette var da virkelig synd. Jeg vil gjerne
erstatte bikkja, kan det passe med 2000 kroner i erstatning?” ”Ja takk,” svarte hundeeieren og puttet pengene
i lomma. ”Det var synd at jeg skulle ødelegge jakta for
deg,” sa bilisten idet han skulle kjøre videre. ”Å neida,”
svarte jegeren, ”jeg skulle bare borti skogen og skyte denne gamle bikkja jeg.”

Styret i Hamiltonringen
Styret
Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Frode Kjeldsberg
Veivoktersvingen 45, 2090 Hurdal
Tlf: 901 07 539

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

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

Terje Sandberg
2540 Tolga
bjorbekk@hotmail.com
Tlf: 913 00 952

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

Kasserer:

Kontakt leder

Styremedl.:

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

Svein- Arne Holthe
Åsaringen 280. 7236 Hovin i Gaula
svei-ho2@hotmail.com
Tlf: 974 36 377
Redaktør:

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

Hj.side

Sven Tore Kittilsen
sve-k@online.no
Tlf: 991 59 941

Avlsrådet
Eskil Nerkvern
2340 Løten
Tlf: 996 45 647
Terje Sandberg
2540 Tolga
Tlf: 913 00 952

Rune Briskodden
Eyvind Lyches vei 19 A, 1338 Sandvika
Tlf: 469 63 856
Vara:

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

humorhjørnet

”Hørt om ho jenta fra Vennesla som var på harejakt med 4 gutter, så kom ho hjem til
mora, så spør mora: Fikk du noe hare? Så sier jenta: Ja, Eg fikk 4 knallhare”.
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Returadresse: Hamiltonringen v/Øystein Sørhaug, Beverveien 8, 3160 Stokke

