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NM støver Østerdalen 2016

Nr. 1 Norgesmester og kongepokalvinner Finskstøver TD AYLA , Terje Solvang 403 kp, CACIT
Nr. 2 Finskstøver RITVA, Jacob Olimstad, 385 pp, 400 kp, res. CACIT
Nr. 3 Hamiltonstøver GUFFEN, Gunnar Harmann, 384 pp, 400 kp

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

Lederen har ordet
Heisann folkens!
Da kan man vel si at man akkurat har landet etter Gunnar
og Guffens store prestasjon på NM i Tolga. Det var med
stor spenning jeg fulgt live sendinga til Eskil. Jeg var
kanskje litt for optimistisk med tanke på seier, for helt
ærlig, så blei jeg litt skuffa. Der og da!! Til ettertanke så
er det jo nesten så en sier....bare det å væra helt oppi der.
Nok en gang. Gratulerer så mye Gunnar.
Det har vært en ellers ganske så bra sommer med relativt
greie utstillings resultater, og det har startet å tikke inn
nye jakt championer au. Rasen er fortsatt relativt liten,
så vi trenger dere der ute til å stille på utstillinger og
jaktprøver. Sjøl om vi er lillebror i våre svenske venners
øyer, så klarte vi da å slå døm på landskampen. Når det
gjelder våre svenske venner, så er mye av hovedfokuset mitt rettet den veien om dagen. Vi er pent nødt til å
samarbeide om rasen skal vi klare å føre rasen videre.
Jeg mener vi hadde noe på gang i fjor, og jeg føler vi
sakte klatrer videre. Vi hadde ikke like mange på NM i
år som i fjor, men vi kom godt ut av det syns jeg. I skrivende stund har jeg fått talla på antall startende på årets
rasemesterskap i Hurdal. 10 startende hunder er bra det.

Håper mange blir litt motivert av årets NM, og starter
sine hunder på jaktprøver utover vinteren. Stå på….
Til slutt vil jeg påpeke en ting som jeg mener er veldig
gledelig… Damene våre er fortsatt med på tur, og det
virker som dem koser seg sammen med oss. Helt utrolig.
He he...
MVH
Roger Andre Henriksen

Medlemskontigent
Vi i Hamiltonringen takker for ditt medlemskap i 2016 og håper å se deg som medlem i 2017 også.
Medlemskontigenten er kr 250,- og må betales inn på konto 1822.28.99776
HUSK!! Skriv navnet ditt i meldingsfeltet. Giro ligger vedlagt i bladet
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Fra redaktøren
Da sitter dere her igjen da med stikka i hånda, tiden går
fort og vi er midt oppe i den travleste tiden for harajegera og for øss kvinnfølka.
Det er jakt, jaktprøver og fine dager med herlige naturopplevelser, mange er nå også ute etter juleharan.
Vi kvinnfølka stresser rundt i butikker, handler mat og
gaver til den store gullmedaljen, Hus skal vaskes, pyntes og vi stresser nok litt mer en vi må...men det hører
mæssom mæ det i dænne tia her.
Godt er det da at vi har noen rolige og sindige harajegere i hus som kjæm hemmatt med et smil om munnen
etter at bikkja har hatt en forrykandes los, en los som
kjæm tell å bli husket i manns minne. Det kan da itte
vara en harajeger i mils omkrets som har ei sååååå god
bikkje som det gubben min har. Bikkja gjorde alt riktig
i dag. Ja, je høre han seie at dette knapt kan vara mulig......Og det var det itte hell, je blir brått vekt opp...
Je hadde sovna på sofaen, og bråvåkner ta gubben som
kjæm hemmatt ifra skauen og banner og svær over
dænna fillebikkja som drog ut med rådyr og jaggu mei
rulla seg itte i no møkk å...nei, denna harajakta altså!
Jaja, noe er for godt tell å vara sænt, slik er det nå
bære. Å, huss på...det er ittno som kjæm ta seg sjøl. Så,
det er bare å stå på !!!
Jeg vil gratulere alle med flotte utstillings og prøveresulteter som dere har oppnådd i løpet av året...3 plass
på NM, bra deltagelse på DM. Prøvevinner, rasemester

og lagseier på landskampen, 3 plass på damekampen...
osv osv. Ja, vi er så absolutt med og jeg ønsker alle
masse lykke til videre.
Vil takke såååå mye til alle som har sendt inn bidrag til
stikka, veldig glad for det!!
Så til slutt vil jeg ønske alle dere hamiltonvenner ei
riktig god og fredfylt jul. Kos dere med nære og kjære.
GOD JUL klem fra Hilde

Flott i Vangsåsa.
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Hvilke hamiltonstøvere startet
på DM......
Ja, dette er like spennende hvert år, hvem skal i ilden
denne gangen. Vi hjemme er like spente som alltid og
henger med på det vi kan få plukket med oss. Mobilen
går jevnt i mellom jegere rundt om i hele norges land....
har du hørt noe fra den, han ringte meg i stad , der var det
jammen meg premielos allerede. Nei, nå er det nok godt
føre. Ja, det er ei god bikkje det gitt...det kryr av ivrige
sjeler, og morro er det. Så er jo DM OG NM høydaren
også da. Det er spennende, men ikke bare, bare. Ja, bikkjene de må være gode de, men jammen meg er det mye
annet som skal klaffe disse dagene også. Det være seg
terreng, føre, hundens dagsform, vitring, ja, tilogmed
dommer`n har innvirkning her.Også må du rett og slett
ha litt flaks. Kan være greit å være utstyrt med et aldri så
lite gullhår også....
Disse hamilton som følger var startende fra de ulike distrikt....
Distrikt I
SE 42057/2010 Jalle til Ivar Ellingsen, 09109/08 Zira til
Svein-Arne Holthe, NO 35238/14 Ronja til Svein- Arne
Holthe, NO 50417/11 R-Fia til Eivind Christiansen,
NO50414/11 R- Sacha til Asle Rundberg, NO 55730/11
Nipa`s Heidi til Rolf Gylland, NO 45227/12 Odin Arnt
Aune, NO 43613/09 Lagopushøgda`s Mai til Espen
Berntzen, NO 51767/11 Koloåsen`s Troll til Nils Bøhn,
NO 38145/14 Am Bajas til Stian Koteng Ølstøren.

Vakkert landskap i Østerdalen.

Distrikt II
NO 49964/09 Max til Kai Bakke, NO 52368/12 Sr Kompis til Tonje Bakke, NO 46914/11 Guffen til Gunnar
Hartmann, NO 34922/ 12 Jomåsknuten’s Uno til Trond
Helge Nyseter.
Distrikt III
NO 46020/10 RS – Kaluha til Rune Sliper
Distrikt IV
NO 46390/10 Zeb til Svein Lillegård
Distrikt V
NO 55377/ 12 Ayla til Yngvar Kingsrød, NO 50415/ 11
R- Ranja til Øystein Sørhaug

Og NM billettene gikk til......

Fra distrikt I, ble en dunker trekt,
og dermed gikk reserve Svein- Arne
Holthe inn der med sin hamiltonstøver Zira. så da ble det altså 3 startende Hamilton på NM 2016.
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Støver NM 2016 i Østerdalen
NM støver 2016 ble arrangert 19. - 20. november med
25 års jubilanten Østerdalen Harehundklubb som teknisk arrangør. Malmplassen Gjestegård Tolga var standkvarter. Prøveleder var Arild Nygård og NKK sin representant var Per Olav Bergli.
Østerdalen HHK hadde gjort en god jobb og hadde flotte
terreng med god harebestand. Føret var skarpt med snø
både oppå og under skare-skorpa, så det ble tunge dager
for bikkjene.
Dette årets NM var også en Cacit prøve med Kongepokal til vinneren.
Det ble en flott helg med mye gode resultater. Malmplassen var et fantastisk sted å ha dette arrangementet. Her
var god service, og utrolig nydelig mat. Den jegermiddagen på lørdag kveld, den var alldeles nydelig. Ja, det
sto vel forresten festmiddag i programmet og det var vel
så absolutt det rette navnet.
Veldig trivelig å møte igjen gamle kjente og at nye bekjentskap inngås. Vi som var deltagere ble innlosjert på
et internat, så alle vi var samlet hele helgen. Veldig koselig.
Det var 3 startende hamilton på NM. Og spenningen
var til å ta og føle på lørdag kveld under jegermiddagen. Finskstøver Td –Ayla til Terje Solvang lå som nr
1, Hamilton Guffen til Gunnar Hartmann lå som som en
god nr 2 , Finskstøver Belger du Nord Willy til Espen
Johansen lå på 3 og Finskstøver Rg Betty til Rune Gjengedal lå på en fjerdeplass, og det var tett i teten her. Dette
med prøver er jo tilfeldigheter, da det er mye som skal
klaffe...så her var det helt åpent inn til dag 2.

NUCH NJ(D)CH Guffen NO46914/11
E: Gunnar Hartmann.

De tre beste på NM 2016!...Vi gratulerer så mye!!!

Når det gjelder våre representanter, så ble resultatene totalt som følger. 3 plass på Guffen til Gunnar Hartmann,
11 plass på Zira til Svein- Arne Holthe og 15 plass på
Jalle til Ivar Ellingsen. Mer om hver enkelt av deres opplevelser av de to dagene på Tolga, kommer litt lengre
bak. Vi er stadig med å preger prøver og mesterskap vi
med Hamilton. Det er gledelig å se. Vi gir oss aldri!!
Gratulerer så mye til alle som var med, med deres flotte
resultater.
Alle var meget fornøyd med arrangementet. Alt gikk
som det skulle og det ble et flott og vell gjennomført
NM. Takk til Østerdalen Harehundklubb. Vel blåst.
NM er jo rett og slett en opplevelse i seg selv.
Hamiltonringen gratulerer så mye til alle sammen!!

INT NORD UCH N SE J(D)CH RR
Jalle SE42057/2010 E: Ivar Ellingsen.

NJ(D)CH Zira 09109/08
E: Svein-Arne Holthe.
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Ritva
Finsk Støver
Olimstad, Jacob, Olimstadveien 50, 4985

Jf Senta
Dunker
Bonslet, Jon Torstein, Oladalen, 7525 Flornes

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

Freia
Dunker
Røraas, Carl Inge, Bjørnholtveien 32, 3614

Brynsåsen's Ero
Finsk Støver
Andersen, Torbjørn, Helgerødvn 231, 3233

1011 NO46914/11

1015 NO41618/11

1004 NO43905/12

1012 S40397/2007

1016 16672/08

1020 NO44732/10

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Guffen
Hamiltonstøver
Hartmann, Gunnar, Jøviksvegen 114, 2240

1018 NO54111/11

Registreringsnummer

Td Ayla
Finsk Støver
Solvang, Terje, Måsan 99, 2330 Vallset

Kat.

Hundens navn
Rase
Eier

Premiegrad ÅP

Lospoeng

Egensk.poeng

Premiegrad EP

Tot. Premiepoeng EP

Sn

75 120 195 1 376 1 203 391 Ha

Prøveleder:

Sn

Ha

188

Sn

69 120 189 1 378 1 196 393 Ha
61 120 181 1

Sn

Ha

197

Sn

69 120 189 1 381 1 195 395 Ha
69 120 189 1

Sn

Ha

200

Sn

70 120 190 1 379 1 198 395 Ha
72 120 192 1

Sn

Ha

197

Sn

76 120 196 1 385 1 204 400 Ha
69 120 189 1

Sn

Ha

196

Sn

71 120 191 1 384 1 199 400 Ha
69 120 189 1

Sn

201
Ha

73 120 193 1

Sn

Tot Konk.poeng EP

74 120 194 1 387 1 202 403 Ha

Losdyr

Sn

201

Mark

Ha

73 120 193 1

Sum Premiepoeng

Sted: Østerdalen

Sum Konk.poeng

Arrangør: Østerdalen Harehundklubb

19/11-2016

46-16031
20/11-2016

Jansson, Christer

Horten, Ove

Brænd, Roar

Kristiansen, Thomas

Løkken, Arve

Frantzen, Arnfin

Ringli, Erik

Fjeldstad, Arild

Horten, Ove

Løkken, Arve

Bredesen, Sven Erik

Ringli, Erik

Grindflek, Narve

Ringli, Asbjørn

Dommer

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode:

Prøvens ref.nr:

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Trukket

6
Side:

1
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Gjermaa's Toya
Dunker
Kvisler, Øystein, Dyrbekkveien 204, 1816 Skiptvet

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

St-Hempa
Finsk Støver
Bekkeli, Torbjørn, Ingebergbakken 10b, 2323

Boris
Haldenstøver
Halvorsen, Jan Willy, Nedre Nævisdal 165, 4821

Rg-Betty
Finsk Støver
Gjengedal, Rune, Løvsangervegen 38, 4700

1003 07601/07

1013 08491/08

1021 09109/08

1002 NO34662/14

1010 NO52336/11

1008 NO40435/10

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Harefallet's Molly-Pola
Finsk Støver
Bjørnstad, Vidar Åsmund, Rokosjøvegen 575,

1014 X-50203/12

Registreringsnummer

Gjermaa's Anfield
Dunker
Moen, Tor Erik, Skjellvegen 57, 2680 Vågå

Kat.

Hundens navn
Rase
Eier

Premiegrad ÅP

Lospoeng

Egensk.poeng

Premiegrad EP

Tot. Premiepoeng EP

58

191

Ha

Ha

Prøveleder:

73 131 3 323 1 137 337 Ha

200

91 151 2 333 1 159 350 Ha

72 120 192 1

60

Ha

97 160 2 346 1 167 360 Ha

62 120 182 1

63

193

Sn

Sn

Sn

Sn

Sn

Sn

Sn

58 120 178 1 353 1 185 367 Ha
66 120 186 1

Sn

Ha

182

Sn

51 120 171 2 354 1 178 369 Ha
55 120 175 1

Sn

Ha

191

Sn

66 120 186 1 366 1 196 383 Ha
63 120 183 1

Sn

187
Ha

60 120 180 1

Sn

Tot Konk.poeng EP

69 120 189 1 373 1 198 390 Ha

Losdyr

Sn

192

Mark

Ha

64 120 184 1

Sum Premiepoeng

Sted: Østerdalen

Sum Konk.poeng

Arrangør: Østerdalen Harehundklubb

19/11-2016

46-16031
20/11-2016

Sandberg, Terje

Grindflek, Narve

Grue, Stein

Sandberg, Terje

Rønning, Jan

Nerby, Øystein

Linnes, Geir

Nytrøen, Arne Knut

Nerby, Øystein

Larsen, Bent Vidar

Frantzen, Arnfin

Lundberg, Knut

Larsen, Bent Vidar

Grue, Stein

Dommer

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode:

Prøvens ref.nr:

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Trukket

Side:

2

Gjermaa's A B Conradine
Dunker
Bakkestuen, Arne H, Furulundvegen 7, 2651 Østre

Rg-Tara
Finsk Støver
Grimestad, Kjell, Grimestad, 4534 Marnardal

Tortåsen's Cita
Dunker
Engen, Gudmund, Grevjan 9, 7334 Storås

Ratavarren Tuula
Finsk Støver
Brusveen, Frank Vidar, Elveskaret 135, 2607

1019 NO41620/11

1001 NO46543/09

1009 NO40436/10

1007 NO49305/10

1005 FI32083/12

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Mira
Finsk Støver
Thorsen, Rune, Vearlia 65, 3173 Vear

1006 SE42057/2010

Registreringsnummer

Jalle
Hamiltonstøver
Ellingsen, Ivar, Tinaplassen, 7580 Selbu

Kat.

Hundens navn
Rase
Eier

Egensk.poeng

Premiegrad ÅP

Lospoeng

Premiegrad EP

Tot. Premiepoeng EP

Ha

0

52
0

0

127

Prøveleder:

75 127 3

0 133

133

Ha

Sn

Sn

56

63 120 183 1 236 3 190 246 Ha

53 0

Sn

17

Sn

Sn

Sn

Sn

Ha

36

94 140 2 253 3 146 266 Ha

120

88 273 Ha

46

82 0 259 3

Ha

64 113 3

32

185

49

50

57 120 177 1

Sn

68 120 188 1 305 2 196 320 Ha

124
Sn

56 117 0
Ha

61

Sn

Tot Konk.poeng EP

65 120 185 1 309 2 192 324 Ha

132

Losdyr

Sn

67 124 3

Mark

Ha

57

Sum Premiepoeng

Sted: Østerdalen

Sum Konk.poeng

Arrangør: Østerdalen Harehundklubb

19/11-2016

46-16031
20/11-2016

IS

Nygård, Arild

Rønning, Jan

Ringli, Asbjørn

Bredesen, Sven Erik

Nordheim, Atle Trond Herman

Jansson, Christer

Nytrøen, Arne Knut

Brænd, Roar

Kristiansen, Thomas

Linnes, Geir

Fjeldstad, Arild

Nordheim, Atle Trond Herman

Dommer

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode:

Prøvens ref.nr:

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Trukket

8
Side:
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En oppsummering fra våre startende
hamiltonvenner på NM 2016:
Støver NM 2016 PÅ Tolga

servert en helt nydelig middag ,mange
fine taler og skrøner.Dag nr to, dette
En liten fortelling om vår første NM
blir spennende, vi våknet tidlig etter
start. Vi reiste hjemmefra på fredags
noen timer med søvn. Kjente nok på
morgen, litt spente på hvordan dette
litt nerver da. Vi reiste ut med domskulle gå. Ankom tolga ved tretten
mer og NKK. representant i terrenget
tiden etter fem og en halv times kjøi Tolga, det var endel mer med snø
ring.Vi ble innlosjert på Gjestegården
der. Vi slapp Guffen kl åtte, han kom
internat. Etter hvert så dukket det opp
i fot, men det virket som om vitringa
både kjente og ukjente folk, alle var
var litt dårlig. Det varte og det rakk....
veldig trivelige og pratet litt om forja, det gikk lang tid, ble litt bekymret
holda som så bra ut. Så bar det ned
da. Men da det ble los gikk det riktig
til hotellet for defilering, trekning av
bra ,hundre og tyve minutt uten tap. Vi
dommere og terreng. Det var veldig
var så glade når dommeren sa vi kunhøytidlig. Vi fikk terreng i Kvikne,
ne koble. Slapp Guffen en gang til så
skulle reise ut kl. seks førtifem neste
det ble en tilleggs los også. Da hadde
morgen. Sov nok ikke så godt den natguffen gjort jobben sin på en utmerket
ta.Var fremme i terrenget syv femti.
måte, fire første elite på rad. Har kanVi ble ønsket lykke til av dommer og
NKK representanten, dommeren og
skje en bra harehund. Så ble det noen
slapp Guffen kl. åtte null null. Det var
Gunnar venter på uttak....
spennende timer og vente igjen. Kl.
bra med gamle harespor der og Guf1900, begynte premieudelingen, og
fen slo ut med en gang, tok ut åtte, fjorten. Var litt skepdet var mange gode prestasjoner. Da Guffen ble ropt opp
tisk til føre, det var veldig skarpt under trærne, all nytil en tredje plass var vi veldig fornøyd,det kom nok en
snøen lå oppe på buskene, men det gikk veldig bra, ikke
liten tåre i øyekroken på både meg og Jorun da.Takk for
antydning til såre ben. Guffen jaget til første premie med
et kjempefint arrangement av Østerdalen HHK. Takk til
et tap på fjorten minutter pluss mange ekstra minnutter,
flinke dommere og trivlige dommere. Gratulerer til de
koblet etter to. Vi var strålende fornøyd med hunden og
andre hundeeiere og hunder og tusen takk for alle gratuvi hadde en trivelig og flink dommer. Da vi kom tilbake
lasjoner og trivlige kvelder og prate stunder.
til gjestegården fikk vi høre att det var mange som hadde
gjort det velidig bra. Ventet spent på jegermiddagen og
Hilsen fra Gunnar Guffen og Jorunn
resultatene, og vi ble jo veldig glade og overrasket da
vi fikk vite at vi lå som nr. to etter første dag. Det ble

Fin natur i Tolga.

Dommeren teller ned de siste minuttene.
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Tilbakeblikk fra NM Støver 2016 Tolga
Vi var tre karer med Hamilton som hadde klart nåløyet
for å komme med på NM. Tror nok vi alle var spente
på føre da det uken før var -25 grader. Det viste seg at
værgudene var snille med både arrangører og deltagere.
Selve plassen for NM og terreng var topp så de hadde
lagt ned mye arbeid i dette. Jegermiddagen om lørdagskvelden var et stort festmåltid som vi ikke vil glemme.
Dag 1 trakk jeg et terreng som ikke var så langt unna,
der det var kommet ca 5 cm nysnø med et skarelag under
som viste seg at haren sprang oppå, mens en tung Hamilton gikk ned til midt på brystet. Jalle hadde opp to harer,
men pga føret lå han langt bak og da blir en ærlig hund
sparsom i målet. Da vi gikk fra bilen om morgenen så vi
ferske harespor etter ca 100 m, men det var så mye piggtråd nederst i terrenget at vi valgte å gå lenger inn for
å prøve der i stedet. Jalle fant ikke harespor der,så han
dro tilbake til de ferske sporene ved bilen og tok ut den
haren. Haren fòr å stakk etter gårdsveier og skogpuller
ned mot bygda, så Jalle fikk nærkontakt med piggtråden
flere ganger. Etter endt dag hadde Jalle hadde revet opp
ei flenge i brystet på 5 cm og noen mindre i føttene. Vi

INT NORD UCH N SE J(D)CH RR Jalle SE42057/2010
E: Ivar Ellingsen.

oppnådde ca 70 min lostid på hare nr en, men lå da allerede langt bak etter første dag.
Jeg valgte likevel å stille dag 2 da jeg trakk et terreng
ned mot Tynset som viste seg å ha et mye bedre føre
og god harebestand,samt en dommer og kjentmann som
hadde vært ute en vinterdag før. Ble fort uttak og haren
var samarbeidsvillig så, det ble 120 min tapsfritt. Vi kobla han i los og slapp han på nytt område, da så jeg at
han var preget av sårene på føtter og bryst fra dagen før
og det ble noe halvhjertet søk for å få ut ny hare. Dette
ble straffet korrekt av dommeren som trakk han ned på
jaktlyst, men Jalle fikk likevel så gode egenskappoeng at
han forsvarte en 2 EP, noe jeg var fornøyd med.
Vil herved også gratulere alle som fikk premier, spesielt
de som kom på pallen.
Takker også for ei meget trivelig NM helg på Tolga.

Morgenstemning 2 dag på NM.
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Mvh Ivar og Jalle

DM 2016
I år stilte jeg med to hunder NJDCH ZIRA og NJDCH
RONJA .
Etter litt press fra Rune Bekken som mente at jeg skulle melde på begge to, så ble det sånn. Begge hundene
hadde prestert brukbart fra sesongstart, så jeg så ingen
grunn for å ikke melde på. Har selvfølgelig ikke bare
gode loser, men er stort sett godt fornøyd med hundene
denne sesongen.
Helga kom og fredags ettermiddag kjørte vi til Hegra
hvor hovedkvarteret skulle være . Rune Bekken stilte
som hundefører på Ronja, og selv skulle jeg gå med
gamlemor Zira. Begge hundene skulle være i form. (Har
hatt hjelp av Rune med driving i høst). Fredagskvelden
ble i overkant hyggelig og den gikk fort, plutselig var
klokka kl 05:00 så kanskje på tide å legge hodet på puta.
Det var kanskje litt tungt til øya når kl ringte 06:00 men
men det gikk bra denne gangen også. Stein Staberg dømmer Zira og Bjørn Arne Kulseth skulle dømme Ronja.
Zira kommer raskt i fot å jobber seg godt fram til der
hvor pus sitter, å losen er i gang. Jeg hører med en gang
at hun ikke er fornøyd med vitringa, men det går på ett
vis. Losen går trangt å haren er ikke go å jage på. Men
vi gambler på at det skal gå til full tid. Å det ble rikelig
med tid.

Bård Wanderås koser seg ved bålet.

Gode venner....

Ronja kom også ganske fort i fot men trøblet med å få ut.
Rune spurte dommer om hvor mye klokka hadde blitt,
men Bjørn Arne sa han bare måtte ta det med ro ,å at de
hadde god tid. De flyttet seg etterhvert til en ny plass.
Der kom hun på ny fot som hun tok ut, og los var et faktum. Husker ikke eksakt, men mener det gikk i 114 min
før det ble ett kortere tap. Men det løste seg og fulltid
var i boks.
Lørdagskvelden gikk ganske mye roligere for seg. Under jegermiddagen fikk vi resultater etter 1 dag å det var
10 hunder med full tid.
Dag 2 skulle Bård Anders Wanderås dømme Zira og Jan
Ståle Foss dømme Ronja.
Zira fikk fot på vollen der vi slapp,å fikk ut raskt. Jeg
hørte med en gang at i dag var det bedre teft. Det ble et
lite veitap,men ellers gikk det brukbart på nok en trang
buktende hare i 120 min, og var godt fornøyd. Kobling
og flytting til nytt terreng med ny fot å uttak på ny hare.
Rune og Ronja hadde reprise fra dagen før med uttak
på fot nr 2. og det resulterte i 120 min. Denne dagen
hadde de med en kjentmann som stod for bålbrenning og
matlaging pluss han hadde bra kontroll på hvor de skulle
finne nattfot.
Med full tid på begge hundene på begge dager, var det
veldig spennende å få høre resultatene. Men det holdt
ikke helt inn. Zira ble 1. reserve med samme poengsum
som nr 4. Og det ble avgjort på lengste lostids sekvens.
Ronja ble 2. reserve.Det ble ingen NM plass på oss, men
jeg var egentlig veldig godt fornøyd. Hadde uansett fått
1. EP på begge bikkjene.
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NM 2016
Tirsdag 15. november fikk jeg beskjed om at en fra vårt
distrikt hadde trekt seg, og at det ble tur til Tolga og NM
på oss alikevel. Det er jo ikke så artig å ta over en plass
for en annen som har gledet seg til å delta, men sånn ble
det. Så kom det store spørsmålet hvem skulle jeg stille.
Jeg kunne jo plutselig velge. Men det var jo Zira som
sto foran Ronja. Og gamlemor var jo i god form, å frisk
og «rask», så det ble feil å trekke henne, for å gå med
Ronja. Kjørte opp til Tolga fredag etter jobb. Å der var
det som å komme til en helt annen verden.Var jo full
vinter der oppe. Havnet på rom med Ivar Ellingsen og
Gudmund Engen. Trivelige karer, og vi var optimistiske
for morgendagen.
Jeg skulle til Tynset 1 dag. Med Arne Knut Nytrøen som
dommer. vi kjørte opp i terrenget som han jakter i ,å det
var harespor over alt. Dette lovet bra. Vi parkerte å gikk
fram på plassen der han bruker å sitte. Slapp Zira, å NM
2016 var i gang. 50 meter lenger ned kom hun på fot. Det
var veldig tungt for gamlemor, dyp snø med skare oppå
som bar haren lett, men ikke hunden. Oppå skaren var
det noen cm med løs snø så harespora var det ikke noe
vanskelig å se. Men fremkommeligheta for ei lita tispe
var ikke så god, men los ble det på en skikkelig dritt
hare.Den gikk bare å stakk. Jeg sa til dommeren at jeg
ville koble å prøve på en ny hare men han sa vi hadde 68
min på denne å at vi måtte prøve litt til. Men det måtte
jeg bestemme selv å sånn ble det. Losmålet på Zira ble
vel så som så, gikk mest og banna og ula, men det er vel
los det å. Full tid og kobling etter litt om og men (ikke så
veldig lydig på dette punktet) kl var nå 1300 og vi kunne
gi oss, men jeg hadde lyst til å prøve litt til. Men etter en
nærmere undersøkelse av hunden ble det til at vi ga oss.
Zira hadde ett valpe kull i sommer å har veldig store jur
etter dette. Å de hadde fått en del juling i snøen (jeg har
vest som dekker undersiden men den hadde jeg selvfølgelig glemt hjemme).
Dag to havnet vi i vingelen med Geir Linnes som dommer .Også her var det spor over alt. Og uttak etter 15 min
120 min 1 tap på ca 14 min. Kobling ei stund etter dette.
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Ingen vet hvor harer hopper....

men det var den der lydigheta igjen da. Nytt slipp på ny
hare, og uttak etter 5 min og ny los var i gang. Samme
som før, uling og pistring pga tungt føre for Zira men
hun kjemper på, den frøkna gir seg aldri. Det resulterer i
120 min på denne. Vi kunne ha sluppet på en bi hare nå
,men det var ingen vits å (plage) Zira mer, nå skjønte vi
jo att poengsummene som vi klarte å skrape sammen på
dette føret ikke holdt i dette selskapet. Men jeg synes att
gamla har gjort en bra prestasjon på sin siste prøve 2 x 1
EP denne høsten i en alder av snart 9 år. Vi kjørte tilbake
til Tolga og Malmplassen. Flere dommere og hundeeiere
hadde kommet inn, og det hørtes ut som at det hadde gått
bra med de aller fleste. Var bare å vente til etter dommermøtet for å få resultater. Zira endte på 11 plass til slutt å
det er jeg godt fornøyd med i dette selskapet.
Bare å bøye seg i (hatten som noen sa en gang) for TD
Ayla Terje Solvang som NM vinner og Kongepokal, NR
2 Ritva Jacob Olimstad, NR 3 Guffen Gunnar Hartmann
som endte på pallen.
Må få takke Østerdalen harehund klubb for et kjempe
fint og ryddig NM. Dette kan dere !!!
Vi hadde noen kjempe fine dager i veldig godt selskap,
god mat ,fin plass og kjempe fine terreng. Tusen takk for
meg !!!
Svein-Arne Holthe og Zira

Vil du til NM - kjøp hamilton!
Av Carl-Johan Rimstad
Overskriften er kanskje en smule spissformulert, men
tallenes tale peker i retning av at sjansen for en NM-start
er størst hvis du har en hamiltonstøver. Under ser dere et
diagram som viser hvor mange NM-starter rasene har i
femårsperioden fra 2011 til og med 2015 (Dette var tall
jeg la fram på NHKFs ledermøte i august, så derfor er
siste høsts NM-starter ikke medregnet). Ikke uventet er
det flest finskestøvere som har startet i denne perioden.
Men på en god annenplass ligger hamilton som har samme antallet som dunker (17 starter). Når det står starter
så betyr det selvsagt at flere individer kan ha startet flere
ganger.
Det som gir et mer interessant bilde, er å se på antall
starter i forhold til registreringstall som vist i diagrammet under. Og det er her hamiltonstøveren kommer ut
som vinneren. Jeg har summert antall registreringer i
femårsperioden fra 2007 til og med 2011 fordi det er i
disse årene de som startet i perioden 2011 til 2015 med
noen få avvik er registrert.
Hvorfor blir så hamiltonstøveren «lillebror» når det gjelder registreringstall og utbredelse? Med så gode resultater å vise til, er det spørsmålet en må stille seg. Gjennomsnittlig registreringstall de siste 5 åra ligger på 64,
noe som er et svært lite tall hvis en sammenlikner med
dunker og finske støver. I tillegg til den store andelen
NM-starter, så har rasen mer å vise til. Nøytrale organer
som NJFF og NKK utpeker hvert år «Årets jakthund» på
Elverum. Her plukkes det ut en vinner blant alle typer
jakthunder som har oppnådd unike prøveprestasjoner.

Siden starten i 1998 har kun fire langbeinte støvere stukket av med denne prestisjetunge tittelen, og tre av de fire
har vært hamiltonstøvere (Raita/Bekkeli, Gråbeinmyras
Tell/Hagen og Larsbakken og Tanja/Skjølås). Ta bare en
hund som Tanja til Skjølås; hun vant NM tre ganger, ble
nummer to én gang og vant Nordisk!Alt det jeg her nevner i sum, burde kunne friste enhver harejeger til å bytte
rase. Derfor er tiden inne til nå å gå litt i oss selv og
spørre hvorfor utbredelsen ikke blir større......

Hareterrine
400 g harekjøtt
150 g spekk
0.50 dl portvin
To centimeter revet ingefær
0.50 stk grønn chili, finkuttet
1/8 teskje allehånde
1 stk finhakket sjalottløk
Mariner harekjøttet og krydder i portvin i en times tid.
Kvern kjøtt og spekk grovt én gang om du ønsker en
grov paté, og to ganger om du ønsker en litt finere
variant.
Bland alt godt slik at farsen blir litt seig.

Ha i ildfast form, bak i ovnen på 120 grader til kjernetemperatur er 70 grader.
Server med nybakt surdeigsbrød, og rognebær- eller
eplegelé.
Kos deg med dette til julefrokosten!
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Landskampen 12. - 13. november
2016 Knyken skisenter
Jaaaaada, seiern er vår tenkte jeg under dommermøte.
Endelig kunne vi revansjere det forferdelige nederlaget
som vi blei påført på svensk jord i fjor.
Det er faktisk litt mer jobb før vi kunne kunngjøre rasemester og lagseiren. Det blei tidlig spurt Trøndelag HHK
om vi kunne ha vår landskamp hos dem. Vi fikk da som
svar at dem hadde tatt på seg å arrangere dunkerpokalen,
men i trøndersk tro tok døm på seg å arrangere landskampen vår også. Her skal Trøndelag HHK ha en stor
takk, spesielt Arne Kirkaune.
Fredag 11/11-2016 klokka 08.00 starta jeg opp fra Båstad, og neste stopp var Ådalsbruk for å plukke opp Kai
Bakke. Når detta var gjort måtte vi innom Hundekjører
butikken på Elverum. Kompis måtte ha kvalitetsforet
Vom og Hundemat for å bli rasemester. Når detta var
unnagjort måtte hundeier ha proviant, noe jeg som sjåfør
synes var ganske unødvendig, men snill som jeg er fikk
han lov til å kjøpe litt til eget bruk. Turen gikk da ganske
raskt nordover helt til provianten begynte å måtte ut. Er
lov å kose seg på tur Kai, og plutselig var vi hos deltager
nr to. Sjølveste Svein-Arne Holthe. Fra Hovin gikk turen
mot Orkdal og Knyken skisenter. Der møtte vi deltaker
nr tre Jon Martin Støver. Han skulle være hundefører for
bikkja til Eivind Kristiansen som dessverre ikke kunne
være med den første dagen. Med alle tre hundeiere samlet kunne vi roe oss litt ned, før vi stiftet bekjentskap

SR Kompis 343p, Eier Tonje og Kai Bakke. R-Fia 280p, Eier Eivind Solheim Christiansen. Ronja 181p, Eier Svein-Arne Holthe.
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med våres svenske konkurrenter. Vi hadde ikke noen
spesiell Northug taktikk. Vi skulle bare slå døm…..
Etter en rolig kveld, for enkelte av oss (Kai Bakke) tok
vi oss ut i terrengene på lørdags morgen. Jeg var jo sjåfør for Kai, så med dommer Olav Reitan møtte vi en
kjentmann på Hølonda. Det var ca 5cm snø og skært.
Etter litt om og men kom plutselig uttaket. Kompis jaga
en liten sving, og dommer fikk se pusen forsvinne like
ved bålet våres. Jeg stussa litt på trøkket i losen, og etter
hvert skjønte vi att detta kom til å bli særdeles vanskelig. Kompis skjønte faktisk ikke en dritt i starten, men
etter hvert fikk vi litt mer dreis på det, og da tia var ute
og kobling var ett faktum. Hadde Kompis sopa inn ca 90
minutter. Noe som både dommer og jeg var godt fornøyd
med. Var vel litt fornøgd hundeier au, men som alle sier.
Han kan da ber enn detta.
Vel tilbake på Knyken fikk vi med oss at det hadde nok
godt litt bedre med våre naboer i øst, og etter dommermøte var vi 26 poeng bak. R-Fia hadde hadde en tredje
premie og Ronja hadde gått i fot uten å få ut. Skulle
landskamp spøkelse aldri sleppe for godeste Holthe….
Etter en trivelig middag og mye hamilton snakk med våres gode naboer var det igjen godt å få lagt hue på puta,
for plutselig var det igjen morran, og i dag skulle jeg
væra med hundeier Eivind Kristiansen, og hans hundefører Jon Martin. R-Fia blei sleppi kl 08.00 og etter hvert
kom ho på fot. Det tok ikke lange tia før pusen var på
beina, og etter det dommer sa, så skulle no losen gå oppi
deranne og litt oppi deranne, men det skulle visst vise
seg at den gikk på andre steder enn det dommer hadde
opplevd. (merkelig det deranne). Fia jaga veldig godt
når pusen gikk oppi deranne, og gjorde en super jobb på
isette veier helt til det rett og slett ikke var mulig lengre,
og da dommer opplyste om noen min over 90, så var vi
vel egentlig veldig fornøyd tross alt.

På vei hjem var spenninga stor på hvordan det hadde gått
med Svein-Arne. Det var en veldig gledelig melding om
105 minutter rett inn. Etter uttak 13.15… Kjempe bra
Ronja. Når det gjaldt Kompis hadde vi litt mer kontroll.
Han kunne fortelle om en god los og 120 min. Rasemester var i boks, og landskampen var vunnet.
Tusen takk gutta!!

Tonje Bakke med rasemester og prøvevinner SR Kompis.
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En vellykket jaktdag
Vekkerklokka begynte å ringe som vanlig i helgene
rundt halv 6. Etter å ha fått i oss frokost og jaktklærne
var på plass så var det bare å laste inn hunder i bilen og
sjekke at alt av GPS og jaktradioer var ladet. Jeg og tre
kamerater reiste ut mot en dumpeplass der slakteavfall
og trafikkdrept vilt dumpes.
Vi slapp i området og RB-Aya reiste etter ett spor. Det
gikk ei stund før reven var på beina så vi kjørte rundt
og inn på en annen vei der vi posterte innover. Losen
turet i en time rett ovenfor postene akkurat så vi ikke
fikk reven. Etter att Aya hadde jaget i 1 time ble det krøll

Gutta er klare for litt action.

F.v Jonas Martinsson, Emil Andre Nymoen, Espen Søgård
Evensen.

på peileren og ikke sånn krøll som når hun har tap, men
sånn krøll som hun vanligvis markerer hi med. Vi gikk
opp med terrieren Borris og Aya hadde rett det var ett
hi der, og når terrieren kom inn uten å banke på smalt
det rett innenfor inngangen, det var det en sur hannrev
som ikke var så glad i besøk. Vi brukte omtrent to og en
halv time på å få ut reven. Og når reven kom ut fikk en
av mine kompiser avsluttet jakta. Morsom jaktdag med
massevis av spenning og los akkurat sånn rovviltjakt
med Hamiltonstøver skal være.
Jakthilsen fra Fredrik Carlsson

Rødstamons King
Rødstamons King SE 21573/14 er etter NJCH SE JCH
INT Nordisk UCH RR Jalle SE 42057/10 og Nordisk
JCH SE FIN UCH Hagets Spara S52245/09.
Vi hentet han som paringsvalp da Ivar syns det vart lite
med bare en støver, Ivar er jo pensjonist å har mye tid til
hunder. King har vist gode takter i hareskogen og er nå

King som valp.

klar for eliteprøve til vinteren. King er også en utrolig
glad hund som er like glad i folk som andre hunder. Han
har stor jaktlyst og virker ærlig og er lydig og gjør ikke
mye av seg hjemme, en snill og grei Hamilton.
King m/ handler Håvard.
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Mvh Kari Ellingsen

Revejakt med hamiltonstøver
Da har jeg blitt ¨tvunget¨ til å skrive noen ord om meg
og min hamiltonstøver å det er absolutt ikke min sterke
side. Jeg trives jo best i skogen med en rungende støverlos.
Opprinnelig er jeg fra en liten gård i Eikerbygdene men
bor nå i Krokstadelva. Jeg har nå blitt 36 år gammel og
har jaktet med drivende hund i de 21siste årene. Startet
jegerkarrieren med egen Dachs som 15-åring, så har det
bare blitt lenger og lengere bein på hundene etter hvert.
For 9 år siden reiste jeg å hentet meg en Tysk Jaktterrier
ved navn Diana. Tanken var å ha en allround kortdriver
til alt over bakken men hun viste også gode takter på hi.
Så da meldte behovet seg raskt for en skikkelig revestøver med fart i.
Valget falt da på ett valpekull hos Tom Høibakk i Mjøndalen og det har jeg ikke angret på en dag!
Prikken var tidlig ute å startet med litt hare fra 4 måneders alder, men viste raskt mer og mer interesse for rev.
Vi sleit jo litt med noen bukkejag i starten som de fleste,
men når vi fikk orden på det begynte han virkelig å bli
effektiv. Skal si tysker’n fikk å rev å jobbe med da ja…
Etterhvert har det blitt noen jaktprøver på oss. Vi startet

Gutter med bra uttelling.

Kan det bli bedre.....

først med en 0 så har det blitt 3x1.pr rev etter det, så
da fikk jeg endelig min første jaktchampion i hus. Veien
videre får vi ta litt som den kommer, men målet må være
å få flere til å få øynene opp for vår fantastiske rase også
kalt Svensk Foxhound. I skrivende stund er planen å
melde på uoffisielt NM for revestøvere som blir arrangert 4.februar 2017 av Hedmark Harehundklubb.
Mvh Geir Leversby

Nå er jeg fornøyd nå...
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Harejakt går i arv ....
Året 1988, 10. September startet det som
sjonen + mange flere. På disse turene de
skulle bli en fast harejakt tradisjon for
siste 10-15 åra er det blitt tilberedt lam,
Stein Kristiansen og hans far Guttorm
reinsdyr eller elg i jordgrop. Dette er noe
Kristiansen. Guttorm har alltid vært en
de plukket med seg fra skogbruksmuseivrig harejeger og dette har gått i arv til
et på jakt og fiskedagene. Siden er det
hans sønn Stein, og nå til Stein`s datter
blitt en fast tradisjon på første jakthelga.
Lisbeth, og jeg er Lisbeth Kristiansen.
Helga den 10. september 2016 ble førTidene har forandret seg fra første geste jakthelga med unghundtispa Wilma
nerasjon til nå. Da Guttorm jakta var det
og hamiltontispa Tindra til Jon Morbikkja i sekken og hagla på skuldra og
ten Hagen og Sylvia Ask. Vi var 7 stk
transportmidlet da var en Corvett moped.
på turen den helga. Stein Kristiansen,
Ingen peiler ble brukt på noen hund før i
Stian Øien, Stian Karlstad Kristiansen,
2009. Nå er det peiler og bil på 3 generaOve Gillerholtsmoen, Robin Løkkeberg
sjonen. Det har vært dunkere, finskstøveKristiansen, Ole Andreas. L. Kristiansen
re og hamiltoner i disse 3 generasjonene.
og meg Lisbeth. L. Kristiansen. I år har
Skrevet av Lisbeth Kristiansen.
Guttorm døde høsten 2015 i en alder av
vi fått satt opp ny jaktbrakke i terrenget.
89 år. Etter noen år uten harehund kjøpte
Turene våre er sosiale og det er mye mat
Lisbeth Silver Creek Wilma som er en droplete dunker
på menyen, og en liten konjakk på kvelden. Vi er bare
frøken.
familie på denne helgeturen, og det er 4 generasjoner
Årene uten hund ble det lånt hunder. Guttorm lyste opp
Kristiansen. Hvor den yngste var 9 år første gang på hanår vi fortalte at nå kom det harehund i hus igjen. Vi
rejakt med hunden til Arne Brådalen og faren hans skjøt
tok med oss Wilma på sykehjemmet til Guttorm og hele
sin første hare. Dette var året 2014.
mannen lyste opp og minner og historier ble fortalt. Han
gledet seg til å se Wilma utvikle seg, men sånn ville ikke
Dette året var vi så heldige å få låne Tindra av Sylvia
livet det.
Ask. Dette var Tindra`s første helg denne høsten, og hun
hadde en dag med fot og en liten los, det samme hadde
Jaktturene gikk til Åkerstrømmen, Nyberget, Rena som
Wilma og vi fikk sett haren begge dagene, men vi hadde
er hjemstedet, Rysjøen + flere steder. Ove Gillerholtsdessverre med for trege skyttere (ler). Denne helga var
moen er også en av de som har vært med på denne tradidet knallvær og litt varmt.

Tindra til Sylvia Ask.

Tradisjonen startet med hamilton tispa Ranja som kom
fra Sverre Bakke.
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Familiekos rundt bålet.

Vi koste oss på post mens hundene jobbet, bål ble tent
og bacon og pølser ble stekt i panna og det ble kaffe på
primusen. Og skravla den gikk ;)
Kveldene besto av å fortelle om jakthistorier fra gammelt av , rundt bålpanna. Hunda lå rett ut på teppene sine
rundt oss og koste seg.
Lørdagskvelden var det full pakke med elgstek i jordgropa, sjølplukka kantareller, fløtesaus, nylaget tyttebærsyltetøy, grønnsaker, poteter og selvfølgelig godt
drikke til maten.
Å lage elgstek i jordgrop har alltid vært en suksess. Det
graves et passelig stort hull i bakken hvor det legges fine
runde steiner nedi, så fyres det bål nedi der. Når vi har
fyra ca en times tid, så graver vi vekk bålrestene og tar
opp steinene. Dem er da glovarme. Så legger vi nedi
noen steiner og legger steka nedi, den er pakket inn i tre
lag med folie som også inneholde krydder og grønnsaker. Vi legger også noen steiner på toppen før vi graver
igjen og legger torv på toppen, så det blir helt tett. En
stek på 2,5 kg lå i 2, 5 – 3 timer og ble helt perfekt.
Ønsker alle en riktig god jul!

Livet er herlig.

I full gang med tilberedning til et herremåltid.

Mvh Lisbeth Kristiansen

Elgsteka er på plass i gropa.... nå er det bare å vente til
herligheten er ferdig.

Uten mat og drikke duger helten ikke.

Dette er premien som ble lagd og gitt til den beste jegeren.
Denne blir tatt i bruk igjen nå.
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Treff 5. - 7. mai 2017
Hamiltonringen i Norge inviterer til treff med årsmøte
og utstilling helga 5- 7 mai på Sanngrund Servering og
overnatting AS Osloveien 910, 2100 Skarnes.
Telefon 6296466. www.sanngrund.no
På Campingplassen har vi reservert 20 hytter av ulik
størrelse og ved å gå inn på linken over vil dere kunne
se mer informasjon om stedet.
Lørdag 6. mai skal det arrangeres utstilling og vi kommer tilbake med informasjon om påmelding, dommer
etc. Ustillingen blir avholdt på fotballbanen på Fenstad.
Det er et lite stykke å kjøre, men ikke veldig langt.
Vi kommer tilbake med veibeskrivelse også dit.
Etter utstillingen avholdes årsmøte på Campingplassen
og når årsmøtet er avsluttet vil vi nokså raskt få fyrt opp
grillen slik at grillmaten kan ordnes.

For bestilling og ytterligere informasjon ta kontakt med
Sanngrund Servering og overnatting AS.
Hamiltonringen i Norge vil gjerne invitere medlemmer i
den Svenske Hamiltonstøverforeningen til vårt treff. Vi
håper at dere vil vurdere å legge inn dette treffet som
en del av planen for 2017 slik at vi kan knytte kontakter
over landegrensene denne helga.
Ekstra hyggelig om dere ville arrangere årsmøtet
sammen med oss slik at vi ble riktig mange på treffet.

Uoffisielt NM REV- Støver 2016/2017
Hedmark Harehundklub arrangerer uoffisielt NM Støver
Rev lørdag 04 februar 2017 - Prøvens Ref.nr: 43-17001
Stamkvarter for prøven blir Myklegård Løten.
Påmelding: Kun manuell påmelding (ikke web) sendes
til: Knut Kjeverud, Åsvangvegen 670, 2332 Åsvang.
Mob: 97639368 – epost: k-da-kje@online.no
Påmeldingsfrist/betalingsfrist 22 januar 2017 Pris: kr
1.500,- inkluderer startavgift, kost og losji
Husk kopi av stamtavle og vaksinasjonsattest
Betales til kontonummer: 1822.39.98972 Merk betalingen med Reg nr på hund pluss NM Rev
Maks antall hunder vil være 10 stk og minimum antall
hunder er satt til 8 stk. Uttaksregler ligger på NHKF og
HHK’s hjemmesider.
Frammøte: Fredag 03 februar. Dommermøte med trekking av dommere og terreng kl. 18.30
Jegermiddag: kl 19.30 og sosialt samvær
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Lørdag: Frokost fra kl. 06.30 og matpakke for dagen.
Slipp: kl. 08.00.
Det blir servert varm suppe når ekvipasjene returnerer
fra skogen
Dommermøte: kl. 16.30. Kåring av NM vinner og premiering straks etter dommermøte.
Veterinærvakt: 62562430
Prøvens mob.nr: 976 39 368

Uoffisielt NM REV Småhund 2016/2017
Østfold Harehundklubb arrangerer uoffisielt NM Småhund Rev lørdag 21. Januar 2017 - Prøvens Ref.nr: 4416021.
Stamkvarter for prøven vil være Høytorp Fort, Mysen.
Påmelding: Kun manuell påmelding (ikke web) sendes
til: Knut Jørgen Nordby Prestegårdsvn. 50, 1791 Tistedal nordby@halden.net
Påmeldingsfrist/betalingsfrist 2. januar 2017 Pris: kr
1.500,- inkluderer startavgift, kost og losji
Husk kopi av stamtavle og vaksinasjonsattest
Betales til kontonummer 11052749443. Merk betalingen med reg.nr på hund pluss NM Rev
Maks antall hunder vil være 10stk og minimum antall
hunder er satt til 8stk. Uttaksregler ligger på NHKF og
ØHK’s hjemmesider.
Frammøte: Fredag 20. januar. Overnatting: 4 og 8
mannsrom. Dommermøte med trekking av dommere og
terreng kl. 18.30

Jegermiddag: kl 19.30 og sosialt samvær
Lørdag: Frokost fra kl. 06.30 og matpakke for dagen.
Slipp: kl. 08.00.
Det blir servert varm suppe når ekvipasjene returnerer
fra skogen
Dommermøte: kl 16.30. Kåring av NM vinner og premiering straks etter dommermøte.
Prøvens mob.nr. 997 23 000

Harelår i fløtesaus med tranebær
4 stk harelår
4 stk stangselleri
4 ss tørket tranebær
1 ss grønn einerbær
1 ss olje til steking
Litt salt og pepper
3 dl kyllingkraft
3 dl fløte
Brun harelårene i litt olje sammen med løk.
Tilsett kraft, einebær og fløte.
Kok til lårene er møre i rundt 45 min, smak til med
salt og pepper.
Rett før servering tilsettes tørkede tranebær om du
har. Det fungerer også bra med tyttebær.

Server med kokte emmergryn eller bygg. Det er også
veldig godt med potetpuré. Vil du ha grønnsaker til,
er det rotgrønnsaker som sellerirot, persillerot, kålrot
og gulrot som gjelder. Frest, blandet skogsopp er alltid fristende.
Nyyyyyyt gjerne maten med noe godt i glasset :)
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Informasjon fra avlsrådet
Leder: Eskil Nerkvern Sekretær: Terje Sandberg Medlem: Rune Briskodden Varamedlem: Morten Midtsundstad.
Valpesituasjonen: Som vanlig på denne tiden av året er
det stille på valpefronten. Nå i slutten av november er
det ikke valper i Norge det avlsrådet har oversikt over.
Noen er tidlig ute og planlegger neste vinter/vårs paring.
Det vil lønne seg å være ute i god tid. Da får vi bedre tid
på å finne en passende hannhund og sjansen for match
er kanskje større? Aktiviteten nå tyder på at det blir en
spennende paringssesong.
Erfaringsmessig ringer mange i romjula og det er jo absolutt ei tid vi som alle andre har lyst til å tilbringe med
familien.

hemmelighet at vi i avlsrådet har vært/er delt i synet på
dette. Det vi er enige om er at avlsbasen er for trang og
vi trenger sårt bruk av nytt blod i Norge. Det kommer
delvis av at vi har hatt 3-4 linjer som har gått veldig bra/
blitt mye brukt og avlet bra de siste åra - når flere kullsøsken/halvsøsken dominerer avl kan det fort bli snevert
avlsmateriale.

Fjoråret så utrolig lyst ut i forhold til valpeproduksjon.
Mange forespørsler og mange paringer. Men halvparten
av alle paringer gikk skeis av ulike grunner. Derfor har
vi lyst til å sette litt fokus på prosedyrer og rutiner rundt
dette med paring Hva er viktig å huske på å gjøre før en
parer hundene sine.

Når det gjelder selve innkrysningssaken fikk avlsrådet
mandat til å se nærmere på den. Vi har besluttet å la dette
ligge foreløpig. Begrunnelsen for det er at så lenge svenskene ikke er interessert/ ikke ser behovet/ikke vil, er det
ikke noe poeng at vi bruker masse tid og ressurser på det.
Rases hjemland bestemmer …….

Planlagte kull sesongen 2017 (per. 20.11.16)
Ndch Tina til Hans Reidar Bjørk tlf 48269279 ( 1 kull
tidligere) (Spettlidens Troy til Frank Ottar Hansen)

NJch Morkheias Zita til Rune Briskodden tlf 46963856
1 kull tidligere, jaktpremierte avkom (Stej til Roger
Henriksen)

Vi har diskutert dette grundig siste året og føler vel at
selv om vi har litt ulik tilnærming til spørsmålet om inn
krysning at vi er enige om å la det bero foreløpig. Det
vi har diskutert er om vi bør sette strengere krav til avl.
For eksempel kun 2 kull per tispe – kanskje da det andre
etter jaktpremierte avkom i det første. Her er det også
vesentlig med hvor mange kullsøsken som blir brukt i
avl. Videre om vi som rase bør lempe på hd- kravet. Har
røntgenen utspilt sin rolle. Alt dette er saker som vi kommer tilbake til på årsmøtet.

NJch Krilla til Eskil Nerkvern tlf 99645647 1 kull tidligere ( hannhund ikke bestemt)

Vi i avlsrådet håper disse blir benyttet i avl og vil gi oss
mange gode Hamilton i årene fremover.

Njch Ronja til Svein A Holthe tlf 92880503 ( hannhund
ikke bestemt)

Vi går en spennende avlssesong i møte – det er mange
unge hannhunder som går meget bra om dagen.
Vi sier det igjen, skal du ha jakthund så velg en hannhund. Skal du drive oppdrett så velger du tispe.
Det er en myte att tisper er lettere å få til.
Ved valg av hannhund så slipper du løpetid og innbilt
svangerskap.
Hannhunder er etter mitt syn mer stabile. Får du en god
hannhund har du en mer stabil hund.
Hvorfor skriver vi dette? Jo, vi i avlsrådet ser det trengs
flere hannhunder til avl for å holde den gode bredden vi
har. Hamiltonstøveren er en frisk og fantastisk rase.
Når vi ser på Hamiltonstøveren bakover i linjene så er
det de samme hundene som går igjen, derfor er det viktig
for oss å få flest hannhunder inn i avl, tisper også!!
Vår bønn er til dere som har eller kjenner til gode Hamiltonstøvere, stimuler flest mulig til å gå en prøve eller to.

Njch R Sacha til Asle Rundberg tlf 92810481 1 kull tidligere jaktpremierte avkom (Jalle til Ivar Ellingesen)

Njch R Fia til Eivind Christiansen 99643018 ( Rödstamons King til Ivar Ellingsen)
Sverige:
SDch Trittbergets Diana til Fredrik Nordin 46730505771
(Guffen til Gunnar Hartman) Fina til Christer Andersson
stovarkongen@hotmail.com (Guffen til Gunnar Hartman)
Avl/innkryssing av Finskstøver
Dette kom opp som en sak og et forslag fra flere personer før årsmøtet i ringen våren 2016. Det ble avholdt en
avstemming på årsmøtet hvor et klart flertall gikk inn
for å sende dette videre til avlsrådet. Det er vel ingen
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Husk at det er ikke titlene som avler. Derfor er det viktig
att nettopp din hund bør gå på en prøve!
Dette er viktig for fremtidig bredde og utvikling av Hamiltonstøveren.
Noen hannhundeiere roper høyt om att deres hund ikke
blir brukt i avl, dette beklager vi sterkt. Kanskje din hund
har søsken som allerede har blitt brukt opp?
Det er flere hannhunder som er meget gode, som står
ubrukt både her hjemme og i Sverige.
Bør vi fryse ned sæd fra hunder som ikke blir benyttet i
avl?? Dette er for vår del ett sterkt ønske!!!
Kanskje Ringen sponser oss til dette formålet??
Håper noen vil prøve litt utradisjonelle linjer av det som
er igjen av det i Sverige.
Her er noen få som kan være aktuelle å bruke. Det finnes
flere som kan sjekkes ut på hamiltonstovare.se under avl.
S55710/2009 Marsjöbäckens Grim (Står i Norge)
SE45819/2012 Lörvpösens Swix (Rev)
SE44118/2012 Göingebygdens Astro (Rev)
Ellers er vi inne på å få inn nytt blod i form av innkryssning med for eksempel Finskstøver. Dette er en lang vei
å gå, da Svenskene ikke er på nett når det gjelder dette,
men dette vil komme uansett om ikke lenge. F.C.I er nå
inne på å løsne på kravet for å blande raser som er like
for å beholde bredden og den genetiske variasjon. Så
kanskje vi i fremtiden bare kan søke NKK om å krysse
feks. Hamilton/Finskstøver?
Snakket med lederen for den Svenska stövarklubben han
kunne fortelle at de ville heller bruke sine nasjonale raser, Gotland, Småland og Schillerstøver.
Planer om kull, tips for tispeeier og hannhundeier.
Tispeeier:
Vurderer du kull på tispa di så kontakt avlsrådet i god
tid før løpetid, så dere i samråd kan finne frem til flere
aktuelle hannhunder. Det er viktig at tispa er i god fysisk
form fram mot løpetid, men ikke driv hunden for hardt
da det også er viktig at de har mye overskudd for og ikke
forskyve løpetiden sin eller gå tomme!
Noen stikkord:
1. Løpetid. De fleste tispene løper 2-3 ganger per år. Løpetiden starter med en blødning.
2. Parring. Normalt kan parringen begynne fra 9-10ende
til 17-18ende dagen fra løpetidens begynnelse. Beste
tiden er mellom 11-14ende dagen. Blødningen har da
blitt svakere i fargen og kan nærmest være fargeløs.
3. Timing. Parring bør skje minst to ganger, men absolutt ikke mer enn seks (helst færre) dager mellom
første og siste parring. Tispen frigjør flere egg og kan
bli befruktet flere ganger med flere hannhunder. Jo
senere parring, jo større valpekull.
4. Viktig! Når hundene skal pare seg er det viktig at
begge hunder er luftet på forhånd og blitt kjent med
hverandre.
5. Ikke glem å opprette paringsavtale med dato for paringene, bli enige om priser for paringen og levende
valper og når dette skal betales. Vanligvis skjer den
endelige betalingen for hannhunden i sammenheng

med at registreringspapirene underskrives av hannhundeieren.
6. Når det er gjort, kan du kun håpe på at tispen din blir
drektig og sette et stort kryss i almanakken på det 63.
døgnet etter den første paringen, med en viss reservasjon om at valpene kan bestemme seg for å titte ut litt
tidligere enn dette.
7. Det er viktig å huske på når paringen er skjedd, at
du passer på at tispen din har en avlsforsikring, som
dekker en del av kostnadene hvis det skulle oppstå
forløsningskomplikasjoner.
Hannhundeier:
Det bør alltid settes opp en skriftlig paringsavtale som
underskrives av både tispeeier og hannhundeier før paring. Da unngår man misforståelser og diskusjoner i ettertid.
Noen stikkord:
- Det er du som bestemmer om din hannhund skal brukes i avl eller ikke, og når. Du har lov å si nei og det
er lov å be om mer informasjon om tispen.
- Hvis hannhunden er gammel, eller man vet at slekninger av hannhunden har vært sterile kan det være
lurt å teste sædkvaliteten før man starter prosessen
med paring.
Det aller vanligste er at tispeeier reiser hjem til hannhunden. Noen hannhunder kan ha vanskelig for å prestere i
fremmede miljøer, mens noen får det til uansett. Første
gangen vet man ikke hvordan det går, og det er lurt å la
hannhunden få ro rundt seg, og den tiden han trenger,
slik at han ikke blir stresset. Det beste er å få det til på
”den naturlige måten”, hvis ikke spesielle fohold (hensyn til tispa, lang avstand osv osv) tilsier noe annet. Det
er derfor viktig at hannhunden blir gitt de beste forutsetningene for og ”få det til”. Noen ganger får man en paring i løpet av minutter, mens andre ganger tar det timer,
kanskje dager før de får det til. Kanskje bruker også tispa
litt tid på å bli klar. Husk at det er naturen vi jobber med.
Når paringen er overstått er også hannhundens arbeid
gjort. Han kan slappe av, mens tispen og tispeeieren drar
hjem for å vente. Hvis alt går som det skal, dukker det
opp et kull med små valper om ca 2 mnd.
Avlsrådet ønsker alle Hamiltoneiere med familier en
fredfull jul og et riktig godt nyttår!

Herlige småtroll.
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En jakt dag med Trond Revhaug
- alias reven alias kongen av Hamilton
Ei uke pr år blir en gjeng samlet for ei uke med harajakt,
og sosialt samvær, og det er vel akkurat det vi gjør. Vi
jakter hara og har det gør trevli.
Jeg har vært med Trond ved ett par andre anledninger
med R-Roma, og det har vært både lærerikt og artig.
Roma var ei jævla bra bikkje, men i dag skal jeg væra
med villige Vera, eller bare Vera.
Vera er ei ung bikkje ennå, og det er ikke alt hu gjør som
Trond er like imponert over he he. Når vi går ut denne
dagen er det med en liten, viss nervøs stemning mellom
bikkje og eier. Det er visst noe som lukter veldig godt
oppi lia der, eller lukter no veldig. Nok om det. Vera står
imot fristelsen, og vi finner fot. Trond kan nå roe seg
noe ner, og vi får laga oss en værme. Vi prater om mye
rart, eller Trond prater og jeg lytter. Det blir som regel
sånn. Tia går, og Vera reder ut av foten. Plutselig hører
vi det vi alltid lengter etter. Uttaket/ beskriket. Bikkja
jager med ett hærlig mål, men fortsatt noe usikkert. Det
er ikke den beste vitringa denne morran. Det har frøsi
på litt her og der, og du kan faktisk høre på losen når ho
treffer partier der vitringa står bedre enn andre steder.
Vera holder pusen på beina ganske så imponerende, men
fortsatt venter jeg på det siste trøkket i losen. Det går en
time og det går to. Selvfølgelig med litt tap her og der.
Kan jo ikke skryte for mye heller. Det er da det skjer.
Jeg sitter i veien,(Trond var redd for veitap) og ser sola
begynne å tine opp veien. Kanskje detta kan hjelpe på
i skauen også tenker jeg. Vera retter ett tap oppi lia der
pusen har vært att og fram ved flere anledninger, og nå er
det trøkk i losen skal jeg fortelle dere. Det er artig å følge
med på åssen losen har skifta takt. Nå er det Vera som

Her har vi sjølveste’n Kongen og RS Kaluha.

styrer, pusen prøver fortvila å lure denne rakker bikkja,
men ikke nå. Nå framstår hu som ei voksen bikkje, jeg
syns jeg har hørt før. Det går rett ut, for så å snu å komme
rett imot oss. Det blir stille i noen sekunder, og så er hu
på igjen. Jeg lurer no veldig på om Trond ikke klarer å
se denna skapningen som har tura rundt han opptil flere
ganger, men men tenker jeg. Det er da artig å høre på au.
Vera ligger tett på haran nå, og det er såpass så jeg tror
han skal vise seg hos meg, men den snur litt inni tetta og
forsvinner opp i lia igjen, og mot Trond. Den passerer
kongen av Hamilton for endte gang, og jeg lurer da på
om vi ikke må døpe om navnet hans. Det hadde jo vært
artig å få skøti en hara for denne bikkja i dag au, og da
jeg sitter og håper som mest kommer det ett skikkelig
beskrik i losen som får håra til å reise seg på kroppen, og
i det samme smeller det jaggu oppi lia der. En fin morgen
har blitt til en fin fin dag, og det er en fornøyd jeger og ei
sliten bikkje jeg møter oppi lia.
I dag har ho tatt di første store skritta til å følge etter mor
si, så får vi se hvor langt ho kommer.

En vintekledd hare...er et vakkert skue.
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Roger

Tett på...

Harajeger’n Bjørn Anders Fredriksen
Jeg heter Bjørn Anders Fredriksen, er 52 år, jobber i Veidekke. Samboer og bor i Trondheim.
Hva var det som gjorde at du startet med jakt med drivende hunder, og hvor gammel var du da du begynte.
Jeg har ikke vokst opp med harejakt og hund, men mye
ute i friluft . Ble med ut og fikk prøvd jaktformen med
en finskestøver de første gangene. Tanken på egen hund
ble etter hvert sådd og drev å vurdert for og i mot. Har
nå hatt harehund de siste 10 åra. Er vel ikke den typiske
harejeger som streber etter lostid og titler. Har trådd inn
i dommerstanden så får høre litt forskjellige hunder i
skogen
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?
Valget av rase er ganske tilfeldig, endte opp på Hamiltonstøver. Kom over et kull på Støren hos Olav Reitan.
Fikk faktisk den tispehvalpen jeg hadde sett meg ut.
Samboeren har en Lundehund og de 2 hundene går
kjempegodt sammen.
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.
Har bare hatt 1 harehund, Nuch Ronja, etter Thurdrevets
Thurbo og Kaisa. En flott hund i heimen, litt opp og ned
på jakt men har stort sett fungert greit til mitt bruk. Hun
er jaktpremiert og er utstillingschampion.

Hva mener du skal til for å få til en bra drivende hund?
Er vel tid ute i skogen som må til for å få en bra hund
Hva synes du om utstillinger og jaktprøver for hundene våre?
Mener at både jaktprøver og utstilling må til for å fremme avl. Vet mange mener at utstilling er noe herk. En
pent bygd hund har forutsetning for å fungere i skogen.
Syns det er en fin sommersyssel, man treffer likesinnede
og ser flotte hunder.
Kanskje du har en liten historie om en god jaktdag som
du vil dele med oss.
Tja ….har mange fine dager i skogen med Ronja, men
også mang en frustrerende dag. Hadde noen flotte dager
på Dønna med en ganske ung Ronja. Los ble det masse
av. Kom jaggu biløpere og losharer i skjønn forening.
Den ene dagen ble det skutt 2 før endelig losharen datt.
Litt spesiell opplevelse da Ronja kom inn på fallet og
nappa med seg haren uten å stoppe, så skytter måtte slippe hagla og hive seg etter hu for å fange hu.

Ronja.
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NJ(D)CH RS Krilla
Krilla kom til oss høsten 2015 fra oppdretter Rune Sliper.
Rune hadde valgt å kjøpe henne tilbake etter spesielle
omstendigheter.
Vi var raske på pletten å viste vår interesse for Krilla.
Vi visste at disse hundene var bra og valgte å ta hente
henne på prøve en stund. Vi har ikke angret!
Krilla hadde ord på seg for å være hard mot andre hunder. Dette tok vi hensyn til og passet henne godt så hun
ikke skulle komme i konflikt med andre hunder, men det
viste seg at Krilla var en snill og sikker hund.
Hun er nå barnas favoritt og er snill mot både katt og
andre hunder. Hun er en typisk innehund som kan være
løs inne uten att det trengs oppussing etter en dag alene.
Vi var meget spente på den jaktlige delen. Det ble noen
tunge og kjedelige turer i førsten, men så våknet hun
skikkelig til utpå høsten/vinteren. Hun drev haren med
ett herlig mål og målbruk.
Vi valgte å melde henne på jaktprøve og det gikk meget
godt, 120 min uten noterbare tap. Vi var helt ville av
begistring!! Da var hun klar for elite!! Vi klemte til og
i Feb. 2016 så startet vi henne på Buskerud harehund
klubb sin vinterprøve.
Første dag startet godt med raskt uttak, men det var kaldt
og vitringen var ikke på sitt beste. Vi koblet å flyttet oss.
Hun tok ut en ny hare, da hørte vi med en gang att dette
kunne det bli noe av. Hun kjørte sine 120 med noen tap!!
Spenningen var stor til neste dag!!

Nytt uttak kom og nå hørte vi igjen det glade målet til
Krilla. Solen hadde kommet opp å varmet opp oss, bakken, hare og hund. Nå var vi veldig spente. Tiden gikk
og vi så på klokka, nå må det da vel være 120 min snart?
Så kom dommeren å gratulerte oss med 1. premie. Lettelsen var stor og vi var så glade.
Turen fra Sokna til Hokksund gikk rimelig lett. Som kronen på verket så ble Krilla prøvevinner på denne prøven.
Neste prøve tok hun på barmark tidlig i denne sesongen
i Ljørdalen. Det ble også en 1, premie.
Nå kan hun smykke seg med tittelen NJ(D)CH.
Hilsen
Eskil og Vidar i Harefallets kennel

Neste dag møtte vi vår dommer i Sokna, kaldt som, ja!!
Dagen startet som dagen før. Rimelig raskt uttak og los i
45 min og dødtap i en liten dal der det var kjempe kaldt.
Vi valgte å flytte oss igjen!!

Fornøyde karer :)
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Dronninga.

«Min» første hamiltonstøver!
Av Carl-Johan Rimstad
Jeg tør nesten ikke å si det, men den første hamiltonstøveren som sto i mitt eie het Stella og ble registrert på
meg i 1960. Tenke seg til, 1960! Ja, jeg innser det du
tenker akkurat nå, at jeg bare er….. unggutten, …..for
det var vel det du tenkte?? Vel, vel, jeg har noen år på
nakken, da. Men jeg kan i hvert fall skryte på meg at jeg
har fått god tid til å bli kjent med denne rasen. Her ser
dere registreringspapirene med Stellas anetavle som det
så fint het den gang:
Oppskriften til gode jaktbikkjer på den tida var innavl!
Det ser vi eksempelet på her. Lasse 2340 K går igjen
på både mors- og fars-sida i tredje ledd. Dagens avlsråd hadde ikke akkurat jublet til dette! Lasse tilhørte en
fyr som het Gunder Skriung som hadde gjort det som
ikke så mange gjorde på den tida; starta på prøve, og
Lasse hadde vunnet Nordmarksprøven i 1948 og høstet
en mengde topp-premier på utstilling, til og med i Stockholm. Om Skriung tilhørte «fiffen» skal være usagt, men
det var vel ikke hvem som helst som så seg i stand til en
Stockholmstur for å delta på utstilling. På de tre generasjonene som er oppgitt i Stellas anetavle, så ser de av
dere som kan litt om det å beregne innavlsgrader, at hun
allerede her har en innavlsprosent på 3,125 %. Hadde vi
tatt med en to, tre generasjoner til i beregningen, så ville
tallet fort ha gått til himmels. Bella II for eksempel, til
Opperud som hadde Mjøslias kennel, ble unnfanget etter
at moren ble paret med bror til hennes far, altså onkelen.
Men sånn var det den gangen. Tidene forandrer seg, og
forståelse og kunnskap med den. I dag har de fleste innsett at de negative sidene ved innavl er langt større enn
de eventuelle positive. Sett med dagens øyne, var det ekstra ille at dette ble drevet over lang tid.
Det var som dere forstår en svært så stolt niåring som
fikk si første harabikkje i 1960. Skjønt bikkja var vel

egentlig faderens selv om den sto i mitt navn. Hagle hadde pjokken ennå ikke fått. Men fatter’n var aldri sein om
å legge skudd i børsa, så hva gjorde vel det? Spenninga,
men samtidig tryggheten ved fars buksebein, holdt i
massevis, og etter sigende var det visst aldri nei i min
munn når jaktsekken ble pakket.
Hva husker jeg så om denne Stella? Reveloser, og atter
reveloser, og mang en gang kunne jeg løpe stolt bort og
løft rødpelsen opp etter halen. På hara var hun så som
så, og jeg kan ikke erindre at det ble skutt særlig mye
hara for henne. På 60-tallet var rådyrstammen betydelig
mindre enn i dag, men dukket det en sjelden gang opp
et dyr med klauer, så sa hun ikke nei til det heller. En
spesiell episode husker jeg godt. Vi var på laksefisket
vårt i Numedalslågen. Mens vi styrer med garna hører
vi Stella komme jagende, og ut i elva styrter det et rådyr som svømmer de flere hundre-meterne det er over til
den andre sida. Stella hadde i den anledningen slett ikke
vannskrekk. Hun svømte resolutt over i den strie elvestrømmen. Det tok sin tid og strømmen dro henne langt,
langt nedenfor der rådyret landet. Men hun brukte ikke
lange tida langs elvebredden før hun hadde strengen, og
losen fortsatte. Etterpå måtte vi hente henne med bil på
den andre sida. Ting var ikke så nøye på den tida, verken
slipptider eller annet.
Ellers så var det å si om Stella at hun var ei matglad
dame, for å si det forsiktig. Kom hun seg løs så var det

Hamilton for alle penga i mer enn 50 år! Carl-Johan med
Jessi og Glaskogens Zita.
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mat som gjaldt, og hun søkte rundt i naboskapet for å
tilfredsstille sin glupske kjeft. Akkurat den egenskapen
er etter min erfaring slett ikke er avlet bort. Hamiltonstøvere, de elsker fortsatt mat!
Hvor gammel denne Stella ble, kan jeg ikke med sikkerhet si. Jeg mistenker at hun fikk noen år ekstra på grunn
av den unge førstegangs-eieren. Jeg erindrer at fatter’n
til min engstelse ofte uttrykte sin misnøye. Var dette ei
bikkje det var verdt å ha? På et eller annet tidspunkt ble

hun i hvert fall erstattet med en hygenvalp som senere
ble en fremragende hund og som jeg skjøt min første
hare for. Men det er et annet kapitel. Gode og dårlige
bikkjer fins i alle raser, og selv hamiltonstøvere har noen
dårlige representanter. Stella var vel en av dem, men en
lærer noe av sånne bikkjer også. Etter at jeg litt mer selvstendig vendte tilbake til rasen en gang på syttitallet, har
jeg glemt Stellas mange feiltrinn og forblitt den overbeviste hamilton-entusiasten dere vet jeg er i dag.

Hamiltonringen - 30-års jubileum 2018
Frank Ottar og undertegnede fikk i oppdrag å finne egnet
plass for treffet vårt i 2018, og det er nå i boks.
All den tid vi begge er fra Vestfold var det jo naturlig og
legge treffet her i Vestfold da vi ikke kunne finne ut at vi
har hatt treff her tidligere.

Vi kontaktet Vestfold Harehund Klubb for å høre når
de skulle ha utstilling, i 2018, fikk her til svar, i mai på
Vindfjelltunet Gjestegård som ligger på Steinsholt i området (Skien/Lardal/Svarsta ) for dem som ikke er kjent
her i Vestfold.
Vindfjelltunet har en fantastisk beliggenhet som burde
passe alle harejegere, med muligheter for rom, bespisning, campingplass, møterom, grilling. Vi fant ut at dette
måtte være ett utmerket sted å feire vårt 30`s jubileum.
Dette er ment som en liten opplysning, vil bare komme
med litt info i god tid, vi kommer tilbake med nærmere
dato.
Øystein

Idyll.

Vindfjelltunet Gjestegård.
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Damekampen 2016
Da er årets Damekamp vel i havn.
Det ble også denne gang en koselig prøve, takket være en gjeng
med trivelige jenter og damer.
Vært å merke seg, er at ikke en
eneste reiste før siste hund var
fotografert etter premieutdeling,
mange timer etter kobling (som
vanlig). Regn med fallende temperatur gjorde greie forhold, som
gjenspeilte seg i noe bedre premiering. Det var noen riktig bra
prestasjoner og en stor gratulasjon er på sin plass. Honnør også
til arrangør, dommere og alle som
bisto. Dette er et bra tiltak.
Hamiltonringen gratulerer med
flotte resultater!

1. plass Belger du Nord Elsa og Marianne Mørch Grahn, 2. plass Monty og Caroline
Olsson og 3. plass Hein og
Anne K. Ødegård.

Her er Tonje Bakke med sine gode venn SR Kompis.

Her er hele den flotte gjengen samlet.

29

De Nordiske Jakt - og fiskedagene
i Elverum 2016
Det var superkoselig å se såååå mange hamiltonvenner
også på Elverum. Fikk faktisk litt sånn treff følelse også
denne gangen. Var litt uggent vær noen av dagene, men
det stoppet ikke hundefolket....her i ringen er det ingen
godværsjegere, så alle var like blide og så klare for å ha
det fint ilag ;) ;)
Totalt besøk innom på jakt og fiskedagene dette året var
31 785 personer, det er ikke til å kimse av. Det herligste
av alt er at dette er virkelig glade dager, her ser du ikke
et surt fjes....det er så DEILIG det!!!
Totalt 850 hunder på jaktutstillingen på lørdag er jo helt
fenomenalt, av disse var det 5 Hamilton som ble stilt.
Flotte hunder alle sammen. Koloåsen`s Boss til Per Erik
Hanstad fikk cert og ble best i rasen. Bilder og resultater
av alle hundene kommer lengre ned.

uuur ;) ;) Itte sænt Roger ;) Nye og gamle hamiltonvenner og andre hundevenner var innom, de drakk litt kaffe,
fikk skravlet litt og noen kjøpte også med seg effekter.
Alt i alt en fin dag på hamiltonstanden vår. På campingen
etterpå var det også livat, men med litt roligere former på
lørdag, enn det var på fredag. Vi bestilte oss pizza...godt
drikke hadde vi.....så vi koste oss glugg vi :)
Takker alle som var der for gørfine dager. Håper vi sees
også til neste år!!
Dere er KNALL!!!!
En finfin gjeng å være på tur med :)
Gratulerer til alle med flotte utstillingsresultater :)
Her kommer bilder og resultater :

Vi hadde også en utrolig fin dag på standen, noen av oss
litt mer slitne enn andre, men slik er det å være på tuu-

Koloåsen`s Boss til Per Erik Hanstad fikk Exellent, 1 konk,
CK,CERT, 1 BHK og ble BIR.
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Nipa`s Jago til Arne Kristian Horten fikk Exellent og 1 konk.

Rb- Aya til Fredrik Carlsson fikk Very good og 2 konk.

Am- Tanja til Kjell ola Stubsveen fikk Exellent, 1 konk, CK,
CERT, 1 BTK, og ble BIM.

NJ(D)CH Ronja til Svein Arne Holthe fikk Exellent, 1 konk,
CK og 2 BTK.

humorhjørnet
Er dere enig her... kjære hamiltondamer?

Jeger- og fiskerforeningen i vangsbygda hadde 10-års
jubileum med stor fest med mye god mat og drikke.
Hustruer og andre kjente var invitert til festen.
Utpå kvelden hadde det seg slik at flere av jentene
satte seg i en krok for seg selv og lot skravla gå.
Eneste ugifte var Haldis, og hu ble erta fælt for det.
“Du vil da vel itte si at du ældri har fått det som mannfolk harå by på, Haldis?”
“Tja, dere kan jo spørre mannfolka deres når dere
kommer hjem,” svarte Haldis ;)
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Hamiltonringens effekter
Vil du bestille, så kontakt meg på mob 948 93 061
eller på e-post: hilde1969@outlook.com
Produktene, frakt og porto betales før utsending,
til kontonummer 1822.28.99776.
Husk å merke giroen med hva innbetalingen gjelder.

Caps uansett trykk kr 200,Nøkkelring kr 50,-

Krus kr 100,-

Hamiltonboka kr 100,-

T- Skjorte kr 200,-

Med trykk på ryggen

T- Skjorte kr 200,-

Sort og grå!

Sort fleecejakke
kr 350,-
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Kjempegod

collegegenser m/rund
hals kr 250,-

Fra valp til jakthund....
Del 2 - Skogstilvenning og innjaging
Fra tid til annen så dukker spørsmålet om hvordan man
skal forme bikkja til en jakthund opp. Det er nesten like
mange metoder som bikkjeeiere, men at bikkja må ut i
skauen og bli skogsvant er et grunnleggende trekk man
ikke kommer bort i fra. Her er mitt forslag.
Jeg skriver mest om valp og unghund her, for de er på
det mest lærenemme stadiet av sitt liv. Det du gjør av
dressur og trening fra hunden er 2-12 måneder gammel
er uvurderlig for hvordan du vil forme din hund. Likevel; gode vaner kan med tålmodighet også den voksne
hunden lære.
Velg valp fra linjer og kombinasjoner som du føler har
forutsetning for å gi jaktbare avkom. Når man skal velge
valp fra et kull så er det greit å vite at det finnes en god
del arvbare momenter valpen får fra foreldrene og linjene bakover. Forskning på Landbruksskolen i Ås har
påvist dette. Dette er:
Arvbare momenter
- Søket
- Drevsikkerheten
- Drevmåte/fart
- Mål/hørbarhet
- Losføring/nyansering
- Samarbeid
- Jaktlyst
I større eller mindre grad. Dette er faktisk flere av momentene som bedømmes på en jaktprøve for støvere!
For mer om disse momentene; se på NKK sine sider.
Losen/målet/bjeffinga til bikkja er et av punktene vi
mennesker ikke er herre over, men som vi gjerne vil skal
være bra. Det ligger latent hos hunden og blir som det
blir. Selv om det finnes arvbare momenter kan vi påvirke
mye av utviklinga til bikkja tross alt. Søket for eksempel; det kan formes/stimuleres ved å trene på dette fra
valpen er purung.
Skogstilvenning og grunndressur skjer på samme stadium i valpens liv, det vil si fra det øyeblikket den kommer
i hus. Først må den jo få bli kjent i sitt nye hjem, men det
er oftest gjort på et par dager. Målet med skogstilvenning er å få ei trygg bikkje med et godt søk, og med god
kontakt med hundefører.
Skogstilvenning
Venn valpen tidlig på i skogen. Ta minst en tur hver helg
og en gang midt i uka. Den skal lære seg skogens lukter og lyder, utvikle muskulatur og balanse, venne seg
til skogbunn og vegetasjon, og den får både fysisk og
psykisk trim og stimuli. Ta den med en plass der dere

Stolsekk og bålvarme....er et must :)

kan være noenlunde uforstyrret for folk og fe. Gjerne i
et viltfattig område, da jaging ikke står på agendaen for
en to måneder gammel valp. Den er hverken fysisk eller
psykisk skikket til det. Velg et lett, flatt terreng slik at
valpen ikke belastes unødig, eller finner uoverkommelige hindringer som vil skremme den. Gå med hunden
i bånd til du finner en egnet plass i skogen å slippe den
løs. Vis valpen at her har du tenkt å bli, ved å sette deg
ned og finne fram kaffetermosen og gjerne ei bok om
dette emnet!
Og.....Bruk stolsekken!!!!!
Kanskje vil valpen svinse rundt deg bare fem meter
unna, kanskje legger den seg ved siden av deg og pistrer
litt. Hvis den gjør det - ignorer den! ( Den er IKKE der)
Valpen kan være litt engstelig for det nye, og om du gir
den klapp og kos og trøst da - ja så risikerer du å bekrefte
for valpen at JA, skogen ER farlig...! Du skal gi valpen
trygghet ved å være tilstede; rose, men aldri trøste.
Hvis valpen er trygg, nervesterk og noe egenrådig - så
vil den utforske nærområdet. Snuse rundt, se, lytte, filletygge en pinne 10 meter unna deg. Løpe etter en sommerfugl, for så å komme i full fart inn til deg. Da kan du
rose og kose valpen litt, kanskje en godbit, det er nemlig
den spede begynnelse på god kontakt i skogen. Og det
viktigste; valpen fant deg der den forventet å finne deg....
Det er viktig!
Forts. neste side
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De første turene behøver ikke være mer enn halvtimen
før du kobler bikkja og lar den snuse seg baksporet hjem.
Det danner grunnlaget for ei bikkje som følger baksporet sitt hjem etter endt drev, og det vil vi ha. Etter noen
turer vil valpen øke aksjonsradiusen, kanskje bli borte et
minutt eller to. Muligens sitter den bare bak ei gran 30
meter borte og massakrerer ei kongle, men likevel, det er
bra! Noen gjør et slag i terrenget rundt deg, og kommer
glad og lykkelig tilbake til deg. For den vet hvor du er!
Gå sakte
Etterhvert kan du vandre litt i terrenget med valpen løs.
Du slipper den da på et høvelig sted og lar den søke
ut. Bli hvor du er til valpen kommer tilbake, da kan du
«støtte» den ved å bevege deg i den retningen den kom
fra. Som regel vil valpen da løpe full fart i den retningen.
Men gå sakte! Noen få skritt i slengen kanskje. Med det
samme valpen er ute av syne, stopp opp og bli der den
sist så deg. Når den kommer tilbake, støtt den igjen ved å
følge på sakte og rolig. Du må ikke flytte deg mye mens
valpen ikke ser deg, da kan den bli redd når den ikke finner deg der den tror du er. Jeg kan ikke få understreket
dette nok, da mange støvere oppviser et altfor snevert
søk i skogen, og det vil vi ikke ha.Vi har alle en felles
oppgave med å utvikle søket hos støverene våre.
Innjaging
Innjaging skjer på et senere tidspunkt i valpens liv. Avhengig av valpens utvikling kan man begynne med det
i alderen 5-12 måneder. La det være en glidende overgang fra skogstilvenninga. Før eller siden på deres rolige
vandring i skogen vil valpen komme over vilt. Enten i
form av en fersk fot (duftspor der viltet har stått og gått),
eller at valpen uforvarende støkker ut en hare eller et
rådyr, eller får overvær av vilt. Kanskje vil valpen løpe
etter, og muligens vil den første, korte losen være et faktum! Da skal du bare stå der og nyte, og gi Den håpefulle
skikkelig ros og kos når den kommer inn!
Noen ganger er det ikke sikkert det kommer en lyd fra
valpen når den følger viltet, det kan ta litt tid før «los-reléet» slår inn. Er du så heldig at det har vært et lite jag og
den kommer inn, så støtter du nå valpen ved å følge på i
den retningen dyret forsvant. Da er valpen plutselig verdens tryggeste lille tøffing, og vil ta beinveien etter og
forbi der den først la av og kom til deg. Kanskje er det da
losen starter opp for alvor! Igjen, ikke fall for fristelsen
til å gå etter losen. Bli der valpen sist så deg, samme om
du ser/hører losen dårlig. Hunden SKAL kunne returnere i sine egne spor tilbake til deg. Du kan selvfølgelig
gå opp på den lille haugen eller til den lille lysninga like
ved, bare du raskt kan komme deg ned til sporet valpen
fulgte. Bruk gjerne Garmin Astro for å ha kontroll, det
tåler selv en 5 måneder liten valp fint, i korte økter.
Hunder vil instinktivt søke mot værdraget, så husk å gå
mot vinden der det er mulig, ellers kan du oppleve at
hunden stikker i motsatt retning av deg.
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Finnes det noe mer vakkert.....

Kroppsspråk
Du kan fint lære bikkja å tolke kroppsspråk, der er hunder
eksperter fra naturens side! Vend deg alltid med kroppen
den veien du vil hunden skal søke, og gjerne pek med
armen dit du vil hunden skal gå. Forsterket med to museskritt i den retningen, så kan du lære å styre hunden
på ganske lang avstand. Det er praktisk å kunne holde
kjeft i skogen, og likevel få bikkja til å samarbeide! Hvor
«irriterende» er det ikke å se haren i skauen 150 meter
unna, mens bikkja surrer med sitt i feil retning? Dette fiffige trikset er godt samarbeid, bikkja beholder initiativet
når den slår ut framfor deg, og det kræsjer ikke med:
Selvstendig arbeid
Jeg maser mye om at man må få til et bra søk på hunden,
og det skal jeg mase mer om videre nedover her. Hvorfor
det? Man kan jo få ut dyr ved å gå seg på en fersk fot eller rett på dyr i skogen, så blir det da los? Svaret mitt er:
Det er sjelden morsomt å prøve å postere på støkte dyr.
Det går rett ut og rett opp! Og hva om terrenget er av det
mer viltfattige slaget? Så derfor:
- Ikke fall for fristelsen til å sette en valp/unghund på
en fersk fot for å få et drev og høre los. Observerer du
dyr i terrenget så la hunden finne moroa sjøl. Slipp den
løs et stykke unna, og la hunden finne foten og eventuelt reise viltet med selvstendig arbeid. Blir den gang på
gang satt på en fersk fot så lærer den raskt at hundefører
er den som finner moroa, og du risikerer i stor grad å få
en «skopusser» med elendig søk.
Mange hundeeiere går altfor raskt i skogen med bikkja
løs. Det setter jeg en stygg svart strek under i tillegg til
kursiv tekst. Jeg har aldri skjønt vitsen, men kanskje er
det utålmodighet? Fører vil jo kanskje tenke som så at
snart tråkker vi over en fersk fot etter vilt, da stikker jo
bikkja likevel og det kan bli los? Da fratar man bikkja alt
initiativ, og den blir istedet veldig opptatt av hvor sjefen
sjøl befinner seg. Hva skjer? Jo, bikkja slår ikke ut, den
holder seg innen syns- og/eller hørevidde fra fører. Mange støvere har ofte begrenset søk fra naturens side, ikke
drep gode gener i bikkja ved å begå en sånn kardinalfeil.
«De lateste folka får de beste bikkjene»
Dette er et mantra som man kan smile av, men det er mye
sannhet i det! Der er det mye å lære av erfarne harehund-

folk. Jeg har tatt med meg «stolsekkmetoden» derfra og
en goooood porsjon tålmodighet. I kombinasjon med
gode gener så kan du raskt få en hund som gjerne slår
ut 500-700 meter i søk fra stolsekken, og som likevel
er innom og stempler hvert tiende minutt hvis han ikke
finner noe vilt. De kan også bli påvirket hvis du beveger
deg raskt gjennom terrenget, da kan de gå tettere innpå
deg og sjekker hyppigere innom. Har man behov for å
flytte seg raskt i terrenget så koble bikkja! Ha de kun løs
fra båndet når det skal trenes eller jaktes. DET skjønner
de!
Min konklusjon? Man får fortsatt den bikkja man fortjener…..
Repetér lærdommen - «timer i skogen!»
Når grunnleggende skogsvett er på plass både hos hund
og eier, så vil det bare handle om at hunden får øve i
skogen, og at den vet å finne deg igjen. Ikke peis på med
for lange økter før hunden er vel året gammel, de kan
fort bli slitne og vet ikke alltid sitt eget beste når de loser
på vilt! Hunder som jages inn på hare, gir deg en hund
med gode kvaliteter i skogen. Ikke minst med fotarbeid,
drevsikkerhet og definitivt tapsarbeid, men også søket.
Prat-prat-prat … Ti stille!
Ikke prat unødig til ei bikkje som er ute og arbeider. Gjør
den ting riktig, så hold kjeft. Ignorer pelsdotten så lenge
den er inne på noe glupt, istedet for å rose og oppmuntre
«ja-ja, flink bikkje, der har du foten ja, finn pus!» Med
stor sannsynlighet bruker du (uten at du vet det) den lyse
stemmen som bikkja forbinder med godbit eller favorittleken, og akkurat når den urutinerte bikkja var i ferd
med å lære noe, så kommer den som en strek bort til deg,
innmari lykkelig og forventningsfull… Shit happens!
Lostid
Hva kan man forvente av en ung hund? En hund på 5-7
måneder kan lose i noen få minutter, hvis den våkner i
den alderen. Vær tålmodig, oppvåkningen kan skje senere. Om en ettåring driver med los i 10-30 minutter så
er det helt greit, lostidene vil øke med alder og erfaring.
Det er verre om den samme hunden loser i 2 timer, da må
man begynne å holde igjen, eventuelt praktisere innkalling. Støverrasene har 120 minutter lostid for 1. premie
på drevprøve, og dette er normgivende for de støverne
vi skal ha.
Pass forøvrig på å ikke kjøre en valp eller unghund for
hardt, de er hverken fysisk eller psykisk skikket til det,
og senskader kan oppstå når hunden blir eldre.
Hva skal jeg si til slutt? Jo, egentlig er det vel slik at det
er bikkja som lærer OSS, ikke vi som lærer den. Og lær
av dine, mine og andres feil, det er nyttig! Og så må man
bruke mye tid i skogen, og da vil jeg gjenta mitt personlige mantra:
«TIMER I SKOGEN!»

Innkalling
Det er mange hundefolk som lærer bikkja innkalling ved
matfatet i valpens første to-tre måneder i hus. Og så må
det vedlikeholdes.
Muligheten for å kalle inn bikkja bør være en selvsagt
del av grunndressuren. Det er nyttig i mange jaktsituasjoner, feks ved jaging av uønsket vilt, lydighet skårer
man høyt på under jaktprøver, man rekker middagen, og
man kan berge hunden unna farlige situasjoner.
Det grunnleggende gjør du altså ved matfatet hjemme.
La valpen styre med sitt på stua (den må være våken
og opplagt og fortrinnsvis sulten) mens du i stillhet og
ute av syne forbereder et måltid til den på kjøkkenet, eller der du velger at bikkja skal spise. Ta fram fløyta og
blås et par kjappe støt. Da har du garantert vekt valpens
fulle oppmerksomhet! Rop eller si bestemt kom! (kom
hit/kom her - velg ditt kallerop og hold deg til det) og
når valpen da kommer så får den masse ros og kos og
du setter ned matfatet. Hvis valpen er av det småspiste
slaget så kan en pølsebit eller annen godbit gjøre samme
nytten. Med det samme valpen kommer så kan du gjerne
kommandere «sitt», sette ned matfatet og si «værsågod»
når den kan spise. Det er god dressurtrening, og valpen
lærer hvem som er sjefen.
Gjentar du dette med jevne mellomrom, også i voksen
alder, så kan du få ei bikkje som forbinder fløyta og/eller
ropet i skogen med noe usigelig positivt, ja enda bedre
enn å jage hare, og den vil straks oppsøke deg! Varianter
av dette kan trenes på plena, på åkeren med langline under båndtvangen, eller med praktisk bruk i skogen. Utvid rekkevidden pent og forsiktig, det er viktig at både
du og bikkja mestrer oppgaven. Det hjelper også veldig
godt at du er sjefen og bikkja vet den skal adlyde! Rangen må med andre ord være ubestridt.
Konsekvent dressur
Vær konsekvent i all dressur. Om du «tilgir» at hunden
ikke alltid gjør som du vil, så kan du dessverre forvente
at hunden tar vranglære og ikke tilgir deg siden du er
slepphendt og inkonsekvent. Om du roser bikkja hver
eneste gang den smetter inn døra etter en luftetur ute på
plena, etter at du har forlangt at den skal komme når du
sier det. Så vil det med 3-4 slike lufteturer daglig (i tillegg til gåturene), gjør at du antakelig har repetert bare
dette momentet alene til hunden tusenvis av ganger i
dens liv! Det er ikke tilfeldigheter, det er konsekvent og
nitidig arbeid/trening fra valpestadiet som belønnes ved
dette.
Når du trener og praktiserer dette i skogen så er det viktig
at du ikke alltid putter bikkja i bilen på første innkalling.
Da vil bikkja forbinde innkalling med at jakta er ferdig,
og det kan virke mot sin hensikt. Nei, la bikkja komme
inn, få masse ros, gjerne koble og sende den straks ut
igjen, eller koble den og gå hundre meter for så å slippe
igjen. DA lærer den at å kalles inn og kobles ikke nødvendigvis betyr slutt på moroa! Kanskje det er noe enda
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35

mer spennende der borte? Når hunden er godt opplært og
erfaren, så kan du senke skuldrene litt på dette området,
bikkja kommer som regel når den skal uansett.

En annen måte å trene innkalling på er å fløyte og kalle
på hunden når den likevel er på vei tilbake til deg. Hunden roses og belønnes når du kobler. Spiller ingen rolle
om hunden likevel var på vei inn, med positiv forsterkning av atferden vil dette bidra til en lydig(ere) hund.
Og prøv for all del ALDRI å FANGE bikkja etter at du
har fløytet og ropt. Løper du i tillegg etter ei bikkje du
har kalt på, og skjenner og banner, så kan du være trygg
på at du i løpet av sekunder har ruinert alt du har bygd
opp av tillit til fløyta - for alltid. Må du banne (og det må
man jo av og til), så stå i ro og gjør det med en lys og
hyggelig stemme!
Det er én ting til som kan nevnes. Hunder handler i ett
og alt ut i fra primærbehov, og EGOISME. Det vil si;
hunden gjør det den blir bedt om for å oppnå et gode,
eller for å unngå konsekvenser. Greit å ha i bakhodet når
man driver med dressur og skogstrening.

Her har valpen til leder`n vår sitt første møte med harepus.

Lykke til!

Ei lita historie
Her er ei lita historie om tispa mi, Frida (4år) hun har et
herlig gemytt og stor jaktlyst.
Søndag 23. okt, dro broren min(Jon Martin) og Frida
på jakt. Frida fant fot, og los ble det. Faktisk en av de
bedre losene denne sesongen, hare og hund ble filmet
flere ganger.
Utpå dagen var det dags for å koble. Tilfeldigheter gjorde at losen gikk nært bilen, og hun ble koblet. Men bikkja var ikke helt god å se på, skinnet var revet opp på
venstre framfor/skulder. Frida syntes ikke å bære preg av
alvoret og hoppet inn i bilen.
25 min senere var hun hos veterinær, rolig og sliten.
Skinnet hadde brettet seg bakover langs brystet og veterinær fikk undersøke. Muligens var kroppen full av adrenalin, men Frida var utrolig grei.
Etter operasjonen ble det turer til veterinær annenhver
dag, sårrens, noen ekstra sting osv. Frida sitter rolig på
bordet og «småjabber», etterpå logrer hun og setter hodet på skakke, «blir det godbit nå».
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I skrivende stund sitter vi hjemme etter operasjon del 2,
hudtransplatasjon, pga problemer med såret. Dette er en
tålmodighet for hund og eier, heldigvis ikke så ofte slikt
skjer. Uhell skjer jo i alle bransjer.
Men når uhellet først er ute, så er det veldig godt og ha
en hund med slikt herlig gemytt.
Mvh Lars Erik Støver

Årsmøte/ treff på Morokulien 2016
Vi gledet oss stort da vi hektet på campingvogna, og
satte kursen mot Morokulien. Alt av hytter som var reservert var jo revet bort, og det var flere som kom med
vogn og bobil. Dette tegnet til igjen å bli ei knall helg
sammen med hamiltonfolket, og det stemte vet du. Det
kom blide og trivelige folk ifra alle kanter av landet, og
det er så morro å se. Litt vanskelig ble det å få samlet alle
sammen på kvelden, da vi lå litt spredt.Men det gikk seg
da til på et vis.Det har vel heller aldri vært med så mange
damer med på treff, og det er trivelig. Håper for deres
del damer, at helgen sto til forventningene, og at det ikke
blir siste gang dere blir med på dette.
Det ble en sosial og trivelig fredagskveld, med både godt
drekke, skryting, skravling. Sikkert litt juging også, og
mye, og da mener je myyye latter og glede.
Det ble ikke så grusomt sent før vi tok kvelden, da vi
fikk et hint fra plassens eier om at vi var faktisk ikke
alene der. Vi hadde det jo bare trivelig vi, men veloppdragne som vi er, så tok vi kvelden.
Lørdag morgen kom, og folket var tidlig oppe og klar
for utstilling. Den første je møtte på, var go`gutten ifra
Trøndelag, han Trond Revhaug....han var allerede ute å
luftet bikkja si han. Flere gromminger rant på, og vi gikk
avgårde og fikk oss en grei plass ved ringen.

For en flott bukett med hamiltondamer.....Je skjønner itte at
dekk tør å la disse være så mye alene hjemme je hamiltonkara.....hint hint.

Det var en fin utstilling og det var mange flotte representanter av rasen vår på utstillingen som ble arrangert i regi
av Hedmark Harehundklubb denne mai-lørdagen.
Vil igjen få gratulere alle som stilte på utstillinga med
deres fine resultater. Da dagen var endt så var det ennå
litt tid igjen til årsmøtet vårt, så de fleste ordnet seg noe
å knaske på, det var jo ennå en stund til vi skulle grille.
Da det var tid for møtet, så møttes vi bortved en fin gapahuk, der det var en veldig fin uteplass. Det strømmet
på med folk, det som var av sitteplasser var opptatt, så
vi satte oss på noen trestokker nede ved dammen der vi.
Det ble et saklig og fint årsmøte. Hjertelig velkommen
ønskes til de nye i styret.
Det ble utdelinger av både diplomer, fat og andre gaver.
Her er bilder av de som ble tildelt fat:

AM Bajas NO 38145/14 Rasemester unghund 2015/16.

R-Ranja NO50415/11 N UCH Rasemester 2015/16.
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Prikken NO 39222/12 NJ(R)CH Årets Revehund 2015/16.

Ronja NO 35238/14 N J(D)CH Årets unghund 2015/2016

Zita NO 57738/11 N J(D)CH
Vinner Damekampen Morkheias.

SR-Kompis NO 52368/12 NS J(D)CH RR Årets Hund
2015/16.

Det ble etter møtet grilling og loddsalg, og hamiltonfolket gjorde det de er aller best på....nemlig å kose seg.
Når kvelden var omme og folket gikk hver til sitt, så ble det ganske så fort rolig rundt om på plassen.
De fleste brøt tidlig opp på søndagen. Vi og flere med oss reiste tidlig derfra,da vi hadde meldt på hundene på utstilling i Gräsmark i Sverige.
Til alle som møtte på Morokulien....Tusen takk for et flott arrangement og ei kjempefiiiin helg :)
Her kommer utstillingsresultatene fra treffet:

NO37629/15 Lådde. Eier: Knut Christiansen. Juniorklasse
Hannhund. Han fikk Very good og 1 Konk.
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NO44006/14 Voredalens Fant. Eier : Martin Godtfredsen.
Brukshundklasse Hannhund. Han fikk Exellent og 2 Konk.

SE17678/2014 Ullangårdens Stej. Eier: Roger Henriksen.
Brukshundklasse Hannhund.Han fikk Very good.

NO38542/14 Koloåsen`s Tryll. Eier: Per Erik Hanstad.
Brukshundklasse Hannhund. Han fikk Good.

NO52368/12 RR NS j(d)ch Sr Kompis. Eier Tonje Bakke.
Brukshundklasse Hannhund. Han fikk Very good.

NO39222/12 N J(R)CH Prikken. Eier: Geir Leversby. Brukshundklasse Hannhund. Han fikk Good.

NO46499/12 Hein. Eier Odd Lillerud. Brukshundklasse
Hannhund. Han fikk Very good og 4 Konk.

NO41423/13 Gjøvika`s GT Atom. Eier: Tore Vik og Asgeir
Guldbransen. Brukshundklasse Hannhund. Han fikk Very
good.
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NO38543/14 Koloåsen`s Boss. Eier: Per Erik Hanstad.
Brukshundklasse Hannhund. Han fikk Exellent og 1 Konk.

NO46914/11 N UCH N J(D)CH. Eier: Gunnar Hartmann.
Championklasse Hannhund. Han fikk Exellent, 1 Konk, CK,
1 BIK og BIM.

SE23779/2015 Spjutvikens Bojan. Eier: Ove Nerkvern. Juniorklasse Tispe. Hun fikk Exellent og 3 Konk.

NO40674/15 Rb- Aya. Eier: Fredrik Carlsson. Juniorklasse
Tispe. Hun fikk Very good og 4 Konk.

NO43189/15 Gr Deisy. Eier: Geir Raen. Juniorklasse Tispe.
Hun fikk Exellent og 2 Konk .

NO37632/15 Vera. Eier: Trond Revhaug. Juniorklasse Tispe.
Hun fikk Exellent , 1 Konk, CK, 1 BIK og BIR.
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NO55558/14 Hr Ritzla. Eier: Tore Hellingsrud og Odd Helge
Lie. Unghundsklasse Tispe. Hun fikk Exellent, 1 Konk og CK

NO 57738/11 N J(D)CH Morkheias Zita. Eier: Rune Briskodden. Brukshundklasse Tispe. Hun fikk Exellent og 2 Konk.

NO52370/12 Sr Orry. Eier: Stian Ruud. Brukshundklasse
Tispe. Hun fikk Exellent og 3 Konk.

SE37716/2011 Jälmådalens Trixi. Eier: Per.E. Aaslund.
Brukshundklasse Tispe. Hun fikk Exellent, 1 Konk, CK,CERT
og 3 BIK.

NO35238/14 N J(D)CH Ronja. Eier: Svein Svein-Arne
Holthe. Brukshundklasse Tispe. Hun fikk Very good og 4
Konk.

NO50415/11 N UCH R- Ranja. Eier: Øystein Sørhaug.
Championklasse Tispe. Hun fikk Exellent, 1 Konk, CK og 2
BIK.
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NO46020/10 INT N UCH N J(D)CH RR Rs- Kaluha. Eier:
Rune Sliper. Championklasse Tispe. Hun fikk Exellent, 2
Konk, CK og 4 BIK.

f.v. Jorun Wenche Østby med NO46914/11 N UCH N J(D)
CH Guffen som ble BIM. Arnstein Hagen som gjorde
en utmerket jobb som dommer og Trond Revhaug med
NO37632/15 Vera som ble BIR. Like blide alle sammen :)

Vi gratulerer hjertligst til alle sammen :) Takk for ei fin hælj :)

Helsing til fjella
Vil du ta med deg helsing til fjella
Du som ennå er lett på tå
Vil du helse til reinlav og røslyng
Der min fot ikkje lenger kan gå
Vil du sende meg bud når du er der
Vil du nøre din eld ved mitt tjønn
Vil du sovne på steinen -eg sov der
Vil du gje dei mi siste bøn
At dei kanskje kan hugse eg var der
At eg levde mitt liv der ein gong
Takke for alt eg fekk der
Syng dei min siste song
Vil du ta med deg helsing til fjella
Vil du helse og takke for meg
Vil du be dei å slette gjelda
For den rikdom eg stal steg for steg
-Vil du ta med deg helsing til fjella???
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Styret i Hamiltonringen
Frode Kjeldsberg
Veivoktersvingen 45 2090 Hurdal
Tlf.: 901 07 539

Styret
Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Roger Andre Henriksen
Vassbygda 205, 1866 Båstad
sarek91@msn.com
Tlf: 419 20 776.
Trond Revhaug
Dullumgrenda 104, 7630 Åsen
Tlf: 992 95 249

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

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

Kasserer:

Kontakt leder

Styremedl.:

Geir Leversby
Mikkelveien 19, 3055 Krokstadelva
geir.leversby@gmail.com
Tlf: 468 39 292
Frank Ottar Hansen
Vivestadåsen 59. 3174 Revetal
frottar@online.no
Tlf. 905 64 596

Terje Sandberg
2540 Tolga
bjorbekk@hotmail.com
Tlf. 913 009 52
Svein Arne Holte
Åsaringen 280. 7236 Hovin i Gaula
svei-ho2@hotmail.com
Tlf. 974 36 377

Redaktør:

Hilde Bakken
Ingebergbakken 10b 2323 Ingeberg
hilde1969@outlook.com
Tlf. 948 93 061

Hj.side:

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

Avlsråd
Eskil Nerkvern
2340 Løten
enhunter@hotmail.com
tlf 996 45 646
Terje Sandberg
2540 Tolga.
bjorbekk@hotmail.com
tlf. 913 00 952

Rune Briskodden
Eyvind Lyches vei 19 A
1338 Sandvika.
Rune.briskodden@spenncon.no
tlf. 469 63 856
Vara:
Morten Midtsundstad
Østre Gjesåsveg 275. 2280 Gjesåsen
tlf. 917 52 095
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Returadresse: Hamiltonringen v/Øystein Sørhaug, Beverveien 8, 3160 Stokke

