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NM for støver i Nordmarka 2017

Fra.v. nr 2 finskstøver RG-Betty til Rune Gjengedal – Norgesmester finskstøver Anja- Aris til
Rolf Syvertsen – og nr 3 hamiltonstøver Nipa`s Mia til Arne Steen.
Vi i hamiltonringen vil få gratulere alle eiere og hunder på det hjerteligste. Stor stas at vi fikk
tredjeplassen i dette Norgesmesterskapet. Gratulerer til alle som deltok både på DM og NM.
Mye god Hamilton i Norge. Vi setter så stor pris på alle medlemmers iver og deltagelse for
å fremme vår kjære rase Hamiltonstøver.

Hamiltonringen ønsker alle sine medlemmer
en riktig god jul og et godt nytt år!

Lederen har ordet
Kjære Hamiltonvenner
Ja, kjære medlemmer da er det igjen tid for ett nytt medlemsblad, og det begynner å dra seg mot juleeftan. Ja, tia
går så alt for fort når en passerer den 21. august.
Etter det jeg har fått med meg av hamilton på startstreken på vanlig ÅP prøve og EP prøver, så er det hyggelig lesning. Hamiltonstøveren gjør det som vanlig veldig bra på jaktprøver, og det er veldig artig. Det som er
litt skremmende er at det er veldig få som reiser ut med
champion hunda sine å konkurrerer. Vi stiller jo opp på
DM, men jeg skulle gjerne sett flere som reiser på EP
prøver å fronter rasen vår.
I år hadde vi med tre Hamilton til NM, og alle tre jaga
inn til 1 EP. En utrolig bra lagprestasjon som blei krona
med en plass på pallen. Vi gratulerer Nipa`s Mia til Arne
Steen med en fin fin tredje plass på årets NM.
Vi har i det siste hatt fokus på ett tettere samarbeid med
våre svenske venner, og etter ett møte 09.10.2017 i forbindelse med rasekampen i Kolåsen, så har vi staka ut
en retning i samarbeid med den svenske hamiltonforeningen.
Rasekampen blei vunnet av Sverige som slo oss med ett
fattig poeng, men vi fikk i år igjen rasemester`n sammenlagt. R-Rusken til Arnfinn Haugan tok også med seg
det svenske championatet hjem til Norge, så det blei full
klaff til Rusken. Vera til Trond Revhaug klarte også 1
EP, og det svenske championatet ble også med til Norge.
Guffen til Gunnar Hartmann var ikke så heldig første
dag, og fikk dessverre ikke ut, men dag to gikk han full
tid.
Neste år skal vi arrangere rasekampen, og den blir i samarbeid med Nord Trøndelag HHK lagt til Snåsa hælja
den 24 til 26 november, så det er bare å melde på hunda
deres og kvalifisere dere til rasekampen. Vi deler gjerne
ut mange nye champion diplomer på neste årsmøtet våres.

En siste formaning: Still hunden på jaktprøver, utstillinger, ta bilder og videoer, og skryt av rasen vår. Hilde og
Jon Martin tar mer enn gjerne imot stoff fra dere.
Til vi hørs igjen. Lykke til med resten av jakt og prøvesesongen, og ha en riktig god jul, og ett godt nytt Hamilton
år.
Med vennlig hilsen
Roger

Medlemskontigent
Vi i Hamiltonringen takker for ditt medlemskap i 2017 og håper å se deg som medlem i 2018 også.
Medlemskontigenten er kr 300,- og må betales inn på konto 1822.28.99776
HUSK!! Skriv navnet ditt i meldingsfeltet. Giro ligger vedlagt i bladet.
Skal du flytte/har du flyttet? Husk å melde adresseendring

Neste frist for stoff inn til stikka er 25 Mai !!!
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Fra redaktøren
Nå sitter du med siste stikka for dette i året i hånda ,
og jeg må få takke hjerteligst til de som har sendt inn
bidrag også denne gangen.
Ønsker at flere av dere vil bli flinkere til det etter hvert,
da det er det bladet er basert på, og uten bidrag fra dere...
ja, da vil det ikke bli noe blad da, og det vil vi jo ikke
ha noe av... vil vi vel??
Håper dere alle har hatt en fin jakt -og prøvesesong.
Vil få gratulerer alle med flotte utstillings og prøve resultater, hamilton er så absolutt med og det er deilig å
se. Hurra for det!!
Vi hadde ei fin helg på NM….veldig moro å se igjen
flere av dere ifra hamiltongjengen. Trivelige både folk
og dyr. Gratulerer til dere som var der med deres flotte
resultater.
Vi er jo nå midt i julestria, og har alle nok å henge
fingrene i, det er stress , stress og atter stress…..men
bare roooo ned, og husk å pust helt ned i magen. Jula
kjæm uansett den. Å hvert år, så kjæm den for fort (sa
kjærringa :) ) Nei, bruk heller mer tid i sammen, finn
på noe gøy. Dra med deg hu mor ut og lag engler i
snøen, og syng samtidlig en strofe at a av den samme
sangen. Hu kjæm tell å bli sjokkert…. Men vil elske
deg hemningsløst. Ja, det er så sant som det er skrevet.
Bare prøv!

Vil nå få ønske dere, alle mine hamiltonvenner ei riktig god og fredfylt jul og et godt nytt år. Ta vare på
hverandre og nyt tiden sammen <3
Neste år er vi inne i jubileumsåret for ringen, tenk 30
år! Håper det blir et fremgangsrikt år, og ØNSKER
og se flest mulig av dere på Vindfjelltunet i mai. Jeg
gleder meg allerede!!
GOD JUL klem fra Hilde <3

Vinterstemning i Vangsåsa.
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Disse hamiltonstøvere startet
på DM 2017
Stor deltagelse fra mange hamiltonstøvere på DM rundt
om i de forskjellige distriktene også dette året, og det er
gledelig å se. Og like spennende er det hver gang. Jeg vet
aldri noen gang at klokka går såååå sakte som når vi er
på prøver, det er rett og slett nervepirrende. Så jeg synes
det er bedre å være med, enn å sitte hjemme å lure…
for du kan være sikker på at hver gang jeg da eventuelt
ringer, så ringer jeg på et tidspunkt som ikke passer hundeføreren, så da er det jammen meg likere å vara der sjøl,
og få med seg alt som skjer.
Det er som kjent mye som skal klaffe…det går så langt i
fra på skinner i dette gamet her. Og det er jo heller ikke
maskiner vi slipper løs i skogen, det er hunder av kjøtt
og blod…..så der kan alt skje!!Men det er jo også det
som gjør det så liddelig spennende. Det er mange gode
hunder, men bare noen få av disse som klarer å kvalifisere seg til DM hvert år, og det er en bragd i seg selv.
Her kommer hvem som deltok på DM rundt om i vårt
langstrakte land i 2017.
Distrikt I (arrangør - Trøndelag Harehundklubb):
Hele 6 hamilton deltok på årets DM i Meråker i NordTrøndelag. Etter en bra første dag med 2 stk høyt oppe
på lista ble det litt stang ut dag 2 og ingen hamilton ble
med videre til NM.
Følgende deltok i distrikt I:
kat 1016: Vera No37632/15, 2EP, 312 konk.poeng (1Åp barmark og NY JAKTCHAMPION)
kat 1013: N UCH Lådde No37629/15, 2EP, 295 konk.poeng
kat 1009: N SE J(D)CH RR N SE UCH Rödstamons
King Se21573/2014, 3EP, 231 konk.poeng
kat 1001: NJ(D)CH N UCH R-Fia No50417/11, 3EP, 218
konk.poeng
kat 1015: N J(D)CH Ronja No35238/14, 3EP, 218 konk.poeng
kat 1018: N UCH Hocky No37630/15, 204 konk.poeng

Distrikt II (arrangør Hedmark Harehundkubb)
I Hedmark var hele 9 av 24 hunder på årets distriktsmesterskap Hamilton. Her gikk Kai Bakke og Max helt til
topps og ble DM-vinner under meget krevende forhold.
Følgende deltok i distrikt II:

kat 1003: NJ(D)CH Max NO49964/09, 1EP, 375 konk.poeng, PRØVEVINNER OG NM-DELTAKER
kat 1017: N SE J(D)CH RR Jomåsknuten’s Uno NO34922/12,
2EP, 297 konk.poeng
kat 1002: N UCH NJ(D)CH Guffen NO46914/11, 3EP, 206
konk.poeng
kat 1028: N SE J(D)CH RS Krilla NO41103/13, 170 konk.
poeng
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kat 1019: N UCH Mølledammens Lea NO49656/12, 123
konk.poeng
kat 1013: N J(D)CH Nipa’s Jago 22667/08, 79 konk.poeng
kat 1024: N J(D)CH N UCH Jälmådalens Trixi SE37716/2011,
20 konk.poeng
kat 1008: N J(D)CH Sarah NO46918/11, 18 konk.poeng
kat 1030: Sr Orry NO52370/12, 18 konk.poeng

Distrikt III (arrangør - Vestlandets Harehundklubb)
På årets første DM på sør- og vestlandet deltok 4 hamilton, og her ble Rs-Kaluha nummer 3 og dermed klar for
NM-deltakelse. Følgende deltok i distrikt III:

kat 1024: INT N UCH N J(D)CH RR Rs-Kaluha NO46020/10,
1EP, 383 konk.poeng, 3. plass og NM-DELTAKER!
kat 1017: N UCH N J(D)CH Hagets Dina S52241/2009, 2EP,
293 konk.poeng
kat 1026: N J(D)CH N UCH R-Rusken NO34652/13, 3EP,
270 konk.poeng
kat 1028: N J(D)CH RS Kvita NO41100/13, 51 konk.poeng

Distrikt V (arrangør - Østfold Harehundklubb)
3 hamilton stilte i siste distrikt 6.-7. november. Her ble
Nipa’s Mia til Arne Steen nummer 3 og dermed ble enda
en hamilton klar for NM. Følgende deltok i distrikt V:
kat 1019: N J(D)CH Nipa’s Mia NO55729/11, 1EP, 342
konk.poeng, 3.plass og NM-DELTAKER!
kat 1010: Ayla NO53377/12, 38 konk.poeng
kat 1025: Mølledammens Zenta NO49657/12

Her kommer litt fra noen av
DM distriktene…..
DM-Distrikt 1, 3. - 4. nov. 2017
Denne gang stilte vi med ch Ronja til Svein Arne, ch
R-Fia til Eivind, ch Rønstadmoens King til Ivar, ch RLådde til Knut, ch R-Hocky til Stig og R-Vera til Trond.
Alle med tittel utenom «villige» Vera, dette kunne bli
gøy.
Første dag ble fullført med de gamle øverst, ch Ronja og
ch R-Fia greide full tid med gode egenskapspoeng, vi
andre var med, men for korte loser til å være helt oppe
på resultatlista.
Eliteprøver er over to dager og dag to måtte våre to beste
bite i gresset, uttak på hare er betingelse nummer en, og
dette uteble, så sånn var det. King tok reprise av dag en,
mens Lådde og Vera kjørte så gubbene grein, full tid på
bar bakke. Hocky klarte også en god losstubb, ikke ille.
Men, alt i alt ble nok dette litt stang ut, vi forventer mere,
men next year er det nye muligheter, skal du se.
Hilsen fra Reven
DM-Distrikt 2 2017
skrevet av Terje Sandberg
Årets DM i distrikt 2 ble avholdt i Hedmark med Myklegard i Løten som standkvarter.
Jeg er nok litt på gyngende grunn her, men jeg vil påstå
at det ikke har vært avholdt mange Distriktsmesterskap
med så mange Hamiltonstøvere til start.
Hele 9 Hamilton dro ut i terrengene lørdag 4. november.
NDCH Guffen til Gunnar Hartmann
NJCH Max til Kai Bakke
NJCH Sarah til Egil Tvedt
NJCH Nipas Jago til Arne Kristian Horten
NJCH Jomåsknutens Uno til Trond Helge Nyseter
NUCH Mølledammens Lea til Terje Sandberg
NDCH Jälmådalens Trixi til Per Aaslund
N S JCH RS Krilla til Eskil Nerkvern
SR Orry til Stian Rud
Utrolig artig at så mange av vår rase kommer med i uttakning til norgesmesterskapet, det viser god bredde i
vår lille rase.
Pga skare og is i høyereliggende områder måtte arrangørene improvisere og skaffe til veie nye terreng med barmark. Dette ga noe reisevei for enkelte, men tilnærmet
like forhold for alle ekvipasjene. Det viste seg utover
lørdagen at det ikke var enkle forhold og vitringen vir-

ket svak i mange terreng. Men som det viser seg, flere
hunder mestrer også vanskelige forhold og klarte å jage
til premiering.
Natt til søndag og utover dagen regnet det voldsomt og
gjorde vel ikke forholdene enklere. Hundeiere og hunder
var våte til skinnet ved innkomst søndag ettermiddag.
Max og Kai Bakke imponerer nok en gang og har full
tid allerede 1030 på lørdag. Max er helt oppe i teten etter
første dag. Søndag kjører Max 110 minutter og blir med
det Distriktsmester. En meget sterk prestasjon av Max
som blir belønnet med NM-plass.
Guffen og Gunnar Hartmann har også full tid etter første
dag og imponerer. Andre dagen får han dessverre ikke ut
og kommer med det litt ned på lista.
Nipas Jago til Arne Kristian Horten hadde to korte loser
lørdag på 12 og 13 minutter og slet med vitringen. Søndag får han dessverre ikke ut.
Jomåsknutens Uno til Trond H Nyseter hadde en los på
38 minutter lørdag, men revansjerte seg voldsom søndag
med 2 gode loser. 120 og 105 minutter. Meget sterkt av
Uno som ender som NM-reserve.
RS Krilla til Eskil Nerkvern har to drøye halvtimes loser
begge dagene og virket ikke helt i slag denne helgen. Vi
vet hun kan så mye bedre.
Sarah til Egil Tvedt har fot lørdag, men får dessverre
ikke ut og Egil velger å trekke før andre dag.
Mølledammens Lea har utur lørdag og må flytte 2 ganger lørdag pga andre jegere i terrenget. Hun kommer i
fot 1230, men får dessverre ikke ut. Søndag har hun en
los på snaue tre kvarter.
SR Orry til Stian Ruud er også uheldig første dag og må
flytte pga andre jegere. Ingen noterbar los og Stian velger å trekke utpå søndagen.
Jälmådalens Trixi til Per Aaslund har ikke noen stor helg
og intet uttak lørdag medfører at Per trekker Trixi på
søndag.
Totale resultater for Hamilton denne helgen ble som følger:
1. Max og Kai Bakke 375 poeng og distriktsmester
6. Jomåsknutens Uno og Trond H Nyseter 297 poeng
og 2. reserve til NM
10. Guffen og Gunnar Hartmann 206 poeng
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Distriktsmester distrikt 2.
12.
13.
16.
18.
19.
21.

RS Krilla og Eskil Nerkvern, 170 poeng
Mølledammens Lea og Terje Sandberg, 123 poeng
Nipas Jago og Arne K Horten, 79 poeng
Jalmådalens Trixi og Per Aaslund, 20 poeng
Sarah og Egil Tvedt, 18 poeng
SR Orry og Stian Ruud, 18 poeng

Takk til Hedmark Harehundklubb for et vel gjennomført
Distriktsmesterskap. Forholdene får en ikke gjort noe
med, ei heller fremmede jegere i terrenget. Det som kan
forbedres til neste runde er kjentmenn i de terrengene
hvor dommer ikke er kjent. Som regel går dette bra, men
hvis man må flytte seg på ukjent mark er det greit å ha
tilgang på kjentsfolk. Prøveledelsen med Erling Næss og
Tore Muruåsen i spissen gjorde en flott jobb og Marianne Grønvold gjorde en kjempejobb og sørget for at
dreieboka var oppdatert så støverentusiaster kunne følge
mesterskapet på direkten.

Jomåsknutens Uno og hundeeier Trond Helge Nyseter
gikk i Odalen dag 1. Med en sterk andre dag ble Uno
andre reserve til NM.
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Per Erik Hanstad og Egil Tvedt sitter her og drømmer
om los med Egil`s hund ...Hamilton Sarah. Men dessverre fikk hun ikke ut.

Fra et av prøveterrengene…… i Hedmark.

Og NM-billettene 2017 gikk
denne gang til…..
Rs-Kaluha No46020/10, Hamiltonstøver E: Sliper, Rune
Streif Av Harafjell No44185/13 Dunker E: Eivindsen
Tortåsen’s Cita No49305/10 Dunker E: Engen, Gudmund
Utanmyra Paavo Se26449/2012 Finsk Støver E: Frorud, Øystein
Rg-Betty No40435/10 Finsk Støver E: Gjengedal, Rune,
Bukfylla’s Trymi No41590/12 Finsk Støver E: Hagen, Stian,
Bergskogen’s Rilla No47645/09 Finsk Støver E: Hagen,Vidar
Kviknelia’s Snuppi No44729/15, Hygenhund E: Jakobsen, Bjørn Ove,
Belger Du Nord Willy S40397/2007 Finsk Støver E: Johannesen, Espen Ullberg
Häsenskogens Jacke Se34996/2011, 25/01-2011 Finsk Støver E: Slåttbakken, John
Max No49964/09, 10/01-2009, Hamiltonstøver E: Bakke, Kai
Td Besa No50487/09, 02/01-2009 Finsk Støver E: Kjeverud, Knut Dagfinn
RR Ritva No41618/11, 07/01-2011 Finsk Støver E: Olimstad, Jacob
Hagheimen’s Storm No48567/13, 30/01-2013, , Dunker E: Rønning, Per Magne
Finnelia’s Bjuti 2 No60511/10, 16/01-2010 Finsk Støver E: Sandsmark, Ole Erlend
Nipa’s Mia No55729/11, 28/01-2011 Hamiltonstøver E: Steen, Arne
Anja-Aris No44761/11, 11/01-2011 Finsk Støver E: Syvertsen, Rolf,
St-Hempa No34662/14, 16/01-2013, , Finsk Støver E: Bekkeli, Torbjørn
Harefallet’s Tia No34829/10, 19/01-2010 Finsk Støver E: Vestby, Fred,
Taika No43726/10, 13/01-2009 , Finsk Støver E: Wik, Bjørnulf
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NM støver 2017
Hamilton på NM 2017 var:

Kikutstua i Nordmarka.

Norgesmesterskapet 2017 for langbeinte harehunder
ble arrangert av Norsk Harehundklub den 16 og 17
november. De fire beste fra fem distriksmesterskap
stilte der til start. Terrengene lå sentralt i Nordmarka med alt fra 0 til 45 minutters kjøring fra Kikutstua som ble brukt som forlegning.
Det ble noen flotte dager på NM i Nordmarka. Norsk
Harehund klubb hadde gjort en flott jobb med arrangementet. Vi koste oss masse sammen med mange fine hundefolk på kikutstua, der det ble servert nydelig mat, det
var fine terreng, veeeeldig mange gode hunder, dyktige
arrangører, gode dommere, en fantastisk godt oppdatert
dreiebok og masse fine premier. Dette ble herlige dager
med mange flotte resultater. Rett og slett et fantastisk og
vel gjennomført NM 2017.

INT N UCH N J(D)CH RR Rs-Kaluha NO46020/10 eier
Rune Sliper, 3. plass i distrikt III.

Alle var meget godt fornøyd med arrangementet. Nm er
en opplevelse å få æren av å være med på. Takk til Norsk
Harehundklubb. Godt jobba!!!
NJ(D)CH Max NO49964/09 eier Kai Bakke, DM-vinner
i distrikt II.

Masse flotte premier.

Tre hamiltonstøvere kvalifiserte seg gjennom distriktsmesterskapene til årets NM for støvere og forsvarte rasens ære på en utmerket måte!

N J(D)CH Nipa’s Mia NO55729/11 eier Arne Steen, 3.plass
i distrikt V.

8

Etter dag 1 av norgesmesterskapet hang våre tre håp bra
med, og både Max og Nipa’s Mia hadde full tid med
henholdsvis 188 og 192 kp, mens Rs-Kaluha hadde 161
konk.poeng. Helt i toppen etter dag 1 var NM-vinneren
fra 2015, finsk støver Fb Anja-Aris. Dag to ble en topp
dag for alle hamilton og samtlige 3 hadde full tid før
klokken var 12. Poengstriden om NM-tittelen ble meget
jevn, og kun 3 konkurransepoeng skilte de tre øverste
hundene etter siste dag.
De to finskstøvertispene som var i tet etter dag 1 forsvarte plasseringene sine, og kapret de to øverste trinnene på

pallen, mens Nipa’s Mia kom på en sterk tredje plass, 3
fattige poeng bak NM-vinneren Fb Anja-Aris! Max kom
også høyt oppe på resultatlista, en fin 5. plass kun 7 poeng bak Anja-Aris. Rs-Kaluha kom på 10. plass, også
hun med 1.EP.
Oppsummert - 3 hamilton til NM, 3×1.EP og 3., 5., og
10. plass.
Det må vi være veldig godt fornøyd med!

Nordmarka.

Hamiltonringen GRATULERER så mye
til alle med deres flotte resultater!
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Belger Du Nord Willy
Finsk Støver
Johannesen, Espen Ullberg, Hellaveien 74, 1458

ST-Hempa
Finsk Støver
Bekkeli, Torbjørn,

1018 NO34662/14

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

2 366 1

72 102 174

15 4 8 5 10 10 8 4 8

Prøveleder:

1

72 120 192

2 370 1

1

15 4 6 5 10 10 10 4 8

12 4 6 5 10 10 10 4 10 71 108 179

71 120 191

1 371 1

71 120 191

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

1

60 120 180

1 371 1

72 120 192

15 4 10 3 8 10 10 4 8
12 4 6 5 10 6 6 3 8

1

59 120 179

1 377 1

1

12 4 8 5 8 6 6 4 6

12 4 6 5 10 10 10 5 10 72 120 192

65 120 185

1 378 1

65 120 185

12 4 6 5 10 8 8 4 8
12 4 6 5 10 8 8 4 8

1

1 380 1

Tot. Premiepoeng EP

73 120 193

66 120 186

Premiegrad ÅP

1

Premiegrad EP

15 3 10 5 8 10 10 4 8

12 3 8 5 10 6 10 4 8

1009 S40397/2007

Registreringsnummer

Max
Hamiltonstøver
Bakke, Kai,

Kat.

Jaktlyst

1011 NO49964/09

Samarb/kontakt

1013 NO41618/11

Fotarb/evne t uttak

Ritva
Finsk Støver
Olimstad, Jacob, Olimstadveien 50, 4985

Målbruk i fot

Nipa's Mia
Hamiltonstøver
Steen, Arne, Lensm Pedersens V 14, 1743

Målbruk i tap

1016 NO55729/11

Arbeid i los

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

Arbeid i tap

1005 NO40435/10

Mål - Nyansering

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

Egensk.poeng

Fb Anja-aris
Finsk Støver
Syvertsen, Rolf, Bjørkeveien 15, 3302 Hokksund

Lospoeng

1017 NO44761/11

Sum Premiepoeng

Hundens navn
Rase
Eier

Mål - Hørbarhet

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha
5 5 184 384 Ha

5 3 200

4 4 187 386 Ha

4 4 199

4 5 200 388 Ha

4 4 188

5 5 202 389 Ha

4 4 187

4 4 200 392 Ha

5 2 192

3 4 192 394 Ha

5 4 202

3 3 192 395 Ha

4 5 203

Tot Konk.poeng EP

17/11-2017

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode: 16/11-2017

Prøvens ref.nr: 46-17033

Losdyr

Sted: Kikut, Nordmarka

Ba

Sn

Sn

Sn

Sn

Sn

Sn

Sn

Ba

Sn

Ba

Sn

Ba

Sn

Mark

Arrangør: Norsk Harehundklub

1

1

1

1

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Side:

RR-prøve

10
Trukket

1
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Hagheimen's Storm
Dunker
Rønning, Per Magne,

Harefallet's Tia
Finsk Støver
Vestby, Fred, Sandåsveien 22, 1746 Skjeberg

Streif Av Harafjell
Dunker
Eivindsen, Ole-johan, Svenningdal, 8680 Trofors

1006 NO41590/12

1014 NO48567/13

1019 NO34829/10

1002 NO44185/13

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Premiegrad ÅP

Tot. Premiepoeng EP

3 335 1

64

12 4 6 5 10 8 8 3 8

3 314 2

65

12 3 6 5 10 8 8 5 8

3 309 2

57

9 3 6 5 10 6 6 4 8

0 276 2

Prøveleder:

0 268 2

89

54

12 3 6 4 8 6 6 3 6

35

1

59 120 179

12 3 8 5 10 6 6 3 6

93

48

9 3 6 3 6 6 6 3 6

45

1

63 120 183

12 5 8 3 8 8 8 5 6

66 123

1

66 120 186

15 3 10 5 10 8 6 3 6

74 139

2

69 106 175

1 333 1

58 120 178

9 3 8 5 10 8 6 3 6
15 3 8 5 10 8 8 4 8

2

54 101 155

9 3 6 5 10 6 6 3 6

86 150

1

65 120 185

1 341 1

2

Premiegrad EP

12 3 8 5 10 8 8 3 8

98 164

Bukfylla's Trymi
Finsk Støver
Hagen, Stian, Raneisvegen 114, 2900 Fagernes

Registreringsnummer

Rs-kaluha
Hamiltonstøver
Sliper, Rune, Vorelandsvegen 4, 4707 Vennesla

Kat.

Jaktlyst

1001 NO46020/10

Samarb/kontakt

Taika
Finsk Støver
Wik, Bjørnulf,

Fotarb/evne t uttak

1020 NO43726/10

Målbruk i fot

57 120 177

Målbruk i tap

12 4 6 5 8 6 4 4 8

Arbeid i los

66

Arbeid i tap

15 3 10 5 10 6 6 3 8

Egensk.poeng

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

Lospoeng

1003 NO49305/10

Sum Premiepoeng

Hundens navn
Rase
Eier

Mål - Nyansering

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

4 3

Ha

96 281 Ha

Ha

99 291 Ha
3 3 185

3 3

5 4 192

4 4 131 325 Ha

4 4 194

4 4 147 330 Ha

5 3 183

3 4 185 346 Ha

3 3 161

5 4 159 353 Ha

4 5 194

4 4 185 356 Ha

3 4 171

Tot Konk.poeng EP

17/11-2017

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode: 16/11-2017

Losdyr

Sted: Kikut, Nordmarka

Mål - Hørbarhet

Prøvens ref.nr: 46-17033

Sn

Sn

Sn

Sn

Ba

Sn

Sn

Sn

Ba

Sn

Sn

Sn

Ba

Sn

Mark

Arrangør: Norsk Harehundklub

1

1

1

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Side:

RR-prøve
Trukket

2

0

0

Td Besa
Finsk Støver
Kjeverud, Knut Dagfinn, Åsvangvegen 670, 2332

Bergskogen's RILLA
Finsk Støver
Hagen, Vidar, Raneisvegen 112, 2900 Fagernes

Kviknelia's Snuppi
Hygenhund
Jakobsen, Bjørn OVE, Kviknehøgda 318, 2640

1012 NO50487/09

1007 NO47645/09

1008 NO44729/15

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

89

55

12 3 6 4 6 6 6 4 8

Premiegrad ÅP

Tot. Premiepoeng EP

Prøveleder:

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

62 129

67

12 5 8 5 10 8 8 5 6

3

0

0

129

0 193 0

12

12

9 3

0

1

61 120 181

0 239 3

2

3 261 2

3

Premiegrad EP

12 3 6 5 10 6 8 3 8

34

91 150

59

12 4 8 4 8 8 6 3 6

Finnelia's Bjuti 2
Finsk Støver
Sandsmark, Ole Erlend,

Registreringsnummer

1015 NO60511/10

Kat.

Jaktlyst

Häsenskogens Jacke
Finsk Støver
Slåttbakken, John,

Samarb/kontakt

1010 SE34996/2011

Fotarb/evne t uttak

72 134

Målbruk i fot

62

Målbruk i tap

12 4 6 4 10 8 6 4 8

Arbeid i los

64 127

Arbeid i tap

63

Mål - Nyansering

12 5 6 5 10 6 6 5 8

Egensk.poeng

Utanmyra Paavo
Finsk Støver
Frorud, Øystein, Belsbyvn 178, 1730 Ise

Lospoeng

1004 SE26449/2012

Sum Premiepoeng

Hundens navn
Rase
Eier

Mål - Hørbarhet

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

Ha

15 203

0

0

0

0

0 136

4 3 136
0 0

Ha

Ha

Ha

95 253 Ha
3 4 188

3 3

4 4 158

4 4 142 277 Ha

4 4 135

Tot Konk.poeng EP

17/11-2017

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode: 16/11-2017

Prøvens ref.nr: 46-17033

Losdyr

Sted: Kikut, Nordmarka

Sn

Sn

Sn

Ba

Sn

Ba

Sn

Sn

Sn

Mark

Arrangør: Norsk Harehundklub

1

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Klo

Klo

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Trukket

IS

Side:

RR-prøve

12
3

Her kommer en oppsummering fra
våre NM deltagere
DM og NM 2017
Årets DM ble arrangert av Vestlandets harehundklubb
helgen 28. - 29. oktober.
Vi hadde påmeldt Voredalens Stella og RS Kaluha men
det var kun RS Kaluha som ble med da Stella kom langt
bak i køen pga alder.
Oppladningen til RS Kaluha var av ymse slag da ho i
sommer ble paret med Ålstighens King og valpelevering
var 18. oktober.
Noen slipp rakk vi før DM og drevegenskapene var i
hvert fall på plass selv om kondis og styrke nok ikke var
helt på topp.
DM gikk veldig greit og hun jagde full tid første dag og
118 minutter andre dag som holdt til en 1 ep og 3 plass
på DM som resulterte i NM billett, forøvrige 2 gang
Kaluha kvalifiserte seg.
Norgesmesterskapet skulle gå av stabelen i Nordmarka
der Norsk Harehundklubb var teknisk arrangør.
Jeg og min bedre halvdel reiste østover mot tigerstaden
og Nordmarka onsdag 15. november.

Standkvarteret var Kikutstuen langt inne i Nordmarka
som virkelig la en flott «ramme» rundt arrangementet.
Onsdagen var det tid for defilering og tildeling av terreng og dommer.
Vi trakk terrenget Hadelandshøgda med dommer Espen
Trangsrud.
Føret var flott å se til med noen cm med snø så vi så rimelig lyst på det ved slipp 0800.
Fot fant vi relativ raskt og uttaket kom kl 0915.
Losen gikk rimelig greit men vi skjønte tidlig at det ikke
kunne være den beste vitringen. Men Kaluha jobbet på
og klarte å karre til seg litt over 100 minutter så helt
borte var vi ikke. Men skal man være helt i toppen må
man ha to kanon gode dager så litt skuffet var vi da det
ikke gikk helt inn.
På standkvarteret gikk praten livlig når de enkelte kom
inn, en del hadde jagd bra men noen sleit også.
Dag to skulle vi ut med mr hamilton Carl Johan Rimstad
på Ringåsen som er et terreng han disponerer i Nordmarka.
Mye av snøen var nå regnet bort og veier og myrer var
dekket av is og skare, så dette kunne bli utfordrende.
Slipp kl 0800 og allerede 0815 kom uttaket. Losen gikk
greit nok i starten men vi merket på hunden at hun måtte
ta det rolig for å få med seg «alt». Etter litt plunder på
skaren så klarte hun å jage inn til full tid noe vi var fornøyd med på dagens føre.
Vi prøvde oss på nytt slipp men vi merket raskt at Kaluha var rimelig sluttkjørt og valgte å koble 14.20 og si

Fin dag i skogen.

Kaluha sin prøvehare 2 dagen hopper av den isete veien.
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oss fornøyd med prestasjonen tatt i betrakning de dårlige
forberedelsene som valpekullet medførte.
Vi endte til slutt på 10 plass med en 1 ep og gjorde oss
ikke bort mot den ypperste støvereliten i Norge.. :-)
Det som var skikkelig moro var at de to andre hamiltonstøverene gjorde sakene sine meget bra og endte opp
på henholdsvis 5. plass (Max til Bakke) og 3. plass (Ria
til Steen). Gratulerer så mye, dette viser at hamiltonstøveren henger med i det ypperste selskapet, bare marginer
som skiller Steen sin tispe fra å stå øverst på pallen.

Begge dagene våre gikk veldig greit og vi er svært fornøyd med alt sammen. Alle gjorde sitt beste for å få til
et flott mesterskap, og det greide de så absolutt. Mia vår,
hun innfridde hun. Det ble en god tredjeplass og vi er
strålende fornøyd med hennes prestasjon. Vi vil også få
gratulere til Kai og Max og til Rune, Mona og Kaluha
med deres prestasjoner. Veldig bra!!
En ting kunne vært bedre... Men som vi alle vet så er det
nå engang sånn at været det får vi ikke gjort noe med, så
sånn ble det.

Så må vi takke for noe flotte dager i nordmarka og ønsker
alle hamiltonvenner en riktig god jul og et godt nyttår.

Takk til alle sammen som bidro til ei fin helg i Nordmarka. Det ble noen fine dager i et høytidlig, men ikke
for stivt miljø... akkurat slik en harajeger liker det.

Mvh
Rune og Mona

Til slutt vil vi få ønske dere alle sammen en riktig god
jul og et godt nyttår.

NM 2017
Vi var veldig spente da vi satte nesen mot Nordmarka,
og til vår Nm start med Mia.

Hilsen fra
Arne og Bodil Steen

Sist gang vi var der, var på DM med vår forrige hund
Ria, og hun ble den gang distriktsmester. Så vi var spente men vi gledet oss stort.

DM og NM 2017
Dm dette året var på et krevende føre, så jeg er veldig
glad det gikk så bra som det gikk. Max hadde full tid
allerede 1030 den første dagen på DM, og vi var heldige
og var helt oppe i teten etter første dag. På søndagen fikk
vi ut litt sent. Men fikk klokket inn 110 losminutter, og
Max ble dermed Distriktsmester. Det var veldig gøy,
og jeg gledet meg til NM tur med flere trivelige hedmarkinger. Et flott gjennom ført distriktsmesterskap av
Hedmark Harehund klubb.

Vi hadde et fint opphold på Kikutstua, der var det flott og
fin mat. Rene og pene rom. Vi hadde bra terreng begge
dager med trivelige dommere. Dag 1 fikk vi med oss
en humørspreder av en kjentmann… Helge Rudolf Berg.
Verdens triveligste fyr, utrolig blid og positiv. Vi slapp kl
0800 på et terreng som het Stubdal. Vår dommer denne
dagen var Dag Olav Tjernsholen. Det ble los 0815, vi
hadde premielos rundt kl halv 10, og klokken halv 11
hadde Mia 90 minutters lostid. Og vi hadde en veldig
fornøyd dommer. Det ble godt og vel full tid, så vi koblet
og avsluttet dagen litt over halv 2.
Dag 2 kom vi på et terreng som het Kirkeberget. Dommer denne dagen var Geir Holden.Vi slapp kl 08.00 , det
var los kl 09.00. Ca kl 09.20 så vi Mia`s hare, og hun lå
da ikke mer enn 20 sek bak, da gikk det unna for å si det
sånn. Vi så haren tre ganger denne dagen. Det ble full
tid, og vi slapp igjen rundt kl 1200, hun fikk fot kl 13.12,
men fikk ikke denne på beina. Så vi valgte å koble og
avsluttet dagen rundt kl. 14.30.

Kos i skogen.
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Så gikk ferden til NM i Nordmarka, hvor hele gjengen
ifra Hedmark reiste i følge innover. Vi hadde to fine dager på NM, og Max endte til slutt på en god 5 plass. Veldig fornøyd med det og med Max sine prestasjoner disse
dagene. Det var et flott arrangement, hvor alt gikk på
skinner. Takk for turen og gratulerer med deres resultater
kjære hamiltonvenner.
Vil med dette også få ønske alle sammen ei riktig god
jul og et godt nytt jaktår!
Jakthilsen fra Kai Bakke

Gutta krutt klare for avreise til NM støver i Nordmarka.

Fornøyde karer dag 1 på NM.

Hare i fløtesaus
Du trenger
1 hare, delt opp i biter
salt og pepper
1 ts timian
1 gulrot i biter
1 gul løk i skiver
5 enebær, knust
2 dl kjøttbuljong
0,25 dl eddik
2 dl Fløte eller crème fraiche
0,5 dl hakket persille
smør til steking
Tilbehør:
kokt rosenkål
Kokte poteter
Slik gjør du:
Varm opp ovnen til 225 °. Krydre bitene, brune dem
rundt og legg dem i en ildfast form. Skjær gulrot i
biter og løkene i skiver. Knus enebærene. Legg dette
i formen.

Settes i midten av ovnen i 35-40 minutter. Spe til med
buljongen etterhvert. Ta så opp kjøttet, og sil buljongen i en kjele.
Tilsett eddik, kok i noen minutter og hell deretter crème fraîche. Legg opp kjøttet, ha over sausen og dryss
med persille. Serveres gjerne med kokt rosenkål til.

Bon appetit
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humorhjørnet
«Skal du på jakt nå igjen? Hadde det ikke vært fint om du kunne vært hjemme
hos meg en eneste dag?»
«Jojo, men kan du ikke lese den kjærlighetsromanen du fikk av meg?»
«For all del, men hva ville du sagt om jeg hadde gitt deg ei kokebok
i stedet for middag?»

Heldiggris
Etter tjue års ekteskap hadde hun vansker med å få gubben til å «tenne»; det var
snart bare harajakt og fiske som sto i hue på’n. De ekteskapelige forpliktelser
hadde han tydeligvis helt glemt.
Men dette aktet kona å rette på. Hun kjøpte seg en lekker svart nattkjole som
lokkemat.
Han kom hjem, spiste middag, tok seg en lur på sofaen, så på TV og gikk og la seg
med ryggen mot kona.
Gråtkvalt spurte hun om han ikke hadde merket noe. Han snudde seg mot henne,
fikk se den svarte nattkjolen og gispet:
«I all verden, er’a svigermor dau?»
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Landskamp Hamiltonstøver
Norge-Sverige 2017
Landskampen mellom Norge og Sverige gikk i år av stabelen i Kolåsen i Jämtland den 9.-10. november. Sverige
tok en knepen seier med 14 poeng mot Norges 13, mens
landskampens beste hund ble R-Rusken til Arnfinn Haugan. I tillegg kvalifiseres to av de norske deltagerne, RRusken og Vera, til det svenske jaktchampionatet!
Det norske laget besto i år av:
Guffen NO4691/11 eier Gunnar Hartmann (nummer 2
i årets hamilton 2016/2017) Poeng: dag 1 0/11, dag 2
120/54
R-Rusken NO34652/13 eier Arnfinn Haugan (rasemester
2016/2017) Poeng: dag 1 101/53, dag 2 120/60. Landskampens beste hund og NY SVENSK JAKTCHAMPION!
Vera NO37632/15 eier Trond Revhaug (nummer 2 i
årets unghund 2016/2017) Poeng: dag 1 120/50, dag 2
107/45. NY SVENSK JAKTCHAMPION!

Fra venstre: Rosådalens Aiko, Knektagårdets Ronja og
Östansjöns Nalle.

Det svenske laget besto av:
Rosådalens Aiko S31193/2015 eier Jan Öhman. Poeng:
dag 1 90/49, dag 2 120/54
Knektagärdets Ronja SE57964/2011 eier Tobias Johansson Poeng: dag 1 120/57, dag 2 74/43
Östansjöns Nalle SE29324/2013 eier Pär Nord. Poeng:
dag 1 91/51, dag 2 120/50.

Fra venstre: Arnfinn Haugan med R-Rusken, Trond Revhaug
med Vera og Guffen til Gunnar Hartmann.
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R- Rusken
Fra før var R- Rusken norsk utstillingschampion og
norsk jaktchampion, og nå har han tatt innersvingen på hjemlandets hunder også og blitt svensk jaktchampion.
Forrige helg gikk Rasekampen Sverige-Norge for hamiltonstøvere av stabelen i Kolåsen i Jämtland. Rusken eies
av Arnfinn Haugan i Heddal, og ble beste hund av de
seks som hadde kvalifisert seg til jaktprøven i eliteklassen.
Rusken var litt spesiell
Ved å vinne konkurransen, ble Rusken også svensk jakthundchampion. Eliteklassen er det høyeste nivået, og
dette var et rasemesterskap.
– Jeg har vokst opp med harejakt og langbeinte harehunder. Rusken var likevel litt spesiell fra første dag jeg
fikk ham, forteller Haugan, som er svært fornøyd med
innsatsen.
Det sies at hamiltonstøverne er på topp i en alder av
seks-sju år, og siden Rusken bare er fire kan det bli mye
moro framover. Neste skritt vil i så fall være å konkurrere i Finland.
Tapte med ett poeng
Men det drar Haugan litt på, mens kona Beate ler og sier
at det er ikke hun som får være med mannen på hotelltur
men Rusken.

Hamiltonstøveren:
Hunderasen har sitt opphav fra Sverige, og bærer
sitt navn etter Svenska Kennelklubbens første ordfører, hoffjegermester og greve Adolf Patrik Hamilton
(1852–1910).
Rasen er kjent for å være en glimrende jakthund,
som hovedsakelig benytter lukteansen når de er med
på jakt, som sporhund. En sporhund assisterer jegeren med å spore opp byttet.
Rasen markerer seg sterkt på jaktprøver og hevder
seg stadig helt i toppen i ulike mesterskap, den er lett
å gjøre rådyrren, er vennlig og har et rolig temperament og et robust gemytt.
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PARADOKS: Arnfinn Haugan og R-Rusken kan titulere seg
som den beste hamiltonstøver - jaktekvipasjen i Norge og
Sverige i 2017, men klarte ikke å kvalifisere seg til NM. – Det
skjer at man har dårlige dager også, ler Haugan, som vet
inderlig godt at alt må stemme for å lykkes.

– Jeg har aldri kjørt så langt som til Kolåsen for å konkurrere før. Det var 14 timers kjøring en vei. Da hadde
jeg bare to korte stopp for å lufte Rusken og kjøpe med
en bagett og ei pølse, forklarer Haugan.
Selv om Rusken ble best av de seks hundene, og en annen norsk hund fra samme oppdrett ble nummer to, tapte
Norge landskampen med ett eneste poeng mot Sverige.
Prøven gikk over to dager, og hundene blir bedømt etter
en rekke kriterier, og for å kvalifisere seg har de også
oppnådd premieringer både i utstillingsringen og i jaktterrenget, samt blitt godkjent rådyrren.
Ved 7–8 ukers alder
– Hvordan trener du hunden?
– Jeg begynner med kontakt- og innkallingstrening fra
første dag valpen er i hus og bruker godbiter. Det er helt
avgjørende å ha god kontakt med hunden, for å gjøre det
godt. Ved fem-seks måneders alder begynner jeg å slippe
hunden på spor, men Rusken startet da han bare var 3,5
måned, forteller Haugan. Og visst du tror harekjøtt er det
viktigste tar du feil.
– De siste åra har det blitt til at jeg fotograferer harene
mer enn jeg skyter dem, sier Haugen, som bruker det
meste av fritida på hund og tur i skogen.

De Nordiske Jakt - og fiskedagene
i Elverum 2017
Resultater fra utstillingen på Prestøya den 12. aug under De nordiske jakt - og fiskedagene på Elverum. Flere
flotte Hamilton ble stilt. Gratulerer så mye alle sammen!

Sr Treff NO49782/16 til Stian Ruud fikk Sufficient.

Gimmenåsens Pluto NO51366/13 til Ove Nerkvern fikk Very
good.

Goldrevs Clara SE43108/2016 til Åge Saugstad fikk Exellent
og CK.

Konnerudkollen’s Sara NO49611/16 til Stein Stensløkken
Eriksen fikk Good.
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Cj-Arja NO38825/16 til Tor Anton Andersen fikk Sufficient.

Harefallet’s Leija NO43943/16 til Eskil Nerkvern og Vidar
Bjørnstad fikk Exellent og CK.

Åpen klasse AM Tanja NO38146/14 til Kjell Ola Stubsveen
fikk Exellent og CK.

NJ(D)CH Ronja NO35238/14 til Svein- Arne Holthe fikk
Exellent, CK, CERT og BIR.
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Brukshundklasse Tispe. Trittbergets Klinge NO50840/2015
til Terje Sandberg fikk Exellent, CK og Res CERT.

Marion Breden og Svein-Arne Holthe med N j(d)ch Ronja,
som nå også kan smykke seg med tittelen N uch.Vi gratulerer.
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Augustutstillingen 05.08.2017
på landbruksskolen i Åmot
Disse flotte Hamilton stilte den 5. august på utstillingen på landbruksskolen i Åmot. Buskerud Harehundklubb var arrangør.

Koloåsen’s Boss NO38443/14 til Per Erik Hanstad fikk Exc,
1 konk, CK, CERT, 1 BHK og BIR. Han er nå Nuch.

Rb-Emil NO40671/15 til Rune Briskodden fikk Exc, 2 konk,
CK, res CERT og 2BHK. Gratulerer så mye begge to!

Båstadutstillingen
Flotte hamiltonstøvere
på Båstadutstillingen
06.08.2017
<< Röstamons Stoj
SE31118/2016 til
Willy Henriksen fikk
Very good og 1 konk.
Morkheias Lita NO54991/15 >>
til Alexsander Førsund fikk Exc,
1 konk, CK, 1 BTK og BIR
Vi gratulerer så mye til begge to
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Ullangårdens Stej 22/01-2014
Det er sikkert mange som har hørt, og lurer på hvorfor
jeg nå skriver om denna hund igjen…., men det har seg
sånn at denna såkalte ugangskråka har lært seg ett par
småting siden sist gang.
Treninga starta som planlagt i august, og etter ett par
slepp så syns jeg at jeg fikk den go følelsen som jeg hadde håpa på. Det var ikke sånn så at jeg hadde 90 min,
eller 120 min loser hele tia, men det var noe sikkert i det
han holdt på med, så jeg hadde en go følelse om at de
lange losreprisene kom til å komme etter hvert. Første
test var på en jakttur med gode venner tidlig i oktober,
og det var her jeg bestemte meg for å melde han opp til
EP prøve. Valget falt på eliteprøva i regi av Vest Oppland
HHK. Første dag starta så der med lang fot med påfølgende beskrik, og losen var i gang. Nå var det bare resten
igjen!!! Det viste seg fort at detta var en jævel å jaga på.
Haran gikk oppatt og oppatt, og Stej fikk ikke no trøkk
i losen i det hele tatt. Etter hvert bestemte jeg meg for å
bytte hara, men å gå døm eks antall hundre metra kunne
vi ha spart oss for, for gutten var ikke ferdig med haran.
Det fortsatte i samma gamle tralten, men det begynte å
løsne litt, og utover eftan begynte det å gå lettere, men
tia gikk ut for oss, og vi havna på 71 minutter.
Dag to som dere sikkert skjønner måtte gå veldig bra, og
det starta etter beste evne. Tidlig i fot, og ett kjapt uttak
gjør jo ikke noe når ting må gå på skinner. På skinner
kan man vel egentlig si at det gjorde, for jeg har vel aldri
hørt han har jaga såpass bra i 120 minutter. Det var en
veldig letta, og fornøyd hundefører som reiste hjem med
det norske championatet.
Etter noen dager på jakt, så blei neste mål planlagt. Det
svensk championatet skulle prøves i nord Sveige. Nærmere bestemt i Kolåsen. Her skulle jo rasekampen mellom Norge og Sverige avholdes, så trevli selskap av Arnfinn Haugan fikk jeg hele veien. Blei prata noe harajakt
på den bilturen he he. I Kolåsen hadde det kommen snø,
så jeg var litt spent på åssen gutten skulle takle snøføre.
Første dag starta perfekt. 15 min fot å losen var i gang.
Stej jaga sikkert og godt, men etter drøye timen blei det
stille. Veldig stille, og så lenge det varte a gitt. Det gikk
over tapstia, og nye minutter måtte jagas inn igjen. Etter
hvert som losen gikk blei det gradvis kaldere, men losen

En meget fornøyd ekvipasje…

varmere og varmere. Nu jævlar kjør han hårdt kom det
fra dommeren, som da etter hvert ba om kobling. Vi reiste tilbake til hotellet fornøyde med dagen.
Dag to starta med litt kaldere og skarpere føre, og det
var ingen bra start på dagen. Stej rota i foten, og blei noe
heit på grøten kan man si. 10.15 kom det etterlengtede
beskriket, og nå blei jeg faktisk litt nervøs. Det gikk 20
min det gikk 45 min det gikk 80 min, og en stor sommerfugl letta å dro uta kroppen. Nå jaga han utrolig godt,
og rett før halv ett fikk jeg koblingsordre. Var sjukt stolt
av denna rampen som hadde jaga inn to championater på
ei lita stund.
Turen hjem til Norge gikk som en drøm med to nye svenske championer, men en ting som dere aldri må gjøra er å
kjøre inn i Sverige uten hunde pass. Der hadde jeg jævla
flaks Arnfinn…. he he.
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Nj(d)ch 40671/15 Rb-Emil
Emil ble født hjemme hos oss 29.04.15 som en av åtte
hamiltonvalper etter Nj(d)ch Morkheias Zita og Nuch
Nj(d)ch Rs-Basse. Selv om vi i utgangspunktet hadde
bestemt oss for å ha igjen ei tispe, så var det noe med
hele vesenet på denne karen som gjorde oss nysgjerrige. Han utmerket seg ikke som noen spesielt nysgjerrig
valp, men var heller hans lune og rolige lynne og blikk
som sa at her kunne det være noe.
Valpesesongen gikk uten at det skjedde noe mer enn det
burde. Sesong to startet litt som på samme måte, gutten
viste ikke mer enn sånn passe i skogen. Men en ting så
vi og det var en viktig medfødt egenskap som lå der.
Sporforfølgingsevne og evne til raske uttak der var han
god alder tatt i betraktning. Startet på ei barmarksprøve
i november med 3.åp som resultat. Medeier på Emil ble
i denne perioden syk, og med familie, full jobb og to
hunder, pluss at jeg ikke syntes han var der han burde
være. Så han ble plassert hos en kar i østfold noen uker.
Her ble han i fire uker før jeg hentet han hjem. For å
legge alle spekulasjoner døde, så var grunnen til det at
han taklet det å stå alene i en hundegård på et boligfelt
dårlig. Men han som hadde han likte det han så såpass at
han tinget valp etter Zita i neste kull.
Vel hjemme igjen så begynte ting og skje, han var nå
20 måneder gammel. Meldte på to prøver i januar, den
første gikk med til fotarbeid stort sett i 8 timer. Prøve
nummer to gikk bra med 1åp. Meldte på igjen, gikk en
hel dag uten og komme i fot. Men vi så nå en helt annen
hund med jaktlyst og innsats som det skal være. Meldte
på ny prøve, også denne gangen gikk det bra og ny 1.åp.
Dette var dagen før fristen til å melde på vinterprøva i
Buskerud gikk ut, så vi meldte på der også. Første dag
fikk vi ut tidlig og hadde full tid med god margin før det
var gått fem timer, så koblet klokka 13. Dag to var samboer Siv og kompis Håvard hundeførere. Litt av samme
situasjon som første dag, full tid og kobling klokka 13.

Rb - Emil.

en 3.åp, start nummer to endte med en 1.åp. Han var da
kvalifisert for Nj(d)ch. Rasemesterskapet glapp for oss
av private årsaker, men meldte han på en bevegelig eliteprøve i Ånge/Sundsvall området med god hjelp av vår
svenske venn Kjell Norberg (Kennel av Njuranskog).
Dro over sammen med kompis Håvard Engen en torsdag
og startet fredag og lørdag. For å gjøre en lang historie kort så kjørte Emil inn en 2.premie første dag og en
3.premie dag to. Hadde virkelig trua dag to da han virkelig hadde trykk og kontroll på haren i 50 minutt, men så
ble det tap, og 60 minutt som er tapstida i Sverige går
fort…. Koblet og prøvde på en ny men denne fikk han
ikke ut. Så vi dro hjem fra Sverige med en 3.ep. Hunden
gjorde sitt beste og sto på så da kan en ikke klage for
mye i hvertfall.
Emil har utviklet seg til og bli en meget stabil og stødig
hund, så vel i skogen som hjemme. Hjemme er han rett
og slett en drømmehund og ha i hus. Det som er hans
største plusser i skogen er evne til uttak, losføring og et
godt mål. Det jeg savner er litt større fart i søk, har blitt
mye bedre i år, så det kommer forhåpentligvis enda mer.

Emil hadde da på oppnådd 1x1ep, 2x1 åp og 1x3åp i sin
første sesong. Tok med meg noen viktige ord fra Terje
Sandberg etter denne sesongen, min beste hund var den
som viste minst som 1,5 åring…. Noe å tenke på det, vi
krever nok ofte for mye tidlig av våre hunder…..

Dette er ikke skrevet for å fremheve denne hunden spesielt, men mer for og vise at en ikke skal gi opp selv om
«valpen» ikke viser seg fram så mye som valp/unghund.
Når bryter’n kommer på on i stedet for off så er mye
gjort når egenskapene ligger der.

Med denne sesongen som bakgrunn ble Emil Årets unghund i hamiltonringen 2016 samt årets hund i Buskerud
harehundklubb 2016.

Emils mor Nj(d)ch Morkheias Zita pares i januar/februar
med Sejch Such rr Åhlstigens King. Zita har tre jaktpremierte avkom så langt i Emils kull.

Utstillingsesongen 2017 endte med 2 x excelent med res.
cert.

Ønsker alle en God jul og et Godt nyttår!

Denne sesongen var målet og få en barmarksførste for
og få championatet, samt rasemesterskapet mot svenskene som han var kvalifisert for. Første start i åp endte med
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Rune Briskodden og Frank Engen

Hamiltonringen feirer 30-årsjubileum 4. mai 2018
Kjære Hamilton folk
Ja da er alt klart for vårt neste treff/årsmøte.
Vi samles på Vindfjelltunet Gjestegård fredag 4. mai hvor
vi skal ha årsmøte på kvelden.... ca. kl 1900. Etter årsmøtet blir det pizza buffet, hvor du kan spise så mye du klarer
for kr 200. All den tid treffet ble så tidlig på året satser
vi på innendørs bespisning på Vindfjelltunets Pizza Kro i
kjempe fine oppvarmede lokaler med utsikt over ett idyllisk vann. (Vi dropper grilling denne gangen).
Lørdag blir det utstilling på samme stedet…og dermed
ingen bilkjøring.
Dommer for dagen blir Bo Wallin, så her håper vi at så
mange som mulig stiller.
Det blir Jubileums buffet som middag på lørdag etter utstillingen kl.1900.
All den tid vi har 30-års jubileum håper vi at så mange
som mulig møter opp på årsmøtet og at dere tar med
hundene på utstillingen, slik at vi virkelig får markert rasen vår og får en topp ramme rundt vårt 30-års jubileum.
Avlsrådet vil informere om rasens fremgang, styrke
svakheter, prøveresultater osv.
Rune Sliper, vil vise oss video om rasen vår, alt fra jakt
– utstillinger, egne og andres hunder.
Karin Åström kommer som representant fra Svenske
Hamilton Ringen og vil fortelle litt om arbeide med rasen i Sverige og samarbeide ringene / avlsråd imellom.
Vi kommer til å sende invitasjon til svenske venner om å
delta på utstillingen og om å delta på vårt årsmøte, håper
mange kommer og stiller hundene sine, fine premier til
BIR og BIM. ++++, her skal rasen vår virkelig bli presentert.

På Vindfjelltunet Gjestegård er det ikke hytter, men enkeltrom og dobbeltrom, for de med hund og uten hund,
vi har reservert 20 rom.
Pris pr person for to overnattinger med frokost jegerbuffet:
(frokost fra kl. 0900 – 1030) begge dager.
Enkelt rom:
kr.1950 / med bad/wc med hund
Dobbelt rom: kr 1550 / med bad/wc med hund
Enkelt rom:
kr. 1550/ med felles toalett anlegg
		
og vask på rommet
Dobbelt rom: kr. 1350/ med felles toalettanlegg og
		
vask på rommet
Tillegg hund på rommet, to overnattinger kr. 250
Camping kr 200 pr døgn, frokost kr 100 pr pers.
Jegerbuffet….middag kr 495 pr.pers.
Bestilling av rom sendes undertegnede på e-post
oystein.sorhaug@hotmail.no, eller på mob 908 69 179.
Påmelding senest 25. april (bindende påmelding).
Vi oppfordrer dere til å sette av denne helgen, så treffes
vi til en hyggelig helg på Vindfjelltunet Gjestegård.
OBS!!!! HUSK på å ta med kone/samboer, de er også en
viktig del av vår familie.
Vindfjelltunet Gjestegård ligger på Steinsholt i området
Skien/Svarstad/Lardal.
Kjørebeskrivelse finner dere på nettet.
Vi i styret vil ønske dere alle velkommen til en fin markering av vårt 30-års jubileum. Det lønner seg å bestille
rom i god tid da mange rom er allerede er booket!!!
Håper vi ses!!
Med vennlig hilsen styret
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Braisert harefilét
Hare til middag! Denne retten smaker ekstra godt
med potetmos og deilig sjy.
Ingredienser for 4 personer:
750 g Hare ytre- og indrefilet
Timian
Rosmarin
Salt/pepper
Grønnsaker
400 g Kålrot
400 g Sellerirot
400 g Gulrøtter
1 glass Grønn. syltet pepper
Viltfond eller egen kraft
Poteter
1 kg Amadinepoteter eller Partypoteter
7 stk Eggeplommer
Kvitseidsmør
Kremfløte

av laken på de syltede pepperne. Brun pepperen i tørr
panne før du heller over grønnsakene i formen. Legg
harefiletene på toppen. Stek i forvarmet ovn på 225
grader i 10-13 minutter.
Poteter
1 kg Amadinepoteter eller Partypoteter
7 stk Eggeplommer
Kok potetene i usaltet vann til de er møre, hell av vannet og etterdamp. Ha i fire spiseskjeer Kvitseidsmør,
spe på med kremfløte til du har en tykk mos. Smak
til med salt og pepper, ha i en hel, finhakket kinesisk
hvitløk (hel hvitløk – ikke i fedd) og 7 eggeplommer
som monteres fint inn. Mos innholdet sammen. Kan
spises slik eller puttes i sprøytepose og sprøytes i små
topper på bakepapir på stekebrett. Stekes ved 250
grader i 10 minutter til de er gylne og fine.

Slik gjør du:
Snitt opp filetene og fyll dem med frisk rosmarin og
timian, salt og pepper. Bruk bomullstråd til matlaging
og knyt filetene sammen. Brun filetene raskt i en panne. Legg til side for å hvile.

Sjy
Matrødvin
Sukker
Legg filetene på folie for hvile. Sil sjyen av grønnsakene i en kjele. Kok inn med matrødvin og litt sukker,
smak til med salt og pepper og redusér sjymengden
ved oppkok.

Grønnsaker
Kutt kålrot, sellerirot og gulrot i fine terninger, vask
godt og legg i ildfast form. Ha på to dl viltkraft. Hell

God middag!!
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Tilbakeblikk fra…..DM - distrikt l. 3-4/11-2001
Hele 9 stk hamilton representerte denne gangen. Store
forventninger hadde vi på forhånd, og slik skal det være.
Dag en var det et forferdelig uvær, ikke nedbør av betydning, men blåst, eller rettere sagt storm. De fleste
hundene klarte seg bra på tross av været, men noen fikk
losene blåst bort. Denne gang var det ch. Toya til Trond
som måtte se sin los bli kåret med 12 poeng. Men for all
del, ch. Patronstigens Tina og John, ch. Cita til Asbjørn,
kullsøskene ch. Lanta til Bård og Nils og Ch. King til
Bjørnulf hang til grader med, full tid på alle. Ch. Topsi
til Gunnar hadde 86 min..
Avkom etter ch. Tinka til Løhre, kullbrødrene ch. Koloåsens Klang til Svein og ch. Casper til sønnen Svein
hadde henholdsvis 64 og 46 min noterbare loser. Ch.
Lagopushøgdas Ami til Ove fikk det dessverre ikke opp.
Dag to var «litt» bedre værmessig, men fremdeles storm.
Noe som denne dag førte til at ch. Topsi sin los blåste
bort etter 82 losmin.. Men våre stjerner fra dag en holdt
stand. Alle som hadde full tid av «våre» greide det samme denne dagen. Ikke bare full tid, men høge egenskapspoeng.

Når eg er burte skal eg koma til deg
som fuglefløyt gjennom stille skogar.
I den milde brisen som stryk deg
lint over håret
og fløyelsmjuk legg seg imot di kinn
som stròk av usynlege, varme hender.
Når dagen din dimmest og grånar
og alt tykkjest meiningslaust,
vil eg vera i solstrålen som bryt gjennom tunge skyer.
Når du går der åleine, skal eg koma til deg
i viddesusen frå fjellet
i båreglitret skjelvande over sjøen.

Ellers så hadde ch. Toya og ch. Ami full tid. Ch. Klang
og ch. Casper fikk dessverre ikke opp.
Resultat etter to dager:
1. Patronstigens Tina 1 EP 387 poeng, eier
John Engelsåstrø
2. King 1 EP 380 poeng, eier Bjørnulf Wik
3. Cita 1 EP 375 poeng, eier Asbjørn Oksås
4. Lanta 1 EP 374 poeng, eiere Nils Bøhn og Bård
Wanderås.
Ch. Lanta ble løpsk og kunne dermed ikke bli med til
NM. Bittert for Nils og Bård, men vi får håpe at lykken
står dem bi ved neste korsveg.
I alle fall skal Dere alle sammen ha en stor takk, og
GRATULERER med innsatsen som blir lagt ned for vår
kjære rase…..

I nordljosnetter
og når du går under djupblåe stjernehimlar,
skal eg vera hjå deg.
Når du går nedtyngd.
Når hjarta ditt jublar av frygd.
I alt skal eg vera deg nær.
Du skal ikkje veta at det er eg,
når du ser på den doggskire blomen –
Medan du smiler den smilen
eg ævleg har gøymt i mitt hjarta.
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Svenske jaktchampionatet i sikte
Villige Vera og eier dro til Kolåsen. Jamtland og Harjedalens Støverklubb arrangerte rasekamp, og der var jeg
så heldig å få være med.
Har vært der før, min ch R-Roma var der for 7 år siden,
og det gikk til championat, noen år før det var jeg med
hennes mor ch Anne-Kat og det gikk også meget bra.
Hennes mor ch Toya hadde også den rette turen og dyktigheten, svensk jaktchampionat.
Dette var altså min fjerde gang med ungtispa Vera, alle
gode ting er visstnok tre. Spent, ja.
Første dag ble det slipp der det såg fint ut, hareterreng
trodde jeg. Og fot ble det, men los ble det ikke, tiden
gikk fort, Vera var nok nær haren, men et skålag bar haren, så det var vanskelig å se avtrykk. Halv ellve bestemte jeg att nå får det være nok, kobling å slipp litte
lengre ned ble løsningen, og Vera dro rett ut, og vi fyra
bål. Los, ja visst var det los, du verden for en gledens
lyd. Av ulike årsaker spurte jeg fint om jeg fikk gå opp
å konstatere losdyrets art, og det fikk jeg, noen minutter
etter var jeg nede til dommer som ikke var der jeg forlot
han. Han hadde tydeligvis dratt etter losen. Losen gikk
godt, og haren viste seg flere ganger for meg, Vera hadde
kontroll. Hadde en anelse av att dette kunne gå vegen.
Men, dommeren såg jeg ikke. Langt om lenge kom han,
rakte frem hånden og fortalte att han hadde full tid for
en time siden, hadde prøvd å stoppe/koble Vera uten å
lykkes. Sånn går no dagen, Vera kom omsider og dag en
var vellykket.
Etter ett langt fotarbeid dag 2, sang det til, først 2 km rett
frem før det kom tilbake i samme strengen, det var der vi
såg rådyrspor i går sa dommeren. Lurer ikke meg tenkte

Vera.

jeg, dette var hare. Like etter kom det en grom hare på
oss og like etter var det en hund prikk lik min, hva var
det jeg sa, sa jeg, hehe. Sånn holdt denne på, ut 2 km
sørover, og tilbake og ture litt, det siste han sa var hade.
Dro rett frem den andre retningen i 3 km oppå den høyeste topp, og borte ble han, vi kunne registrere los oppå
toppen i følge gps. Vi gikk etter, men ble fort enige om
å kjøre dommer tilbake, du har championatet i boks sa
han og gratulerte meg. Fikk klokket ca 107 min. Villige
Vera hang på, og tre timer etter kom ekvipasjen tilbake.
Kobling halv 7, min venn Arnfinn hjalp meg.
Vi kom oss velberget igjennom nåløyet denne gangen
også, stolt er vel dekkende.
Alt går, det tar bare litt lengre tid, Vera ble norsk og
svensk jaktchampion på ei uke.

Kolåsen i vinterskrud.
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Reven

Gunnar Fjellhaug
Hamiltonstøvere av høy klasse, og Gunnar hører liksom
i lag. Gunnar har hatt 7 stk hamiltonstøvere. Fire av disse meget gode jagere. To av de har vært NM deltagere.
Jagere med særdeles god losføring, med dertil rasens
kjennetegn nr. en, et meget bra mål og målbruk.
Gunnar er æresmedlem i N-Trøndelag Harehundklubb.
Denne ærefulle heder ble tildelt etter mange års innsats
for klubben. Han er jaktprøvedommer, og har bekledd de
fleste verv i styret.
Gunnar er en person som aldri «skryter», men hans
ch.Raia, (forøvrig s n dch) er nok den mest komplette
av dem alle. Hun hadde en eventyrlig sikkerhet, en harehund av den sjeldne typen.
Ch. Raia (ndch) ble Gunnar’s neste prinsesse. Samme
gode losføring og et meget godt mål og målbruk som ch.
Roia, men langt svakere til å få opp pus. Raia var tildels
sein, og av og til «puggende» i fot, men som så ofte, sein
uttaker - god jager. Ch. Hassel (jch) ble neste gode jager,
men Hassel ble befengt med allergi, muligens en forallergi som vordet såpass mye trøbbel at Gunnar valgte
å satse på ei ny tispevalp. Og denne valpen er i dag ch.
Topsi (jch). Dette også ei tispe med samme ekstreme losføring. Gunnar har nok teft, men at han nesten alltid får
jagere med max mål og målbruk er vel litt snedig. Rasepreg, ok, men allikevel.
Gunnar er en jeger av den gamle skole. De har sine meninger om mangt, og det har også Gunnar, men med
Gunnar er det slik at må spørre. Han er ingen belærende,
brautende, «forståsegpåer». Som person raus og romslig.
Jeg spør, og Gunnar svarer:
Hva skal til for å få en valp inn på rett spor? - Tolmod,
tolmod og atter t....

Senere kan det være langt verre hvis den ikke skjønner
forskjellen på forbudt eller lovlig vilt. Og vær tolmodig når du er sikker på at det er hare valpen sysler med.
Tolmodig på fot, tolmodig på tap, etc.. Det finnes ingen
åpenbare snarveier til å få til en harejager, utenom god
gammeldags inndriving med mye tid. Hastverk fører
ikke frem, hunden må selv «komme på» hva den gjør,
eller skal gjøre.
Skyter du mange harer for unghunden/valpen? Jeg
skyter ikke før de jager. Og antall harer forteller ingen
ting om hundens prestasjoner, men alltid moro å skyte de
første harer for unghunden. Senere er det ikke så viktig.
Er det lite hare er det ikke nødvendig å skyte harer for å
oppretteholde kvalitene i hunden.
Javel,så det er ingen trylleformell å få her?. Nei, det
er ingen hemmeligheter, skal hunden bli god må den få
sjansen under alle forhold.
Hva med arv, miljø? Ikke så lett, men miljø preget har
sitt å si. Men hunden må helt klart inneha de rette genetiske forutsetninger for å bli virkelig god. Noen egenskaper er det jo lite å gjøre noe med, samme hvor tolmodig
man er.
Ch. Topsi skal ha sitt første valpekull nå på nyåret, hva
forlanger du av hannhund? Partner bestemmes av avlsrådet. Men jaktlyst er alltid vesentlig. Hunder som vil
jage hare, og som har gjort det i generasjoner fører noe
videre. Rent eksteriørt mener jeg det er noe vi får med på
kjøpet. Det er jakthunder vi alle ønsker å ha, er hunden
samtidig fin er det selvsagt et pluss.
Reven

Javel, men hva gjør du? Nesten uten unntak blir valpen selvsagt slipt i hareterreng, men som regel uten å
ta for mye hensyn til om det finnes annet vilt. Før eller
senere kommer de i kontakt, eller evt. i konflikt med såkalt forbudt vilt, så jo før jo heller. Er det hunder av rette
slaget er det som regel lett å få de inn på rett viltart. Forøvrig har jeg inntrykk av at Hamiltonstøveren er lette å
få rådyrreine, altså liten klovdyrinteresse. Kommer valpen inn etter et kjapt mystiskt jag blir det med det. Vis
ikke interesse. Dermed er sannsynligheten for at valpen
skjønner poenget med våre turer i skogen befestet før
den blir en hard jager til stede.
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Harejakt med et annerledes
jaktlag………..

Firerbanden er på vei!!!

Verden skal utforskes.

Pål Moi er Ivedølen og familiefaren som ikke lar barn
stoppe jakt og turlivet.

fektivt nedover skråfjellet gjennom lyng og buskas. Jeg
kan ikke annet enn å smile. Dette er noe annet enn hva
jeg er vant til på jakt. Til slutt må vi allikevel videre.
Finnen kommer innom og forteller om at her er det ingen
hare å finne. Tvillingene ender igjen på ryggen, og Arian
må kapitulere i forsøket på å sette ny personlig rekord.

Pip, pip, pip….Alarmen jamrer seg og forteller meg at
det er på tide å stå opp. Det er lørdag og klokken viser 05.45. Det er riktignok lenge siden sist jeg var på
jakt, men det er ikke derfor jeg er ekstra spent på akkurat
denne jaktturen. Jeg har en avtale om å møte Pål på familiegården deres på Abusdal, og han er ikke alene. Det
er Pål med trekløveret sitt. Et trekløver som består av
Arian på 3 ½ år og tvillingene Tirill og Theo på 1 ½ år.
Denne firerbanden skal ha hele helgen her på gården,
og jeg har fått lov til å være med på harejakt denne lørdagen. Det er dette jaktlaget som gjør at jeg er spent.
Det har enda ikke blitt lyst når jeg parkerer på tunet på
fremsiden av gården, men utelyset på veggen viser at det
allerede er full aktivitet på gården. Det er sekker, bæremeis, hund og unger ut og inn døra. Og pål? Jo han bare
står og gliser. Det er tydelig at dette er langt fra første
gangen dagen starter slik. Selv blir jeg raskt tatt inn i
varmen. Arian har nemlig mang en viktig ting han skulle
ha forklart meg om sekken han bruker. Uten at jeg får
med meg hva som egentlig skjer er tvillingene på ryggen, og alle er på vei ut i grålysningen. Overraskende
kjapt og effektivt tenker jeg i det jeg skjønner at jeg selv
må kjappa på for å henge med.
Vi rusler ikke langt fra gården før vi slår oss ned på toppen av en ås. Finsk støveren Ila som er innleid for dagen,
er allerede ute på søk etter nattens godlukt fra harepus.
Siden det er usikkert om hun har funnet fot enda, så bålet må vente en stund til. Tvillingene er allikevel fort
ute av meisen, og med tåteflaska i hånden blir verden
utforsket. Arian ser på sin side ut til å ha en konkurranse
med seg selv der det handler om å rulle mest mulig ef-
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Vi forflytter oss ikke mange hundre meterne lengre inn i
terrenget før det er tydelig at Ila går på fot. Og med hennes meritter så langt i jaktkarrieren bør det bare være et
tidsspørsmål før pus er på bena. Når da situasjonen er en
finne på fot, tvillinger som igjen er på bakkenivå, og en
ivrig Arian på jakt etter ved, ja da er det bare å klargjøre
for det obligatoriske tyribålet. Kaffe og pølser er på menyen så både små og store ivrer etter å få fyr på bålet.
Selv om det med dette jaktlaget er aktivitet langt utover
hva som er vanlig på den ellers så rolige harejakta går
det allikevel overraskende pent for seg. Det er nesten så
det er en skiftordning blant de minste. Dette fører til en
Forts. neste side

Pølser på menyen.

at det var en ny erfaring for de to minste. Men en gang
må være den første.

Er det noen hjemme??

jevn aktivitet, men absolutt ikke kaos. Jeg skjønner allikevel at dette kan vise seg å være det beste tidspunktet å
stille Pål noen spørsmål for å prøve å få en bedre innsikt
i jakthverdagen til han og trekløveret hans.
Jeg blir tidlig imponert over det han kan fortelle om småtassene sine. Arian var ikke mer enn 6 måneder før han
ble med på tur. Dette var alt fra fotturer i «nærskogen»,
jaktturer, fisketurer og teltturer. Siden har det gått jevnt
og trutt, med et foreløpig toppår det året kona til Pål gikk
gravid med tvillingene. Dette året var Arian med på hele
51 turer. I følge Pål selv var dette til det beste for både
kone, barn og han selv. Et avbrekk for alle, der også mor
fikk et lite pusterom i en hektisk hverdag.
Og det er kanskje en hektisk hverdag som gjør at Pål
velger å ta med barna på jakt og andre turer så ofte som
han kan. Her opplever han at de får en annen kontakt
enn i den vanlige hverdagen. Her er det ingen forstyrrelser eller andre ting som tar oppmerksomheten. Kontakten med barna blir rett og slett bedre ute i naturen enn
hjemme forteller Pål.
I sommer hadde han også alle tre med seg på overnattingstur hvor alle sov i hver sin sovepose i den medbrakte lavvoen. Selv om tvillingene sovnet noe senere
enn vanlig var også dette en vellykket tur. At de sovnet
senere enn vanlig, mener Pål ganske enkelt kommer av

På fanget.

Så langt har de ikke opplevd uhell som har ført til annet
enn et par skrubbsår. Selv om det som oftest går bra er
Pål opptatt av sikkerhet når de er på tur. Spesielt når det
kommer til jaktturer. Dette er faktisk første gangen han
har med alle tre på jakt, nettopp med tanke på sikkerhet.
Med alle tre blir det automatisk mer å holde kontroll på.
Ellers forteller han at han aldri har patroner i våpenet før
han er klar på post. Om det er hagle han har med på jakt
er han påpasselig med å ha hørselvern på ungene før det
blir løsnet skudd, og om han bruker rifle bruker han lyddemper. At ungene skal være bak han er en selvfølge,
og det er strengt forbudt for ungene å røre våpenet. Den
største risikoen slik Pål ser det er at det skal skje noe
med han selv. Han er derfor langt mer forsiktig og påpasselig enn han ellers ville vært.
Han synes det er vanskelig å gi konkrete tips til småbarnsforeldre som vurderer å ta med barna ut på tur siden
alle barn er forskjellige, men mener allikevel at følgende
punkter vil være aktuelle for alle som vurderer dette:
• Gjør det så enkelt som mulig.
• Klær og utstyr trenger ikke være dyrt, men sørg for at
barna ikke fryser
• Begynn i fint vær med korte turer slik at både barn og
voksne blir trygge.
• Om man ikke er vant med å overnatte i telt selv kan
man begynne i hagen.
• Det verste som kan skje er at man strekker strikken
for langt og at man selv blir utrygg.
Mens Pål skifter bleier, gir tåteflaske og forteller om
hvordan det er å være på tur med barn, hører vi plutselig finnen. Ila har fått harepus på bena. Tvillingene er
fortsatt mest opptatt av pølsene, men Arian er tydelig
begeistret over å høre los. Den er på full fart mot oss og
blant trærne kan vi se haren passere oss utenfor skuddhold. Den forsvinner ut av hørehold og hundepeilen blir
raskt tatt i bruk. Det er først og fremst Arian som kikker
nysgjerrig på peilen. Denne har han tydeligvis brukt mer

Bålet gjør noe med både liten og stor.
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enn en gang. Han peker hele tiden på hvor hunden er å
finne på skjermen.
Etter en stund kan vi igjen høre losen i det fjerne. Den
blir tydeligere og tydeligere, og kommer nærmere og
nærmere. Plutselig er den ganske nære. Pål forsikrer seg
om at han har kontroll på barna og lader hagla. Det var
akkurat tidsnok, for lengre bort i skogen kan vi se haren
komme mot oss. Når haren er på passende hold smeller
det. Den gamle hagla gjorde nytten også denne gangen.
Etter at Pål har skutt snur jeg meg og ser på Theo. Han
satt nemlig i meisen og sov før hagla ble avfyrt. Det viser seg at han sover like godt fremdeles…
Når barna har fått sett og tatt litt på haren er det det ikke
lenge før de mister interessen. Det er andre ting i skogen
som er langt gøyere å drive med. Enda en overraskelse
for undertegnede.

Pål forklarer hvordan tingene henger sammen.

Nytt kaffebål hvor hver og en av firerbanden har hvert sitt
behov.
Tirill er tydelig spent på harepus.

Vi forsøker å jakte litt til, men nå har Tirill og Theo bestemt seg for at denne jaktdagen har kommet til veis
ende. Pål kan umiddelbart fortelle at det hele nå er slutt
og at jaktdagen er over. Og med dette er man inne på
selve kjernen mener Pål. Det hele må skje på barna sine
premisser. Det er barna som bestemmer. For Pål handler det først og fremst om turen. Jakta kommer i andre
rekke. Om de skulle felle dyr i løpet av en dag er det som
bonus å regne.
På vei tilbake til gården mumler Pål noe om at dette en
dag skal tilbakebetales. En dag i fremtiden skal trekløveret få bære far på jakt….
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På vei hjem.

Informasjon fra avlsrådet høsten 2017
Leder: Terje Sandberg - Sekretær: Rune Briskodden Medlem: Svein Arne Holthe - Varamedlem: Rune Sliper.
Først må avlsrådet få gratulere alle Hamiltonere med
strålende resultater så langt i sesongen. Mange gode
prestasjoner har vi hatt, med Nipas Mia og Arne Steen
sin tredjeplass i NM som kronen på verket
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.
Disse tispene planlegges pares i løpet av vinteren
– og flere kommer sikkert.
-

Njch Morkeheias Zita Rune Briskodden, 46963856
Vera Trond Revhaug, 99295249
Harefallets Leija Eskil Nerkvern, 99645647
Ndch Ronja Svein A Holthe, 92880503
Nuch Mølledammens Lea Terje Sandberg,
91300952

Vi har som mål å prøve å øke valpeproduksjonen år for
år. Så langt i 2017 er det født 60 valper. Det bør være et
mål for Hamiltonrasen i Norge å produsere 100 valper
i året på sikt.
Spørsmålet er så hvordan vi skal klare å øke valpeproduksjonen. Her trenger vi i avlsrådet hjelp og støtte fra
alle dere som bryr dere om rasen vår. Det er viktig å få
så mange tisper i avl som mulig. Har du ei jaktpremiert
tispe så er det bare å ta kontakt !!!! Kjenner du noen

En nydelig liten krabat som koser seg sammen med mor.

som sysler med tanken om å pare, men vegrer seg. Ta
kontakt med oss, kanskje vi kan overtale ……..
Det er med blandede følelser vi opplever debatten i
om vi bør sette strengere krav til avl. Vi vet at med
strengere krav går antallet ned, det gjelder å ha både
kvalitet og kvantitet. Vi er glade for alle kull som blir
født. Vi anbefaler også fra nå hunder med hd-c i kombinasjon med a og b hunder.
Vi går en spennende avlssesong i møte – det er mange
unge hannhunder som går meget bra om dagen. Vi i
avlsrådet håper disse blir benyttet i avl og vil gi oss
mange gode Hamilton i årene fremover.
Samarbeidet med svenskene er inne i en positiv trend.
Vi utveksler anbefalinger og er til enhver tid oppdatert på hva som skjer hos hverandre. Vi merker også at
interessen for hunder over grensen er større enn noen
gang. Det er meget positivt og vi må berømme Karin
Åstrøm i det svenske avlsrådet som er litt pådriver for
dette samarbeidet fra svensk side.
En annen som fortjener litt honnør for arbeidet sitt i
høst er Rune Sliper. Rune er varamann til avlsrådet
og har tatt tak i dette med hannhundliste. Denne er nå
offentlig og oppdateres jevnlig så fort vi får meldinger
om nye aktuelle hannhunder. Svenskene skal nå også
få samme tilgang på denne.

Førnøyd liten gjeng.

Avslutningsvis må vi si noen ord om helse. Det har
vært prioritert tungt fra avlsrådet i Hamilton siden 8090 tallet. Vi synes å se resultater av dette nå. Med den
snevre avlsbasen vi har er det viktigere enn noen gang
å avle på friske hunder med utavl som det viktigste
prinsippet. Vi vet at linjeavl står sterkt i manges tanker og eksemplene er mange på at denne type avl gir
topphunder. Vet vi at det er friske og gode nedarvere
som går igjen i stamtavlen, er heller ikke vi fremmed
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for å prøve svak linjeavl. Men dette er balanse på en
knivsegg og risikoen for å feile er tilstede. Vi opplever
Hamiltonrasen som frisk og sunn. Det er i motsetning
til i noen andre raser, veldig lite snakk om sykdom.
Dette tror vi skyldes at vi år etter år er den rasen som
har lavest innavlsprosent.

fredfull jul og et riktig godt nyttår!
Lykke til med jaktprøver og jaktturer på nyåret.
Hilsen fra Rune Briskodden, Svein A Holthe,
Rune Sliper og Terje Sandberg.

Avlsrådet ønsker alle Hamiltoneiere med familier en

Fra ei jaktprøve som aldri kommer til
å glemmes!!!
Dere skal nå få lese om ei jaktprøve
vi startet på for maaange år siden,
noen av dere har nok hørt historien
før. Men jeg kjører på. Og selv om
det er lenge siden nå så sitter denne
prøven friskt i minnet , og vi kommer nok aldri til å glemme den heller.
Dette skjedde i 2006 og vi hadde
da vår hamiltonstøver Raita. Vi var
veldig fornøyd med henne, og vi
var i god stim dette året med både
utstillinger og jakt. Vi hadde akkurat vært i Garpenberg i Sverige
, hvor hun ble Sjch, og jeg meldte
på av det som var av prøver rundt
omkring her i hjemlandet, og for å
si det sånn, så var det nok ikke alle
jeg hadde fortalt Torbjørn om heller. Jeg hadde denne
perioden meldt på både Eidskogprøva, Vest-oppland
og Trøndelag.
Torbjørn drev på den tiden å snekret, så han lå borte fra
mandag til torsdag. Jeg var avgårde å trente Raita når
jeg hadde mulighet, all den tid han var på jobb…Og
denne torsdagen hadde vi vært i vang almenning og
hun hadde jaget hele dagen. Prøva i Trøndelag hadde
jeg vel egentlig slått ifra meg... Jeg tenkte som så , at
så lenge vi ikke har hørt noe, så har vi sikkert ikke
kommet med.
Jeg koblet og ned igjen fra fjellet, var å hentet barna
på skolen, og dro hjem. Var en tur i postkassa, før jeg
skulle inn å for å lage middag til barna og meg. Inni
haugen med reklame , og helt sikkert noen regninger,
der lå det et brev ifra Trøndelag harehundklubb… med
en hyggelig melding om at Raita hadde kommet med
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Torbjørn og Raita.

på deres Eliteprøve samme helg!!! Det var torsdag.
Torbjørn var ikke hjematt ennå, han visste ingenting
om noen trøndelagsprøve, og ihvertfall ikke at Raita
var meldt på der….vi måtte dra i vettu tid neste dag…
..Å huttemei tu tenkte jeg..her blir det party, når Bekkis kommer hjem!!
Å Joda….om det ikke akkurat ble no party, så ble det
da jaggu meg liv. Hæ, å er det du seie, er du helt tullete…har du meldt på i Trøndelag.
Ja, sier jeg , jeg har det og det er nå er i hælja…så vi
må reise i mårra!!
Bikkja var jo godt brukt dænni uka å, så noe hvile før
den kommende eliteprøva, kunne vi jo bare drite i for
å si det slik.
Bekkeli`n roa da seg etter hvert. Jeg fikk pakket det vi
trengte førr ei hælj på prøve , barnepike ble ordnet. Og
litt utpå fredagen med pikk og pakk, og a Raitamor bak

i L 300, var vi klare for en tur til Melhus og eliteprøve.
Turen opp gikk greit den, men vi ble litt sene dit vi
skulle bo i Hølunda,da det første vi gjorde var å kjøre
oss bort….Og for å si det mildt, så skal jeg hilse å si
jeg fikk jeg høre det!!
Jaja, vi kom da til slutt frem og prøveleder kom dit og
ønsket oss velkommen, fortalte hvem vi hadde fått til
dommer , og hvor vi skulle plukke opp han.
Vi lå på dette stedet sammen med en hundefører til,
og når jeg hørte han fortelle om sin hund…så skal jeg
ærlig innrømme at jeg tenkte i mitt stille sinn at jaja,
vi får vente å sjå da vet du åssen dætti går. Han var tydeligvis prøvevinner allerede....ja, det var mæssom itte
måte på hell da å god den bikkja var!! Men det er nå
lidderlig dumt å ta seieren på forskudd…er vel kanskje
greit å gå prøva først, tenkte je.
Vi ble nå sittende der å skravle litt utover, før vi fant ut
at det var grett å ta kvelden. Vi hadde begge ekvipasjer
et godt stykke å kjøre morgenen etter.
Lørdags morgen sto vi klare, og dro avgårde for å hente dommeren.
Vi kjørte jo selvfølgelig feil igjen oppi snøkavet der,
men langt om lenge, men allikevel innafor oppmøtetid, fant vi plassen hvor dommeren bodde. En trivelig
fyr som ikke hadde vært dommer så lenge. Men en
ivrig og sprek kar. Vi reiste avgårde og opp i terrenget
bar det.
Når vi kom dit vi skulle være, så gled vi av veien når vi
skulle parkere, men det gikk allikevel ikke værre, enn
at vi kom opp igjen av oss selv… det var speilblankt
under snøen, og jeg gikk rett på rattataen når jeg gikk
ut av bilen, godt jeg hadde litt polstring der, så det
gikk bra. Vi fikk vi pakket på oss det vi skulle ha med
, fikk satt peilen på Raita, og trasket avgårde…. Og vi
gikk og vi gikk og vi gikk. Det var ikke ei harafæl å
sjå, og herremin og bratt det der var. Ja, dom kalte det
for gaupeterrenget, men je følte meg itte akkurat som
ei gaupe det jeg slet meg oppover fjellsia der skal jeg
fortelle dere. Jeg hadde også klart å dra på meg hals
og bihulebetennelse før vi reiste, så jeg hørtes ut som
et lokomotiv der jeg dro meg oppover. Men jeg tenkte
her er det bare å henge på. Torbjørn er nå itte akkurat
ei sinke i skogen, og dommeren var en gammel maratonløper, og for meg på mine 1, 64 cm, så føltes det ut
som om dommeren hadde like lange bein som det jeg
var lang til…. Vi fortsatte å gå…..
Jeg så Bekkeli`n begynte å bli litt småstressa, og vi
hadde nok da i følge dommer`n sitt utsagn gått ca 5
km, og det var ingen god nok lukt der åt a Raita.
Vi stoppet på litt , nå var det Torbjørn sin tur til å
gjøra seg rein, og idet jeg så Bekkeli’n sette seg ned
oppi lia der, ja, da skrek Raita i, og for et beskrik. Hu

så jo selvfølgelig haran og ga på det hu hadde å gi på
med. Å dæven å det gikk….dommeren fløy oppi der å
ropte ut, hu jager elg, hu jager elg. Og Bekkeli`n skrek
irritert tilbake... Ja, det kan a faen meg gjøra å!! Men
neida, det var ingen elg hun jaget. Haren den hadde
hoppet i sporene til elgen den. Harelosen gikk godt,
hu brukte godt mål, og det gikk uten tap…helt til hun
hadde 112 losminutter, da løp haren over elva. Det var
is på vannet. Raita ble stående igjen på elvekanten å
ule, hun var jo helt desperat og ville over, og etter haren. Men hun turte ikke , da hun før en gang hadde falt
i vannet, og etter da hatt veldig respekt for det.
Torbjørn ropte til dommeren , og spurte om han hadde
hørt nok….men neida, han ville høre mer, og så lenge
Raita ikke ville over alene, så måtte hun bæres over.
Og jeg skal si dere at Torbjørn bar…men isen den var
ikke akkurat tykk, så det gikk ikke lenge før både Torbjørn og Raita lå i vannet. Torbjørn kavet seg over,
slapp Raita igjen, hun rett på haresporet, og losen gikk
så det grein igjen. Torbjørn kom seg over elva igjen,
gjennom våt….Det var kaldt. 10 minusgrader viste det
i bilen på tur innover. Det var ikke noe annet som var
forsvarlig for Torbjørn, enn å få kommet seg avgårde
for å skifte klær. Han sto og hoppet av sinne der nede
på elvebredden, mens han skrek at dommeren skulle
komme dit.
Jeg og dommeren sto igjen litt oppi lia, og han så på
meg å spurte om jeg hørte hva Torbjørn skrek. Jeg så
på han og sa at jeg tror det er ganske smart av deg å
skynde deg ned dit til han nå med en gang. Og som
sagt , så gjort. Dommeren småløp nedover lia, og ned
til Torbjørn. Der fikk dommeren beskjed om at han
måtte koble bikkja, da Torbjørn og jeg måtte ned igjen
i bilen, og avgårde for å skifte. Dommeren sa ingenting, bare nikket i hodet, og vi satte kursen nedover
igjen for å komme oss til bilen. Vi løp, Torbjørn hakket
tenner og frøs. Men han var så sint, så jeg tror egentlig ikke han kjente helt hvor ille det var. Vi kom forbi
to snøscootere som sto parkert, og vi var bortom for å
se om vi kunne få liv i en av de. Ja, det skal jeg ærlig
innrømme at hadde muligheten vært der da, så hadde
vi «lånt» den for å komme oss fortere ned igjen. Kjent
var vi jo alldeles ikke, så når vi da endelig kom ned
på hovedveien igjen, etter en ca 5 km løpetur, så ble
vi enige om at vi fikk gå hver vår vei, og den som
kom først til bilen, den skulle da reise å plukke opp
den andre. Vi travet avgårde i hver vår retning, og det
hadde ikke gått så lenge før en bil kom å stoppet ved
Torbjørn. Snill som mannen var ba han Torbjørn gjennomvåt og fæl hoppe inn i den splitter nye bilen sin.
Torbjørn fikk av seg litt av de våte klærne, og bileieren
satte varmeapperatet på full guffe. De kom etterhvert
kjørende for å plukke opp meg, og han kjørte oss tilbake til bilen. Nå skulle det jammen meg bli godt å
komme ned igjen så Torbjørn fikk skiftet , før vi måtte
reise opp igjen til Raita og dommeren.
Forts. neste side
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Men vi gledet oss litt for tidlig gitt…Torbjørn hadde
klart å låse nøklene inne i bilen. Da var det så det lyste
rundt Bekkeli`n, han var så sint, så sint… Je er faktisk
sikker på at om jeg hadde satt ei lyspære et visst sted
på han da, ja så hadde den glødet.
Vi hadde jo ingenting å få opp bilen med, så den snille
mannen tilbød seg å kjøre oss ned til dommeren sitt
hjem, så fikk vi prøve å finne noe ståltråd der til å dirke
opp låsen med. Sønnene til dommeren var hjemme, de
fant ståltråd til oss, og skulle kjøre Torbjørn opp igjen
for å få opp bilen og for å hjelpe til å koble Raita.
For å spare tid fant vi da ut, at Torbjørn skulle få låne
mine klær. Så jeg fikk av meg fillene, og ble da sittende
igjen hjemme hos dommeren i bare trusa og bh`n.
Gutta dro avgårde. Jeg fyrte opp i peisen og satte meg
foran den. Satt nå der å så inn i varmen , og tenkte for
meg sjøl... Det eneste som mangler nå, det er at kjærringa til dommeren skal komme hjem og finne meg
halvnaken her. Og joda, ganske så riktig. Selvfølgelig
skjedde det. Det gikk en halvtimes tid tenker jeg . Ytterdøra gikk opp og der sto fruen i huset. Hun stirret
bare rart på meg, og jeg hivde meg opp av stolen og
sa….du , nå skal du høre her at det som har skjedd er…
og så kom hele historien. Dommerfrua var trivelig hu,
og tok det hele svært så pent.
Gutta hadde nå kommet seg til fjells igjen, og Torbjørn
hadde fått på seg sjumils støvlene sine. Sønnene til
dommeren var A-lagspillere og i god form, men Torbjørn fløy så fælt at gutta, de ble hengende etter. Raita
jaget fremdeles når de kom opp, og dommeren hadde
nesten ikke stemme igjen. Han hadde skreket av full
hals for å prøve å få tak i Raita , men nei du, hun ville
ikke gi seg, hun ville jage pusen hun.
Torbjørn kjente jo sin egen hund, og hørte at dette kom
til å gå galt for haren…hun beskrek den titt og ofte,
og han visste at denne kom hun til å ta. Han sa ifra til
dommeren at nå var det bare å vente….hun tok haren
,fikk seg et deilig herremåltid, og kom så ned til de
igjen, og lot seg da villig koble.
For å si det sånn så var det jo da en stund siden prøvetiden var ute, vi kom for sent til dommermøte, og der
var det en dommer som satt temmelig medtatt, sliten
og dritlei.
Han vi bodde sammen, han med den gørgoe bikkja,
han hadde trekt og reist hjem, for den hunden hadde
ikke fått ut hare denne lørdagen. Grunnet dette var det
en dommer som kunne fritas dag 2, og når prøveleder
spurte om noen meldte seg frivillig, var vår dommer
ganske kjapp til å melde seg for en fridag på søndag…
merkelig, ikke sant?
Vi spiste jegermiddag og koste oss, men var trøtte og
slitne, så det ble ikke så sent før vi reiste tilbake til der
vi bodde.
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Aberet nå var jo at vi ikke hadde noen vekkeklokke.
Mobilen til Torbjørn var jo i lommen på buksa han
brukte når han badet i elva før på dagen. Vi plukket
den ifra hverandre og la den til tørk på ovnen i håp om
at den kanskje kunne overleve. Jeg hadde på den tiden
ingen mobil, så vi måtte jo da bare sove på skift.
For å se hvor mye klokka var måtte vi ut i bilen for å
sjekke.
Torbjørn la seg til å sove først, jeg å var trøtt som en
dupp… Men klarta da å holde meg våken. Var inn og
ut av bilen for å sjekke klokka. Torbjørn skulle få sove
til kl 0200... Etter det skulle jeg få sove resten av natta.
Raita lå jo på rommet med oss, og hun hadde jo spist
hare, og jeg skal si at det var ikke vanskelig å kjenne
av den eimen som til stadighet bredde seg i rommet…
Det luktet så jeg holdt på å kaste opp. Jeg var ute igjen
for å sjekke klokka, og den var nå 0210, så jeg for inn
igjen for å vekke Torbjørn, nå var det endelig min tur til
å sove. Det første Torbjørn sa når han våknet var: Har
du dreti på deg ell??? JEG hadde jo ikke gjort det.....
stanken kom fra hu duftbomba som lå i buret sitt borti
kroken den, det var der den «deilige» eimen kom fra.
Jeg hoppet til sengs , og gledet meg til å sove. Sov til
halv 5, og da var det ingen av oss som turte å sove noe
mer, for da hadde vi vel sovet som noen steiner.
Vi skulle møte hos dommer kl 0700, og vi hadde fått
mobil nr hans, så vi skulle ringe han når vi var på vei
så skulle han geleide oss hjem til seg. Men hvem hadde mobil som funket…ikke vi i hvert fall. Men vi fikk
da rotet oss ned til bygda, og så der et hus hvor det
lyste i vinduene. Klokka var da 0615. Jeg syntes det
var stygt å hadde vondt i magen da jeg ringte på dørklokka i det koselige huset. Det gikk litt tid, men jammen meg kom det en trivelig og blid mann ut å åpnet
døra. Jeg beklaget bryderiet, og fortalte hvordan ståa
var, og lurte på om han kjente til dommeren vi skulle
ha, og hvor han bodde. Joda, mannen var hyggelig og
hjelpsom han, og forklarte oss veien. Jeg takket han så
mye for hjelpen, og vi reiste videre.
Vi møtte vår dommer for dagen, en kjent og kjær hamiltonmann ved navn Svein-Arne Holthe. Vi skulle til
et bra terreng, men det hadde kommet 35 cm med snø
iløpet av natta, så sjansene var ikke så innmari store
for å finne noe spor.
Vi dro ut i terrenget, det var mye snø, og vi hadde ikke
kjørt så lenge før vi kjørte av veien, og der sto vi, hadde ikke sjans til å komme opp. Dommeren kjørte sin
egen bil, og skulle prøve å få oss opp på veien igjen,
da gikk det like ille med han. Så der satt vi da, godt
plantet i snøfonna med begge bilene. Vi fant fort ut at
bilene bare fikk stå der de sto, så fikk vi konsentrere
oss om prøva først, og ta bilene etterpå. Svigerfaren
til Svein-Arne hadde en Gelenderwagen, så han skulle
komme utpå dagen å hjelpe oss opp på veien igjen.

Jeg ble liggende igjen i bilen denne dagen, stemmeløs
og full av feber.
Torbjørn og Svein-Arne trasket avgårde i den dype
snøen, de var nok ikke veldig optimistiske noen av
dem akkurat da... Men man skal jo aldri si aldri. Og
Svein-Arne holdt nok humøret til Bekkeli’n litt oppe
da, det skal sies. De gikk og gikk over hele skogen,
men ingenting å se.
Raita slo ut dårlig til å begynne med, hun var jo helt
ødelagt i magen av det feite måltidet hun hadde satt
til livs dagen før. Men hun fikk da gjort seg ren etter
noen timer, og startet å søke litt mer systematisk. Etter
en stund syntes Torbjørn han så noe hvitt mellom noen
trær nedenfor der de gikk, og ganske riktig. Der skvatt
det ut en hare. Det ble los, og raita jaget 120 rett inn.
Da var nok Torbjørn så drit lei , sliten og trøtt, så han
kom litt irritert ned til meg i bilen som jo bare hadde
ligget der hele dagen, og sa…nå kan jaggu meg du koble dænna bikkja.
Jaja, tenkte jeg der jeg lå uten stemme og heit som et
strykejern. Kobling skal bli. Jeg tok med meg tørrfor,
pølse og lompe. Prøvde å rope, men jeg eide jo ikke
stemme. Det var jo som å hviske. Raita var heller ikke
den enkleste å få tak i på den tiden. Gutta så nok at
dætta kom til å bli komikveld, så både Holthe`n og
Reitan ble med å hjalp meg. Jeg med tørrfor, og de to
andre utstyrt med pølser og lompe.
Vi fikk da etter hvert og hivd oss over henne. Da ser
Svein- Arne på meg å sier... Det blir itj 5 i kobling
no Hilde... Greit da, men en generell 3 er a vell verdt
hvisker jeg med min whiskyrøst... Det blir bare latter,
og vi er alle glade for at dagen er over.
Nå gjensto bare å få bilene på rett kjøl igjen. Og det
fikk vi. Takket være snille og hjelpsomme folk. Vi ble
med innom hos Svein- Arne, og der var det kaffe og
bevertning å få før vi skulle vende nesen hjemover mot

Hamar. Vi tok farvel hos Holthe og Breden og fant ut
at vi ikke skulle vente på noe dommermøte, da turen
hjem var lang. Vi valgte å pakke sammen og reise
hjemover.
Gleden var stor når vi var på tur til Hamar igjen. Dette
hadde jammen meg vært litt av en tur gitt. Det var nesten så vi tenkte at kanskje det faktisk ikke var meningen at vi skulle reist dit. Alt hadde likssom gått galt…
men det var jo harehundprøven vi dro dit for, og Raita
og prøvedagene hennes kunne jo for så vidt ikke ha
vært bedre, hun hadde jo så absolutt innfridd hun. Så
vi konkluderte med at det var greit læll, uansett og
slitne og leie vi var akkurat da.
På tur hjem ringte prøveledelsen og fortalte at vi hadde
blitt nummer to sammenlagt og det var jo bra! Turen
hjem gikk faktisk helt greit uten noe som helst slags
klunder... Verken punktering eller politi kom i veien
for oss da.
Når vi kom hjem ringte de ifra Eidskogprøven å fortalte at prøven der var avlyst pga for mye snø. Når jeg
la på med de og fortalte dette til Torbjørn…så sa han,
Åhhh gudskjelov, nå orker je itte no mer prøver på ei
stund!!
På tirsdagen uka etter ringte de igjen fra trøndelag, det
var en ifra prøveledelsen og han fortalte oss det at de
hadde regnet feil, så Raita var ikke blitt nummer to
som vi først fikk beskjed om….. hun var faktisk vinner
av hele prøven!!!
Det ble litt av en tur, og vi har likt å kalle den jaktprøva fra h…..!! Men i ettertid så er den gøy å tenke på
og fortelle om, og en ting skal være sagt….Vi kommer
ALDRI til å glemme denne prøva så lenge vi lever.
Hilde

Vinterharen.
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Resultater fra 2017
I løpet av våren, sommeren og høsten 2017 er det mange hamiltonstøvere som har blitt stilt i utstillingsringen.
Nye norske utstillingschampioner (NUCH) så langt i 2017:
- R-Fia NO50417/11 til Eivind Christiansen, Tretten 7.5.17
- Hein NO46499/12 til Anne K Ödegård, Vindfjelltunet 4.6.17
- R-Rusken NO34652/13 til Arnfinn Haugan, Nittedal 24.6.17
- Lådde NO37629/15 til Knut Christiansen, Leangen, Trondheim 1.7.17
- Röstadmons King SE21573/2014 til Ivar Ellingsen, Grimsbu 8.7.2017
- Mølledammens Lea NO49656/12 til Terje Sandberg, Grimsbu, 8.7.17.
- Koloåsen’s Boss NO38543/14 til Per Erik Hanstad, Buskerud Harehundklubbs utstilling 5.8.17
- Voredalens Stella NO44009/14 til Rune Sliper, Aust-Agder Harehundklubbs utstilling 12.8.17
- Ronja NO35238/14 til Svein-Arne Holthe, Elverum, NJFF, 12.8.17
- Hocky NO37630/15 til Stig Rønsåsbjørg, Mosjøen 13.8.17
- Brattåsbäckens Lanta SE26138/2014 til Bård Wanderås, Mosjøen, 13.8.17
Nye svenske utstillingschampioner (SUCH) i 2017:
- Röstadmons King SE21573/2014 til Ivar Ellingsen, Strømsund 17.6.17.
Jaktprøveresultater sesongen 2017/2018
Dato
16.-17.10
09.-10.11
28.-29.10
28.-29.10
28.-29.10
28.-29.10
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
04.-05.11
06.-07.11
06.-07.11
16.-17.11
16.-17.11
16.-17.11
09.-10.11
09.-10.11
09.-10.11
21.10
26.10
11.11
17.-18.11
16.-17.10
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Hund
Ullangårdens Stej SE17678/2014
Ullangårdens Stej SE17678/2014
Rs-Kaluha NO46020/10
Hagets Dina S52241/2009
R-Rusken NO34652/13
RS Kvita NO41100/13
Vera NO37632/15
Lådde NO37629/15
Rödstamons King SE21573/2014
R-Fia NO50417/11
Ronja NO35238/14
Hocky NO37630/15
Max NO49964/09
Jomåsknuten’s Uno NO34922/12
Guffen NO46914/11,
RS Krilla NO41103/13
Mølledammens Lea NO49656/12
Nipa’s Jago 22667/08
Jälmådalens Trixi SE37716/2011
Sarah NO46918/11
Sr Orry NO52370/12
Nipa’s Mia NO55729/11
Ayla NO53377/12
Nipa’s Mia NO55729/11
Max NO49964/09
Rs-Kaluha NO46020/10
R-Rusken NO34652/13
Vera NO37632/15
Guffen NO4691/11
Rb-Emil NO40671/15
Rb-Emil NO40671/15
Koloåsen’s Strax NO45084/16
Rb-Emil NO40671/15
Hein NO46499/12

Pr.grad
Ny tittel
1.EP
NJ(D)CH
1.EP
SE JCH
1.EP
2.EP		
3.EP
0.EP		
2.EP
NJ(D)CH
2.EP
3.EP
3.EP
3.EP		
0.EP		
1.EP
2.EP		
3.EP		
0.EP
0.EP		
0.EP
0.EP
0.EP
0.EP
1.EP
0.EP		
1.EP		
1.EP		
1.EP		
1.EP
SE JCH
1.EP
SE JCH
0.EP		
3.ÅP		
1.ÅP
NJ(D)CH
1.ÅP
3.EP
2.EP

Hamiltonringens effekter
Vil du bestille noen av Hamiltonringens effekter, så
ring eller meld meg: Per Erik Hanstad på mob nr
482 90 325. Produktene, frakt og porto skal betales
på forskudd, enten på vipps eller til kontonummer
1820.11.07934
Husk å merke med hva innbetalingen gjelder.
Caps uansett trykk kr 200,Klistremerke kr 30,Nøkkelring kr 50,-

Hamiltonboka kr 100,-

Krus kr 100,-

T- Skjorte kr 200,-

Trykk på front
og rygg.

Collegegenser

T- Skjorte

Jeg jakter...

kr 200,-

kr 250,-

Sort fleecejakke
kr 350,-

Kjempegod

collegegenser m/rund
hals kr 250,-

Bilmerke
kr 200,-
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Hei
Jeg heter Agneta og bor på Beitostølen. Det er ikke mange Hamiltonstøvere her i området. Heller ikke mange
som jakter hare.
I sommer fikk vi ta bort vår gamle Hamiltonstøver Eric,
men har nå vår snart 2 årige Lidbäckens Bellman kvar.
Jeg er vokst opp med Hamiltonstøver men aldri stilt ut.
Men den 1 april 2017 meldte vi oss på Hedemarkutstillinga. (resultat Exc JK2)
Det er veldig skummelt første gang for både eier og hund
vill jeg si. Vi blev godt mottatt og jeg vil gjerne takke
Marianne Grønvold som svarte på alle mine spørsmål.
20. Mai 2017 var det dags igjen, Hedmark Harehund
klubb arrangerte utstillingen igjen den her gang i Morokulien (resultat Exc.UK1)
Hyggelig å se flere eiere og hunder fra sist utstilling, og
det gjorde det hele litt mindre skummelt.
Vestoppland Harehund klubb arrangerte utstilling på
Maurvangen den 4 Juni. Som medlem av klubben og
nesten på hjemmebane meldte vi oss på igjen. (resultat
Exc UK1)
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Drømmer om en rosa sløyfe. I høst har vi jakta på fjellet
og i skogen og det har blitt et par harer. Alltid spennende
når den første spår snøen har lagt seg.
Sender med noen fine bilder fra jakt i høst. Jeg har også
en blogg der jag oppdaterer med bilder fra jaktdagene
med Bellman. www.jakthulder.blogspot.no. Bare å gå
inn å titte!!
Skitt Jakt
Agneta Arvidsson, Beitostølen

Julebakst til hunden <3
Hjertegodt
Hva med å lage litt julebakst til hunden også mens
du er i gang med de 7 slag. Disse hjertegode bitene
er billige og enkle å gjøre selv. Hunden din vil elske
de! Velg en blodpudding som ikke inneholder løk eller rosiner.
Dette trenger du:
Blodpudding
Små hjerte pepperkakeformer
Slik gjør du:
Sett ovnen på ca 100 grader
1. Skjær blodpuddingen i tynne skiver. Trykk ut hjerter med pepperkakeformene.
2. Legg hjertene på bakebrett med bakepapir og tørk
de i ovnen, gjerne varmluftovn i ca 30-45 minutter (i
forhold til hvor tykke de er). Snu hjertene noen ganger i løpet av denne tørketiden. La de bli kalde på rist
og oppbevar de i tett boks med lokk.

Gulrotkjeks
Her er oppskriften:
150 gr kokte gulrøtter
1/4 dl hønsebuljong
150 gr hvetemel
50 gr havrekli
50 gr kruskakli
1 egg
1/4 dl rapsolje
Ha de kokte gulrøttene i en blender eller bruk en stavmikser.
Ha i kyllingkraften og mos det skikkelig godt
sammen.
Bland sammen hvetemel, kruskakli og havrekli i en
bolle.
Ha i gulrotmosen, olje og egget.
Bland det godt sammen slik at du får en deig.
Ha mel på kjøkkenbenken og kjevle ut deigen til den
er ca. 5 mm tykk. Bruk så en pizzakutter og del deigen inn i strimler som er ca. 1,5 cm bred. Og del de
så opp i trekanter.

Leverkakemenn
Her er ingrediensene:
750 g svinelever
250 g medisterdeig
0,5 kopp hvetemel
0,5 kopp sammalt hvete
0,5 kopp maizennamel
1 egg
50 g revet Edamer
Slik gjør du:
Det var med hvitløk i oppskriften som jeg valgte å
kutte ut fordi jeg vet ikke om det er skadelig for hunden eller ikke. Det virker som det er litt delte meninger om dette, derfor så valgte jeg å ikke ta det med for
sikkerhets skyld.
Svinelever finner du i velassorterte matbutikker, og
da ligger det som regel i frysedisken. De er som regel
delt opp i slike kuber når de er fryst.
Tin leveren. Ha den i en foodprosessor og finmal den.
Tilsett resten av ingrediensene og bland det godt.
Dekk en langpanne med bakepapir og fordel deigen
utover i ca en cm tykkelse. Stek ved ca 180 grader i
30-40 minutter.
Skjær ut kaker mens bakverket fremdeles er varmt.
La det stå fremme over natt til det blir knusktørt.
Det blir en del rester til overs etter at du har stukket
ut figurene. Så da kan du bare dele det opp i passende
biter og tørke det sammen med resten. Og vips så har
du en masse små godbiter som er kjekke å ha med seg
ut på tur eller å bruke under trening.
God appetitt!
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Tett på...

harajeger’n Tor Anton Andersen
Skriv litt om deg selv:
Å skrive om seg selv burde vel andre som kjenner meg
gjøre, men her er noen enkle fakta.
Har vokst opp på Nøtterøy utenfor Tønsberg og drevet
familiegården sammen med min kone Liv Randi. Jeg har
bakgrunn som skogtekniker og har hatt jobb utenom hele
tiden, nå som daglig leder av Skogselskapet i Vestfold.
Produksjon og salg av juletrær har vært hovedaktiviteten
i mange år.
Eldstemann og kona har nå tatt over så vi har blitt kårkall/kjærring. Begge våre to gutter ble tidlig tatt med på
jakt og høstferie med harejakt i Valdres var fast i mange
år. Eldstemann er fortsatt bitt av basillen og blir med på
jakt så fort anledningen byr seg.
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 i noen jegerfamilie. Min far var
gårdbruker og slakter, men jeg fikk tidlig interesse for
jakt gjennom en nabo som hadde harehund. Kjøpte min
første harehund, en hamilton hannhund, som fikk navnet
Hei, av Anders Kjønndal i Tjølling som hadde ei god
tispe på den tida.
Far til valpene var Larshus Tass, en kjent avlshund fra
Sørlandet på den tida. Jeg var den gang 19 år og hadde
ingen erfaring med å trene unghunder. Husker jeg skjøt
en rev for Hei i en av de første losene han hadde . Han
ble derfor en meget habil revehund som vi skjøt mange
rever for.
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?
Siden den gang har jeg holdt meg til samme rasen og det
har vært helt bevisst. Hamilton er en rolig formbar hund
med stort sett godt gemytt og gode jaktegenskaper. Jeg
kom tidlig i kontakt med Yngvar Jacobsen på Romerike.
Han hadde stor kunnskap i avlsarbeidet og på 70-80-tallet var det jo flere gode hunder i Sverige enn her hjemme. Den gang drev svenskene med utstrakt linjeavl og
blodlinjer som Lalabons, jervsjøbos og trittberget/timmerberget var godt kjent og mye brukt i avlen. Jeg har
hentet flere valper fra Sverige, men har stort sett vært
uheldig og fått hunder med dårlig bein – løse og svake
poter – ant. som resultat av avlspraksis.
I dag har jeg to hunder.
Thyra, som i sommer ble 10 år, kjøpte jeg fra Torbjørn
Bekkeli og hans første kull med Raita. .
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Tor Anton, Cj – Arja og Thyra.

I tillegg har jeg Cj-Arja som jeg kjøpte av Carl Johan
Rimstad og hans første kull med Jessi som blir 2 år i
mars.
Hva er det du sjekker når tiden er inne for å kjøpe valp?
Jeg gjør vel som de fleste andre når jeg er på utkikk etter ny valp – studerer avlspapirer og prøveresultater. I
tillegg er kjennskap til oppdretter viktig. I mitt siste tilfelle ønsket jeg i tillegg en valp med noe av de samme
egenskapene som min Thyra. Når jeg fikk valp hos Carl
Johan slo jeg til (Raita er mormor)
Er det spesielle ting du ser etter når du kikker på valp?
Ved utvelgelse av valp er jo punkt en å unngå graverende
feil. En seriøs oppdretter vil jo i tillegg kunne veilede her
etter kjøpers egne ønsker. I mitt siste tilfelle er jeg nesten
glad jeg ikke hadde førstevalget – 8 jevne tisper i samme
kullet er en sjeldenhet!
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. Skal jeg trekke fram en av mine
hunder siden 1972 må det bli Thyra som jeg nå har. Hun
var minst i kullet og har farger som en Haldenstøver
(overtegnet hvit), men ellers hamilton tvers igjennom

med godt eksteriør. Ideell størrelse, kraftig bygd og med
ekstremt god beinstamme. I ungdommen kalte vi henne
for Lea Lettvint (gjerder var aldri noe problem)
Det jeg setter mest pris på med henne er ærligheten i
jaktutøvelsen. Født rådyr-ren og jager kun hare og har til
det siste vært taus i fot og tap.
Jeg er musikkinteressert, og synger selv i kor, og det er
en musikkopplevelse for meg å sitte på sekken og høre
henne jage med god nyansering og et herlig målbruk.
De fleste hunder har en eller flere negative egenskaper.
Den enste Thyra har er at hun kan være litt skarp i enkelte situasjoner. (det kan hun nok kanskje ha litt ifra
sin mor iflg. matmor og redaktør Hilde..som forteller at
Raita også kunne være en bestemt dame til tider)
Thyra slet med innbilt svangerskap i flere år. Da jeg bestemte meg for ikke å sette valper på henne ble livmora
fjernet. Det har jeg ikke angret på i etterkant og det er
nok en medvirkende årsak til at hun fortsatt er i god
form.
Hva mener du skal til for å få til en bra drivende hund?
Utgangspunktet for å lykkes med inndriving av en harehund fra eiers side bør være god tid, tålmodighet og
erfaring. I tillegg er jo stamtavla et godt utgangspunkt,
men de fleste valper er jo ikke født jagere så prinsippet
om «øvelse gjør mester» gjelder også her.
Vi er alle forskjellige, også våre hunder, noen er tidligere
ute enn andre så det gjelder å ha «litt is i magen» og ikke
velge bort et emne for tidlig.
Hva synes du om utstillinger og jaktprøver for
hundene våre?
For å utvikle rasen og produsere gode og sunne valper
er det viktig med eksteriørbedømmelse og jaktprøver.
Vår rase har hatt en god utvikling de senere årene takket være godt avlsarbeid. Hovedproblemet i dag er liten
interesse for harejakt som fører til for få solgte valper.
Det er vel knapt noen jeger som bruker så mange timer
i skogen som en harejeger gjør for å få til en god hund.
Kanskje noe av problemet ligger her?

Jeg har selv stilt på mange utstillinger og prøver med
mine hunder. Det jeg opplevde i sommer med min unghund Arja er dessverre ikke positivt for omdømme av
eksteriørdommere.
Stilte i Elverum på Prestøya og fikk gul sløyfe. Dagen etter, med samme hund, fikk jeg rød sløyfe og exellent på
Jarlsbergutstillingen utenfor Tønsberg. Nå har jeg hatt så
mange hunder at jeg mener bestemt at bedømmelsen på
Prestøya var feil, men for en ung og uerfaren hundeeier
er dette ikke bra.
Kanskje du har en liten historie om en god jaktdag som
du vil dele med oss?
Avslutter med en spesiell jaktopplevelse som jeg og min
sønn hadde for ca. et år siden.
Vi var på hytta på Budor i Løten med begge hundene.
Det var kaldt, 13 minus og ca. 35 cm flere dager gammel snø. Arja ble sluppet fra hytta og det var harespor
overalt. Ingen lett oppgave for en valp på 7-8 mndr. Arja
jobbet på fot og kulda gjorde at vi fort begynte å samle
ved til et bål. Mens vi satt der og slurpa i oss varm kaffe
kom det et kvink fra Arja og så ble det helt stille. Peilen
viste at hun var i nærheten og fortsatt gikk på fot. Jeg ble
litt mistenksom og gikk for å undersøke i område der jeg
hadde hørt henne. Plutselig gikk jeg på en hare som lå
fult utstrakt med hode ned i et lite bekkesik med et lite
åpent hull. Haren hadde tydeligvis ligget slik og sparket
med det ene frambeinet. Haren var død uten ytre skader,
men varm og avstanden fra setet var nok ikke mer enn
ca. 50m.
Jeg kontaktet harejeger og forsker i NINA Hans Chr.
Pedersen og fortalte historien. Han hadde ikke hørt om
lignende, men så ikke bort fra at denne haren hadde fått
et plutselig dødsfall.
En jaktopplevelse utenom det vanlige og det hører med
til historien at Arja fikk sin belønning etter en meget kort
los!
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Litt fra våre svenske venner……
Hamiltonplakett vinnaren Conny Lundström
Därför blev det Hamiltonstövare! Jag är uppfödd med
Hamiltonstövare, det fanns oftast en el.två Hamiltonstövare från 40-talet och framåt hemma. Prövades
b.l.a med en Finsk stövare och en Schiller, men dessa var
icke till belåtenhet. Därför blev det att då jag skaffade
mina första stövare, att fortsätta med Hamiltonstövare.
Så det hade lika gärna kunnat bli någon annan ras. Jag
började med 2 hanar, men köpte min första tik 1988 av
B-E Jonsson (Maraholmens Lorry f.88). Hon tog b.l.a
7 st Elit 1:or och hamnade på 4:e plats på SM 1995 i
Västmanland. Hon blev Sjch på 4 st tapptfria 1:or, där
2 var på barmark. Därav kom också intresset att starta
på prov och även bli domare.Efter Lorry behöll jag 1 tik
(Rosådalens Wilma Rudolph 97), efter Amadeus. Men
hon var alldeles för lösaktig i skogen, för att satsa på
henne för kommande 10-12 år. Wilma Rudolph parades
med Tello/95 och där blev det enbart 2 valpar. Rosådalens Isa och Rosådalens Ronja f 2000. Isa SdchNjch och
Ronja Sdch. Sdch Rosådalens Mitzi/95 är också efter
Lorry, Mitzi är mormor till Hagets Tussi som vann SM
2011.
Isa hade jag fram till år 2012. Hon tog 6 st Elit 1:or och
var ovanligt tidigt jaktmogen. Hon klarade sin första
start med en Ökl 1:a vid 10 månaders ålder. Isa parades b.l.a med SdchNjch Faro, där b.l.a Sdch Rosådalens
Ross föddes, men ett flertal i den kullen blev ganska
klövbenägna. Rosådalens Isa har mer än 70 bruksavelspoäng ( vet ej exakt). Jag har även behållt någon parningsvalp, som jag inte tyckt hållt måttet före 2,5-3 års
ålder och gett bort dom. Jag vill ju ha en hund som är
ärlig och jagar bra till minst 10 år och då nöjer jag med
en hund som också är frisk. Hamiltonstövaren är tillsammans med b.l.a Schillerstövaren, Norrbottenspets,Finsk
spets m.m i billigaste försäkringsklassen. Tanken är att
para Lorry 2018 el. 19 och om det blir en ordentlig stor
kull, så har jag fött upp tresiffrigt antal valpar. Då jag
hörde att Ndch Max skulle paras med Hagets Turi, åkte
jag till Ånge för att se då Max startade ett jaktprov där,
efter det bestämde jag mig att ta en tikvalp efter honom
och valparna föddes hösten 2012. Därför hamnade Sr
Lorry hemma här. Hon var ganska tidigt jaktmogen och
blev Sjch vid 18 månaders ålder och Such då hon var
24 månader och 1 dag. Sr Lorry har på Max stamtavla
4 hundar som kommer efter mitt och på modern, Hagets
Turi är det 2 hundar likaledes. Sr Lorry har startat på
DM distrikt 1, år 2014, 2015 och 2016 och tog sig till
SM 2015 och 2016. Förhoppningsvis kan jag jaga och
starta Lorry på prov 5-6 år till, för mig är hunden en
familjemedlem och har sin plats i huset och inte ensam
i en hundgård. Som grädde på moset blev jag tilldelad
” Hamiltonplaketten” på kennelfullmäktige 2017. Sedan
starten 1991 är 47 % av valparna jaktprovsmeriterade.
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Qvinnokampen 2017
Som sig bör styr vi kosan mot Västerbotten i slutet av
vecka 38 tillsammans med våra hundar för två veckors
harjakt och för att delta på en av årets höjdpunkter
-Qvinnokampen. Jag har deltagit sedan 2013 på detta
fina prov, startat tre olika hundar och dömt ett år då jag
inte hade någon hund jag ville starta.
Det är med samma känsla av upprymdhet och förväntan
som tidigare år jag anländer till Folkets hus i Bratten, ett
par mil utanför Lycksele på fredagkvällen. Det är lika
roligt varje år att återse gamla bekanta och stifta nya
bekantskaper bland startande, respektive, domare, vägvisare och inte minst de fantastiska arrangörerna. Man
möts av ett dignande prisbord som står uppdukat. Varje
deltagare får en hög med priser från olika sponsorer. Högarna blir förstås mindre ju längre bak i prislistan man
kommer men även sista hund får något fint med sig hem.
Det bjuds på kaffe och smörgås innan lottning av domare och marker börjar. Varje deltagare får gå fram och
välja ett kuvert där mark och domare står skrivet på ett
dokument . Det är överlag fina marker där provet hålls.
Efter lottning av marker och en del småprat begav vi oss
hem till vår stuga ca två mil därifrån. Vi hade fått sällskap under helgen i stugan av Carolin Ögren från Valbo
Forts. neste side

med sin hamilton Krutholmens Edda. Hennes pappa var
också med. Det bjuds på kaffe och smörgås innan lottning av domare och marker börjar. Varje deltagare får
gå fram och välja ett kuvert där mark och domare står
skrivet på ett dokument . Det är överlag fina marker där
provet hålls. Efter lottning av marker och en del småprat begav vi oss hem till vår stuga ca två mil därifrån.
Vi hade fått sällskap under helgen i stugan av Carolin
Ögren från Valbo med sin hamilton Krutholmens Edda.
Hennes pappa var också med.
Årets prov bjöd på tuffare förutsättningar med dimma
bl a. Det märktes även på slutresultatet. Av 18 st hundar
blev det endast ett förstapris i Ökl. Samma hund som
drev ihop ett förstapris fick ihop ett andrapris dag två och
slutresultatet blev en elitetta och vinst av Qvinnokampen
2017 – Fin. RR SE JCH SE UCH SE31244/2013 Högbrons Pella med ägarinna Marita Larsson, Flen.

Rörmyrkullens Vera

Sex stycken hamilton kom till start och bäst placerad
blev SE31436/2014 Rörmyrkullens Vega, äg. Inger Nyberg Vilhelmina med start i öppenklass 55/46 och 41/44.
Elitklasshundar och öppenklasshundar tävlar på samma
villkor med två Öklprov där resultaten räknas ihop. I år
har Qvinnokampen internationell status för första gången. Efter en sista natt i vår stuga for vi 55 mil söderut
och anslöt till våra vänner för ytterligare en veckas harjakt…men det är en annan historia.

Rörmyrkullens Vera.

Mvh Karin Åström

Vakkert skue.
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Hei!
Jeg tok i vår over ansvaret for hjemmesiden til Hamiltonringen, og ble spurt om å skrive en liten presentasjon
av meg selv til stikka.
Jeg heter Jon Martin, er 24 år og bor i Stjørdal i NordTrøndelag. Når jeg ikke er i skogen med stolsekken og
trekoppen, jobber jeg som rådgiver i byggebransjen.
Harejakta og hamiltonstøveren ble jeg introdusert for da
min bror gikk til anskaffelse av en hannhund fra Åsen
for 11 år siden. Etter å ha vært mye ute med denne, og
etter hvert også en tispe født i 2012, ble jeg endelig selv
hamiltoneier nå i mars. Det ble en kortreist tispevalp, ETurte fra Christiansen, som nå er 10 måneder gammel.
Det har vært en artig tid med en tøff, snill og aktiv valp.
I høst har det vært mye bålbrenning og kaffekoking, men
noen loser og spennende jaktsituasjoner har det da også
blitt. Nå blir det spennende å se hva de siste månedene
av sesongen byr på, før vi prøver oss på en utstilling eller
tre til våren og sommeren.
Når det gjelder hjemmesida, så har kanskje de fleste fått
med seg at den gamle sida (www.hamiltonringen.com)
ble misbrukt av uvedkommende i høst. Dette førte til
at leverandøren stengte sida, med krav om omfattende
oppgraderinger for å få den sikker nok. Dette var visstnok mer arbeid enn å opprette ei helt ny side. I og med
at den uansett var moden for en liten fornying, ble det
bestemt at vi startet helt på nytt hos en annen leverandør.
Den nye sida finner dere foreløpig på www.hamiltonringen.wordpress.com, men planen er at vi kan ta i bruk
den gamle adressen etter hvert. Det tar litt tid å få alt på
plass, men jeg håper vi kan få til en oversiktlig hjemmeside der det stadig skjer noe. Jeg håper også at vi klarer å
holde den noenlunde oppdatert med resultater fra utstillinger og jaktprøver samt status på planlagte paringer og
valpeannonser.
I tillegg til å holde oss medlemmer oppdatert på hva som
skjer i rasen, hadde det også vært artig om hjemmesida
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Turtes første hare, foto: Jan Håvard Holand.

kan bidra til at noen som er usikre på rasevalg velger
hamilton, og kanskje aller helst få noen nye til å oppdage
harejakt med drivende hund!
Om dere har ris/ros, innspill til stoff til hjemmesida eller andre spørsmål er det bare å ta kontakt med meg på
telefon 95039865 eller e-post jon.martinsh@gmail.com.
Ønsker alle medlemmer en fin julefeiring og et godt nytt
år med mange fine loser og øyeblikk i skogen!
Hilsen Jon Martin Støver-Hofstad

Styret i Hamiltonringen
Leder:

Roger Andre Henriksen, Vassbygda 205,
1866 Båstad.
tlf: 419 20 776
e-post: sarek91@msn.com

Nestleder:

Trond Revhaug, Dullumgrenda 104,
7630 Åsen.
tlf: 992 95 249
e-post: aabalm@online.no

Sekretær:

Frank Vidar Rognstad, Gjødingveien 32,
2090 Hurdal.
tlf: 952 97 799
e-post: vi-frank@hotmail.com

Kasserer:

Kontakt leder

Styremedl.

Geir Leversby, Mikkelveien 19,
3055 Krokstadelva.
tlf: 468 39 292
e-post: geir.leversby@gmail.com
Frode Kjeldsberg, Veivoktersvingen 45,
2090 Hurdal.
tlf: 901 07 539
Vebjørn Ihler, Sørskjulstadvegen 30,
2100 Skarnes.
tlf: 481 86 926
e-post: ihler_hamilton@hotmail.com
Øystein Sørhaug, Beverveien 8,
3160 Stokke.
tlf: 908 69 179
e-post: oystein.sorhaug@hotmail.com

Avlsråd
Leder:

Terje Sandberg, 2540 Tolga
tlf: 913 00 952
e-post: bjorbekk@hotmail.com

Sekretær:

Rune Briskodden,
Eivind lyches vei 19A,1338 Sandvika
tlf: 469 63 856
e-post:rune.briskodden@spenncon.no

Medlem:

Svein-Arne Holthe
Åsaringen 280, 7236 Hovin
tlf: 974 36 377
svei-ho2@hotmail.com

Varamedlem: Rune Sliper, Vorelandsvegen 4,
4707 Vennesla
tlf: 908 20 014
e-post: rune@loyning.no
Valpeformidler: Olav Reitan, Støren
tlf: 957 63 042
e-post: oreitan@online.no
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