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Landskampen 2018

Prøvevinner Ullangårdens Stej med eiere Roger og Emil.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes dere
fra oss i Hamiltonringen!!

Lederen har ordet
Hallo kjære medlemmer.
Jakt og prøve sesongen er nå på vei inn i julestria, og
alt hva det innebærer!! Nå skal ikke jeg skryte på meg å
væra veldig engasjert i den biten, men noen dager med
hvile har vi vel mulighet til å ta!! Når den tid kommer…
Jeg har i løpet av høsten fulgt med på noen av våre unghunder der ute, og har stor tro på at noen av disse kombinasjonene kommer til å vise seg frem på toppen av
premielistene om ett par år. Vi har som vi alle vet hunder
som kan kjempe på toppen av resultatlistene, men vi har
fortsatt en jobb å gjøre. Så kom igjen folkens!! Jeg har
sagt det før og sier det igjen… meld på ungbikkja på
prøver, og ta kontakt med avlsrådet om du planlegger å
parre bikkja di.
Det var veldig gledelig å se antall startende hamiltonstøvere på årets DM, men litt overrasket over at vi bare ble
4 på start streken på årets NM. Når det er sagt, så er det
ikke dårlig. Men håpet om flere er jo der, og vi bør og
har ambisjoner om flere startende når neste års NM går
av stabelen.
Vi har også vært gjennom en landskamp mot Sverige
som ble arrangert av Nord Trøndelag HHK helga 24 og
25 November. Det var ei veldig trivelig helg, og nord
trøndera ska ha stor takk for måten di gjennomførte
helga på. Topp terreng, forlegning, mat og veldig positive dommere med aspiranter gjorde helga fullkommen.
Hjemme seier ble det også… Toppers!

Livet er best ute.

Fortsatt lykke til med resten av jakt og prøvesesongen.
God jul og godt nytt hamiltonår….
Roger

Vinterkledd og fin.

Manusfrist neste nummer
Neste frist for stoff inn til stikka er 25. mai
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Fra redaktøren
Hei igjen alle Hamiltonvenner <3
Sommer har gått til høst, og høsten har gått over til
vinter og det nærmer seg jul.
Det har skjedd mye i hamiltonverdenen også dette året.
Vi har feiret 30 år. Hein vant damekampen. Stej toppet pallen i Trøndelag, og det norske laget vant landskampen. Vi hadde veldig mange påmeldte Hamilton
til DM…tenk hele 24 stk. Det er helt rått. 4 av de gikk
videre til NM. Det ble ingen på pallen i år, men læll
a gut. Mye moro og mer ska det bli ..sa kjærringa. Vi
er så absolutt med oppi der. Guffen fikk også en flott
fjerdeplass på Nordisk Mesterskap i Luleå. Det har
blitt mange flotte og nye både Nuch og Njdch. Flere
fine små valper har kommet til verden. Vi har virkelig
en rase å være stolt av… og jada, jeg vet at jeg sitter
her med 3 Finskstøvere. Men jaddi meg sitter Hamiltonstøveren godt planta og laaaangt inne i hjerterota
mi å <3
Tia flyr så fort, og en skal rekke så mye , men samtidig
prøve så godt en kan å leve i nuet. For meg er den beste
å fineste rekrasjonen jeg vet om, det å sitta i skogen, ha
med meg en tjukk kakublings, meg mye og godt smør
på, og et tjukt lag med pultost.
Sitte ved varmen, etter at bikkja da er sluppet løs med
alle sine duppeditter på, slappe av og kjenne litt på og
nyte stillheten før det forhåpentligvis drar iveg med en
heidundrandes los som varmer så godt at bålet egentlig
er bare til stas. Da gjør det ittno om det er såpass med
grader at det bit litt i nasan. En gjør noe en liker, en
kjenner på roen, stillheten, en kjinne at en lever. En
kjinne på spenninga, gleder seg over samarbeidet med
hunden. Alle sanser står på vid gap….

Je elsker å ta bilder….så når Bekkeli`n og je er på
tur, er det av og til så han nesten riv ta seg håret(Godt
at`n har mye ta det)….når je sier; Bare vent litt da, jeg
skal bare ta et bilde til. Men dekk vet så tålmodig og
lugn som han er, så venter han tålmodig på sin kjære
kone....uten å si et ord ;) ;) Men uansett, det aller likeste er å sitta å høre på losen, det er greit med en dot
av og til, men los er absolutt mest kos. Vi er heldige
som har denne hobbyen/livsstilen, og er med i dette
miljøet….selv om det til tider jammen meg skjer litt ta
hårt her å. Men sånn er livet. Vi er forskjellige på godt
og vondt.Og jaddi meg hadde det vøri stusselig om vi
alle var like å.
Men je vet en ting, og det er at vi alle liker det vi driver
med og at vi brenner for dette. Og det er så viktig å ha
noe å kunne kose seg med…..Så fortsett med det!!
Prioriter deg selv av og til, og gjør det du har lyst til....
For det har du faktisk fortjent!!
Men når alt kommer til alt, så er det ingenting som er
som kvalitetstid sammen med dem man bryr seg om og
er glad i...så nyt den tiden godt <3
Jeg vil ønske dere alle sammen med famile ei riktig fin
og fredfylt jul.
Nyt freden og roen og ha det kos med deres nære og
kjære.
God jul og godt nytt år kjære hamiltonvenner <3
Juleklem fra meg <3

Vakkert landskap.

3

NORDISK MESTERSKAP

Nordisk mesterskap Støver i Luleå
Sverige 1. og 2.desember
Lagleder for de norske deltagerne denne helgen var Sverre Hennum NHKF. Norge var tittelforsvarer individuellt og
for lag.
De norske deltagerne var Finnstövare Ritva / Jacob Olimstad, Finnstövare Rg-Betty / Rune Gjengedal, Hamiltonstövare Guffen / Gunnar Hartmann, Finnstövare Anja-Aris / Rolf Syvertsen.
Vinnare blev Fi jch Puisturinten Late. 2:a Fi jch Sutki och på tredje plats kom Svenska mästarinnan Bärimila Kelly
äg Bjarne Engström.
Vår egen Hamilton Guffen til Gunnar Hartmann og Wenche Jorun Østby kom på en flott fjerdeplass. Det norske laget
havnet sammenlagt på 3 plass.
Vi gratulerer så mye til dere.

Hund och Hundägare
Sch Sturevallens Donna
Daniel Svenäng
Ham Bärimilla Kelly
Bjarne Engström
Ham Trollmaxens Carma
Mats Eriksson
Fin Sörpåskogens Lovis
Lars Nyström
Fin Ritva
Jacob Olimstad
Fin Rg‐Betty
Rune Gjengedal
Ham Guffen
Gunnar Hartmann
Fin Anja‐Aris
Rolf Syvertsen
Fin Puistorinteen Late
Jouko Kettunen
Fin Sutki
Heikki Lehvonen
Fin Ruokosuon Riki
Matti Mikkonen
Fin Jahti‐Ukon Julius
Juhani Rinkangas
Sammanställning NM
Sverige

Norge

Finland

Dag
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2
Dag 1
Dag 2

Dag 1
Dag 2
Sum
Dag 1
Dag 2
Sum
Dag 1
Dag 2
Sum

Domare
Roy Rönnbäck
Mikael Forsberg
Tomas Nordström
Torbjön Malmström
Gunnar Norlin
Roy Rönnbäck
Kent Lindholm
Ingvar Berglund
Hasse Eriksson
Staffan Engström
Staffan Engström
Sigge Larsson
Sigge Larsson
Hasse Eriksson
Martin Björklund
Jan Öhman
Torbjön Malmström
Gunnar Norlin
Jani Rintala
Martin Björklund
Jan Öhman
Kent Lindholm
Mikael Forsberg
Tomas Nordström

Domare
Johan Nilsson
Patrik Fredriksson
Lars Resin
Lars‐Gunnar Erkki
Markus Ekberg
Johan Nilsson
Henrik Öhlund
Gunnar Hansson
Åke Strandberg
Henrik Öhlund
Ingvar Berglund
Allan Fredriksson
Kjell Ytter
Åke Strandberg
Allan Fredriksson
Kjell Ytter
Lars‐Gunnar Erkki
Markus Ekberg
Gunnar Hansson
Roland Brännvall
Roland Brännvall
Jani Rintala
Patrik Fredriksson
Lars Resin

Poäng NM

Placering NM

Finskstøver:
N J(d)CH Ritva
-NO41618/11
Eier: Jacob Olimstad
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14
9
23
2
13
15
11
18
29

Provmark
Rutvik
Sjulsmark
Siknäs
Hälleström
Mulön
Rutvik
Norrfjärden
Antnäs
Björsbyn
Granön
Granön
Alviksträsk
Alviksträsk
Björsbyn
Sundom
Trätan
Hälleström
Mulön
Antnäs
Sundom
Trätan
Norrfjärden
Sjulsmark
Siknäs

Eg.
Drev min. poäng.
120
0
120
83
68
120
83
60
11
23
58
100
65
120
0
120
120
120
106
120
104
101
35
120

Ökl.
Poäng.

Ökl.
49
9
60
56
50
52
52
57
19
11
50
56
54
56
9
50
53
57
51
63
54
49
19
61

1
0
1
2
3
1
2
3
0
0
3
2
3
1
0
1
1
1
2
1
2
2
0
1

EKL
3
0
3
2
1
3
2
1
0
0
1
2
1
3
0
3
3
3
2
3
2
2
0
3

0
1
2
3
0
3
2
0
1
1
2
3

Totalt
Tot.öklpo Tot.Eg.po Tot. Drev
Poäng Poäng
äng
äng
minut.
Placering NM
NM
5
3
58
120
11
0
5
5
5
116
203
2
3
8
1
4
102
188
6
5
6
3
3
109
143
7
1
4
0
0
30
34
12
0
0
1
3
106
158
8
3
4
1
4
110
185
4
5
6
0
3
59
120
10
5
5
5
6
110
240
1
5
10
3
5
114
226
3
5
8
3
4
103
205
5
3
6
0
3
80
155
9
5
5
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Finskstøver:
NJ(D)CH Rg-Betty –
NO40435/10
Eier: Rune Gjengedal

Hamiltonstøver:
N UCH N J(D)CH Guffen
-NO46914/11
Eier : Gunnar Hartmann

N J(D)CH RR NMEP15
NMEP17 Fb Anja-Aris –
NO44761/11
Eier: Rolf Syvertsen

LANDSKAMP 2018

Landskamp Norge-Sverige
Årets landskamp mellom Norge og Sverige ble arrangert i Verdal kommune i Trøndelag
den 24.-25. november. Tracker stilte med peilere og kjørte live. Arrangør: Nord-Trøndelag
Harehundklubb. Som vanlig stilte hvert land med 3 dyktige hamilton.
Det norske laget:
N J(D)CH Ullangårdens Stej Se17678/2014, eier Roger Henriksen. Årets hamilton i Norge sesongen 2017/2018.
N UCH N J(D)CH Lådde NO37629/15, eier Knut Christiansen. Årets unghund sesongen 2017/2018.
NORD J(D)CH N SE UCH RR R-Rusken NO34652/13, eier Arnfinn Haugan. Rasemester 2017/2018.

Fra venstre: Roger Henriksen/Stej, Lådde til Knut Christiansen og Arnfinn Haugen/Rusken.

Det svenske laget:
SE N J(D)CH RR N SE UCH Bärimilla Kelly SE54823/2012, eier Bjarne Engström
RR Bola S26077/2008, eier Joakim Andersson
Rödstamons Lina SE31119/2016, eier Krister Wikner.

Fra ventre: Lina til Krister Wikner, Kelly til Bjarne Engström og Joakim Andersson/Bola.

Det var gode hunder og mange flotte resultater på årets landskamp! Ullangårdens Stej til Roger Henriksen ble
prøvevinner, og det norske laget tok en knepen seier totalt. Hele fire 1.EP og alle hunder gikk til elitepremie.
Hamiltonringen takker arrangør, kjentmenn, dommere, aspiranter og vertskap for et kjempefint arrangement. En
stor takk til Tracker som lånte ut peilere og stilte med en Tracker Supra i premie til prøvevinner!

Gratulerer så mye alle sammen.
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LANDSKAMP 2018

Landskamp 2018
Nord Trøndelag HHK hadde lagt alt til rette, gode terreng og meget gode dommere. Takk skal dere ha.
Fredag kveld var alle på plass. 6 harehunder med sterkt
jaktblod fra begge landene, Norske Hamiltonstøvere og
Svenske Hamiltonstøvere av beste sort.
Som lagleder fikk jeg det ærefulle ansvar og geleide
våre naboers lagleder Henrik Kåren.
Å være sent i seng og tidlig oppe var første plan, og det
fikk vi til.
Kelly, årets Sm-vinner ble den første utvalgte vi skulle
besøke dag en. Vel framme til Skjækerdalen ble vi vitne
til dagens første opptak med dertil jag av hare, «vi» var
i gang, moro. Kjentmann, aspirant, dommer og hundeeier var også fornøyde. Kelly kjørte på med god aus,
dette lovet godt. Neste stopp ble vår egen Stej. På meget lang avstand, i et terreng uten mobildekning hørte
vi gutten i jag, dette svingte det av. Ingen kan måle seg
med Stej på sitt beste, det ljomet. Deretter dro vi ned
til Sul og gjengen der nede. Lådde jaget i følge tracker,
her var det bare å kjøre. Vel fremme med grinder og
saueflokker møtte vi hundeeier og dommer samt en noe
forvirret champion. Haren hadde dratt inn i saueinnhegningen, og der ble det stopp. Da var det dags for bål
og varme, lunch uten los, men meget god stemning. På

Heia Norge!

motsatt side gikk Lina uten uttak dessverre. Så vi kjørte
tilbake til Holmen Gård, Verdalsbruket. Med ei god
fornemmelse etter dagen.
Etter dommermøte var fasiten en knapp ledelse til
Norge, og med en bedre middag og dertil hyggelig
kveld med våre venner var følelsen meget god da det
var sengetid.
Dag to ble vi med Rusken fra morgenen, og ganske
riktig… 18 min etter slipp var det musikk i våre ører.
Hva kan måle seg med en Hamiltonlos?. Ei stygg elv
med delvis islegging laget litt krøll for gutten, men
dette var virkelig bra. Turen gikk så opp til sikkerstikket vårt. Og ganske riktig, Stej hørtes tydelig straks vi
åpnet bildøren, og vel frem til «alle» som hadde tilhold
rundt et bål. Her ble vi vitne til ypperste klasse. Det
hadde visstnok vært passe dårlig los, men nå var det
ingen tvil. Dette var ikke passe, dette var særdeles bra,
bare trommene manglet. Men hele orkesteret stemte
i. På andre siden av dalen svingte det også av Lina, et
enormt skall vitnet om kontroll.
Etter dommermøte og mat ble det vedtatt. Norge vant.
Stor takk til Arnfinn, Knut og Roger. Champion Ullargårdens Stej på topp.

Uten mat og drikke duger helten ikke.

Emil og Roger tok det hele med fatning, men dette var
nok stort. «Svensken» som Roger kaller Stej, har hatt ei
utrolig reise de siste to åra. Gratulerer så mye.
Reven
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LANDSKAMP 2018

Her en oppdatering fra vinner av Landskampen 2018
Landskamp er artig. Nå skulle vi som lag slå svenska,
noe som er veldig viktig…
Nord Trøndelag HHK tok imot oss på Holmen gård i
Vuku i Verdal kommune. Det blei en spesiell helg da
Emil også skulle væra med. Han har aldri vært med på
jaktprøve og var full av forventning.
Dag 1 kommer og når klokka var slagen åtte slipper vi
Stej. Vi går en liten stubb før Stej forsvinner til skogs
og etter ett kort fotarbeid kommer uttaket. Losen går
ikke no godt i starten, men etter ett kort tap har Stej
forholdsvis grei kontroll, vi får besøk av pus ett par
ganger og etter full tid blåser vi inn Stej. Vi forflytter
oss på beina lenger inn i terrenget, og slipper på nytt.
Stej kommer fort på ny fot, men sliter med å få pus på
beina. Vi fyrer bål, spiser mat, og har det godt i Verdals
store skoger, og plutselig er pus på beina. Denna losen
går ikke veldig godt, men vi er allikevel godt fornøyd
med dag 1. Etter hyggelig middag får vi opplest resultater fra dag 1, og vi leder. Ja, men det er vel bra pappa
sier en liten krabat ve sia ta meg. He he, joa det er bra
det.
Dag 2 og igjen fine terreng rundt på alle kanter. Igjen
kommer vi fort på fot, og det blir los ganske så fort
også. Men denna haran har hoppa ut tidlig, så Stej
sliter no veldig en periode der. Det blir tap, men etter

Emil er bålpasser og står her å koser seg med losen.

hvert blir det gjentak, og losen går mye bedre. Minuttene går stadig i vår favør, og utpå dagen får vi beskjed
om å koble. Vi blåser inn Stej, og en ny 1 EP og seier i
landskampen er i boks. Vi slipper Stej på ny, men denna
foten er veldig dårlig, så når klokka passerer 14 med
noen minutter kobler vi. Det blir seier til det norske
laget, og individuelt vinner Stej. Ei bra hælj har det
vært, og en liten gutt på 10 år sitter igjen med masse
nye opplevelser.
Det norske laget koser seg.

Roger
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Hamilton på DM 2018
Årets høydepunkt av jaktprøver, nemlig distriktsmesterskapene er gått av stabelen og hele 24 hamiltonstøvere
kom med dit, det er jo helt rått!!! Alle håpet jo selvsagt
på en videre kvalifisering til norgesmesterskapet. Men
det gikk jo naturlig nok ikke den veien med alle da.
De startende fra de fem distriktene følger her:
Distrikt I, arrangør Nord-Trøndelag Harehundklubb,
3.-4. november. 10 hamilton.
N J(D)CH N UCH R-Fia NO50417/11, eier Eivind
Christiansen
N SE J(D)CH RR N SE UCH Rödstamons King
SE21573/2014, eier Ivar Ellingsen
N J(D)CH Ullangårdens Stej SE17678/2014, eier Roger
Henriksen
N J(D)CH N UCH Ronja NO35238/14, eier SveinArne Holthe
Koloåsen’s Troya NO45090/16, eier Stein Olav Hugdal
Rb-Raita NO40672/15, eier Bjørn Arne Kulseth
N J(D)CH Vera NO37632/15, eier Trond Revhaug
Am Jæger NO38141/14, eier Asle Rundberg
N UCH Hocky NO37630/15, eier Stig Rønsåsbjørg
N UCH Brattåsbäckens Lanta SE26138/2014, eier Bård
Wanderås, fører Andreas Johansen Wanderås
Distrikt II, Østerdalen Harehundklubb,
10.-11. november. 8 hamilton.
RR N SE J(D)CH Sr Kompis NO52368/12, eier Kai
Bakke
N UCH N J(D)CH Guffen NO46914/11, eier Gunnar
Hartmann
Koloåsen’s Strax NO45084/16, eier Frank Vidar Rognstad
N J(D)CH N UCH Jälmådalens Trixi SE37716/2011,
eier Per Aaslund
N SE J(D)CH RR Jomåsknuten’s Uno NO34922/12,
eier Trond Helge Nyseter
N UCH Mølledammens Lea NO49656/12, eier Terje
Sandberg
Trittbergets Klinge SE50840/2015, eier Terje Sandberg
Ekmyrens Togo SE23835/2013, eier Arild Ådahl
Reserve: N SE J(D)CH Max NO49964/09, eier Kai
Bakke
Distrikt III, arrangør Aust-Agder Harehundklubb,
2.-3.- november. 3 hamilton.
INT N UCH N J(D)CH RR Rs-Kaluha NO46020/10,
eier Rune Sliper
NORD J(D)CH N SE UCH RR R-Rusken NO34652/13
Arnfinn Haugan
N SE J(D)CH RR Rs Kvita NO41100/13, eier Øystein
Dalen
Reserve: N J(D)CH N UCH RR Voredalens Stella
NO44009/14, eier Rune Sliper
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Distrikt IV, Hadeland Harehundklubb,
3.-4. november. 2 hamilton.
Konnerud Kollen’s Peik NO49608/16, eier Per Brauer
N J(D)CH Rb-Emil NO40671/15, eier Rune Briskodden
Distrikt V, arrangør Norsk Harehundklubb,
1.-2. november. 1 hamilton.
N J(D)CH Nipa’s Mia NO55729/11, eier Arne Steen

Litt fra Romerike-Hedmark og Østerdalen
Distrikt II
Deltagende Hamilton:
N S JCH Max (Rosådalens Ross/Raita) Kai Bakke
NDCH Guffen (Byggmarkens Drillo/Raita) Gunnar
Hartmann
Koloåsens Strax (Voredalens Fant/Zira) Frank Vidar
Rognstad
NDCH Jälmådalens Trixi (Brattåsbackens Jazz/Jälmådalens Sista) Per Aaslund
N S JCH RR Jomåsknutens Uno (Stoj/Nani) Trond
Helge Nyseter
NDCH Mølledammens Lea (Casper/Mølledammens
Lynna) Terje Sandberg
Trittbergets Klinge (Traj/Trittbergets Diana) Terje
Sandberg
Ekmyrens Togo (Tasso/Rosådalens Bella) Arild Ådahl
Årets distiktsmesterskap ble avholdt i Østerdalen 10. og
11. november. Pga av den store NATO øvelsen ble prøven utsatt en uke – allikevel var det barmark i de fleste
terrengene denne helgen. Med temperatur rundt null
og hvit hare var mange spente på vitringen før avreise
lørdag morgen.
Med åtte startende av vår rase var det grunn til optimisme – ville vi klare å være med i tetkampen etter første
dag? Det var mye som tydet på at en MÅTTE ha full
tid for å være med ……
Fire Hamilton hadde full tid 1. dag
Max og Kai 192 – Guffen og Gunnar 189- Uno og
Trond Helge 189 og Lea og fører Andreas 184.
De andre 4 ligger litt bak. Togo og Arild 161 – Klinge
og Terje 110 – Strax og Frank Vidar 103 – Trixi og Per
15.
Som ellers ved litt utfordrende føreforhold er de gamle
eldst. Noen har både tur og er dyktige – andre har litt
utur. Trixi får dessverre ikke ut og er derved ute av

DM 2018
dansen. Klinge var godt i gang med losen på morran da
en innenbygds harejeger slipper hunden sin på losharen
……… marginer mot og marginer med, slik skal det
være.
Det ble en spennende søndag hvor det skulle vise seg at
Uno leverer nok en sterk dag og havner på 4. plass og
sikrer NM deltagelsen. Lea jager full tid også søndag –
kun med et tap – men havner 20 poeng bak NM plassen. Guffen får ikke full tid og faller litt på lista. Kai
trekker Max og havner langt nede til slutt.

Resultater som følger:
Jomåsknutens Uno Trond Helge Nyseter 390 poeng 4.
plass og Gratulerer med NM-deltagelse
Mølledammens Lea Terje Sandberg 370 poeng og 9.
plass.
Guffen Gunnar Hartmann 340 poeng og 10. plass
Ekmyrens Togo Arild Ådahl 297 poeng og 14. plass
Trittbergets Klinge Terje Sandberg 269 poeng og 16.
plass
Jälmådalens Trixi Per Aaslund 204 poeng og 20. plass
Max trukket
Koloåsens Strax trukket
På DM i Østerdalen Terje Sandberg

Disse fire fikk NM-billett
Alle distriktsmesterskapene er gjennomført, og det er avgjort hvem som skal kjempe om tittelen Norgesmester
2018 den 16.-17. november. 4 hamilton er kvalifisert:

N J(D)CH Rb-Emil No40671/15, eier Rune Briskodden
(nr 4 i distrikt IV).

N SE J(D)CH RR N SE UCH Rödstamons King Se21573/2014, eier
Ivar Ellingsen (nr 1 i distrikt I)

N J(D)CH Ullangårdens Stej Se17678/2014, eier Roger Henriksen
(nr 3 distrikt I)

N SE J(D)CH RR Jomåsknuten’s Uno No34922/12, eier Trond
Helge Nyseter (nr 4 distrikt II)
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NM Støver 2018 Lampeland
i Buskerud
Da var støver NM 2018 overstått, og det ble et meget
vellykket arrangement.
Takk til NM komiteen som gjorde en stor jobb i forkant og under prøven. Med 20 startende hunder ble det
ordnet 20 gode hareterreng med 20 erfarne og dyktige
dommere som dømte jevnt og rettferdig. SponsorkomiFra et av prøveterrengene.

teen sørget for flotte premier, som b.l.a garmin peiler og
jaktradio´er.
Under prøven var det en liten knippe personer som satt
igjen på hotellet for bl.a skrive dreiebok, oppdatere web/
sosiale media og å ta imot deltakere/dommere når de
kom inn fra prøvedagen. Prøveleder og NKK ble også
kjørt ut til noen av terrengene for å få med seg noen gode
loser.

F.v. nr 3, Fb Anja-aris til Rolf Syvertsen ,NM vinner Fb Kalle til
Svein Tore Kristiansen og nr 2 ,Cita til Frank Ove Lia.

I dette forholdsvise lille miljøet med harehundprøver
kan det informeres om at det er stor interesse for å følge
NM via nettet. Da det var ca 1200 besøkende på dreieboka denne helgen, og deres livesending har til blitt sett
3600 ganger. Harehundfolket er så absolutt engasjert!!
Hamiltonringen gratulerer så mye til alle involverte :)

Vinner av Hedmarksprøva 2018
Vi gratulerer så mye til Egil Tvedt med Sarah som
prøvevinner på Hedmarksprøva 2018.
Det ble 1 EP og 363 konkurransepoeng.
Som dere ser bak Egil, har denne flotte karen vunnet
et og annet før også han ;) .
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Her kommer en liten oppdatering fra våre NM deltagere 2018:

«Svensken» til Roger Henriksen
Ullangårdens Stej 22.01/14 er en hund med feil og mangler som så mange andre, men han har også lært seg
å jaga hara med åra. Sesongen 2018 har vært artig så
langt. Treninga gikk bra fra 21 august, og når vi kom
inn i oktober måned så begynte de gode losene å komme
for alvor. Meldte da på DM med en god følelse, og det
skulle vise seg å stemme, for da søndagen kom så sto vi
på pallen som nummer tre, og kvalifisert for NM 2018 i
Buskerud.
Litt om DM-dagene
Første dagen kommer vi ikke på skikkelig fot før litt
utpå mårran, men får opp ganske så fort når han kommer
på fot. Losen vil opp, og vi må trekke etter. Losen går
jevnt, men med dårlig trøkk i losen. Vitringa er vel ikke
topp, men det som Stej har lært seg etter hvert er å kjøre
lange los repriser og holde hårrån på fotan som det blir
sagt oppi her. Etter en grei los, og 120 inne var det bare å
få i gutten litt mat før vi slapp på nytt. Stej kommer kjapt
på ny fot, og etter ei stund kommer nytt uttak. Velger da
å koble etter ca 40 min los for å spara på kruttet til dag 2.
Etter dag 1 har Stej fått i seg mat, og rikelig med drikke
(veldig viktig), og vi starter dag to med håp om nok en
120. Dagen starter med dårlig fot, det er lite fart og sprut
i gutten. Går noen tanker i hodet om forflytning til nytt
terreng, men velger å stole på hund, og etter hvert hører
vi Stej neri lia. Det var en veldig god følelse, for å væra
helt ærlig. Blir aldri no god los detta heller. Da denna
hvite tassen har veldig løst til å bare hoppe veien… Minutta går sakte, og Stej havner stadig etter, så jeg velger
å koble etter ca 100 min. Vi forflytter oss lenger opp i
terrenget, og etter hvert kommer vi på ny fot, men denna
er enda dårligere. Vi setter oss ned, og etter noen kaffekopper kommer uttaket rett ved beina våre. Denna haran
jager han skikkelig godt på, og vi kobler han i full los da
klokka bikker 16.00. NM turen skal nå væra inne, og vi
reiser fra skauen med en god følelse.
Vi blei nummer tre, og turen til Buskerud var i boks.
Ett NM er bonus, og man ønsker jo alltid å gjøra det
bra…. Det gjorde vi ikke denne hælja dessverre. Første

dagen var vi uheldig med været. Det var fryktelig dårlig
vitring, men terrenget var bra og det var mye hara der.
Problemet var bare at i dag takla han ikke dette føret, så
vi satt igjen med 22 min los.
Dag to trekker vi igjen ett fint terreng, og vi kommer fort
på fot. Det hele ser lyst ut, men tia går og Stej blir med
eier mer og mer utålmodig. Det blir ikke no los før langt
utpå dagen, så denne dagen sitter vi igjen med litt over
60 min los, og NM er over for denne gang. En prestasjon
å komma med, og ei kjempe hælj hadde vi som var der.
Søndagen vender vi hjemover. Nå starter oppladningen
til landskampen mot Sverige.
Roger

11

NM 2018

Veien til NM for Ivar Ellingsen og
King
Da vi fikk høre at det manglet stoff til Hamiltonstikka,
ble vi oppfordret til å skrive noen ord om vår deltagelse
i DM og NM.
Vår 4 år gamle Hamiltonstøver Rødstamons King ble
meldt på DM i Distrikt 1, som skulle avholdes i Meråker. Der møttes 22 støvere, de fleste jaktchampioner, for
å kjempe om de 4 første plassene som var billetten til
deltagelse i NM.
Vi hadde ikke noen forhåpninger at en så ung hund som
King skulle kunne greie å kvalifisere seg. Uken før DM
skulle avholdes, kom det godt med snø i Meråker, men
det meste av snøen smeltet bort etter som temperaturen
steg. To dager før DM ble det kaldere i været, så snøen
som var igjen ble til skareføre. Det viste seg da at det
skulle bli tøft for mange av hundene m.t.p labber og
vitring. I de laveste terrengene ble det ren barmark,
men litt høyre opp ble det et mye dårligere føre.
På Distrikt 1 stilte det 10 Hamiltonstøvere og etter endt
DM var 2 stk kvalifisert til NM. Det var Ullangårdens
Stej og Rødstamons King.
King trakk dag 1 et høyt terreng, der mesteparten av losen gikk i skaresnø, men dag 2 var han heldig og trakk
et lavere terreng som var barmark.

På dag 1 gikk det ca 30 min før han kom på fot, et fint
uttak, men haren gikk etter 25 min los rett ned på trafikkert veg, haren smatt igjennom et gjerde og der ble det
bråstopp for King. Da var det bare å starte på nytt og
jeg valgte da å prøve høyere opp i terrenget selv om
det var skaresnø. Min erfaring er at hvit hare søker seg
opp i snøen og det viste seg å være lurt. Det ble ny fot
etter en halv time i området der dommeren og jeg så
mye haremøkk. Vi satte oss ned og det gikk ikke lenge
før det ble et beskrik. Vi så hare flere ganger, det var en
samarbeids villig hare og med bare et lite tap gikk det
fort til full tid.
King fikk gode egenskap-poeng, så etter dag 1 ledet
King prøven.
Dag 2 ble en spennende dag, vi havnet ganske langt ned
i dalen der det var ren barmark. Vi slapp King og gikk
mot et område der vi viste det dagen før hadde vært
hare. Etter et godt fotarbeid ble det et beskrik og haren
var igang. Det var ikke enkelt for hundene denne dagen
da det blåste skikkelig, så vi måtte holde på lua. Losen
gikk fint i ca 20-30 min da det plutselig ble bråstopp
og vi lurte da på om haren muligens hadde satt seg inn.
Valgte da å slippe i et nytt område. King slo godt ut
med små markeringer. I den sterke vinden hadde nok
natt foten blåst bort, men King maler på. I det vi kom-

Ivar og King.
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mer et stykke ned mot bygda, hører vi det blir beskrik
og en ny hare er på beina. Vi ser hare etter 10 minutter,
med King 2-3 min bak. Losen havner etterhvert i et
av Trøndelags største grustak, der var det lys grå stein
og sand. Haren var tydeligvis kjent der, for losen gikk
i grustaket en god del av dagen. Vi så haren 7 ganger
og til slutt måtte vi koble King ned på en asfaltert vei,
så da ble det ikke helt full tid. Dommeren syntes King
hadde jobbet så godt hele dagen og med meget gode
egenskap-poeng nok en dag, så ble han til slutt vinner
av DM Distrikt 1 og NM billetten var i boks.
NM 2018
I år var det Buskerud Harehundklubb som var vertskap
for årets NM 2018 som skulle gå fredag 16/11 og 17/11
i Flesberg. Det ble 60 mil hver vei for oss Trøndere,
så kompisen jeg kjørte sammen med, startet kl 0500
torsdag morgen. Det var fine og bare veier så turen gikk
fint og vi kom fram til Lampeland Hotell i god tid før
defilering. Der ble vi meget godt tatt imot og innlosjert
på hotellet som Buskerud Harehundklubb hadde fått en
flott avtale med i anledning NM.
Dag en trakk jeg et terreng som var ca 1 1/2 times
kjøring fra hotellet, der møtte vi en kjentmann som var
lommekjent i terrenget. Det var en erfaren harehundmann som hadde dømt mellom 200 og 300 hundre
harehunder i sin karriere, han var nå over 80 år, men
fremdeles sprek.
King kom tidlig på fot og jobbet over 3 timer i ei li, så
da ble det bare rødt i skjermen på GPS`n. King ga seg
ikke og midt inn i alt det røde ble det tilslutt et beskrik
på en svært trykkende hare. Hørte tidlig på losen at det
var dårlig vitring og det ble bare 21 minutter los. Hunden som gikk i det samme terrenget dagen ettter, gikk
på fot på samme plass uten å få ut haren, så det var nok
dårlig vitring i det terrenget.
På fredags kveld møttes alle til jegermiddag og det ble
servert meget bra mat!
Etter middag var det trekking av dommer og terreng
dag 2. Jeg trakk et terreng mot Hønefoss og en dommer
som var lokalkjent og svært trivelig.

Da vi gikk ut av bilen lørdags morgen, fortalte dommeren at det pleide å ligge en hare ca 100m lenger fram.
Det stemte bra, for der startet King sitt fotarbeide. Etter
en halv time på fot, tok King ut haren et godt stykke fra
der vi satt. I område var det en god del nygruset vei og
der ser vi haren komme nedover veien, det ble fort vanskelig for King da det var ganske store steiner i grusen.
Jeg tok da en stor tjangs å ropte inn King fra tap og
spurte dommeren om vi ikke kunne flytte oss til et
område uten så mange veier. Vi forflyttet oss da til ei fin
li med blandingsskog, og det gikk ikke lenge før King
gikk på ny fot. Vi setter oss ned der og etter ca 30 minutter hører vi et beskrik et stykke unna. Haren passerer
oss med King et halvt minutt bak i full los.
King går da med bare to korte tap til full tid på den
haren, som vi ser en gang til uti losen. Roper inn King
på et tap et stykke unna og kobler han.
På grunn av en dårlig første dag blir det en 3 EP på
King ,og det var jeg fornøyd med tross alt.
Jeg hadde da hatt to fine dager i skogen med to trivelige
dommere.
Reisekompisen min og jeg var med på premieutdelingen da han fikk en 1 EP og jeg 3 EP.
Spesielt moro var det å kunne motta et flott fat som var
gitt av Hamiltonringen til beste Hamilton på NM.
(Fatet henger alt oppe på veggen)
Hjemturen gikk bedre da vi fikk ligge over hos en
kompis på Lillestrøm og kunne kjøre hjem i dagslys det
meste av søndagen.
Konklusjonen på turen var at Buskerud Harehundklubb
har levert et meget godt NM, hvor alle deltagerne så ut
for å trives veldig godt!!
Takk for oss.
Hilsen Ivar og King
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DM og NM for Rb-Emil og Rune
Briskodden
Valgte å melde på treåringen Nj(d)ch Rb-Emil til DM
distrikt 4 på Hadeland første helga i november. Han var
helt klart den mest stabile og den i best form av mor
og sønn så langt i sesongen. Vi kom med og første dag
fikk vi terreng på Mylla og barmark. Bikkja kom rett
i fot, men jeg så ganske fort at det var lite framdrift i
foten, han ble gående og «pugge». Spurte kjentmann
om hvor vi eventuelt burde flytte hvis vi skulle prøve
en ny, og svaret var bare en 300-400 meter lenger inn i
terrenget. To timer gikk, og valgte da å koble og prøve
en ny. Slipp 1005 og fot 1010, denne tok han ut 1135
etter en ganske lang fot. Emil kjørte denne med ganske
bra trykk og tapsfritt i 120 minutter. Prøvetida var til
klokka 15, så da vi fikk koblet 1350 valgte vi og ikke
slippe igjen da dommer hadde sett det han trengte. Etter
dag 1 lå vi som nummer 3, så var bare å håpe på en bra
dag også dag 2.
Dag 2 skulle vi i et terreng mellom Lygna og Einafjorden, et fint terreng hvor det hadde ligget snø på lørdag,
denne var regna og blåst bort natt til søndag. Emil søkte
i tre timer uten å finne fot som det lukta godt nok til at
han festa seg til den. Valgte klokka 11 og flytte lengre
opp i lia der det var mye tettere vegetasjon. Dette var
vellykka, fot 1110 og uttak 1230. Denne kjørte han i 63
minutt tapsfritt før dødtap, en kranglete hare som bare
gikk og stakk opp igjen og opp igjen på et område på
300x400 meter. Da var det bare og reise inn og vente på
dommermøtet. Vi skjønte vi kunne være med i kampen
om en av de fire plassene da det kun var to hunder med
full tid dag to. Da resultatene kom så ble vi nummer
fire med 2.ep, ett poeng fra tredje plassen og med
forholdsvis god margin ned til femte. Emil var dermed
kvalifisert til NM på hjemmebane i Buskerud.
NM Flesberg Buskerud
Nm for støver gikk av stabelen på Flesberg i Buskerud
16-17 november. Barmark i alle terreng så forholdene
var «like» for alle startende hunder. Vi var der med fire
hamiltonhanner som skulle forsvare rasens ære. King til
Ivar Ellingsen, Stej til Roger Henriksen, Uno til Trond
Helge Nyseter og Emil til undertegnede. Vi ankom
Lampeland hotell torsdag kveld for defilering og trekking av dommer og terreng dag 1.
Lampeland var et perfekt sted og ha et slikt arrangement, og det ble en veldig hyggelig og sosial ramme
rundt NM.
Dag 1 skulle vi ut i et terreng i nærheten av Blefjell,
slapp klokka 0800 med prøvetid til 1600. Emil gjorde
fra seg sine vanlige morgenritualer uten at det så ut for
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Takk for oss.

at han var nevneverdig preget av at vi var på NM for
støver. Han forsvant ut i sine vanlige fine søk, men fant
han fot? Nei… tre timer i effektive søk uten å finne fot.
Skal sies at det kom litt tåke på morran som frøys på
der vi var uten at jeg skal skylde på det, men så lenge
en ikke finner fot så blir det og vanskelig å få los. Vi
flytta klokka 1100 og slapp igjen 1115. Fot klokka
1130, og for å gjøre historien kort så gikk han på fot til
klokka var vel 1530 uten å få ut. Men uansett, bikkja
gjorde en heroisk innsats han og ble belønnet med bra
egenskap på de punktene det var å gi på. Etter som vi
kom inn på Lampeland igjen så var det flere som hadde
slitt dag 1, fire uten uttak og flere med korte loser.
Dessverre var det en dårlig dag for alle de fire hamiltongutta, og Uno ble også skadet og måtte trekke. Men
vi skal også ta med den halvparten som gjorde det bra
første dag selv om det ikke var hamiltonstøvere, det finnes mange virkelig gode harabikkjer i Norge.
Dag 2 skulle vi til Sylling, her hadde Roger og Stej
vært dag 1. Her var tåka tjukk som graut da vi slapp
klokka 0800, men det skulle være bra med hare her
så håpet var på topp. Fot registrert 0920, han ringa og
ringa halvannen time før han fant utspor, dro 300 meter
rett fram før ny ringing og uttak med beskrik klokken
1115. Var nok bra vitring for losen gikk med bra trykk i
75 minutter før pus fant det lurest i og hoppe gjennom
det eneste sauegjerdet som var i terrenget. Emil brukte
litt tid før han kom igjennom men haren hadde bare
vært så vidt innom før han hadde hoppet ut igjen. Det
ble gjentak men hørte han da var på etterskudd, nå hadde pus gått rett på bilvei så det endte med dødtap etter
82 minutter. Vi lot han gå på tapet til tapstida var ute,
men koblet klokka 1445 da vi ikke kunne oppnå mer

NM 2018
enn det vi hadde fått. Bra innsats denne dagen også, så
bikkja gjorde så godt han kunne gjennom to fulle dager.
Jakt og jaktprøver handler om at du må ha en god hund,
litt flaks og i hvertfall ikke uflaks. Det som var mest
synd for vår del under NM var at vi ikke fant fot i første
slippet dag 1, men han hadde mer enn nok tid til å ta ut
på slipp to så der ser en vel at en treåring kanskje mangler litt erfaring kontra de eldre. Men sånn er gamet og
det kommer nye sjanser.
Under premieutdelingen ble pallen besatt av tre godt
voksne finskstøvere, to av de har vært på pallen under
NM tidligere ,dog er den ene dobbel norgesmester. Så
det er ikke tvil om at noen bikkjer er stabilt bedre enn
andre over mange år, og det er morsomt og imponerende og se.

Lampeland Hotell.

alle fire kvalifisert seg gjennom tøffe DM’r ,så at det
ble stang ut under NM er både litt tilfeldig pluss at det
20 meget gode hunder som deltar. Det var i hvertfall et
flott arrangement på alle måter på Lampeland 2018.

Når det gjelder plasseringer ble Ivar og King beste hamilton, mens Emil ble nummer 16. Ikke noe stort NM,
men alle bikkjene sto på og gjorde sitt beste gjennom
to fulle prøvedager, så jaktlyst er det i de og de hadde

Hamiltonhilsen fra Rune, Frank og Emil

Hamiltonringen takker for god deltagelse,
og GRATULERER hjerteligst til alle
med deres flotte resultater!

Det lir mot kveld....
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Hagheimen's Frøya
Dunker
Solli, Ingun, Thonsveien 10, 1960 Løken

Taika
Finsk Støver
Wik, Bjørnulf, Høstadvegen 83, 7070 Bosberg

Mina
Finsk Støver
Gjerpen, Gaute, Melsomvikveien 401, 3173 Vear

1019 NO43726/10

1005 NO39153/15

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Lospoeng

72 120 192

Sum Premiepoeng
Premiegrad ÅP

Tot. Premiepoeng EP

60 120 180

57 111 168

Prøveleder:

2 349 1

66

12 3 6 5 10 8 10 4 8

93 159

1

70 120 190

1 355 1

63 101 164

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

1

71 120 191

1 362 1

1

2 361 1

15 4 10 5 10 8 6 5 8

12 4 8 5 10 4 6 3 10 62 120 182

12 3 6 5 10 8 4 4 8

15 3 8 5 6 4 6 2 8

1

1 379 1

12 3 6 5 10 10 10 4 10 70 120 190
12 4 10 4 8 10 10 5 10 73 120 193

1

1 383 1

70 120 190

15 5 6 5 10 8 10 3 8
12 5 6 5 10 8 8 5 10 69 120 189

1

73 120 193

1 391 1

1

Premiegrad EP

12 5 8 5 10 10 10 5 8

15 4 10 5 10 10 10 5 10 79 120 199

1016 NO41467/16

Registreringsnummer

1011 NO54479/10

Kat.

Jaktlyst

Kg Ask
Finsk Støver
Moland, Kjell, Søndeledveien 774, 4990 Søndeled

Samarb/kontakt

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

Fotarb/evne t uttak

1018 NO44761/11

Målbruk i fot

1010 NO36636/10

Målbruk i tap

Cita
Finsk Støver
Lia, Frank Ove, Nørstrudveien 44, 3677 Notodden

Arbeid i los

12 4 10 5 10 10 8 5 8

Arbeid i tap

Fb Kalle
Finsk Støver
Kristiansen, Svein-Tore, Rødbergveien 515, 2230

Mål - Nyansering

1009 17402/08

Mål - Hørbarhet

Hundens navn
Rase
Eier

Egensk.poeng

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha
5 5 169 369 Ha

5 5 200

4 3 171 370 Ha

4 4 199

4 3 189 378 Ha

4 5 189

5 4 177 380 Ha

5 5 203

4 5 199 397 Ha

4 5 198

4 5 199 401 Ha

4 5 202

4 4 207 406 Ha

4 3 199

Tot Konk.poeng EP

17/11-2018

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode: 16/11-2018

Prøvens ref.nr: 46-18028

Losdyr

Sted: Flesberg

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Mark

Arrangør: Buskerud Harehundklubb

1

1

1

1

1

1

1

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Side:

RR-prøve

16
Trukket

1

17

Rödstamons King
Hamiltonstøver
Ellingsen, Ivar, Engsetåsen 18, 7580 Selbu

Solstrimmans Finn-pirkko
Finsk Støver
Hauerberg, Knut, Hvamsveien 658, 2165 Hvam

Ullangårdens Stej
Hamiltonstøver
Henriksen, Roger, Ekserplassen 7, 7336 Meldal

1004 SE21573/2014

1006 SE22312/2014

1007 SE17678/2014

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

Prøveleder:

66 117

51

12 3 4 1 8 6 8 3 6

60
22

38

9 3 4 3 8 0 0 3 8

3 177 0

0

0 252 3

63

44

9 3 6 5 10 0 0 3 8

19

1

1 253 3

0

1 272 2

0

2 285 2

3

2 318 2

2

1 323 1

Tot. Premiepoeng EP

69 120 189

66 120 186

12 5 8 5 10 6 10 4 6

Premiegrad ÅP

3

Premiegrad EP

15 3 10 5 10 8 6 4 8

46

12 4 4 5 10 0 0 3 8

67

56 120 176

9 3 6 5 8 8 6 3 8
21

55

12 3 6 5 10 6 4 3 6

96

90 155

65

12 4 6 5 10 8 8 4 8
41

77 130

53

96 168

15 4 8 4 10 8 8 5 10 72
12 5 6 5 8 4 4 3 6

93 150

57

15 3 4 5 10 6 4 4 6

72 130

1015 NO40765/10

Registreringsnummer

Gåvålias Kora
Dunker
Pedersen, Hans Christian, Væretrøa 2b, 7055

Kat.

Jaktlyst

Utanmyra Happy
Finsk Støver
Hafskjold, Jan, Ringeriksveien 169, 3403 Lier

Samarb/kontakt

1003 SE26455/2012

Fotarb/evne t uttak

1008 NO49036/12

Målbruk i fot

73 120 193

Målbruk i tap

15 4 6 5 10 10 10 5 8

Arbeid i los

Teo I
Finsk Støver
Jørgensen, Ruben, Nygårdsveien 38 A, 4844

Arbeid i tap

58

Mål - Nyansering

9 3 6 5 10 8 6 3 8

Mål - Hørbarhet

EH. Sanna
Finsk Støver
Nygård, Robert, Holøsstien 4, 1890 Rakkestad

Lospoeng

1013 NO39984/13

Sum Premiepoeng

Hundens navn
Rase
Eier

Egensk.poeng

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

Ha

Ha

Ha

Ha

71

Ha

64

Ha

66 262 Ha

Ha

4 5 126 190 Ha

0 4

0 3

4 3 196

5 5 196 267 Ha

0 4

3 3 182 285 Ha

4 3 103

4 3 162 300 Ha

4 4 138

5 5 178 335 Ha

3 4 157

5 4 202 339 Ha

3 4 137

Tot Konk.poeng EP

17/11-2018

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode: 16/11-2018

Prøvens ref.nr: 46-18028

Losdyr

Sted: Flesberg

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Mark

Arrangør: Buskerud Harehundklubb

1

1

1

1

1 ÅP Barmark !!

PREMIELISTE

Graverende

Norske Harehund Klubbers Forbund

Side:

RR-prøve
Trukket

2

Sega's Tilla I I
Finsk Støver
Noddeland, Jens Angelstad, Angelstadveien 64,

Hagheimen's Soili
Finsk Støver
Sundtveten, Gjert André, Ramstadveien 40, 1480

1012 NO37179/13

1017 NO43115/15

Korrekt premieliste bekreftes. Dato:

12

25
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0

0
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0
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0
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12
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9 3

15

12 3

0

1014 NO34922/12

Registreringsnummer

Jomåsknuten's Uno
Hamiltonstøver
Nyseter, Trond Helge, Brattåsen, 2266 Arneberg

Kat.

Jaktlyst

Hagheimen's Karna
Dunker
Aas, Jon, Jordfallvn 2, 3300 Hokksund

Samarb/kontakt

1020 NO48574/13

Fotarb/evne t uttak

1002 NO40671/15

Målbruk i fot

53 106 159

Målbruk i tap

9 3 8 5 6 6 6 4 6

Arbeid i los

Rb-Emil
Hamiltonstøver
Briskodden, Rune, Damtjernveien 16, 3525

Arbeid i tap

11

Mål - Nyansering

9 2

Mål - Hørbarhet

Ae-zeb
Finsk Støver
Bjørkevoll, Bjørnar, Konvallveien 60, 2742 Grua

Lospoeng

1001 NO45145/10

Sum Premiepoeng

Hundens navn
Rase
Eier

Egensk.poeng

Premiegrad ÅP

Premiegrad EP

Tot. Premiepoeng EP

0

0

0

0

0

77 0

98 0

109

3 138 0

0

3 157 0

0

2 170 0

0

Sum Konk.poeng

Lydighet

Kondisjon/styrke

0 3

3 4

0 0

68

15

Ha

Ha

83 Ha

15 108

93

0 116

3 4 116

3 3 132 147 Ha

15

4 3 149 167 Ha

18

3 3 165 179 Ha

14

Tot Konk.poeng EP

17/11-2018

Prøve type: Harehundprøve Ep - Elite

Prøve periode: 16/11-2018

Prøvens ref.nr: 46-18028

Losdyr

Sted: Flesberg

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Mark

Arrangør: Buskerud Harehundklubb

1 ÅP Barmark !!
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Norske Harehund Klubbers Forbund
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IS

Side:
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AVLSRÅDET

Rapport fra avlsrådet høsten 2018
I skrivende stund er det på det mest hektiske med jaktprøver – de store prøvene med DM i de ulike distrikt er
gjennomført. Totalt startet det 10 Hamilton i Trøndelag
og 8 Hamilton i Østerdalen. I tillegg startet 3 på Sørlandet, 2 på Hadeland og 1 fra Østfold.
Av disse 24 Hamiltonstøverne klarte 4 hannhunder å
komme gjennom nåløyet og delta på NM i Buskerud.
Gratulerer – flott levert !
Sist helg var det landskamp mot våre svenske venner i
regi av Nord Trøndelag Harehundklubb. 3 norske representanter klarte både å tukte svenskene og få landskampvinneren. Gratulerer alle tre.
Mange åpen prøvestarter har det vært og mange unge
hunder har gjort det skarpt på åp allerede. Det gleder vi
oss over.
Gratulerer til alle som tar skrittet og starter på prøve med
Hamiltoner`n sin!
Under NM måtte vi se oss grundig slått av Finskestøverne …… men et lite plaster på såret var det at i rasens
hjemland ble det tredobbelt på SM.
Så kan vi spørre oss. Disse store mesterskapene. Hva
betyr dette for avlsrådet? Hva betyr dette for avl? Hva
betyr det for rasen? Betyr en NM – vinner eller DM –
vinner noe?
Ingenting vil noen svare – alt vil kanskje andre hevde.
Det som er sikkert er at disse store konkurransene er rasenes og harehundprøvenes utstillingsvindu. Her tas det
bilder, her trykkes og publiseres resultatlister, vinnere
kåres og rasene sammenlignes med hverandre. Mange
hevder etter NM at finnen ligger langt foran de andre
rasene. I Sverige sier en at Hamilton er på høyde med
finnen igjen etter flere år bak. Nå kan vi selvfølgelig
ikke felle noen dom etter enkeltprøver. Det blir for tynt
grunnlag og for tilfeldig. Men det vi ser er at finskestøvere på NM får høyere egenskapspoeng enn Hamilton,
bl.a på mål og målbruk. De bruker målet sitt, godt mål,
kanskje flertonig, livlig målbruk. Rutine kan være en del
av forklaringen på det, de var med ett unntak, relativt
urutinerte «guttegjengen» vår.
Vi skal avle på hunder med godt mål og god nyansering.
Men vi må ikke avle på løshet og en hund som har full
målbruk 15-20 min bak haren er løs etter vår mening.
Det viktige for oss er uansett at hunden nyanserer og
forteller jegeren hvor langt bak haren den ligger. I vårt
hode skal en hund som ligger mer enn 10 min bak haren ha noe mer sparsommelig målbruk. Det er jakt vi
avler på og her er jaktprøvene kanskje litt på en annen

Har du sett noe så nydelig...

kurs ……..? Med dagens regler vil en hund med lav
losterskel skåre uforholdsmessig høyt, selvfølgelig avhengig av dommerens skjønn og observasjonsevne. Det
ønskes velkommen en diskusjon på dette med målbruk
og avstand til losdyr. For å oppsummere dette litt – vi
skal avle på godt hørbart må, gjerne to og flertonig. Vi
skal avle på hunder som nyanserer godt – Undersøkelser
om arvelighet forteller oss at mål har relativt sett – høy
arvbarhet.
Det er alltid artig å være til skogs og høre på en hund
med godt mål – men å høre på en hund som øser på uansett avstand til losdyr er direkte feil. Avl er uforutsigbart,
når vi avler på jakthunder vil vi alltid gjøre «feil». Feil i
den betydning at det vil dukke opp f.eks usedvanlig løse
individer. Den løseste hund jeg har opplevd har søsken
med pallplass i SM. Den opplevde jeg at jaget til premie
etter at haren var død – mens søsken var i den ypperste
eliten. For øvrig en Hamilton! Det kan skje og oppsummerer egentlig hvor komplekst dette med avl er. Her er
det like mange meninger, muligheter og løsninger som
harejegere, og bra er det.
Tilbake til dette med utstillingsvinduet og NM/DM. Vi
ser at det higes etter å bruke de hundene som gjør det
bra i mesterskap i avl. Det er også populært å få seg
valp etter disse hundene. Vi ser at svenske tispeiere ser
til Norge etter hannhunder og studerer lister fra mesterskap. Samtidig ser vi at mange også ser til Norge pga
at vi faktisk har linjer som er mer uvanlige i Sverige.
Det forteller meg at vi gjør noe riktig her hos lillebror.
Jeg tror dette med «utradisjonelle» linjer blir viktigere
og viktigere, særlig i forhold til helsebiten. Det er god
kommunikasjon over kjølen nå. Vi har tettere kontakt
enn noen gang før og anbefalinger og godkjenninger
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AVLSRÅDET
oversendes fra begge sider. Dette er selvsagt naturlig
og riktig da rasen må ses på som en rase uavhengig av
landegrenser. Karin Åstrøm har tatt over lederansvaret i
det Svenske avlsrådet nå da Pär Nord er rammet av en
alvorlig sykdom . Våre tanker går til Pär og hans familie!
Nå i førjulstiden er det mange av dere som går med tanker om å ha kull på hunden sin. Noen gjør alvor av det
og bruker dog-web på NKK sine sider aktivt. Kikker på
aktuelle hannhunder og finner innavlsprosenter og HD
indeks på fikitive paringer. Det er bra ! Vi ønsker at flere
gjør alvor av disse tankene og tar til det skrittet det er
å få valper. Ja – markedet er litt lite og salget kanskje
i perioder litt tregt. Men skal vi øke oppslutningen om
vår kjære rase er vi avhengig av valper. Valper fra ulike
blodslinjer, fra ulikt premierte hunder. Det kan avles på
hunder med en liten premiering fra åpen prøve og det
avles på nordiske jaktchampioner. Historien er full av
eksempler på topp premierte hunder som kommer fra
såkalte «bak låven» paringer. Vi trenger mangfoldet og
bredden for å bruke ett idrettsuttrykk. Gjør deg gjerne
noen tanker om hva du vil forbedre med din tispe – hvilke egenskaper har hun som du vil beholde – og hva kun-

ne du tenke deg enda bedre ? Hvilke hannhunder innehar
disse egenskapene? Det er jobben vi er satt til å gjøre i
samarbeid med dere Hamiltoneiere.
Målet er at neste generasjon Hamilton skal bli enda bedre enn den forrige. Sist jaktprøvesesong var den beste
noensinne i forholdt til prosent jaktpremiert, så på papiret har vi aldri vært bedre. Det er bare sammen vi kan
fortsette denne fremgangen.
•
•
•
•

Kjøp deg ny Hamiltonvalp
Sett valper på din premierte tispe
Vær en god ambassadør og skryt av Hamiltonrasen
Bruk sosiale kanaler på nettet og reklamer for egen
eller andres Hamilton
Riktig god Jul og Godt nytt år fra oss i avlsrådet
Terje Sandberg (leder)
Rune Briskodden (sekretær)
Svein Arne Holthe (ansvarlig hannhund liste)
Per Erik Hanstad (vara)

HD-indeks
Vi i avlsrådet så med glede frem til å bruke HD indeksen
som et verktøy i avlsarbeidet. Slik som det er tenkt skal
indeksen på en bedre måte enn før fortelle oss sannsynligheten for ulike kombinasjoners avlsverdi i forhold til
HD.
Enkelt fortalt skal alle hunder som er røntget få en verdi
med ett tall over eller under hundre. Dette tallet, basert
på hundens og nære slektningers HD grad, skal da fortelle oss hvordan hundens HD indeks står i forhold til
rasens snitt – som til enhver tid vil være 100.
Det betyr at en kombinasjon mellom to hunder på 95 og
105 i teorien vil få avkom som holder rasen snitt pr dags
dato. 95+105 =200 : 2= 100
Mens en kombinasjon mellom to hunder på 110 og
105 vil få avkom som teoretisk vil føre rasen fremover.
110+105=215:2=107,5
Vi synes dette var stor fremgang og et glimrende verktøy
– nå kunne vi finne c hunder som kanskje hadde bedre
indeks enn B-hunder og derved kunne vår trange avlsbase utvides.
Det var derfor med stor undring vi sjekker to kullbrødre.
En i Sverige og en i Norge – begge HD frie og svært lite
HD i linjene varierer stort i HD indeks. Den ene har 93
og den andre 114. Altså enn indeksforskjell på 19.
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Forklaringen fra NKK er at Norge og Sverige ikke har
samkjørt sine avlsdata – i praksis betyr det svenske hunders indeks regnes ut fra de hunder som er røntget i Sverige og vice versa i Norge. Dette er tenkt ordnet opp i
og tanken er at dette skal samkjøres i fremtiden. Men
i praksis betyr dette at i vår rase, hvor mange av hundene i en stamtavle er fra to land, blir HD indeks fortsatt
et ufullstendig hjelpemiddel. Det betyr at vi fortsatt må
bruke noe skjønn i vurdering av kombinasjoner.
For avlsrådet
Terje Sandberg

Jakt- og fiskedagene i Elverum 2018
Det ble en fin dag på Elverum. Deilig vær, trivelige folk
og mange flotte hunder Hamiltonringen var som vanlig
på plass med stand på Prestøya. Blide og gromme gutter
var på plass. Standen ble godt besøkt, det var greit salg
av våre flotte effekter. Kaffen var varm og praten gikk
livlig. Akkurat som det pleier å være på Elverum, og ellers der ivrige hundevenner samles. Seks flotte Hamilton
ble også stilt for dommer Per Harald Sivesind denne dagen. Sum summarum en super dag.
Det var også denne gang et lite mini hamiltontreff på
campingen på Elverum…..livlig som vanlig <3 Hamiltonfolket fornekter seg ikke.
Gratulerer så mye alle sammen!

NO33220/17 E - Rikki til Knut Nordli fikk Good.

Gutta krutt!!!

SE17202/2016 Bellman til Agnete Arvidsson fikk Very Good og
2. konk. - med Agneta Arvidsson.
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NO38141/14 Am Jæger til Asle Rundberg fikk Exellent og 1 konk.

NO42693/17 Mia til Gudmund og Tonje Engen fikk sufficient.

NO43357717 Am Trust me now til Asle Rundberg og Monica Olsson
fikk exellent, 1 konk, CK, 1BHK og ble BIR.

NO38146/14 Am Tanja til Kjell Ola Stubsveen fikk Exellent og 1
konk.
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Damekampen i Trønderlag 2018
Damekampen i Trøndelag ble arrangert på Snåsa den
2 – 3 februar.
13 hunder var påmeldt med sine kvinnelige førere, en
meldte frafall.
Av disse var det to startende hamilton…Og de gjorde
det riktig så bra!!
Nr 1. Lådde 199 konk Kjersti Kjeøy Iversen.
Nr 2. AM Jæger 196 konk Monica Olsson.
Et vellykket arrangement som vi håper blir en gjentakelse.
Takk til Nord Trøndelag Harehundklubb
Gratulerer så mye damer!

Blide og fornøyde jenter.

Damekampen 2018
Norsk Harehundklubb’s årlige Damekamp gikk av stabelen 22.september 2018. Oppmøte var fredag 21.september. Det var i år en ny uttaksregel. Hunden måtte nå
være registrert på et av medlemmene i førers husstand.
Hovedkvarteret i år var på Solobservatoriet på Harestua.
Resultater fra Damekampen 2018:
Småhund:
1.plass Røygården’s Troya 161 kp, 1RÅ, fører Lene
Tomter
2.plass Langedals Drama 131 kp, 2HA, fører Silje
Krogsæter
3.plass Tyriberget’s Woody 15 kp, 0ÅP, fører Marion
Askeland
Støvere:
1.plass Hein, 200 kp, 1ÅP, fører Anne K. Ødegård
2.plass KG-Eno, 184 kp, 1ÅP, fører Gro Åmlid
3.plass Prøyslias Jussie, 169 kp, 2ÅP, fører Trine Opsand
4.plass Harerabbens Tanja, 161 kp, 2ÅP, fører Hanne
Stikbakke
5.plass Siri, 160 kp, 2ÅP, fører Annette Edvardsen
6.plass Fb-Wilma, 151 kp, 2ÅP, fører Evy J Svendsen
7.plass Guffen, 139 kp, 3ÅP, fører Jorunn Wenche Billingsø Østby
8.plass Monty, 121 kp, 3ÅP, fører Caroline Backman

Flotte jenter i lystig lag.

9.plass Vilma, 101 kp, 0ÅP, fører Gunn Skjelle
10.plass Hagheimen’s Soili, 98 kp, 0ÅP, fører Cecilie
Sundtveten
11.plass Harefallets Tiilu, 97 kp, 0ÅP, fører Karianne
Rønningen
12.plass Brodern’s Clinte, 16 kp, 0ÅP, fører Jeanette B
Kjernsholen
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Solobservatoriet på Harestua.

Anne.K. Ødegård og Lene Tomter.

Her kommer noen ord fra Vinner av Damekampen
2018
Etter mye om og men om vi i det hele tatt kom med,
så ble jeg superglad da jeg ble oppringt 2 kvelder føre
Damekampen å fikk å høre joda Hamiltonstøver NUCH
NV17 Hein og jeg kom med på Damekampen også i
år… startet å grue/glede meg med en gang.
Ladet Garmin, sjekket at jeg hadde ekstra batterier til
hånd-enheten, og begynte å pakke for Damekampen.
Hein var superklar, vi jobber som jaktguider og Hein
har ikke vært på jobb på 2 dager, så 1 dag til med opplading er mer enn nok for «gromgutten».
Som vanlig tidlig ute, og var plutselig ikke helt sikker
på om vi kom rett. Soloppservatoriet… hadde aldri hørt

NUCH NV17 Nordisk vinner 2018 Norsk vinner 2018 Hein
Hamiltonstøver og Anne Kathrine Ødegård.
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om det en gang. Hakadal, men GPS og mobiltelefon
sa at joda, dette var riktig. Det var ikke mange som var
kommet. 1 deltager til og jeg. Vi tittet litt på hverandre, kommet rett jada. Etter hvert kom det noen som vi
kjente i arr. komiteen (de skal ha all bravur for et fantastisk godt gjennomført arr ). Vi kunne velge rom…
jeg var jo litt spent for han Hein pleier alltid å ligge
ved siden av sengen min (var det lov å ta med hund inn
da?). Joda, her var både deltagere og hunder velkommen. Vel installert, og bikkja på rommet på madrassen
sin…da åpna vi likeså godt en 3 liter, og satt og koste
oss der når de andre deltagerene ramlet inn etter hvert.
Innformasjons møte.… som vanlig på gode arrangement ble vi off. ønsket velkommen til Damekampen
2018. Nytt for i år var at alle hunder skulle ha på seg ny
peiler ( ja for meg helt ny) Tracker. Ble litt informasjon
rundt dette, og Trackere ble delt ut til alle deltagere.
Da ble det litt kaos, for på Solobservatoriet, der virket
ikke telefonene våre.. så vi sleit skikkelig med å få satt
opp alle telefoner opp mot Tracker systemet. Men noen
visste råd, så ute på noen få plasser, og inne oppå et
skrivebord ble det ei råd, og etter mye om og men så
var visst alle koblet opp. Så delte vi i hui og hast på
facebook med venner fra nær og kjær så de kunne følge
hundene dagen etter. Stemningen var god, men lot seg
føle på. En kom jo helt fra Sørlandet, mange hadde
kjørt langt. Men etter litt mere rød vin…lufting og
foring av hunder, og masse prat om jakt- harehunder
m.m. så var stemningen helt topp.Trekking av dommere, og kort møte med de dommere som var tilstede.
Jeg skulle møte min tidlig neste morgen…
Jeg sto tidlig opp for jeg hadde lovet å koke kaffe til
frokosten. Hein var klar og ville bare ut.… forsto ingen
ting, når vi bare luftet for så å måtte legge seg igjen….
muttern er en dust, sto det å lese i øynene hans. Men
vi skulle bare spise frokost for så å reise. Jeg hadde
trekt terreng og dommer lengst unna, så vi dro først fra
Solobservatoriet. Kom fram til terrenget, og var super
spent. Var det i det hele tatt hare der... hadde den hoppet
i natt…..får Hein opp (men han pleier alltid å få opp
haren. Så om det var hare så… Dommeren sa at han
hadde en på venstre siden av veien, men den var litt
vanskelig så han ville at vi skulle kjøre 500 meter til,
å gå ned på venstre side. Hein er ikke vant med at jeg

går.... he he late eiere får de beste hunna sa bestefar
bestandig. Så jeg satte på Garmin som han er vant med
+ vest med Tracer på.. fikk på telefon og utstyr å så at
alt fungere. Klokken slo og Hein ble sluppet. Han dro
av gårde som ei måneslønn, og gjorde sine helt vanlige sløyfer. Det ble litt hyggelig prat med dommer, og
jeg sa ja han støter en gang eller to om det er god fot…
Men når han kom runde nr 2 innom meg etter søk på
300 meter , å så 450 meter ble jeg litt skeptisk til terrenget. Men så ble det heldigvis Brokkoli på GPS… Yes sa
jeg, nå!! Vi gikk litt nærmere å joda der kom et «støt»
Bikkja var i fot……yes yes. Ikke lenge etter ble det
fler og fler og haren hadde tydelig godt ut bak Hein…
så losen var i full gang. Å jeg bare koste meg. Losen
gikk så en fin runde, for så å gå nedover en dal-gang. Vi
skyndte oss etter å satte oss på et hogstfelt. Her hører
vi hver tone mente dommeren, men Hein dreiv av full
musikk langt nede i dalgangen, så kom det litt oppover
så ned igjen. Men skulle ikke denna harran opp igjen
da. Vi satt øverst på hogstfeltet med god utsikt, joda..
DER, SA DOMMEREN. Jo der kom pusen hoppende… tvers over hele hogstfeltet... 10 meter fra oss,
stoppet han litt..lyttet. Jo vi også hørte Hein nærme seg,
….kult, jeg bare koste meg. Haren hoppet bare noen
få meter på nedsiden av oss, og så inn i skogen bakom
oss, vi støkket ikke… satt bare helt rolig. Det er hyggelig med Hein, for han er så spornøye, jeg bare koste
meg.... og så bare 20 sek etter haren kom Hein drivende
oppover bakken i full los… passerte oss og jaget villig
videre. Åååå dette var bare sååå spennende!!
Etter ganske godt drev… gikk losen ned i en litt annen
kant av området… dommeren ble stille,og sa f… også.
Hva er det sa jeg.. det området der er det tynnet ut skau
på.. umulig å jage der, så vi gikk dit for å se. Joda, Hein
sleit skikkelig. Det ble et langt tap… jeg prøvde å gå litt
rundt, men det var faktisk umulig for både folk å dyr
å ta seg fram der. Dommeren sa, detta var no dritt. Vi
lot han holde på en stund, så sa jeg… jeg tror vi kobler
og flytter vi oss. Det er jo enda tidlig på formiddagen.
Hein er jo alltid lydig, så det var bare å rope inn gutten.
Så vi flyttet oss til en annen kant av terrenget.
Å dommeren som var så kjent, sa at denne harran sitter
vanligvis på oversiden av veien. Jeg slapp Hein å han
dro av gårde igjen.. nedover på nedsiden av veien, og
så oppover på oversiden av veien. Så fikk jeg se han i
andre enden på ei myr.... «slo han ikke litt i halen». Jo
jeg synes det.. tror han har fot jeg sa jeg til dommeren.
Ja, sa dommeren han pleier jo å sitta på oversiden av
veien. men det var helt stille. Det kom ingen støting.
Hein pleier ved godfot å si et par ord….så vi ventet og
ventet.
Mye av dagen hadde vi hørt ei fintoni bikkje som jaga
et stykke unna oss, dommeren bedyret at det var langt
unna, men jeg synes jeg hørte denne hunden godt. Der,
der hørte jeg Hein også. YES han tok ut, ny hare. Og
det gikk taktfast og fint. Etter ei god stund hørte vi også
den andre hunden bedre, vi gikk litt opp i lia, nærmere

losen til Hein. Nå hørte vi også den andre hunden
godt. Hein drev litt ut av hørehold…men så hørte vi
han igjen. Vi satt på en fin harepost litt på oversiden av
myrkanten, inne i tetta. Dommeren sa her pleier haran
å komme ned. Nå hørte vi den fin-tonige hunden godt,
Hein hørte vi lengre inn. Nei tenkte jeg , ikke samjag
med annen hund..
Hadde ikke før tenkt det så kom en harra, hoppende fint
nedover skogsiden å rett i fanget på oss. Vi hørte godt
Hein i retning av oss….men vi hørte enda bedre den
andre fin-tonige hunden. Å joda ned samme sporene
som harran ,kom en fremmed fin-tonig tispe. Jeg prøve
å få tak i henne, men det var INGEN MULIGHET. Den
tverrstoppet, runda meg med god margin å jaget videre
ned mot grusveien, så gikk det østover igjen. Hein
nærmet seg, han har jo aldri jaget sammen med andre
hunder så nå var jeg spent på hva han gjorde. Men så
svingte hans los oppover igjen, for så å gå vestover. Jeg
ble så hoppende glad, det var 2 harer og 2 loser….. Vi
satt stille lenge, nå går den også ned på veien sa dommeren….. så vi flyttet oss litt nærmere veien. Joda ned
et lite stykke på veien og så på nedsiden. Vi forflyttet
oss etter, losen gikk taktfast og fint og jeg storkoste
meg. Nå må han da ha mye tid, tenkte jeg. Han har
godt hørbart mål, å nå jaget han på nedsiden av oss, så
vi flyttet oss sakte etter og fant oss en fin plass å sitte,
losen gikk for fullt. Klokka tikket i vei, så sa dommeren,… Ja, da har du tia, nå kan du koble. Jeg tenkte, jeg
hadde jo koblet han en gang i dag og lydig er han, men
han er avhengig av å høre meg også…..så jeg sa jeg
ville gå litt nærmere. Satte fra meg sekken å dro mot
gromgutten som fortsatt jaga i full los.
Men denne gangen ville han ikke komme på direkten,
jeg løp ned lia og ned på en liten grusvei, så på gps at
der hadde han vært før. Da tok det ikke lang tid før han
pus kom….hoppende så fint og rett ned på grusveien
til meg. Jeg ventet helt til Hein var bare noen meter fra
meg, så ropte jeg på han, og han stoppet på direkten å
kom inn i armkroken til ventende medisterpølse….
Turen opp til dommeren var lett å gå. Jeg sa rett ut til
han, med et smil.... tror du kan trekke meg et poeng på
denne innkallinga, nå hadde han ikke veldig lyst… Vi
gikk tilbake og kom oss bort til bilen…
Nå var det spennende,.. For vi hadde nesten ikke hatt
telefondekning hele dagen, så jeg fikk ingen info om
hvordan det var gått med de andre.
Vi kjørte ned til Solobservatoriet, og var veldig sent
inne igjen.
Nesten alle lister var klare. Vi fikk servert mat, og
ventet i spenning på dommer møte. Stemningen var
virkelig til å føle på. Noen hadde jo full kontroll med
den nye GPS Tracker, men flere som meg hadde hatt
dårlig dekning. Jeg var i alle fall fornøyd, da Hein har
gjort sitt beste hele dagen. Jaktlyst til 1000 har jo gut-
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ten, og samarbeide m.m, spennende å se hva han får av
poeng… men full tid og tilleggslos hadde han jo.
Premieutdeling: og YES YES YES.. Hein og jeg ble
beste ekvipasje på DAMEKAMPEN…. Å vinner av
et fantastisk fin håndmalt fat,.. 2 super fine håndlagde
kniver,… å ikke minst den fine Trackeren, som jeg nå
helt klart skal lære meg å bruke..

Tusen tusen takk for et fantastisk arr. og til alle dere
som stilte opp.
Alt fra DOMMERE, ARR. KOMITEEN, SPONSORER
M.M.
Jeg kommer gjerne tilbake, dette var tvers igjennom
godt arrangert og en hyggelig Damekamp.

Det å hente ny hamiltonvalp
I slutten av oktober ble det hentet en ny valp til Dokka.
Denne gang en langveisfarende , helt fra Luleå og
Sigge Larsson i Spjutviken..
Etter å ha vært og tatt ut valp ved 5 uker ble det valgt å
bruke bil for å hente den. Det å kjøre med en valp i bil
ca 120 mil kan by på utfordringer av flere slag. I allefall
reiste Astrid og jeg med bil og kom fram til Luleå den
26 oktober. Gjestfriheten var stor og etter en god middag ble det overnatting i oppdretters hjem. Etter en god
natts søvn og frokost startet hjemturen lørdags morgen.
Vi var optimistiske mht å sette valpen i hundeburet
bak i bilen. I løpet av svært kort tid fikk vi høre hvilket
enormt mål det kommer til å bli i denne tispa. Valget
ble å flytte valpen fram til baksetet og bruke reisebagen
og Astrid som støttekontakt ved siden av. Dette fungerte mye bedre og lydene ble mer av det koselige slaget.
Bilsyk ble iallefall ikke valpen og spiste ulike bakervarer på hele turen uten å vise antydning til kvalme.
På lørdagskvelden hadde vi avtalt å komme til Stig Rønsåsbjørg som har hannhunden
(Pappa’n til valpen). Kjempetrivelig å få komme på
besøk der med overnatting, noe vi satte stor pris på. Når
så Trond og Grete Revhaug dukket opp til middag på
kvelden var jo dette ekstra trivelig. Og replikkene satt
som vanlig løst.
Søndag morgen gikk ferden videre til Dokka. Siste del
av turen gikk fint og på kvelden var valpen i sitt nye
hjem. Da vi skulle tømme bilen var sekken med registreringpapirer ikke blitt med fra Stig og en rask telefon

«Kalla» på høydetrening ;)

bekreftet dette. ( En noe stresset eier var blitt beroliget)
Vi måtte da bruke våre kontakter innen transportbransjen som fikk fraktet sekken til Dokka etter at Stig
hadde levert den på en transportkontor.
En stor takk til både oppdretter Sigge Larsson og hotellvert Stig Rønsåsbjørg for overnatting / god forpleining og videresending av for meg viktige papirer. Alt
dette underbygger tesen om « Hamiltonfamilien «.
Gjestfrihet / trivelige folk på hele turen. Vi setter stor
pris på alle lykkeønskninger som vi har fått i etterkant
fra veldig mange innen miljøet.
Valpen som er er registrert Spjutviken’s Frida har her i
huset fått navnet Kalla, etter en ikke ukjent skiløper.
Det er godt å ha litt god tid nå til å følge opp denne nye
valpen. Vi har allerede hatt mange timer i skogen. Vest
med peiler er nå akseptert som ekstra påkledning og
vi trives stort, selv om ikke utslagene er mange meter
enda, men tryggheten vokser for hver dag.
Vi satser på mange fine dager i skogen og gleder oss til
den første losen.
Bilen med merket «Jeg jakter med Hamiltonstøver» ble
kommentert av flere på turen

Ut på tur ...aldri sur!!
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Knut Arild Østvoll

Pappardelle alla lepre
Den typiske toscanske pastaretten med harekjøtt, har
sine aner helt tilbake til det 12. århundre; Dikteren,
forfatteren og humanisten Giovanni Boccaccio (1313
– 1375) nevner den som «lasagne kokt i buljong og
smaksatt spesielt med harekjøtt». Hare fordi den fantes i overflod. Det gamle navnet var pappardelle sulla
lepre, som betyr «pappardelle over haren». Retten
tok tømmerhoggere, kullarbeidere og andre sesongarbeidere med seg til Maremma fra fjellandsbyene
rundt Firenze og Pistoia. De endte ofte opp med å
gifte seg med kvinner fra Maremma, ble boende der,
og lærte dem å lage retter fra landsbyene de kom fra.
Ingredienser:
400 g pappardelle (pasta)
kjøtt fra forben og ribbe fra én hare
1 løk
1 selleristilk
2 gulrøtter
3 plommetomater
ekstra jomfruolje
1 glass rødvin + litt kjøttkraft
salt og pepper og et laurbærblad

Mariner kjøttet over natten i kjøleskapet.
Når det er Ferdigmarinert, så skyller du av med kaldt
vann, og la det dryppe helt av.
Ingrediensene du skal bruke til kokingen av kjøttsausen; kalve- eller viltkraft, 3 store plommetomater,
selleri, gulrot, løk og hvitløk delt i skiver og biter, og
et laurbærblad. Og litt god rødvin.

Slik kan du dele opp haren; 2 lår, 2 forben, 2 ribbestykker og ryggen.

Skjær et kryss i tomatene, skolde dem, og fjern skallet. Skjær av litt av stilkfestet.

Det du ikke skal bruke med en gang fryser du ned
igjen. Har du vakumeringsmaskin vakumerer du det.
Dette viltet tåler fint en ny nedfrysing.

Blanchèr grønnsakene i litt jomfruolje og legg i harekjøttet. La putre litt og ha i vinen, de oppdelte tomatene, og laurbærbladet. Salte og pepre og la småkoke
i 2, eller aller helst 3 timer.
Når dette er feridigkokt så ta ut laurbærbladet og ribbesidene.

Til denne pappardelle alla lepre brukte vi forbena, litt
avskjær, og ribbesidene.
Alt kjøttet er skjæres fra bena, og legges i en bolle
sammen med ribbesidene.
Nå skal kjøttet ligge i marinade over natten. I marinaden bruker vi rødvin, den samme du vil drikke
til retten, litt rødvinseddik, 1 laurbærblad, 1 gulrot, 1
selleristilk og en løk. Bland et par ganger under marineringen.
Til marinaden:
2 glass rødvin
litt rødvinseddik
1 laurbærblad, og gjerne en kvist rosmarin
1 gulrot, 1 selleristilk og en løk
2 hvitløksfedd

Det er ikke mye kjøtt på ribbessidene, men ta å skjær
det fra og legg det tilbake i retten. Mange legger forbena i kjelen direkte for å få kraftigere smak. Kjøttet
skjæres da fra og legges tilbake i kjelen når alt er ferdigkokt, vi valgte å skjære fra kjøttet først.
Tid for pappardellekoking: Den bredbåndede pastaen
(2-3 cm bred). Her er det brukt fersk pasta fra Meny.
Personlig foretrekker jeg den tørkede med egg. Eller
du kan lage den selv. Koketid på denne var 4 minutter.
Da er det servert!
Ved siden av bruker vi godt med revet parmesan, og
et godt glass toscansk rødvin
(Barone ricasoli, Formulae, bag in box).

BUON APPETITO!
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Slik ble jeg hundejente og harejeger
Mitt navn er Tonje Engen og jeg er født og oppvokst
på Storås i Trøndelag. Er 27 år gammel og er glad i
friluftsliv, jakt og hund. Når jeg ikke er ute i skog og
mark så jobber jeg som sykepleier i hjemmesykepleien
i Meldal. Nå synes Hilde det er på tide at vi «jentene»
skal vise oss frem litt og har gitt meg et oppdrag i å fortelle litt om hvordan jeg fikk interessen min for harejakt
og hund.
Min far var i Sverige og hentet den aller første hamiltonstøveren vår 14 dager før jeg kom til verden. Til
pappas store glede og mammas store fortvilelse (hundekjøpet altså). Har levd hele mitt liv med hamiltonstøver
i hus og har ikke vært en eneste dag uten iløpet av de
27 årene jeg har levd. Som dere sikkert skjønner ble jeg
ganske tidlig nesten påtvunget interessen for både jakt
og hund da min far nærmest kan kalles for en jaktidiot.
Men, kan man egentlig tvinge noen til å bli interessert
i noe hvis det ikke fins en liten medfødt interesse og
glød? Jeg tror ikke det.
Har fra jeg var lita jente vært med på å bidra i mange
valpekull som vi har hatt, hele ni kull når jeg tenker
meg om. Fra jeg var 6-7 år gammel lå jeg på hunderommet å ventet spent når valpinga nærmet seg. Å fra den
dagen valpene var født og i åtte uker etter det så var
det vanskelig å få meg til å drive med noe annet. Mine
minner fra tida med valpekull som lita jente er at det
er ei herlig tid med mange valper i hus, så kommer de
tristeste dagene når de må dra. Etterhvert som jeg har

Et minne for livet ...
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Tonje og Mia.

blitt eldre så har jeg da fått erfart at det er utrolig mye
jobb med valpekull, og at følelsen når de drar faktisk
kan være en lettelse noen ganger.
Interessen for jakt kom også tidlig da jeg som 5-åring
fikk være med pappa på jakt å se den første haren ble
skutt. Grunnen til at jeg var med på jakt denne dagen
var nok fordi mamma var på jobb og pappa ikke hadde
barnepass.... Med min tålmodighet så lurer jeg egentlig på hvorfor han tok meg med, men er veldig glad
for det nå. Har vært med på jakt mange ganger siden
den gang. Interessen har vært litt av og på i forskjellige
perioder av livet med skolegang/studier osv. For tre år
siden hadde pappa maset lenge nok om at jeg måtte ta
jegerprøven. Jegerprøven ble bestått og jeg fikk samme
året min første hagle. Det er først nå i høst at jeg kan
kalle meg for en jeger, så det gikk da noen år før jeg
bestemte meg for å gjøre alvor av det.
Første helga i Desember i år skulle jeg og pappa ute på
jakt med unghunden vår Mia. Jeg tok med meg hagla
men hadde ikke spesielt stor tro på at jeg skulle få
skutt hare. Mia tok ut hare og det ble los. Losen endte
etterhvert i tap. Som vanlig holdt jeg på å fryse i hjel
(til pappas store fortvilelse hver eneste gang vi er ute på
jakt). Jeg mistet både tålmodigheten og nesten tærne.
Jeg var på tur hjem da det ble los igjen. Haren kom
på post, og hun her var ikke helt klar for det som kom
(utrolig nok, når man sitter på post på harejakt). Forstå
det den som kan. Haren kunne dermed hoppe videre
med livet i behold og en far som holdt på å sprekke av
fortvilelse over at det ikke smalt. Trivsel på jakt? Ikke
akkurat da.. Haren kom tilbake etter en liten stund, og
da tenkte jeg at nå skal jeg vise han som sitter ved siden
av meg å enda banner for at det ikke smalt første gangen haren kom. Min aller første hare ble skutt og det er
et minne jeg kommer til å ha for resten av livet. Jeg har

mange gode minner fra flotte jaktdager, men dette må
være en dag det må være lov å sette ganske høyt.
Som dere kanskje skjønner ut i fra det jeg skriver så er
det min pappa jeg jakter sammen med. Ingen av mine
venninner driver med harejakt eller har interessen for
det. Det har nok kanskje også vært litt av grunnen for
at det har vært litt opp og ned med hvor mye jeg har
drevet med harejakt oppigjennom årene.

og vis dem hva vi driver med. Gleden av å være ut i
skogen, tenne bål og høre på harelosen. Hvem liker vel
ikke det?
Jeg gleder meg til mange flotte jaktdager fremover.
Til slutt vil jeg ønske alle ei riktig god jul og godt nytt
år! Lykke til videre med både jaktsesong og prøvesesong.

Hva skal til for at flere jenter/damer skal få interessen
for å drive med harejakt og harehund? Ta dem med

Mvh Tonje

humorhjørnet
Under jakta fortalte Oskar kompisen sin at han var livredd.
«Jeg har fått et brev fra en type som sier han skal stikke jaktkniven
i meg, dersom jeg ikke lar kona hans være i fred.»
«Ja, men da er det vel bare å holde seg langt unna henne, da?»
«Å, det er nå ikke så enkelt.....han har glemt å underskrive.»

Det var fest i jegerforeningen, og han satt der og prata om løst og fast med borddama si,
ei ung og puppal dame.
«Kona mi er flink til å etterligne fugler,» sa han for å ha noe å si.
«Jasså,» svarte den skjønne. «Så interessant!»
«Ja, og akkurat nå sitter’a der borte og ser på oss med falkeblikk!»
En gang hadde jeg en helt uvanlig god harehund, likere nase fins ikke på noen hund. Flere harer
har vel ingen skutt for ei bikkje. Jo, jeg ble veldig glad i den hunden, og tung var timen da den ble
for gammel og måtte avlives.
Men, jeg syntes jeg måtte ha et minne og fikk laget en vest av skinnet, og den bruker jeg nå alltid
på jakt. Og trur du ikke, at når jeg tråkker i et ferskt harespor, kjenner jeg åssen håra reiser seg
på ryggen.
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Litt om meg og mine hunder
Jeg heter Henning Dalseng og bor i Brumunddal
Jeg er 40 år, har samboer, 2 barn, og et bonusbarn.
Har fast jobb, så jakt begrenser seg til helgene.
Det startet i barneårene , jeg var med min far, bestefar
og onklene mine på jakt. Det var stemningen rundt
bålet, og historiene der som fasinerte meg i første omgang. Etterhvert ble jeg mer og mer interessert i selve
harejakten og samspillet mellom hund og jeger.
Gode loser, og spenningen ved å lytte til hunden som
kom nærmere og nærmere.
Den første hunden fikk jeg når jeg var 13 år gammel
(Cento), da kjøpte min bestefar en hund til meg.
Han var dunkermann.Men jeg skulle få velge meg rase
selv, og valgte da Hamiltonstøver. Dette mest pga dens
vakre utseende.
Neste hund falt også på Hamiltonstøver (Timon), utrolig fint gemytt, og mye jaktlyst ble min erfaring.
Hunden jeg har nå, er min første tispe og den lyder
navnet Pippi.

Her er Pippi i los, og vi koser oss med god mat og bålkos.

Den kjøpte jeg av oppdretter Øystein Sørhaug i Stokke.
Det er nok den beste hunden jeg har hatt.
Hun startet å jage da hun var 3 mnd, da uten lyd. Senere
når første høsten kom, hadde hun los på 3 timer på det
meste. Da bare 6 mnd gammel.
Nå er hun 3,5 år, og utvikler stadig nye egenskaper.
Veldig rask på vegtap, spornøye og rask på uttak.
Jeg blir stadig oppfordret til å stille henne på utstilling
og jaktprøver, men dette har aldri helt vært min greie.
Men det blir nok utstilling og jaktprøve neste sesong!!
Pippi er også en veldig fin familiehund, jubler og bjeffer hver dag vi kommer hjem, eller får besøk, ellers tusler hun rundt og ligger i senga si mesteparten av tiden.
Ute har jeg gjerdet inn hagen, slik at hun løper fritt ut
og inn hele sommeren.
Tidlig på høsten, når det er godt i været enda, så hender
det hele familien er med på jakt.Vi fyrer bål, koker
kaffe og lager mat ved bålet, og koser oss stort.
Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!!
Vennlig hilsen
Henning Dalseng

Pippi.

Fornøyde karer etter en fin dag i skogen.
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Benedikte og Sara er fornøyd
med fangsten.

Nå er det tid for partering og tilberedning. Krisander er godt igang....

Kull 2018
Vår Nj(d)ch Morkheias Zita ble i februar paret med
Such Sjch Åhlstigens King til Stefan Rønnings. Natt til
29.04.18 kom 5 valper til verden, 2 tisper og 3 hanner.
Interessen for kullet var meget stor fra både Norge og
Sverige, så dessverre ble det for få valper denne gangen. Men de fem som kom var friske og raske og hadde
en fin vekstkurve.
Zita hadde et kull i 2015 med Rs-Basse som har vist
gode tendenser med en jaktchampion, to som er eliteklare og en jaktpremiert til. Så det blir spennende og se
hva dette kullet her gir av resultater. Hannene har vist
veldig tidlige tendenser, og alle fem har jaget hare i
skrivende stund da de er 7 måneder gamle.
Dessverre er det sånn at Zita har måttet ta keisersnitt på
begge sine kull, så det er utelukket å ha et kull nummer
tre på henne. Men får håpe hennes avlsgener kan føres
videre gjennom flere avkom.
Eierne av valpene fra kullet i 2018 er følgende:
- Rb-Rino
Trond Flaaten
- Rb-Odin
Ole Kristian Espeseth
- Rb-Rino
Tommy Jønsson
- Rb-Ronja Geir og Heidi Holtet Johansen
Kosestund :)

En herlig gjeng.

Verdens beste venner <3
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Når bilder sier mer enn tusen ord...
Jeg sier bare wow for noen heldige unger <3 Livet er faktisk best
ute! Takk Knut Christiansen for flotte bilder. Dere er flinke!!
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Revejakt med drivende hund
Å jakte rev med drivende hund er fantastisk spennende.
Hunden løper etter reven samtidlig som den loser. Jegerne står på post i terrenget i håp om at reven skal løpe
forbi innen forsvarlig skuddhold.
Hvis postene ikke blir avslørt, kan reven ture riktig
så fint. Å ture vil si at reven løper flere ganger i små
runder innenfor samme område. En hissig revelos som
nærmer seg med stormskritt, vil få ethvert jegerhjerte til
å hamre vilt av spenning!
Hvis hunden driver raskt, vil den lettere gå ned i hi, enn
om hunden jager langsommere.
Sporsnø gir gode indikasjoner på hvor det finnes rev.
Let opp et ferskt revespor tidlig om morgenen. Hvis det
bare finnes dårlig sporsnø, eller ikke snø i det heletatt,
må du bruke hunden og stole på denne når den får ferten av et ferskt revespor.
Jegerne må gå nærmest lydløst ut til posten, da reven
har utrolig skarpe sanser! Gode poster er steder hvor
reven følger terrengformasjonene……som åkerkanter,
bekkedaler og i enden av et vann. Selveste kongeposten
finner du ved et hi.
Benytt kamuflasje (masker gjerne ansikt og hender) og
poster inntil noen busker eller trær. IKKE stå bak, da
kan du fort miste oversikten. Pass også på at du ikke
lager siluett mot bakgrunnen.
Ligger det snø, bør du hardtrampe posten og stå på et
lag med granbar. Dette laget isolerer for både lyd og
kulde.
Slipp hunden på sporet. Flere hunder kan også slippes
fra flere kanter, og flere hunder kan gjerne slippes på
samme spor.

Fornøyd hund og jeger etter en flott dag på jakt.

Stå stille på post og bli et av skogens trær! Selv om losen er langt unna, kan det hende at reven er like i nærheten. Ofte ligger reven flere minutter foran hunden.
Blir du oppdaget på post vil reven som regel skjære ut
av terrenget, eller gjemme seg under jord.
Når du hører reven nærme seg, skal du IKKE heve
børsa. Da kan Mikkel oppdage deg og snu før du vet
ordet av det. Vær kald og slipp reven inn på skuddhold
før du hiver våpnet til skulderen. Dess nærmere du slipper den innpå, dess mer tid får du til å sikte og skyte.
Vær oppmerksom på at det kan komme rev utenom los.
For få rask kontakt med et ferskt revespor, kan du
benytte åte. En mett rev som har vært på åtet legger seg
gjerne til å hvile i nærheten av matfatet. Ring inn reven
og sett ut postene, før du slipper hunden. I den mørke
delen av året, hvor jakttiden er svært begrenset, er dette
et virkelig bra tips.
På dager med dårlig vær gjemmer ofte reven seg under
jord. Hvis man ikke har tilgang på hihund, kan jakta bli
vanskelig slike dager.

Bra uttelling her
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Det er mange hunderaser som kan brukes på drivende
jakt på rev. Vanlige godt egnede raser er f. eks hamiltonstøver, finskstøver, schillerstøver, haldenstøver og
dunker. Dette er eksempler på forholdsvis langbeinte
hunderaser som følger reven godt, selv om det er en del
snø.

Andre vanlige raser som også kan være aktuelle er f.eks
drever og beagle. De er mer kortbeinte, og jager seinere, særlig når det er snø. Men fordi reven kan komme
langt foran hunden (losen) kan det imidlertid være vanskeligere å postere for saktedrivende enn raske hunder.
Uansett hunderase, er det en fordel om den har forholdsvis løs og jevn los. Da vil reven hele tiden høre
hunden, og har kontroll på den. Ofte vil reven da kunne
ture rundt i terrenget lenge. I motsatt fall, vil en hund
som er trang (dvs. som sjeldnere gir lyd fra seg) føre
til at reven blir usikker på hvor hunden er. Da vil reven
oftere stikke ut av terrenget, eller gå i hi.
Hihunder
De mest brukte hihundene er terrierraser som tysk jaktterrier, borderterrier, foxterrier og parson russel terrier.
Disse har omtrent samme jaktegenskaper. Tysk jaktterrier regnes for å være den skarpeste. Den kan være temmelig krevende og betraktes oftest som en ren jakthund.
De andre rasene sees også ofte som sporty familie- og
brukshunder. Terrierrasene jobber som revesprenger
(får reven ut av hiet).

Stolt over byttet sitt.

Terrier er best å bruke i hiområder med mye stein og
fjell. Dette skyldes at dachser ikke er like flinke til å ta
seg frem i slike områder.
Strihåret dachs og glatthåret dachs brukes også som
hihunder. Noen fungerer som revesprengere, men i
utgangspunktet er dachshunder forliggere.(den har da
som oppgave å ligge mellom reven og hiåpningen, og
skal hindre dyret i å komme seg ut før jegeren er på
plass)
Dachshunder kan også fungere som drivende hund på
revejakt. Men hvis reven går i hi utenfor hørehold, kan
hunden følge etter og holde reven i hiet uten at jegerne
får noen glede av det

Dette er et effektivt team…ingen tvil om det!!

Det aller beste er nok å bruke både en drivende hund og
en hihund, den kombinasjonen kan være særdeles effektiv. Da den drivende hunden vil overraske reven på
dagleiet, og presse den raskest mulig under jord. Deretter benytter du hihunden til å få reven på skuddhold.
Skitt jakt!
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Litt fra våre kjære svenske venner…..
År 2018 – en liten sammanfattning från Svenska
hamiltonstövareföreningen
En liten hälsning från Svenska hamiltonstövareföreningen så här i slutet av år 2018. Det har varit ett framgångsrikt år för vår ras. I början av året vann hamiltonstövaren
Malmbäckarens Foxi Räv-SM. Nu har nyligen har-SM
genomförts. I startfältet fanns 4 hamiltonstövare, 5 finska stövare och en schiller. Hamiltonstövare knep både
första, andra och tredje plats. Vinnare var Bärimillas
Kelly, på andra plats kom Trollmaxens Carma och tredjeplatsen togs av Lorry. Årets Qvinnokamp i Lycksele
som genomfördes i början av oktober har aldrig haft så
många hamilton i startfältet tidigare – 12 stycken av 25
startande hundar. Vi har i skrivandets stund precis avslutat veckan då vi har vår raskamp och har nyligen genomfört vår unghundskamp. På unghundskampen hade vi 47
anmälda hundar och på raskampen var det 24 stycken.
Det är första året vi har vår raskamp. Det är ett initiativ
att tillsammans med unghundskampen locka fler hamiltonägare att starta sina hundar. Det har vi lyckats med.
I somras hade vi vår Riksutställning där Sveriges vackraste stövare korades- också det blev en hamilton, Spjutvikens Curre (Arrow).

Sveriges vackraste stövare 2018 Spjutvikens Curre med ägare Walle
Danielsson.

Vi har tyvärr en mycket låg registreringssiffra hittills i
år med 184 registreringar. Det är på tok för lågt och vi
pushar på för att fler ska para sina meriterade tikar.
Svenska hamiltonstövareföreningen har växt till antal
och vi är nu dryga 1000 medlemmar vilket vi gläder oss
åt.
Vi har också under året lämnat in uppdatering av våra
Rasspecifika avelsstrategier. De ändringar som är gjorda
är att vi har gått ifrån att rekommendera max antal kullar
per hane och istället infört max antal valpar per hane. Ca
45 valpar per hane och antalet sjunker utifrån hur många
kullbröder som går i avel. Vi har också infört hd index
istället för att titta på enskilda individers hd status. Det
ger en större tillförlitlighet. Vi vill ha ett kullindex över
100, dvs hanens hd index plus tikens hd index delat med
två.
Med dessa rader vill vi från Sverige önska våra norska
vänner ett gott slut på 2018 och ett gott nytt år och förstås en riktigt God jul!

Det här är SM-vinnaren Bärimillas Kelly med
ägaren Bjarne Engström.
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Svenska hamiltonstövareföreningen
Genom Karin Åström

Hunters Stew eller haregryte
1 stor hare.
Ca 2 kg Sideflesk/Bacon
Sopp ca 500 g
Smør til steking eller annet fett
5 gulrøtter
3-5 løk
1 flaske øl
10-15 knuste enerbær
2 laurbærblad
Rosmarinkvist (eller 1 ts tørket)
5 fedd presset hvitløk
Salt
Pepper
1 ts sukker
1/4 fløte (eller mer…)
3 skiver geitost
1/2 dl frosne tyttebær
Klippet persille

La småkoke i 2 timer +/-, kan nå hvile til litt før servering.

Rens haren godt og del i biter.
Brun sideflesket i tørr panne, ta ut flesket og stek
harebitene i fettet, deretter soppen (tilsett smør hvis
nødvendig (unngå olje pga sausekvaliteten til slutt)).
Skjær gulrøtter i skiver og løk i båter og ha det i en
stor jerngryte eller teflonbelagt kjele
Hell over øl og evnt. litt vann eller mer øl til det nesten dekker, tilsett urter og krydder, sukker etc.

Ta gjerne ut de bena som har løsnet fra kjøttet, ha i
fløte og geitost og kok godt opp og rør godt rundt.
Rett før servering has tyttebær og persille oppi, de er
penest når de ikke er for mye kokt.
Serveres som den er med en grønn grønnsak og godt
brød.
Poteter eller Ris er jo også mulig tilbehør.
Nytes i godt lag med gode venner og en god rødvin
til.

Bon appetit!
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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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Jule leverstjerner til den firebeinte <3
Så herlig at det endelig begynner å nærme seg jul.
Disse har blitt en stor favoritt blant de hundene som
har smakt dem.
Her har jeg brukt svinelever, men det funker like bra
med annen lever. Ta den leveren du får tak i. Doble
gjerne oppskriften slik at du har godbiter en stund, og
de egner seg godt til å fryses.
Ingredienser:
150 gr kokt svinelever
litt kraft eller vann
1 egg
1 sp olje
50 gr fullkorn hvetemel finmalt
ca 50 gr hvetemel (eller til du får en passende deig å
jobbe med)
Kok svineleveren, del den i mindre biter og ha det i
en kjøkkenmaskin slik som vist på bildet under eller bruk en stavmikser. Tilsett litt kraft eller vann til
du får en sammenhengende masse som ikke er alt for
flytende.
Ha levermassen i en bolle og tilsett egg og olje.
Bland dette sammen og tilsett fullkornsmelet. hvor
mye av det vanlige hvetemel du trenger, er avhengig
av hvor mye vann eller kraft du har brukt. Tilsett litt

av gangen til du får en deig som er enkel å jobbe med.
Så er det bare å kjevle ut til den er ca. 2-5 mm tykk og
trykke ut kjeks med en liten utstikker. Eller du kan
dele den opp i passende biter med en pizzaskjærer.
Stek de i ovnen på 200 grader med varmluft i ca 10
minutter til de er virker sprø. Steketiden kan variere
avhengig av størrelsen på kjeksene og forskjell på
ovner.
Sånn, nå er det bare å fylle lommene med godbiter og
gå ut på tur:-)

Bon appetit!
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Tett på...

Harajeger`n Gudmund Engen
Gudmund Engen født og oppvokst i Trøndelag, nærmere
sagt på Storås i Meldal hvor jeg fortsatt bor. Er gift og
har to barn. Begge barna (ei datter på 27 år og en sønn på
32 år) har arvet interessen for både jakt og hunder. Kan
ikke si at kjerringa har samme interessen da hun ofte sier
at hun har hørt de samme jakthistoriene hundre ganger.
Hva var det som gjorde at du startet med jakt med drivende hunder, og hvor gammel var du da du begynte?
Jeg startet med rypejakt og driver fortsatt med storviltjakt. Fra storviltjakta starter hver høst prøver jeg å fortelle storviltjegerne at en harelos ikke skremmer storviltet.
Har hatt harehunder og drevet med harejakt i 35 år. Har
jaktterreng rett utenfor døra og alle muligheter ligger til
rette for å drive frem gode jakthunder. Når jeg ikke er på
jakt så jobber jeg som snekrer.
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?
Hadde bestemt meg for at hvis jeg skulle ha hund så måtte det bli jakthund siden jeg hadde interesse for både fuglejakt, elgjakt og harejakt. Grunnen til at valget falt på
harehund var fordi at harejakta var den jakta som hadde
lengst sesong og som varte utover vinteren. Var 22 år

gammel da jeg kjøpte min første harehund og begynte da
med harejakt i 1983. Grunnen til at jeg i 1991 kjøpte min
første hamiltonstøver var en gammel harejeger som sa til
meg «kjøp deg en hamiltonstøver neste gang du, så får
du en rolig og god hund». Dette viste seg å stemme og
siden har jeg ikke vært en eneste dag uten hamiltonstøver.
Har ei hamiltontispe på 1,5 år nå (Mia etter Nipa’s Heidi
(Rolf Gylland) og Rødstamons King (Ivar Ellingsen)
som er den femte hamiltonstøveren jeg har hatt. Min
første hund som jeg kjøpte i 1983 var hygen. I 1991 tok
jeg turen til Sverige å kjøpte min første hamiltonstøver.
Hadde fire valpekull på henne, og hadde selv 3 genereasjoner etter henne. I 2010 kjøpte jeg min første dunker
som jeg hadde i tillegg til en hamtilonstøver.
Hva er du sjekker når tiden er inne for å kjøpe valp?
Og er det spesielle ting du ser etter når du kikker på
valp? Når tiden er inne for å kjøpe ny valp så prøver jeg
å få i en ny valp slik at jeg overlapper med den eldste
hunden jeg har. Slik prøver jeg derfor å alltid ha to jakthunder som jeg kan drive aktivt. For tiden har jeg bare
ên hund, men planen er å etterhvert få i en til. Det er
viktig for meg å sjekke jaktlyst og gemytt på foreldrene

Gudmund og Aya

40

til et valpekull når valget på hvem jeg skal kjøpe valp
etter skal tas.
Når jeg kikker på valp ser jeg etter en som er rolig og
selvstendig. En som kanskje skiller seg litt ut med at den
ikke er redd for å utforske/gå litt ifra de andre i valpekullet. Det er også viktig å velge en valp som man selv liker
ut ifra både væremåte og farger.
Har du hatt noen hund som i dine øyne har vært bedre
eller på annen måte har umerket 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?
Den første hamiltonstøveren som jeg hadde var Smia
som ble hentet i Sverige, hun utmerket seg med særdeles god jaktlyst. Det var ikke bestandig like enkelt å få
avsluttet jaktdagen å få henne med seg hjem før det ble
mørkt. Tortåsen’s Cita (min første og den eneste dunkeren jeg har hatt) hadde meget god jaktlyst og hadde aldri
interesse for noe annet enn hare fra første dag. Hun ble
tidlig NJCH. Cita startet på to DM og kvalifiserte seg
videre til NM to år på rad.
Samtidig vil jeg også nevne hunden jeg har nå (Mia) på
1,5 år som virker å være en meget lovende unghund. Har
nå i høst gått til 2 x 1. ÅP barmark. Hun er altså klar for
eliteprøve og håper på å få startet på en eliteprøve iløpet
av denne sesongen. Det blir en svært spennende og morsom tid fremover. Det er alltid morsomt og spennende
med unghund. Tiden med unghund kan være preget av

meget lovende oppturer og de tålmodige nedturene. Dette hører med når man skal få frem en god jakthund.
Hva mener du skal til for å få til en bra drivende hund?
For å få til en bra drivende hund kreves det at hunden har
jaktlyst og at man har tid og interesse for å bruke hunden
mest mulig. Det er viktig fra de er valp å bare få være
med ut på tur for å gjøre de skogsvante så tidlig som mulig. Med bra jaktlyst så kommer det meste av seg selv,
det er det aller viktigste!
Hva synes du om utstillinger og jaktprøver for hundene våre?
Utstillinger må man jo ha, men jeg synes det er jakt og
jaktprøver som er mest interessant for meg og mine hunder.
Kanskje du har en liten historie om en god jaktdag som
du vil dele med oss?
Det har vært utallige mange gode jaktdager gjennom 35
år som harejeger og vanskelig å plukke ut èn helt spesiell
en. Noe jeg kanskje husker spesielt godt må være når
begge barna mine skøt sine første harer. Det er fint å se
at de også har arvet interessen for å være ute i skogen og
drive med hund og jakt.
Vil med dette ønske dere alle ei riktig god jul og et godt
nytt år.
Mvh Gudmund

Ny norsk jakt- og
utstillingschampion
NO49656/12 Mølledammens Lea.
Eier og oppdretter Terje Sandberg.
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Minneord Pär Nord
Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Pär
Nords bortgang 10.desember i 2018.
Pär gikk bort så altfor tidlig etter kort tids kreftsykdom,
bare 53 år gammel.
Han var aktiv i sin hjemklubb Jämtland Stövarklubb i
mange år, men det var som leder i det Svenske avlsrådet for Hamiltonstøver vi i Norge ble kjent med Pär
Nord. Han brant for et aktivt avlssamarbeid på tvers av
kjølen og skal ha mye av æren for at dette arbeidet har
tatt seg opp det siste tiåret. Han kunne Hamiltonrasen
inn og ut og var klar i sin tale på hvilke utfordringer vi
har og vil ha fremover. Han hadde sine meninger og
var ikke redd for å komme med dem. Hans kunnskap,
innsikt og teft for avl vil bli savnet på begge sider av
grensen.
Gjennom sin kennel «Östansjöens» drev han fremgangsrik Hamiltonavl på hjemstedet Skucku. Hans siste
stjerneskudd Östansjöens Nalle var en usedvanlig vakker Hamiltonstøver som vant det han var på av utstillinger og som også gjorde det meget skarpt på jaktprøver.

Våre tanker går først og fremst til Pärs familie, samboer/forlovede, barn og søsken. Han satte de alle veldig
høyt. Vi tenker også på avlsrådet, Hamiltonstöverforeningen og alle jaktvenner som har mistet en stor kapasitet og støttespiller. Vi håper at det gode samarbeidet
vi har opparbeidet oss de senere år kan fortsette i Pärs
ånd.
Hvil i fred Pär Nord
For Avlsrådet og Hamiltonringen Norge
Terje Sandberg

Cupcakes til hunden <3
Her er ingrediensene:
4 dl hvetemel
1/2 dl havregryn
2 ts bakepulver
1/2 dl olje
2 dl kraft eller vann
1 egg
50-100 gr stekt kjøttdeig
ca 50 gr ost
Pass på at ingrediensene du bruker inneholder minst
mulig salt og krydder. Velg om mulig kjøttdeig uten
tilsatt salt. Og det samme gjelder hvis du velger å
bruke kraft.
Ha de tørre ingrediensene, hvetemel, havregryn og
bakepulver i en bolle. Og bland det godt.
Ha i kjøttdeigen og osten til de tørre ingrediensene,
og bland det sammen.
Så blander du de våte ingrediensene sammen. Vann/
kraft, olje og egg.
Deretter heller du de våte ingrediensene i de tørre, og
blander det sammen. Det trengs ikke så mye røring
til, så rør kun til du har akkurat fåt blandet alt og ikke
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mer. Hvis du rører for mye så blir muffinsene tunge
og seige.
Fordel så røren i muffinsformer. Du kan velge selv
om du vil lage mini, medium eller store muffins. Lag
den størrelsen du synes passser best til hunden din.
De på bildene er medium størrelse. Stek de på 250
grader i ca 8-10 minutter for denne størrelsen. Steketiden kan variere fra ovn til ovn, og på størrelsen på
muffinsene.
Kos dere masse med hundene deres i julen <3

Styret i Hamiltonringen
Leder:

Roger Andre Henriksen,
Ekserplassen 7, 7336 Meldal.
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:

Per Erik Hanstad, Sandmoveien 3,
2408 Elverum. Tlf: 482 90 325,
e-post: pererik62@hotmail.com

Styremedl.

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 Dalen (medlemsansvarlig),
Oseidveien 157, 3750 Drangedal.
Tlf: 479 10 611,
e-post: oysteind79@icloud.com
Knut Christiansen, Mossingveien 200,
7630 Åsen.
Tlf: 481 38 873, 			
e-post: knutchr2003@yahoo.no

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

Medlemsbladet Hamiltonstikka:
Redaktør:

Hilde Bakken, Ingebergsbakken 10B,
2323 Ingeberg
tlf: 948 93 061
e-post: hilde1969@outlook.com

Webansvarlig:
Jon Martin Støver-Hofstad, Ørhaugen 4, 7510 Skatval
tlf: 950 39 865
e-post: jon.martinsh@gmail.com
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