
Årsberetning Vestoppland Harehund klubb 2015. 

Styret har i året som har gått bestått av : 

Leder Per Olav Bergli   og Nestleder  Per Arne Fosnes 

Kasserer / Sekretær  Espen Stende 

Styremedlemmer Roy Tveit og Kjell Erik Lyshaug   

Leder Jaktprøvekomiteen Jan Erik Lien  og Leder Utstillingskomiteen  Anne Røise    

1. ste varamann Vegar Sølvsberg      

Det har for 2015 vært avholdt 6 styremøter og behandlet 47 saker. Medlemstallet i klubben er nokså 

stabilt og ligger i denne perioden på ca. 215 medlemmer.  

Den største aktiviteten klubben hadde i  2015 var vår oppgave som teknisk arrangør av NM små hund 

7. og 8.November. Arrangementet var som vanlig lagt til Osbakken, og etter mye forberedelser fra 

arrangementskomiteen med terreng, dommere, premier  og andre forberedelser ble NM avviklet 

som et av de bedre i historien. Klubben ved komiteen og dommere fikk kjempe ros fra både 

deltagere, NHKF som stilte med prøveleder og fra NKK sin representant. Klubben stilte med 6 

deltakere hvorav Jan Arne Haugom og Johnny Uhlen sin hund Ylin Pulmu ble best med en fin-fin men 

allikevel «den sure»  4. plassen. Ylin Pulmu hadde 163 poeng inkl. 8 konkurransepoeng.    Vinner ble 

Beagle Tyribergets Kikki til Arve Hansen med 230 NM poeng.  Nummer  2 ble Drever Bloksbergs Viwa 

til Terje Korsmo med 227 NM poeng. Nummer 3 ble Drever Skånstorpgårdens Frida til John K. 

Solbrekke med 198 NM poeng.   

På jaktprøvesiden skulle Valdresprøva avvikles den 12 og 13 Oktober. Det var rekordstor påmelding 

med hele 38 påmeldte. Klubben klarte ikke å stille så mange dommere, men Knut og prøvekomiteen 

var som vanlig godt forberedt og klarte å riste fram nok dommere til at 22 hunder fikk starte.  Det ble 

brukt terreng både i Valdres og Hemsedal. Prøva ble avviklet med 6 x 1. EP, 7 x 2. EP og 3 x 3. EP og  5 

x 0 EP, og 1 hund startet ikke 2.dre dag. Prøvevinner ble Finsk støver Hagheimens Ferdinand til 

Morten Gaathaug  med 1. EP og 396 poeng inkl. 19 konkurransepoeng.   

Vårt klubbmesterskap på Osbakken den 21 og 22 November hadde som vanlig god påmelding og 

prøvekomiteen hadde stor utfordring med å skaffe nok dommere til  denne prøven også. Dette 

medførte at prøvekomiteen i samråd med noen hundeeiere måtte føre noen  påmeldte fra EP til ÅP. 

Klubben beklager dette og vi må se nærmere på hvordan vi skal organisere dette framover. 

Prøva ble avviklet med 10 starter i ÅP hvor Finskstøver Bergskogens Mira til Arne Sommerstad ble 

best med 192 poeng inkl. 7 konkurransepoeng. . Blant små hundene startet 6 hunder hvor Drever 

Eltonroas Rex til Stian Sveum ble klubbmester med 1. SP og 161 poeng inkl. 6 konkurransepoeng.  

7 hunder startet i EP hvor Dunker Sang 2 til Asle Bredesen ble best med 1. EP og 395 poeng inkl. 14 

konkurransepoeng. Klubbmester blant støverne ble Dunker DD Tinka til Roger Ottosen med 210 

poeng inkl. 9 konkurransepoeng som den oppnådde 1. ste dagen på EP. Det er slik at for de hundene 

som starter i EP så teller oppnådde resultater 1. ste dagen som poengsum i kåringen av klubbmester 

blant støverne. 



Årets Klubbmestere 

 Klubbmester små hund ble Drever Eltonroas Rex NO 39249/13 til Stian Sveum   

 Klubbmester støver ble Dunker Dd Tinka NO 32579/11 til Roger Ottosen  

På årets DM hadde klubben med 6 deltakere, hvor Roy Tveit med Dunker BS Balder  ble nummer 2 og 

ble kvalifisert til å delta i NM for støvere på Sørlandet.  Balder nådde ikke helt opp i NM og ble 

nummer 13, men takk for hederlig innsats !   

Vår utstilling ble avviklet på Redalen Idrettsplass den 8. August under myndig ledelse av klubbens 

første kvinnelige utstillingsleder Anne Røise og hennes stab. Utstillingen samlet 76 startende hunder  

representert med de fleste rasene, noe som er meget bra ser vi deltagende hunder på andre 

utstillinger.  Hundene ble bedømt av Jan Myhrvold og utstillingens beste hund  med best in show ble 

Haldenstøver Tio til Bekim Sekiraqa.  En stor takk til Anne og hennes stab for vel avviklet utstilling ! 

På ÅP Separat har det startet 76 hunder men ingen på RR, noe som kan sies å være rimelig bra ifh til 

fjoråret.  

Kåring av årets hunder 2015.  Det var kommet inn XX forslag til årets små hund og XX forslag til årets 

støver og ingen forslag til årets revehund.  

Årets hunder 

 Årets Små hund ble Drever Klingagårdens Lucy NO 37463  til Ronny Engen med 49 poeng  

 Årets støver ble Finsk Støver RE Aro NO 53996/11 til Øystein Framnes med 61 poeng 

Klubben har også i år kjørt dommerkurs for 7 nye dommerelever. Status pt er at alle har bestått 

skriftlig eksamen, men ikke alle har gjennomført sitt aspirantarbeid så her må den enkelte ta et tak 

for å bli autorisert. 

VHHK har fortsatt en meget god og stabil økonomi, selv om vi heller ikke i 2015 pga sendrektighet i 

NKK fikk med alle inntektene  i regnskapet.  Styrets forslag er at vi også for neste år beholder minste 

sats på medlems avgift som vi hadde i 2015 . 

Vi er ikke gode på rekrutteringsarbeid og den vedtatte satsingen har ikke vært prioritert høyt nok, så 

dette må det nye styret prioritere ! 

Styret  takker alle som gjennom mange år har vært med i styre og komiteer og som nå velger å trekke 

seg tilbake.     

Takk alle sammen ! 

Snertingdal     23. Januar 2016     

For styret   Per Olav Bergli, formann.  

 


