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Ved årsmøtet 2017 ble følgende personer valgt inn i styret og komiteer:   På valg 2018 
   
Leder og leder jaktpr.komiteen Dag Inge Bjørkevoll   670 75 793 Ikke på valg 
varingskollen62@hotmail.com  Hjortefaret 10, 1488 Hakadal  995 42 598    
 
Nestleder og sekretær  Arild Nygård    480 00 475 På valg 
arild.nygard52@gmail.com Blomsterbakken 23c, 1488 Hakadal    
 
Styrem.og leder utst.komiteen Cecilie Sundtvedten   930 99 020 Ikke på valg 
cecilie@sundtveten.net  Ramstadveien 40, 1480 Slattum   
  
Styremedlem   Mats Marka    906 32 492 På valg  
Gitar_mats91@hotmail.com Sørfaret 9, 1484 Hakadal 
 
Styremedlem   Kristian Stubberud   907 41 765 Ikke på valg 
kristian.stubberud@statnett.no Øvre Kronaveien 19, 1912 Enebakk 
 
Styremedlem og medl.ansvarlig Kjell Marka    905 83 887 Ikke på valg 
kjell59@gmail.com  Tinngruveveien 29, 1487 Hakadal   
 
Styremedlem   Bjørnar Bjørkevoll   481 10 140 Ikke på valg 
bbjorkevoll@outlook.com  Myllaveien 23a, 2742 Grua  
 
Varamedlem   Trine Opsand     473 53 887 På valg 
trinop@online.no   Stegenveien 408, 1820 Spydeberg 
 
Varamedlem   Steinar Elgrud    970 59 531 På valg 
Steinar.elgrud@netcom.no Lyngveien 4, 1482 Nittedal 
 
Revisor   Jan Ove Torkildsrud   638 37 416 Ikke på valg 
ja-tork@online.no  Sannumvn. 6 b, 2008 Fjerdingby  900 87 714 
 
Revisor   Jan Kristiansen    667 87 476 Ikke på valg 
jan-kri2@online.no   Semsveien 67, 1370 Asker  481 18 847 
 
Revisor varamedlem  Fredrik Skolbekken    222 38 184  På valg 
skolbekken@live.no  Sarpsborggt. 12, 0468 Oslo  938 34 557 
 
Valgkomité   Kjell Myrås    993 57 440 Ikke på valg 
k-myraas@online.no  Hellerudvn. 14, 1350 Lommedalen 
 
Valgkomite   Fredrik Skolbekken 
skolbekken@live.no  Sarpsborggt. 12, 0468 Oslo  938 34 557 Ikke på valg 
 
Valgkomité Leder  Bjørn Eriksen    951 54 219 Ikke på valg 
beriksen59@gmail.com   Koloniveien 2, 1488 Hakadal     
 
Valgkomité Varamedlem  Jan Kristiansen    667 87 476 På valg 
jan-kri2@online.no  Semsveien67,1370 Asker   481 18 847 
   
Materialforvalter   Kjell Myrås    675 61 165 
k-myraas@online.no  Hellerudvn. 14,1350 Lommedalen  993 57 440 
 
Økonomiansvarlig  Kari Lybæk    648 72 522 
kari@blue-c.no   Jettegryta 12, 1405 Langhus  928 31 125 
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Medlemsutviklingen gjennom året viser en liten nedgang, ved inngangen til 2016 var vi 161 
medlemmer mens vi pr. 31.12 talte vi 154. Aktiviteten i klubben er bra og det samarbeides 
godt med naboklubber i forbindelse med utveksling av dommere til prøver, dommersamlinger 
og utdanning av nye  jaktprøvedommere. 
NHK er representert i NHKF, Avlsråd, Jakthund Divisjon, Norsk Jakthund Komite og NKK. 
NHK har vært representert på NHKFs RS, ledermøte og Camp Villmark. 
Det har i beretningsåret vært avholdt 4 styremøter og flere arbeidsmøter i jakt og 
utstillingskomiteen. Dette har vært et NM år og mye av aktivitetene til jaktprøvekomiteen har 
vært knyttet til dette arrangementet. Sponsorer, loddsalg, premier, kataloger, tilrettelegging av 
arrangementet på Kikut, live sendinger og dreiebok krever mye forarbeid og planlegning. 
Økonomisk sett har aktivitetene i 2017 ikke gitt oss noe godt resultat, men til tross for dette er 
økonomien i klubben fortsatt solid noe som også regnskapet viser. 
 
Utstillingen 2017, 18.04 Nittedal 
 
Årets utstilling ble avholdt i Nittedal Hestesenters lokaler. 
Det var 68 påmeldte hunder + 5 valper til valpeshowet og dommere var Elisabeth Aune 
Moseby og Siv Bengtsson. Dette arrangementet drives på en utmerket måte og er med på å 
skaffe klubben et godt økonomisk fundament for øvrige aktiviteter. 
Utstillingens vakreste hund ble Hagheimens’Soili til Gjert og Kristoffer Sundtveten. 
 
Jaktprøver 
 
Åpen separat og RR 2016/17 
76 starthunder (inkl. 15 Damekamp hunder) stilte på disse prøvene og resultatet ble 2 stk RR 
godkjenninger og 34 stk1. ÅP, 4 stk. 2.ÅP og 11 stk. 3. ÅP. Totalt 59 premier, en 
premieringsprosent på 80 og det må man si er meget bra! 
34 dommere dømte på separat prøven. 
 
Spredt EP ble avviklet 9 - 12 februar 
Det startet 10 hunder på årets prøve og det var 100% premiering! 
Best av alle ble finskstøver Skoghalls Arii med 391 KP og 1 EP.  
Det ble totalt 4 stk 1.EP, 2 stk 2.EP og 4 stk 3. EP 
 
NM for støvere, Kikut 16.og 17. november. 
Årets støver NM ble arrangert i regi av Norsk Harehundklub med stamkvarter på Kikut som 
er Skiforeningens stue sentralt ved Bjørnsjøen i Nordmarka. Med beliggenhet midt i 
prøveområdet er den et utmerket utgangspunkt for jaktprøver i Løvenskiolds Skoger i 
Nordmarka.  I 2010 ble Kikut ombygget, og huser i dag totalt 65 overnattingsplasser fordelt 
på to, fem, seks- og firemannsrom i tillegg til en peisestue. Dette er med på å skape en intim 
og hyggelig atmosfære hvor dommere, hundeiere og arrangører kan sitte sammen å prate 
hunder, jakt og utveksle erfaringer på kveldene. 
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Under jegermiddagen på torsdag høstet klubben mange rosende ord fra NKK, representert ved 
hovedstyrerepresentant Wenche Skogli, skogeier representert viltforvalter Kristian Berglund 
og 
NHKF representert ved prøveledelsen. 
Jakthundkomiteen hadde gjort en formidabel innsats i forberedelsesfasen med NM lotteri og 
sponsorpremier og laget en ramme rundt arrangementet som er et NM verdig. Når det gjelder 
et NM arrangement i Nordmarka er det nærmest umulig å få dette til å gå i balanse, noe også 
regnskapet viser. 
Etter 2 flotte NM dager kunne NM vinneren fra 2015 FB Finskstøver Anja Aris og eier Bjarne 
Syversen, Buskerud Harehundklubb heve NM fatet over hodet som vinner av NM for støvere 
2017 med 395 KP. Som nr 2 fulgte Finskstøver RG-Betty til Rune Gjengedal, Sørlandet 
Harehundklubb med 394 KP. Den siste pallplassen og nr 3 i årets NM gikk til Hamiltonstøver 
Nipa’s Mia og Arne Steen fra Østfold Harehundklub. 

Prøveledelsen var representanter fra NHKF, Arild Nygård prøveleder og Arild Eftedal NKK 
representant. Trine Opsand NHK var prøvens sekretær. 

Damekampen 2017  
I år som i fjor så gikk årets Damekamp av stabelen siste helga i September, fullbooket i år 
som vanlig med 15 starthunder, i tillegg hadde vi 4 ekvipasjer på venteliste Det var lenge 
uklart hvor vi skulle ha basen, men etter mye usikkerhet ble det gitt klarsignal, til at vi kunne 
bruke Viulbråtan på Harestua. Vi håper at det neste år er bygget et nytt tilholdssted hvor vi 
kan ha base. Disse damene liker å kose seg med deilig mat på jaktprøve, så på menyen sto 1/1 
grillet villsvin, med både gresk salat og potetsalat og i all beskjedenhet skal det sies så smakte 
dette aldeles fortreffelig. 
15 hunder stod klare på lørdagen for å gjøre opp om vinner titlen denne gangen og selv om 
været var ok var nok vitringen så som så. Etter at alle dommerpoeng og los minutter var talt 
opp kunne flg. vinnere kåres: 
Støver:   Finsk støver, NJCH AE- Zeb, Berit Bjørkevoll,            188 KP og 1ÅP Rev 
Småhund: Beagle, NJCH Røssholmhøgdas Hettie, Jeanette Kjernsholen 159 KP og 1 ÅP Hare 
 
 
Dommersamling 
Årets dommersamling ble avviklet i samarbeid med Hadeland Harehundklubb 2. September 
med stamkvarter på Varpet skytebane i Hakadal. 32 dommere, aspiranter og elever ble fordelt 
inn i forskjellige lag og forskjellige erfaringsnivå. 6 hunder og lag ble fordelt på terrenger på 
Hadeland, Nordmarka, Åsmarka og Nittedal. Etter endt prøvedag la alle lagene frem sine 
resultater fra dagens loser. 
Det er viktig med slike samlinger hvor man kan treffes og få en gjennomgang av teori og 
praktisk bedømming av hund i arbeid før jaktprøvesesongen starter.  
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Dommerkurs, nye dommere 
Norsk Harehundklub og Hadeland Harehundklubb hadde sommeren 2017 dommerkurs for 
nye jaktprøve dommere på Viulbråtan på Harestua. Dette er et intensiv kurs hvor vi møter 
Fredag og jobber oss igjennom pensum og regelboka med avsluttende eksamen på Søndag. 
Vi hadde 12 deltager fra Vestoppland, Østfold, Hadeland og Norsk. 

Kurset var igjen vellykket og etter at sensorene til NHKF hadde vært igjennom besvarelsene 
kunne alle si seg ferdig med teorien og ta fatt på elev og aspirant arbeidene i skogen. 
Instruktører på kurset var Tom Høibak, Kjell Marka, Arild Nygård og Dag Inge Bjørkevoll.  

 
Vårmøte m premieutdeling, Hagan 11.mai 
Ungdomsgruppa stod for gjennomføringen av vårmøte i år som tidligere, med premie utdeling 
for prøver avholdt for sesongen 16/17 og kåring av årets hund. Over 30 personer stilte opp og 
det ble et meget hyggelig møte med kaffe, kaker og utlodning. 
 
Årets hund 
Årets småhund, Beagle Tyriberget`s Woody, Eier Marion Askeland 
Årets støver, Finskstøver Söpö, Eier Magne Bø. 
 
Dressurkurs, Ramstad 4. mai 
Det stilte 6 hunder på årets dressurkurs på Ramstad (Sundtveten) som ble ledet av Johan 
Hunes. Dette er et populært arrangement og meget nyttig for de som har unghunder. En stor 
takk til Johan som stiller opp som instruktør. 
 
Høstmøtet, Hagan 15. August 
Høstmøtet var i år også meget dårlig besøkt og det er vanskelig å finne temaer som fenger og 
skaper interesser for medlemmene på denne tiden av året.  
 
 
 
 
Hakadal, 25.01.2018 
Styret 

http://harehund.org/index.php/jaktprover/163-varmote-m-premieutdeling
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