
ÅRSBERETNING 2019 NORSK HAREHUNDKLUB 
I beretningsåret 2019 har styret bestått av følgende personer; 

Leder: Reinert Vikan, valgt for 2 år på årsmøtet 2019, gått ut av styret i august 2019 

Nestleder: Arild Nygård, på valg i 2020, tok over ledervervet i august2019 

Sekretær: Trine Opsand, på valg i 2020, gått ut av styret i februar 2020 

Styremedlem: Cecilie Sundtveten, på valg i 2021  

Styremedlem: Stig Sundtveten, på valg i 2021, gått ut av styret i februar 2020 

Styremedlem: Kjell Marka, på valg i 2020 

Varamedlem: Øystein Degerud, på valg i 2020 

Varamedlem: Bjørnar Bjørkevoll, på valg i 2020 

Økonomiansvarlig: Kari Lybæk 

Revisor: Jan Ove Torkildsrud, på valg i 2020 

Jan Kristiansen, på valg i 2020 

Revisor vara: Steinar Elgerud, på valg i 2020 

Valgkomite: Leder Dag Inge Bjørkevoll, på valg 2021 

Kjell Myrås, på valg i 2020 

Jan Kristiansen, på valg i 2020 

Innledning. 
Pr. 31.12.2019 var det 158 medlemmer mens vi talte 157 i 2018, og 154 i 2017, med andre ord er det 
et nokså stabilt medlemsantall i klubben. 

Det har i beretningsåret vært et skifte av leder. Nestleder Arild Nygård overtok klubba av 
avtroppende leder Reinert Vikan høsten 2019. Dessverre har også to styremedlemmer trukket seg fra 
sine styreverv i perioden av forskjellige årsaker.  
Det har vært avholdt 6 styremøter, og 1 hastemøte i forbindelse med høstens utbrudd av 
hundesykdom. I tillegg har Jaktprøvekomiteen og utstillingskomiteen hatt sine samarbeids og 
planleggingsmøter. Klubbens hovedaktiviteter i beretningsåret har vært jaktprøver, dressurkurs, 
Camp Villmark og utstillingen. Hjemmesiden vår har også fått en ny vår og oppdateres jevnlig med 
aktuelt stoff og informasjon til medlemmene. 



I år ble det arrangert en vanlig NORDMARKSPRØVE med SP og EP. Det var dessverre litt få påmeldte 
siden DM og to andre Elite prøver i naboklubber gikk i samme uke. Dommertilgjengelighet er en 
utfordring når prøvene går på ukedager og klubben sliter med å skaffe nok dommere siden flere av 
våre egne dommere stiller med hunder på prøvene. Det ble lånt dommere fra både Hadeland og 
Hedmark for å kunne gjennomføre Nordmarksprøva. Klubben sendte også dommere til DM i 
Vestfold. I 2019 er det ikke avholdt dommerutdanning, da nytt revidert jaktprøvereglement først ble 
klart i slutten av august. 
Klubbens tillitsvalgte er representert i mange eksterne fora som NHKF, Avlsråd, Jakthund Divisjon og 
Norsk Kennel Klub.  
 
Økonomi 
Klubben har en solid økonomi noe som vises av regnskapet for 2020 og bør ha som målsetning å 
drifte med et 0 - resultat og ikke bygge kapital, men heller gi tilbake til medlemmene i form av 
tilskudd til kursing, rabaterte påmeldingsavgifter på prøver, dressurkurs og andre 
medlemsaktiviteter, vi er og skal være en medlemsklubb hvor medlemmene skal stå i fokus. 
 
HEDERSBEVISNINGER 
På årsmøtet i 2019 ble det utnevnt 1 nytt æresmedlem: Dag Inge Bjørkevoll 
I tillegg fikk disse gullmerket: Arild Nygård, Bjørn Eriksen og Kjell Marka 
 
UTSTILLINGEN 
Årets utstilling ble som vanlig avholdt i ridehallen hos Nittedal Hestesenter. Det var påmeldt ca. 80 
hunder fordelt på 10 raser. Det var også en egen bedømmelse av valper fra 6-9 mnd. 
Dommere var Lars Hjelmetvedt og Wenche Skogli, resultater fra utstillingen kan leses på NKKs 
hjemmeside under resultater. 
Utstillingen vår er alltid godt besøkt, noe som er meget hyggelig og utstillingskomiteen gjør en 
fremragende jobb med promotering og arrangement. 
 
DRESSURKURS OG RINGTRENING 
Det siste året har klubben startet utdanning av ringsekretærer, Cecile Sundtveten og Marion Evy 
Askeland. Cecilie er ferdig utdannet, mens Marion er godt i gang. I tillegg har klubben utdannet 
jakthund dressur instruktør, Trine Opsand har tatt grunnkurs, trinn 1 og trinn 2.  
På dressurkurset var det påmeldt 10 hunder. Nytt av året var teori uten hund som første kurskveld, 
med utgangspunkt i den nye boka til NJFF «Dressur av jakthunder» og ble fulgt opp med praksis over 
10 kvelder. Det ble også gitt tilbud om gratis ringtrening for alle påmeldte hunder på utstillingen vår, 
et tilbud som ble tatt godt imot, og som ble satt stor pris på av deltagerne. 
 
NHKFs RS OG LEDERMØTE 

• RS - deltok med 2 representanter, Reinert Vikan og Kjell Marka. 
• Ledermøte - deltok med Reinert Vikan og Trine Opsand 

 
CAMP VILLMARK  
Primusmotor Jan Ove Torkildsrud hadde også i år full kontroll. Standen var i år mer visuelt lagt opp 
en tidligere med utstoppede hare, rev, rådyrskaller bål med kaffekjele og annet utstyr som viser en 
harajegers dag i skogen.  En viktig del på vår stand er å fortelle litt om harejakt og promotere de 
enkelte harehundrasene. Den årlige raseparaden og valpeshowet ble ledet av Kåre Ødemark fra ØHK. 
 
DOMMERSAMLING  
Det ble avholdt dommersamling i august med teorigjennomgang av det nye jaktprøvereglementet 
hvor nesten samtlige av klubbens dommere deltok.  



Skogdagen med slipp av hunder ble også i år holdt i samarbeid med Hadeland Harehundklubb. Det 
var delt opp i lag, og vi fikk en grei gjennomgang av det nye reglementet. Dagen ble avsluttet med 
felles grilling og dommermøte. Pr 31/12 er 36 dommere i NHK oppdatert på det nye regelverket.  
 
JAKTPRØVER SESONGEN 2019 (01.09 – 31.12.) 
Nytt av året er at sesongen følger kalender året.  Premieutdeling og resultater fra ÅP separat for 
2018-19 ble delt ut på årsmøtet i april og årets hund ble også kåret på disse resultatene. 
Årets hund Støver:  Dunker Solvoll´s Sella NO 41500/15   til Jonny Andersen 
Årets småhund:   Beagle Tyriberget´s Woody NO  38539/12 til Marion Askeland 
I overgangsåret 2019 vil premieringer oppnådd etter årsmøtedato i 2019 telle for kåring av årets 
hund 2019. 

DAMEKAMPEN 
I høst brøt det ut en uforklarlig hundesykdom i Norge. Flere hunder døde og all organisert aktivitet 
ble stanset av NKK, deriblant Damekampen.  
 
ÅP PRØVER 
Det startet 25 hunder på åpen separat prøva høsten 2019. 
11 støvere oppnådde 1. ÅP 
  5 småhunder oppnådde 1. ÅP 
 
NORDMARKSPRØVEN 
I år gikk Nordmarks prøven som EP, SP og klubbmesterskap med fine forhold og god forpleining på 
Kikut. Det er bra med hara i terrengene og tre hunder greide kravet til Norsk Jaktchampionat. 
Klubbmesterskapet for støver og småhund var lagt til første dag. 
 
Vinner av Nordmarks prøven og napp i 24 pokalen ble: 
Nr 1 Finskstøver Astrix til Linus Olsson, V Ny NJ(D)CH 
Nr 2 Hamilton F-Trinsa til Rune Sliper, Ny NJ(D)CH 
Nr 3  Finskstøver KM-Lucky til Kjell Myrås,  Ny NJ(D)CH 
 
Vinner av SP prøven ble Beagle Kaldbekkbråtan`s Toja til Inger Amundsen Haugland 
Klubbmester for støver   Dunker Kita til Stig Sundtveten 
Klubbmester småhund   Ikke kåret. 
 
Spredt EP 5-8 desember ble avlyst av grunnet umulige snøforhold. 
 
DM I VESTFOLD 
Klubben stilte med 2 dommere under DM og med flere hunder i konkurransen, men dessverre gikk 
ingen av hundene videre til NM denne gangen. 
 
Nye Jaktchampioner 01.09-31.12 2019. 
Finsk støver  KM – Lucky    Eier Kjell Myrås 
Finsk støver  Solstrimmans  Finn-Rio  Eier Arild Nygård  
 

Hakadal 29. februar 2020 
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