
Årsberetning  Norsk Harehundklub 2022 

I overenstemmelse med klubbens lover 
innkalles det til 

Årsmøte for beretningsåret 2022 i Norsk Harehundklub på Folkets hus, Hagan torsdag  
16. mars, 2023 kl. 19.00. 

Dagsorden 

1. Godkjennelse av innkallelsen.

2. Godkjennelse av sakslisten.

3. Valg av årsmøteleder.

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.

5. Årsberetning 2022

6. Årsregnskap 2022

7. Vedta medlemskontingent for 2024

8. Presentasjon av budsjett for 2023

9. Saker til behandling

10. Valg

Vi gjør oppmerksom på at kun personer med gyldig medlemskap har stemme, forslag og talerett på årsmøte. 

S T Y R E T 



Årsberetning  Norsk Harehundklub 2022 
Sak 5 Årsberetning 

Medlemsoversikt 

Pr 31.12.22 talte vi 163 medlemmer, en økning på 15 medlemmer fra 2021  
Styret har i beretningsåret utnevnt 2 ny æresmedlemmer i klubben som takk for sin 
innsats for klubben gjennom mange år, Jan Kristiansen og Kjell Myrås. Begge fikk 
overrakt utmerkelsen ved jegermiddagen under årets NM arrangement i Nordmarka. 
 
Styret har i beretningsåret bestått av: 
Leder: Arild Nygård 
Nestleder: Stian Aas 
Styremedlem: Cecilie Sundtveten 
Styremedlem: Håkon Galby 
Styremedlem: Bjørnar Bjørkevoll 
Varamedlem: Øystein Degerud 
Varamedlem: Thomas Blakseth 
 

Camp Villmark 

Camp Villmark er en aktivitet som ikke gjør seg selv! Det ligger mange dugnadstimer 
med forberedelser, rigging av utstyr, arbeid på stand og nedrigging for å få til et 
vellykket resultat. Det skal skaffes inn hundeekvipasjer til raseparaden for våre raser 
tilsluttet NHKF. For å få til dette så trengs det en "sjef" og Jan Ove Torkildsrud har 
sammen med dugnadslaget sitt nok en gang levert en vel gjennomført messe. En 
stor takk til alle dere som har bidratt til at klubben vår, Norsk Harehundklub nok en 
gang har fremmet våre jakthunder og jakttradisjoner på en positiv måte. 
 

Vårmøtet med premieutdeling for prøvene i 2021  

Tirsdag 3.mai 2022 var det Vårmøte og premieutdeling på Folkets Hus på Hagan 
med kåring av årets støver og småhund for 2021 
 

• Årets støver 2021, Finsk Støver Hagheimens Soili til Gjert Sundtveten. 

• Årets småhund 2021, Drever Stuttfots Huldra til Kamil Kulis. 

Vinner av Nordmarksprøven 2021 ble Donnenget Ville til Bjørnar og Dag Inge 
Bjørkevoll. Ville ble for øvrig NJ(D)CH på denne prøven. 

Som takk for innsatsen fra klubbens dommere ble det loddet ut en Tracker peiler, 
antall dommer dager avgjorde hvor mange lodd hver enkelt dommer hadde i potten. 
Vinner ble Lars Græsby, vel fortjent! Noen av våre dommere fikk utdelt 
Dommerkniven som er lagd av Hans Johan Jensen. 

Beste hund på Åpen prøvene i 2021 ble ST Tira til Geir Holden. Vinner av Spredt 
Eliteprøve 2021 ble Finsk støver Ajo til Arton Prestisha. 
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Årets småhund 2022 

Drever Tyrihans Rosita, til Jo Tangedal 2 X 1 ÅP RÅ 

Årets Støver 2022 

Dunker Kvikk til Kjell Marka med 2 X 1 ÅP 

Høstmøtet 

Ble avholdt tirsdag 16.august på Folkets Hus på Hagan. 
Kine Mari Kløverød fra Smidig Veterinærkiropraktikk holdt et meget lærerikt foredrag 
om trening, foring og behandling av hardt arbeidende hunder i alle hundelivets faser. 
Her var det mange gode tips å ta med seg for de fleste. Dokka Elektronikk var til 
stede for alle som hadde spørsmål om Tracker peileutstyr, noen gode tilbud hadde 
de også, noe som resulterte i at noen gikk hjem med en ny peil til jakta. Det ble 
servert pizza og folk koste utover kvelden. 

 

UTSTILLINGEN  

Utstillingen ble som vanlig avholdt i april mnd. Med over 80 påmeldte hunder er dette 
en fin inntekt til klubben. Dommer under årets utstilling var Janne Sandbakken. En 
stor takk til alle som bidro til et godt gjennomført arrangement. 

Jaktprøver 

Årsberetning fra Jaktprøvekomiteen. 

Det ble ikke avholdt noen EP vinterprøve i Norsk HHK vinteren 2022, men 
åpenprøver ble selvfølgelig gjennomført. I alt 13 starter resulterte i 5x1 ÅP, 3x2 ÅP, 
2x3 ÅP og 3x0 ÅP. Beste hund ble Dunker Sundtoppens Saga til Stig Sundtveten 
med 187 premiepoeng/196 konkurransepoeng. Vi gratulerer! 

Åpenprøvene høsten 2022 endte opp med totalt 20 starter. Disse 20 startene fordelte 
seg slik i premiegrader: 14x1 ÅP (10 på hare og 4 på rådyr), 2x2 ÅP, 1x3 ÅP og 3x0 
ÅP. 

Beste støver ble Finsk Støver Belger du Nord Sixten til Raymond Tangen med 191 
premiepoeng og 200 konkurransepoeng. 

Beste småhund ble Drever Tyrihans Rosita til Jo Tangedal med 162 premiepoeng og 
170 konkurransepoeng. 

Norgesmesterskapet for støvere i Nordmarka 17. og 18. november var det desiderte 
høydepunktet for Jaktprøvekomiteen og de fleste andre i Norsk HK i 2022. Et meget 
vellykket arrangement med Kikut som hovedkvarter. Jevne og relativt gode forhold 
for alle hundene gjorde at NM 2022 ble et rettferdig arrangement. Vinner og 
Norgesmester ble Finsk Støver TS-Affi til Jan Olav Smerud. Sølvet gikk til Finsk 
Støver Slåttemyra`s Jarkko til Terje Nordbø, mens bronsen gikk til Dunker Torann til 
Knut Rønningen. Gratulerer til samtlige og tusen takk til alle som bidro til at NM for 
Støvere 2022 ble et vellykket arrangement. 
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Spredt EP 8.-11 desember 2022 måtte dessverre avlyses pga. for skarpt føre. 

Dommerutdanning 

Ingen dommerkurs ble avholdt i 2022, men Morten Marka har gjennomført sine elev- 
og aspirantarbeid med bravur og kan derfor ønskes velkommen som ny dommer i 
Norsk Harehundklub. 

Dommersamlingen ble som tidligere gjennomført sammen med Hadeland HK og i år 
hadde klubben fått tillatelse av Løvenskiold til å benytte noen terrenger under 
samlingen, noe vi er veldig takknemlig for. Som vanlig var det noe varierende 
vitringsforhold og de helt store losene uteble. På «dommermøtet» etter avsluttet 
skogdag ble losene gjennomgått og diskutert, mens pølsene gikk ned på høykant!  

 

Damekampen 2022 

Ble ikke avholdt i 2022 grunnet lav påmelding.  Siden dette er en sponset prøve som 
ligger i avtalen NHKF har med Tracker ble 2 stk. peil tilbakelevert NHKF til bruk på en 
annen prøve, (damekampen i Nord Trøndelag). 

Det er ikke søkt om damekamp i 2023. 

Revidering av NHKFs jaktprøveregelverk 

Styret fikk mandat av årsmøtet 2022 til å nedsette en komite for å komme med 
innspill til endringer av NHKFs jaktprøveregelverk som er under revidering, komiteen 
består av Gjert Sundtveten, Dag Inge Bjørkevoll, Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll og 
Arild Nygård. Forslag til nytt regelverk vil bli sluttført ila sommeren 2023 og resultatet 
skal etter planen legges frem til avstemming på et ekstraordinært RS høsten 2023. 

 

Sak 7 Medlemskontingent 2024:  

• Uendret (settes til kr.100 pr. hovedmedlem) 

 

Sak 8 Fremleggelse av budsjett for 2023 (info sak) 

 

Sak 9 Innkomne saker: 

• Ingen innkomne saker 

• Tildeling av æresmedlemskap 
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Sak 10 Valg:  

Valgkomiteens innstilling til personvalgene er flg: 

Styre og komitemedlemmer 

Leder:   Arild Nygård, Blomsterbakken 23 c, 1488 Hakadal. Tar gjenvalg velges for 2 år 
 
Nestleder:  Stian Aas, Ekebergveien 154, 1912 Enebakk  Ikke på valg (2024) 
 
Styremedlem:  Bjørnar Bjørkevoll, Myllaveien 23 a, 1487 Hakadal. Tar gjenvalg velges for 2 år 
 
Styremedlem:  Cecilie Sundtveten, Ramstadveien 40, 1480 Slattum. Tar gjenvalg velges for 2 år 
 
Styremedlem:  Håkon Galby, Agnorvegen 45, 1454 Fagerstrand Tar gjenvalg velges for 2 år 
 
Varamedlem 1: Tomas Adler Blakseth, Preståsen 2, 1930 Aurskog Tar gjenvalg velges for 1 år 
 
Varamedlem 2: Øystein Degerud Reineveien 12, 1454 Fagerstrand.        Tar gjenvalg velges for 1 år 

Revisor:  Jonny Andersen, Agronomveien 19 C   Ny   velges for 2 år 
 
Revisor:  Per Kristian Stubberud, Øvre Kronavei, Enebakk. NY  velges for 2 år 
 
Revisor vara:  Steinar Elgrud, Lyngveien 4, 1482 Nittedal.  På valg  velges for 1 år 
 
Valg komite Leder:  Dag Inge Bjørkevoll, Hjortefaret 10,   Ikke på valg  (2024) 
 
Valgkomite medlem:  Jan Kristiansen, Semsveien 67, 1370 Asker. Tar gjenvalg velges for 2 år 
 
Valgkomite medlem:  Kjell Marka, Tinngruveveien 29, 1487 Hakadal Tar gjenvalg velges for 2 år 
 
Valgkomite vara: Kjell Myrås, Hellerudveien 38, 1350 Lommedalen På valg  velges for 1 år 
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