Hedmark Harehundklubb 75 år
Ei fin og vellykket jubileumshelg er over. Hedmark harehund klubb feiret den første helgen i
Desember sitt 75 års jubileum med et klubbmesterskap, eliteprøve for støvere, jubileumsfest og
trekning av vårt jubileums lotteri på Kongsvinger Travbane.
Det ble ei super helg på alle måter. Blide og førnøyde prøvedeltagere, og en lystig gjeng på
jubileumsfesten.
Det er rett og slett bare stas å arrangere når en har med så mange fine og flinke folk å gjøre. Da leker
livet
Vil først og fremst gratulerer Gunnar Hartmann med CJ Heera som klubbmester, det var utrolig gøy.
Og er nok ikke feil å si at Gunnar var lørdagens blideste mann. Gleden var stor hos hundeeier da vi
avslørte og overrakte han hovedpremien….. en Tracker Artemis sponset av Tracker Norge. Hedmark
Harehundklubb setter umåtelig stor pris på dette. Tusen hjertelig takk
Utover dette så stiller jo som alltid Sportsmanns Pride opp med forpremier. En stor takk rettes til
dere.
Det var en trivelig gjeng som møttes til jubileumsfesten , og vi koste oss stort. Leder i klubben Inger
Haugland har stått på som bare det, og laget et utrolig smakfullt, delikat koldtbord med så mye mat
at vi sikkert kunne vært dobbelt så mange til bords. Dette sammen med godt drikke, gode kaker,
kaffe og god stemning gjorde kvelden vår perfekt.
Til vårt jubileumslotteri har vi også vært så utrolig heldig å blitt sponset med masse fine premier. Vi
vil få takke Norske Harehundklubbers forbund, Stangeskovene, Brunst, Norsenteret Kongsvinger,
Interjakt Bjørkelangen, Lanvulla Hamar, Heramb Ur, Hundekjørerbutikken, Norhunt, Kristiansen
Hånverksbedrift v/ Thomas Kristiansen, Felleskjøpet Hamar, Nes Anleggsservice v/ Jan Martinsen og
Felleskjøpet Elverum…Tusen hjertelig takk alle sammen.
Søndag og siste dag av vår Jubileumshelg….spennende var det å vente på resultatene av eliteprøven.
Og som alltid var det gøy å bli kjent med nye trivelige folk i hundemiljøet som hadde meldt på ifra
andre klubber.
Søndagen gikk og meldinger tikket inn på dreieboka. Vi som ikke var ute å dømte hund, var inne på
Klubbhuset på Kongsvinger Travbane og ventet på resultater.
Iløpet av dagen stakk også vinner av hovedpremien i lotteriet vårt , en meget fornøyd Geir Vesthus
innom for å hente premien sin. En Tracker Artemis gitt av Norske Harehundklubbers forbund.
Dagen gikk, prøvetiden var over, dommere og noen av prøvedeltagerne kom inn. De spiste og koste
seg for så å avholde sitt dommermøte.
Vinner av eliteprøven denne helgen ble Geir Bakkestuen med sin NO48558/17 Brynsåsen`s Ester som
fikk 385 konkurranse poeng. En strålende fornøyd vinner….Gratulerer så mye
Gratulerer også til alle dere andre deltagere med deres elitepremieringer.

Det ble virkelig en fin helg med nye og gamle bekjentskaper. Koselig, sosialt og morro

Takk til alle sponsorer både til klubbmesterskapet, eliteprøven, lotteriet….dere er noen gavmilde
givere. Takk til dommere, kjentmenn, hundeførere, kakebakere, kjøkkenhjelpen vår Oddny Delet,
dere som har lånt bort terreng til oss, festdeltagere, alle loddkjøpere, medlemmer, alle dere i styret
og Vinger hotell.
Alle dere har vært med og gjort dette til ei velykket og fin helg. Veldig glad for at dere bidrar. Uten
dere er vi ingenting.
Tusen takk igjen. Ønsker dere alle en fin, god og stemningsfull adventstid og ei riktig GOD JUL når den
tid kommer
Så ses vi plutselig igjen

Ha det riktig så fint så lenge <3

PS. Premier fra lotteriet er på tur ut til dere vinnere…..Vi gratulerer så mye til dere også

