
Årets største jakthundutstilling 
Ble arrangert på Norsk skogsmuseum i Elverum den 14 og 15 August. Dette ble i år en ren hundehelg. 

Og du og du for en fantastisk helg. Det er uten tvil godt for både folk og dyr å være litt sosiale 

igjen……men allikevel fortsatt sånn litt på avstand da. 

Gruppe 3,5 og 6 ble bedømt på lørdag og gruppe 4,7 og 8 på søndag. Både voksne og valper i den 

samme gruppen ble bedømt samme dag. 

Helgen ble helt knall, med massevis av flotte hunder. Blide og fornøyde folk og ikke minst et supert 

utstillingsvær for både to og firbeinte. Vi kunne ikke ha fått hatt det bedre. 

For våre harehund venner ble det også en kjempehelg. Det var totalt med stort og smått påmeldt 112 

hunder i gruppe 6. Utrolig mye flotte hunder og se. Dommer for vår gruppe var Eva Jönsson i ring 3, 

hun dømte de voksne hundene. Wenche Skogli var dommer i ring 4 og hun dømte valpene. Både 

dommere, ringsekretærer og skrivere gjorde en fantastisk jobb.  

BEST I GRUPPEN av valpene, ble den 5 mnd gamle Hygenhund valpen til Geir Øvre…. KM Fenris som 

fikk både HP og BIR.  

 

Dommer Wenche Skogli og Geir Øvre med KM Fenris. 

 

 

Dunker Lystig av Esta Cado til Elisabeth Aune Moseby ble BEST I GRUPPEN av de voksne. Hun fikk 

både EXELLENT, CK, CERT og BIR denne dagen og ble dermed fullcertet.  



 

Dommer Eva Jönsson , Alva og Elisabeth Aune Moseby med Lystig av Esta Cado. 

I avl, oppdretter og veteran klassen gjorde Marianne Grønvold rent bord med sine hunder og stakk 

av med seieren i alle disse klassene.  

Avlsklasse : Klingelia`s Lydia med fire avkom fra 2 kombinasjoner fikk Hederspris, BIR avlsklasse og 

utstillingsdagens beste avlskasse. 

Oppdretterklasse: Klingelia`s kennel fikk her med Dino, Lothe, Magnhild og Lydia/ 3 kombinasjoner 

hederspris, BIR og ble dagens beste oppdretterklasse. 

BIR veteran Klingelia`s Lydia ble også nr 2 i gruppa. 

 

Torbjørn Bekkeli med Klingelia`s L- eville Magnhild , Sara Louise Moen med Klingelia`s Dino, Marianne Grønvold med 

Klingelia`s Lydia, dommer Eva Jönsson og Monica Gravdal med Klingelia`s Lothepus 

 

Vi i Hedmark Harehundklubb gratulerer så mye til alle involverte med deres flotte resultater. 

Vi vil også samtidig få ønske alle sammen en fin trenings og jakthøst. Håper dere får mange flotte 

dager og fine naturopplevelser denne sesongen. Skitt jakt!! 
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