
   
Årsberetning for Hedmark Harehundklubb 2022 

 

Styret har i 2022 bestått av: 

Leder:  Inger Haugland( på valg) 

Nestleder: Hilde Bakken  ( ikke på valg)                                                                                                              

 Kasserer: Markus Nybråten Andersen(ikke på valg) 

Sekretær: Elisabeth Venberget ( ikke på valg)                                                                                                                    

Styremedlem: Torbjørn Bekkeli  ( på valg)                                                                                                                   

Styremedlem: Per F Heramb ( på valg)                                                                                                                              

Styremedlem: Bent M Bekkeli(på valg)                                                                                                                           

Varamedlem: Thomas Kristiansen (på valg)                                                                                                               

Varamedlem: Oddvar Kristiansen  (på valg)                                                                                                                     

Varamedlem: Eskil Nerkvern  (på valg)    

 

Innledning: 

Det er i løpet av 2022 avholdt 5 styremøter og behandlet en rekke saker. I tillegg har det blitt sendt 

inn flere bidrag til bladet Harehunden. Vi ønsker mer stoff her, så bor det en liten skriver i deg så 

send gjerne oss noen ord så tar styret det videre til harehunden. 

Vi har opplevd litt problemer på  hjemmesiden vår. Men den er oppe å går igjen selv om det er en del 

ting som ikke fungerer optimalt ennå.  

Hedmark Harehundklubb hadde i 2022, 307 medlemmer, inkludert æresmedlemmer. Dette er en 

oppgang på 24 medlemmer fra 2021.  

Æresmedlemmer i klubben er: Arnfin Frantzen, Oscar W. Nilssen, Halvor Haug, Asle Wik, Egil Tvedt, 

Erling Ness, Knut Kjeverud, Geir Linnes og Arild Fjeldstad. 

Det ble ikke  arrangert skogdag for jaktprøvedommere i august pga rovdyr. Vi prøver å legge 

dommerdag til mars 23. 

Leder og sekretær representerte på RS i 2022 som ble holdt på Værnes Tr.lag. 

Det ble delt ut gavekort til alle dommere som dømte i 2021, pålydende 500 kr pr dommer. Det ble 

trekt ut 5 dommere som fikk 1000 kr hver seg. 

Premieutdeling 

Vi skulle ha premieutdeling på Løten men det ble kun 3 stk som meldte seg på, så dette ble avlyst. De 

som ville kunne hente premier hos leder. 

Utstillinger 

Det er avholdt 3 utstillinger. Vi hadde på Magnor i mai med finskstøvertreff Det ble ett vellykket 
arrangement med en finsk støver på toppen i BIS , Det var Høgbroens Ylva til Per Kristiansen og Trine 
Opsand . 

Hedmarkutstillingen ble avholdt på Elverum Camping i juni .Her holdt hygen og schweiserstøver sine 
treff. Vi hadde 111 stk påmeldt og det ble et meget fint arrangement i regi HHK  



   
Siste utstilling ble på Elverumsutstilling i august som trakk veldig mange hunder. Vi hadde 2 ringer og 
mange flotte ekvipasjer i ringen. 

 

  Åpen prøve 01.01.2022 – 28.02.2022 og 10.09.2022 – 23.12.2022 

Det har startet hunder fra 1.januar til 23 desember - totalt 79 hunder. Prøveleder Thomas Kristiansen 

/Torbjørn Bekkeli og NKK-representant Torbjørn Bekkeli/ Thomas Kristiansen. Her er det mange som 

har gjort seg bemerket, ingen nevnt, ingen glemt. 

Eidskogsprøva 

 Gikk den 26 og27 feb og vinner Brynsåsens Zita til Runar Thon. 

Klubbmesterskap småhund og SP-prøve 14 til 19 november 

 SP-prøve og Klubbmesterskap for småhund ble arrangert i Sør-Odal / Kongsvinger / Løten . 

Prøveleder var Morten Midtsundstad og NKK-rep. Torbjørn Bekkeli.14 hunder stilte til start. 8 gikk 

klubbmesterskap. Prøvevinner ble Bakkeskogens Swix til Håkon Brenna og Klubbmester ble 

Kaldbekkbråtens Pekka til Oddvar Kristiansen. 

Klubbmester støvere 

Ble avlyst da det kun var 2 påmeldt. 

 

NM-arrangementene.                                                                                                                                                                                  

Årets NM-arrangementer ble for småhund arrangert i regi sørlandet harehundklubb 11 og 12 nov for 

småhund. Der var det 1stk fra HHK  Kaldbekkbråtens Pekka til Oddvar Kristinsen.  DM for støvere 

foregikk i Romerike harehundklubb.  Hedmark harehund har 2 stk som gikk videre til NM  ,og det var 

CJ-Heera til Gunnar Hartmann med 2 plass ,og SE Jaro til Øyvind Kolgrov og Per Fredrik Heramb med 

en 3 plass.  

NM foregikk i nordmarka. Det ble ingen topp premier men flinke er de lell! 

 

Valhallprøva 

Her startet Thomas Kristiansen med Hemplias Matoma og Bent Morten Bekkeli med Gruvrisets Ibsen. 

Norkilpa 2022 

Ble holdt i regi HHK som teknisk arrangør. Dette foregikk ut i fra stamkvarter Milepælen i Nord Odal. 

Her må vi takke alle som dro lasset med oss. Det ble et fantastisk arrangement og vi kan gratulere 

Thomas Kristiansen  og Hemplias Matoma med en billett til Finland !! 

Oppsummering 2022 

Hedmark Harehundklubb har hatt et bra år. Vi har økt utrolig mye i antall medlemmer og det er bra!! 

Vi har hatt ringtreninger og dressurtreninger. Dette er noe vi vil skal fortsette på videre. Samt at vi 

driver med averasjon på sau. Vi skal holde ett blodsporkurs med Elisabeth Venberget som skal dra 

oss igjennom dette. 

Styret vil rette en stor takk til alle dere som frivillig har stått på for å dra i havn arrangementer. 

Prøveledere, kennelklubbrepresentanter, jaktprøvedommere, kjentmenn, skogeiere osv.  Det er 



   
dere som gjør at klubben klarer å holde aktivitetene oppe, år etter år. Vi vil takke alle våre 

sponsorer med fine premier i år. 

Vi håper 2023 blir like bra år som 2022 og at påtroppende styre drar lasset videre.  

Til slutt gratuleres alle premievinnere på jaktprøver. Vi vil i år prøve å avholde en premieutdeling 

m en hyggekveld så vi kan få være litt sosiale igjen! 

 

Hilsen styret i Hedmark Harehundklubb 2022. 


