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Styret har i beretningsåret bestått av: 
 
Leder   Harald Frøysnes 
Nestleder  Anne Marit Olsen 
Kasserer  Ingunn Tveitan 
Sekretær  Odd Brathaug 
Styremedlem  Benjamin Abrahamsen 
Styremedlem  Mats Erik Pettersen 
Styremedlem  Terje Abrahamsen 
Varamedlem  Jan Petter Dalen 
Varamedlem  Torbjørn Andersen 
 
Det har vært avholdt 3 styremøter, telefonmøter og div. komitemøter. 
 
Pandemien har satt sine spor også dette år, men med dyktige komiteer og medlemmer har vi klart å 
arrangere de fleste aktiviteter. 
Vi hadde vinterprøve i januar, årsmøte i februar, utstilling, blodsporprøve og premieutdeling i juni, 
utstilling og dommersamling i august og småhundprøve med innlagt klubbmesterskap i november. 
Klubbmesterskap støver ble avholdt i januar 2022. ÅP, RR, blodsporprøver og fersksporprøver gikk 
som normalt. 
 
Utstillinger: 
Utstillings komité har bestått av Leder Frode Moen, Anne Marit Olsen, Julianne Olsen, Per Morten 
Abrahamsen, Reidar Bakkene og Matias Solgård. Hjelpende hånd har vært Roger Johansen, Solfrid 
Ormestad, Per Ivar Ormestad og Ingunn Tveitan.    
 

4. juli 2021. 
Klubbens terminfestet utstilling i mai måtte avlyses pga koronarestriksjoner i Larvik kommune. 
Klubben fikk en ny dato for utstilling og den ble avholdt på Bokemoa i Stokke 4. juli. 
Utstillings leder var Per Ivar Ormestad 
Det var litt i overkant av 60 hunder påmeldt, Dommer var Arild Berget som utførte bedømmelsen på 
en svært effektivt og opplysende måte.. 
Best in show ble Finskstøver Tello. 
Styret og utstillings komité takker alle som gjorde en innsats denne dagen. 
 

 
Best in show. Finskstøver Tello til Lars Klemet Strand 

 
 



 

15. august 2021. 
Vestfold harehundklubbs høstutstilling 2021 Dommer var Trygve Heyerdahl som loset oss fint 
igjennom dagen med bedømmelse og fine forklaringer. Det hele startet med valpeshow med kun to 
påmeldte valper. En liten Drever valp og en Basset Hound. Og begge gjorde gode inntrykk og ble 
belønnet med HP. BIS valp ble den sist nevnte hund, Basset. 
 
For selve utstillingen så var det påmeldt noe over 30 hunder. Det var noen av påmeldte hunder som 
ikke møtte opp. Av 8 raser som deltok på utstillingen så ble 7 hunder sendt til BIS finale. Her skulle 
Finskstøver, Hamilton støver, Hygen, Schweizerstøver, Dunker, Beagle og Drever kjempe om det 
gjeveste trofé. Og det var 7 flotte representanter for hver rase som ble ført rundt i ringen. Og etter 
nøye vurderinger og etter mange runder i ringen så hadde dommer tatt sitt valg. En flott Finskstøver 
hann med navn Skrubbhaugen'sNicko trakk det lengste strå og ble utstillingens vakreste hund. 
 Drever Lyngdølen's Bella III, Finskstøver Skrubbhaugen'sNicko, Beagle OS Alma og Hamiltonstøver 
Cora ble Norsk utstillings championer denne dagen. 

 

 
Best i show. Finskstøver Skrubbhaugen'sNicko og eier Ståle Kubberød 

 
 

 

Ring trening 
Per Morten Abrahamsen har påtatt seg denne oppgaven og har hatt 2 ringt treninger før hver 
utstilling. Dette foregår i Stokke ved Stokke pukkverk. Og det har vært god fremmøte og som 
målebord for småhund så har vi benyttet Per Morten sitt nattbord. Men det har gått fint.   

 

 
 

 



Vestfold Harehundklubb dommersamling 2021 
For å besørge dommersamling så er Per Ivar Ormestad og Odd Brathaug primus motorer for dette. 
Klubbens dommersamling ble avholdt på Stulen 28. og 29. august. 
15 dommere hadde meldt sin interesse for samlingen og ble innledet med gode diskusjoner. 
Per Ivar Ormestad tok for seg litt av det som vil bli jobben for regel komité frem til neste revisjon av 
jaktprøve regler. Og det er spennende tider ved å se på nye metoder av arvbarhets analyse. 
Ellers det var mange diskusjoner om dagens bedømmelse og poeng fordeling. Jaktlyst og 
poengfordeling ble et skikkelig hett tema. Så var det tid for mat og det mer sosiale og tradisjonen tro 
så ble det ikke grillet mat. Tørt og brannfarlig tilstander med grill så valgte vi å gå for en aldeles 
nydelig gryterett fra Roald Ormestad. Her var det ikke spart på noe. Kvelden gikk med til masse prat 
om det som årstiden gjelder. Los jakt og hunder. 

 

 
 

Søndag morgen ble Finskstøver Ajax til Trond Bergan sluppet og dommer kollegiet skulle få høre litt 
og dømme for de fleste en helt ukjent hund. Men værguden var ikke på vår side denne helgen. 
Ekstremt varmt vær og kjempe tørt i skogen gjorde det ikke lett for hunden. Så dessverre så ble det 
lite å høre og lite å skrive om men for det så var det en fin morgenstund på stolsekken med kaffe. 
Vi avsluttet søndagen med å spise opp rester fra lørdag før vi reiste hjem. 
Takk til Per Ivar og Odd som vartet oss opp og til Roald Ormestad for nydelig mat. 
 

Jaktprøver: 

EP komiteen har bestått av leder Andreas Lie, Olav Edvardsen og Gunnar Herland med god hjelp av 

Roger Johansen.  

Nordisk ble dessverre avlyst også dette år etter at Andreas og Roger hadde lagt ned et stort stykke 

arbeid med invitasjon og program. En gladnyhet er det at vi fikk tildelt NM for støver i 2024, så da har 

vi noe å jobbe mot. 

Vinterprøven 2021. 

Vinterprøven ble arrangert 9. og 10. januar med kun 1 hund til start,  

FM Raptor til Frode Moen. Den jagde til 3.EP og ble selvfølgelig prøvevinner. 

 



Småhund prøve 
Småhund komité har bestått av leder Roger Johansen, Harald Frøysnes , Anne Marit Olsen og Terje 
Abrahamsen. Det var påmeldt 19 hunder til denne prøven. Og vi måtte dessverre si nei til 3 hunder 
pga dommermangel. 
Klubbens småhundprøve var tredelt dette året, Det var ordinær SP med CACIT, Det var klubbkamp 
for Vestfold og Buskerud drever ring og det var klubbmesterskap for småhund Vestfold. 
I alt fikk vi ut 18 hunder på 4 dager, den 19 deltager måtte trekke hunden pga løpetid.. Det var en 
kjempe deltagelse. 
 
Prøvevinner Drever med CACIT. 
N J(D)CH N J(R)CH NORDMSP-15 Stuttfot's Ø-timber til Gjermund Lie 
 
Beste Beagle med CASITnr 3 totalt 
Sætre Brukets Rally til Pia Charlott Schøyen 
 
Vinner av Vestfold og Buskerund drever ring klubbkamp. 
Nr 1. N J(D)CH N J(R)CH NORDMSP-15 Stuttfot's Ø-timber til Gjermund Lie 
 

 
Stuttfot's Ø-timber til Gjermund Lie og Sætre Brukets Rally til Pia Charlott Schøyen 

 

Klubbmesterskap småhund. 
Dette ble avholdt i forbindelse med SP og i år var det kun tre småhunder med, 
Klubbmester og med tredje napp i pokalen ble Akko-af-aerko til Ole Thorvald Nordby. 
Og med det blir pokalen på Hafserud til odel og eie.  
Nr 1. Akko-af-aerko til Ole Thorvald Nordby 
Nr 2. Langedal`s Gemini til Ingunn Tveitan 
Nr 3. Setpoint's Conrad til Eirik Klophus Hansen 

 

 
Akko-af-aerko til Ole Thorvald Nordby 



 

Klubbmesterskap støver 2021. 
Her valgte styret å legge dette til vår vinter EP i starten av januar 2022. EP prøven ble omgjort til 
klubbkamp med kun deltagelse av Vestfold hunder. Opplegget var slik at første dag av EP prøven 
telte med i klubbmesterskap. De øvrige deltagere til klubbmesterskap som ikke skulle delta i EP 
meldte ÅP for denne dagen. 
Nr 1 RS Rea til Øyvind Herland med 200 konkurranse poeng. Fra EP klassen 
Nr 2 RN Jeppe til Mats-Erik Pettersen med 198 konkurranse poeng. Fra ÅP klassen 
Nr 3 Kviknelia`s Svanhild til Jørn Skoglund med 197 konkurranse poeng. Fra EP klassen    
 

 
Klubbmester ØS Rea til Øyvind Herland.    

 

Hjemmeside og Facebook side. 
Hjemmesiden har jevnt godt besøk og kan vise til over 300 000 treffe i 2021. 
Det er høysesonger når det er aktiviteter annonsert som utstillinger, prøver og resultater.  
Noen henvendelser av informasjon går på at de ikke har lest det på Facebook. Som webmaster er jeg 
opptatt at hjemmesiden skal være stedet hvor medlemmer og andre kan lese aktuelle saker. 
Facebook kan være et sted hvor vi henviser til hjemmeside. Som det er blitt sagt før. Gode besøkstall 
å vise til på hjemmeside, jo mer intr er det for reklame og sponsorer. Så slik vil det bli. 
Klubbens hjemmeside er av sikker variant. Det kan sees føre nettadresse med at det står avbildet en 
hengelås. Det betyr at hjemmesiden har sikkerhets sertifikat og er trygg.  

 

 



Profilering. 
Styret og med Mats-Erik Pettersen gikk i bresjen for nytt profilerings tøy i 2021. Da klubben ikke vil 
forhåndsbestille og sitte med et lager, så ble det tatt opp bestillinger frem til 1 desember. Mange ville 
ha tøy. Ny runde med bestillinger blir gjort på ny året. Her er det snakk om fleecjakke, t.skjorte og 
caps med klubbens flott logo. På hjemmeside vil det komme en egen side hvor klubbeffekter kan 
bestilles.  
 

ÅP og RR 2021 

For åpne prøver og RR prøver så er det Thomas Nordby som har kommandoen. 

6 starter på åpenprøve hadde klubben i perioden 01.01. - 28.02.2021. Her ble det registrert 1 x 1 og 

2x2 og 1x3.premiering.  

I perioden 01.09. - 23.12. var det 24 starter på klubbens ÅP prøve. Fordelingen ble 7småhunder og 17 

støvere. Det ble 6 premieringer for småhund og 9 premieringer for støvere denne perioden.  7x1 (2 

rå)., 2x2 (1 rå). og 4x3. 

1 hund var ute på RR og fikk godkjent. 

 

Sporprøver 
Sporprøvekomiteen har bestått av Anne Marit Olsen, Rolf Espen Dahl, Christian Werth og Reidar 
Bakkane. 
Bevegelig blodsporprøve: 
Her var det 7 startende hunder. 
Bevegelig fersksporprøve: 
Her var det 2 startende hunder 
Ordinær blodsporprøve: 
Ble arrangert 26. juni. Det var det 5 hunder som startet.  
Ingen hunder gikk til premiering. 
 
 



Nye championer i 2021 

NJ(D)CH Beagle Røraskogen`s Ozzys Donna, Pernille Tobru Haugen 

N UCH Hamiltonstøver ØS Rea Øyvind Herland. 

 NJ(D)CH N UCH Carnelian`s Farfalla Julianne Olsen/Bent A Storløkken. 

Dommerkniven: 
Dommerkniven ble utdelt til den dommer som hadde dømt flest hunder sesongen 20-21 og den tilfalt 
Reidar Bakkane. 
 

 

Årets hunder 20-21: 
 
Årets småhund: Beagle Langedals Gemini til Ingunn Tveitan. 

 
 
 
Årets støver: Hamilton støver R-Ranja til Øystein Sørhaug 

 
 
Årets utstillingshund: Hamilton ØS-Rea til Øyvind Herland 

 
 
Årets sporhund: Røraskogen`sZazieRhonda til Anne Marit Olsen 
(mangler bilde) 
 
Napp i Magnar Lindstrøm`s Minnepokal tilfalt Øystein Sørhaug og hamiltonstøver R-Ran 



 

 
REP.MØTE 
Ble i år arrangert 15.august på Sanner Hotell på Gran på Hadeland med Harald Frøysnes og Anne 
Marit Olsen som våre representanter. 

 
 
 
Medlemstall 
Pr. 31.12 2021 har klubben registrert 156 medlemmer. 
 
 
 
 

Odd Brathaug 

Sekretær 


