
ÅRSBERETNING 2022 
 
Styret har i beretningsåret bestått av: 

 
Leder Harald Frøysnes 
Nestleder Mats Erik Pettersen 

Kasserer Ingunn Tveitan 
Sekretær Odd Brathaug 
Styremedlem Benjamin Abrahamsen 
Styremedlem Anne Marit Olsen 
Styremedlem Reidar Bakkane 
Varamedlem Jan Petter Dalen 
Varamedlem Torbjørn Andersen 

Det har vært avholdt 4 styremøter, telefonmøter og div. komitemøter. 

Det har vært et aktivt år med: 

-Vinterprøve i januar. 
-Årsmøte i februar. 
-Medlemsmøte med premieutdeling i april. 
-Ringtrening og utstilling i mai. 
-Blodsporprøve i juni. 
-Ringtrening, utstilling og dommersamling i august. 
-DM i november. 
-Småhundprøve/klubbmesterskap og medlemsmøte med julemiddag i desember 
-Samt ÅP, RR, bevegelig blodsporprøver og fersksporprøver. 
Klubbmesterskap støver blir avholdt i januar/februar 2023. 

 
 

Vår-utstilling 2022. 

Utstillings komité for vår utstillingen har bestått av. Reidar Bakkane, Hans Jørgen Flaatten, 

Anne Marit Olsen, Per Morten Abrahamsen, Julianne Olsen. Som medhjelper har Roger 

Johansen deltatt. 

Klubbens vår utstilling ble avholdt 22. mai ved Brufoss kro. Dommer for dagen var Wenche 

Skogli med assistanse av Tore Reistad i rasene Schillerstøver og Hygen. 

Ring sekretær var Johnny Matthisen og skriver var Thelma Storløkken. Utstillings leder var 

Roger Johansen. 

Det var påmeldt i noe over 60 hunder av stort og smått. Beagle Ringen Norge hadde sitt treff 

og årsmøte på lørdagen så denne rasen var godt representert på utstillingen. I selve finalen 

så var 5 raser representert. Beagle, Dunker, Finskstøver, Hamiltonstøver og Schillerstøver 

mens den siste finalisten, en drever hadde reist hjem før finalen startet 

Det var påmeldte 3 valper til valpeshow. BIR valp ble Dvergdachs langåret Amarita's Dellia 

Na-Lita til Julianne Olsen. 

For hovedutstillingen så gikk til BIS 1 ble Beaglen McHaire No More MR Nice Guy til Katrine 

Svendsen. BIS 2 ble Finskstøver Eikerdalens Toya til Knut Hårberg.. BIS 3 ble Dunker Jazz av 



Maurvangen til Per Lykke.. BIS 4 ble Schillerstøver Hassel Stigen Häxa til Mona Olsen og 

BIS 5 ble Hamiltonstøver Gjøvika's Tekla til Tore Hellingsrud 
 

Utstillingens vakreste øyeblikk var da den velkjente dunkermann, Halvar Hegna gikk inn til dommer Wenche 

Skogli etter dunkere var bedømt og sa, du dømte dunkere helt rett og så fikk hun en klem. 

 
 
 

 
Høst-utstilling 2022. 

Utstillings komité for høst utstillingen har bestått av. Reidar Bakkane, Hans Jørgen Flaatten, 

Anne Marit Olsen, Per Morten Abrahamsen. 

Som medhjelper har Roger Johansen deltatt. 

Vestfold harehundklubbs høstutstilling ble avhold 14. august på Pukkestad går i Sandefjord. 

Dommer var Lars Omdal som på kort varsel kunne stille opp da den annonserte dommer 

måtte melde frafall pga sykdom. Ring sekretær var Mona Olserød og skriver var Siri 

Grøtterød. Utstillings leder var Roger Johansen. 

Det var påmeldt 42 hunder av stort og smått ned noen forfall. 
 

En flott utstillingsplass Pukkestad gård som er nevn i historiebøkene så langt tilbake i år 1396 



Pukkestad gård er basen til Sandefjord jeger og fiskeforening med sine nære 900 

medlemmer. Og med dette samarbeid med foreningen så ble dette en flott utstilling. 

Leder for Sandfjord JFF, Rune Dalen hadde satt i gang foreningens skytesimulator i 

forbindelse med utstilling. Her var det anledning for deltagere og publikum å prøve seg 

gratis. 
 

Klubbens kasserer, Ingunn Tveitan prøver seg på rype. 

Og Rune Dalen fikk et gavekort som takk for han brukte dagen på å ha skytesimulator åpen for publikum. 
 

BIS valp ble Wolmar Star Fresia som ble ført av unge Mattis Svendsen Ruste. Og BIS i 

hovedutstillingen ble Aha Knerten's Natalie til Arve Hansen og som ble handlet av Mattis 

Svendsen Ruste. 

Ringtrening 2022. 

Som en tradisjon har klubben ringtrening før hver utstilling med Per Morten Abrahamsen 

som instruktør. 2 kvelder føre utstillinger samles de som ønsker å delta ved Stokke pukkverk. 

Dette er populært, sosialt og nyttig for eiere og hund og spesielt de som skal på utstilling for 

første gang. 
 

Ringtrening kveld før vår utstillingen 2022. 



Dommersamlingen 2022. 

Som tradisjon så har stulen til Lars Stokke blitt brukt til dommersamlinger. Samlingen ble 

avholdt 27 og 28.august. Dette er et utmerket sted til slik aktivitet. I bresjen for dette legger 

Harald Frøysnes, Odd Brathaug og Per Ivar Ormestad alt til rette for dommere. 15 dommere 

hadde tatt turen til stulen. Og som de siste årene så var det strålende vær. 
 

Samlet på terrassen med nydelig utsikt over skog og mark 
 

Lørdagen ble innledet med litt diskusjoner rundt bedømmelse før Per Ivar Ormestad som 

sitter i reviderings komité for jaktprøveregler fortalt litt om hvordan det arbeides. Han tok 

for seg en del forslag som var kommet inn og noe av dette var svært inntresant og det ble 

mange gode diskusjoner. 
 



Mat hører med og dommere spiste godt. Det ble server nydelig gryte med tilbehør laget av 

Roald Ormestad. Og selvfølgelig drikke av ulike sorter. 
 

På søndagen ble TL Lilja til Tom Halvorsen og Odd Brathaug sluppet og hun tok raskt ut hare 

og kjørte noe flott los repriser og haren lot seg vises for flere. Så var det kobling og lunsj før 

det ble ryddet og avsluttet. Nok en vellykket samling. 

EP vinter. 

Prøven gikk av stabelen 8. og 9. januar i Lardals skoger med innlagt 

klubbkamp/klubbmesterskap. 

Prøvevinner ble Olav Edvardsen med finskstøver Ilma, 

nr. 2 ble Tom Halvorsen/Odd Brathaug med finskstøver TL Lilja 

nr. 3 ble Øyvind Herland med hamiltonstøver ØS-Rea, alle med 1.EP. 

 

 
DM 2022 distrikt 5. 

EP komité har i beretningsåret bestått av leder Andreas Lie, Olav Edvardsen, Gunner Herland 

og Roger Johansen.  Men også med god hjelp fra medlemmer av klubben. 
 



Vestfold Harehundklubb var teknisk arrangør av 2022 utgaven av DM som gikk av stabelen 2 

til 4. november. NKK representant var Per Ivar Ormestad og prøvens leder var Roger 

Johansen. I utgangspunktet så var Brufoss kro ment som stamkvarter, men da det ble 

vanskeligheter med bevertning så måtte DM komiteen finne nytt stamkvarter. Her ble 

Furulund kro i Stokke valgt, noe som skulle vise seg å være helt utmerket. Samarbeid med 

eiere, lokaliteter, priser og ikke minst kost og losji kunne ikke vært bedre. Så alt i alt så ble 

dette et DM som gikk knirkefritt. 

Før DM så var det påmeldt 25 hunder og med 4 reserver i tillegg. Men på DM første dag så 

var startfeltet ned i 23 hunder. Mye skjedde dagene føre DM med skader og forulykket hund 

så alle 4 reserver kom med på DM. 

 
Fra Vestfold deltok RG Frida til Andreas Lie, Iilma til Olav Edvardsen, Mina til Gaute Gjeren, 

RN Jeppe til Mats-Erik Pettersen, Kviknelias Svanhild til Jørn Skoglund, FM Raptor til Frode 

Moen, Luski til Magne Aasrum, Baksjuldalens Lissi til Roar Holt, Eikerdalens Rambo til Kjell 

Kristensen og TL Lilja til Tom Halvorsen og Odd Brathaug. 

 
Terreng ansvarlig Andreas Lie hadde fått tilgang til mange flott terrenger som tilhører Fritzøe 

skog. Men været var ikke av det beste med regn og vind. Utover dagen torsdag når 

dommere meldte inn til dreieboks så var det tydelig at det var vanskelig i de fleste terreng 

hva forhold til å jage angår. Det ble kun to hunder med fulltid på prøvens første dag. Det var 

Maya til Olav E Unnestad og Tintonfjellet`s Timo til Sekiraqa Bekim. 3 hunder jaget til 2 

premie og 4 hunder jaget til 3 premie på første prøvedag. En hund gikk dessverre på en smell 

på rådyr. Været hadde ikke endret seg stort til dag 2 av DM. 3 hunder til var borte fra 

startlisten for fredagen. Hund med G fra dag 1, og 2 hunder ikke stilt dag 2. 

2 hunder kjørte fulltid på dag 2. Det var Hygen Kviknelias Svanhild Jørn Skoglund og Dunker 

Fauna til Lars Rugsveen Engen. Det var 4 hunder som jaget til 3 premie på dag 2.  

Resultat til slutt viser 5 x 2 EP og 6 x 3 EP. 



 
DM vinner ble Tintonfjellet's Timo til Bekim Sekiraqa, nr 2 ble Maya til Olav Edgar Unnestad, nr 3 ble Fauna til 

Lars Rugseen Engen og nr 4 ble Vestfold ekvipasjen IILMA og Olav Edvardsen. 

 
 
 
 

Småhundprøve/Klubbmesterskap småhund 2022. 

Småhundkomité har i beretningsåret bestått av leder Roger Johansen, Anne Marit Olsen, 

Harald Frøysnes og Terje Abrahamsen. 

NKK representant var Odd Brathaug og prøvens leder var Roger Johansen 

Klubbens bevegelige småhundprøve med klubbmesterskap for Vestfold hunder gikk av 

stabelen 21 til 25. november. Og det var jo klar litt spenning i å legge prøven så sent med 

tanke på føre. Men dette gikk helt etter planen. 15 småhunder av beagle og drever var meldt 

på til prøven. Det var deltagende hunder fra Førde, Arendal, Hedemark, Østfold men kun 3 

fra Vestfold. Det er stor inntresse for klubbens småhundprøve pga den høye 

premieprosenten prøven har år etter år. Og det var intet unntak for 2022, hvor av 15 starter 

så jaget 14 til premie. Det ble 12 x 1 rå, 1 x 2 rå og 1 x 3 rå tellende for prøven. Men flere 

hunder hadde 2 premie loser på prøvedagen sin. En drever måtte gi seg etter kort tid i 

skogen pga akutt skade. SP prøvevinner ble drever Bakkeskogens Mikke til Kjetil Høidal med 

1 rå og 161 premiepoeng og 169 konkurransepoeng. 



 
Klubbmester Langedals Gemini og Ingunn Tveitan 

 

I klubbmesterskapet så var det kun 3 hunder fra Vestfold som deltok. Klubbmester ble 

beagle Langedals Gemini til Ingunn Tveitan med 1 rå og 156 premiepoeng og 165 

konkurransepoeng. Gemini jaget 2 x 1 rå og i tillegg en 3 premie på hare. Gemini ble nr 3 

totalt på småhundprøven. Nr 2 i klubbmesterskapet ble beagle Setervollen's GT Nova til 

Pernille Tobru Haugen med 2 rå og med 117 premiepoeng og 125 konkurransepoeng. 

Drever Stuttfot`s F-Jeger til Nils Kalager måtte gi seg pga akutt skade i poten. 

Åpen separat prøve 2022 

Klubbens ÅP komité har i beretningsåret bestått av Leder Thomas Nordby og vara Jørn 

Svinsholt. Prøveleder var Thomas Nordby og NKK representant var Mats-Erik Pettersen. 

I perioden 01.01 til 28.2.2022 så var det 15 startende hunder. Resultat ble 9 x 1 hare, 2 x 2 

og 2 x 3 hare. 1 x 0 og 1 trukket. 

For perioden 01.09 til 23.12.2022 så var det 12 påmeldte hunder fordelt på 7 støvere og 5 

småhunder. Resultat ble for støver 2 x 1 hare og 1 x 3 hare. 

For småhund så ble resultatet 3 x 1 rå. 

RR prøve 2022. 

Klubbens RR komité har i beretningsåret bestått av Leder Thomas Nordby og vara Jørn 

Svinsholt. Prøveleder var Thomas Nordby og NKK representant var Mats-Erik Pettersen. 

I perioden 01.01 til 30.3.2022 så deltok 1 hund og det var RN Jeppe til Mats-Erik Pettersen 

som fikk bestått. I perioden 01.09 til 23.12.2022 så har det ikke vært påmeldt noen hund til 

RR prøve. 

 
 

Sporprøver 2022 

Sporkomité har i beretningsåret bestått av Christian Werth, Anne Marit Olsen, Rolf Espen 

Dahl og med Reidar Bakkane som vara. 



Bevegelig blodsporprøve 2022. 

Det har deltatt 10 hunder på klubbens bevegelige blodsporprøve som har gått fra 01.01 til 

15.12.2022. I denne perioden så har 6 hunder bestått 1 AK. 

Bevegelig fersksporprøve 2022. 

Klubbens bevegelige ferskspor prøve ble avholdt i perioden 01.07 til 15.12.2022. Det har 

startet 4 hunder og alle har fått godkjent 

Blodsporprøve ordinær/samlet 2022 

Klubbens ordinære blodsporprøve gikk av stabelen 25.6.2022. Kun 4 hunder deltok og best 

ble Rhodesian Ridgeback, Ridgedogs Sweet As Sugar Sully til Line Solberg som var eneste 

hund med godkjent 1AK. 

 Hjemmeside og besøk 2022. 

Klubbens hjemmeside er godt besøkt og man ser det topper seg de perioder det er ekstra 

aktivitet som prøver og utstillinger. For januar hvor vi hadde lukket klubbkamp og 

klubbmesterskap med dreiebok, så økte besøket betraktelig. Det samme var det i oktober og 

november under DM og SP prøve. 

For februar til september så ligger besøket stabilt på mellom 500 og 1000 unike brukere. 

Altså ulike datamaskiner, smart telefoner eller nettbrett som har vært inne på klubbens 

hjemmeside. For januar hvor det var klubbkamp og klubbmesterskap for støver så var det for 

denne måned 1426 besøk på hjemmesiden. Oktober når DM nærmet seg og mye ble 

publisert så var det 1917 unike besøk på hjemmesiden. Og november under DM og da også 

SP prøve så hadde hjemmesiden 5737 unike besøk. 

Nye championer: 

NJ(D)Ch Finskstøver Andersnatten Hira. Jan Petter Dalen 

 



NUCh NJ(D)Ch Hamilton ØS-Rea, Øyvind Herland 

 
 

NUCh Hamilton Cora, Frank Ottar Hansen 

 



NJCh Finskstøver Ilma, Olav Edvardsen 

 

 

NJCh Finskstøver Amie II, Kjell Roar Hansen 
 



Dommerkniven: 

Utdelt til den dommer som har dømt flest hunder sesongen 21-22 og tilfalt Frode Moen 
 

 

 
 

Årets hunder 2021-2022 

Årets småhund: Beagle Røraskogens Ozzys Donna til Pernille Tobru Haugen. 



Årets støver: Finskstøver Ilma til Olav Edvardsen 

 
 

Årets utstillingshund: Hamilton Cora til Frank Ottar Hansen 

 

 

 
Årets sporhund ikke utdelt. 

Magnar Lindstrøm`s minnepokal 

Napp i Magnar Lindstrøm`s Minnepokal tilfalt Olav Edvardsen og finskstøver Ilma 
 
 

Klubbmestere 2022 

Arrangeres 11. / 12. februar 2023 



 

Rep.møte 

Ble i år arrangert 24. april på Scandic Hell hotell i Stjørdal med Harald Frøysnes og Odd 

Brathaug som våre representanter. 

 

 
Medlemstall 

Pr. 31.12.2022 har klubben registrert 148 medlemmer. 
 
 
 

Nye støttespillere 2022 

Klubben har i 2022 fått noen nye støttespillere som har sponset gaver og premier. 
 

 Porthos Trading og Sportsman`s Pride er klubbens nye forsponsor. 
 

Dalens knivbu hadde laget en flott kniv som ble delt ut til beste hund etter første dag av DM. 

Her ble det lykkelige eier Tintonfjellet's Timo til Bekim Sekiraqa lykkelig eiere av et stykke 

kunstverk fra Jan Petter Dalen og Dalens knivbu. 



 

 
 

V.I.P Dogwear sponset DM med mange gaveartikler og blant annet DM dekken. 
 
 

 

Sørget for profilering på DM dekken 



Odd Brathaug 

Sekretær 
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