Årsberetning 2020

Styret har i beretningsåret bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Harald Frøysnes
Anne Marit Olsen
Ingunn Tveitan
Odd Brathaug
Benjamin Abrahamsen
Mats Erik Pettersen
Terje Abrahamsen
Thomas Nordby
Jan Petter Dalen

Året 2020 har vært et merkelig år også for VHK. Det startet som normalt med vinterprøve på
Brufoss i januar og årsmøte for 2019 på Gavelstad i februar. Så satte Covid 19 i gang og
stengte ned det meste. Medlemsmøte med premieutdeling i april, utstillingen i mai og
dommersamlingen i august ble avlyst.
Heldigvis kom det noen lempinger slik at utstillingen ble arrangert i august på Moa. Vi fikk
også til en flott jubileumsfest i september på Fjellvang. Småhundprøve og Eliteprøve fikk vi
også heldigvis arrangert med litt tilpasninger.

Heder og ære
I jubileumsåret var tid for å hedre medlemmer. Per Ivar Ormestad og Odd Brathaug ble
utnevnt til æresmedlemmer. Hederstegn ble utdelt til Harald Frøysnes, Frode Moen, Arild
Eftedal, Terje Ouff, Julianne Olsen, Per Morten Abrahamsen og Leif Steinar Andersen.

Anne Marit Olsen blir av Arild Nygård (leder i NHKF) utnevnt som æresmedlem i NHKF under vår
jubileumsfest.

Utstilling:
Utstillings komité har i beretningsåret vært bestående av. Anne Marit Olsen, Julianne Olsen, Frode
Moen, Magne Aasrum, Mathias Solås og Reidar Bakkane. Med ekstrahjelp av Roger Johansen
Vår utstillingen ble pga Corona pandemien avlyst.

Jubileums utstilling.
Høst utstillingen som i år hadde status som jubileums utstilling ble avholdt 16. august. Utstillingsleder
var Roger Johansen. Utstillingen var opprinnelig oppsatt med Jarlsberg Travebane som sted, men pga
dobbelbooking så ble utstillingen flyttet til Moa.
Det ble en suksess med ca 90 hunder og det ble et vellykket gjennomført arrangement.
Dommere var Anne Marit Olsen og Oscar W Nilssen.
Ring sekretærer var Julianne Olsen og Edel Backe. Ring sekretærelever var Aina Nusser Åsen og Mona
Olsrød. Til å dømme valper var Svein Nordang som var Spesial aspirant (SPA) på denne utstillingen.
Før bedømmelsen tok fat, var det på sin plass med en hyllest til Anne Marit Olsen på denne
jubileumsutstillingen. Som etter utallige timer med engasjement for klubber - raseringer og forbund,
og ikke minst for sine mange tusen dømte hunder, har valgt å trekke seg tilbake som
ekstriørdommer. Hun valgte jubileumsutstillingen som den siste utstilling hun dømmer harehunder.
Tusen takk Anne Marit for alt du har gjort og utført i alle disse år.
Det er også på sin plass å takke Julianne som ringsekretær og den enorme jobben hun har lagt ned på
utallige utstillinger for klubben. Utstillings komité vil også rette en takk til alle som viste interesse for
jubileumsutstillingen denne søndagen. Deltagere og publikum viste seg fra sin beste side. Takk til
ekstrahjelpen vi fikk til å rigge og til kioskdrift.
Ingunn Tveitan og Gunner Herland var ikke vanskelig å spørre.
Takk til alle funksjonærer i ringene og deltager som velvillig ble med å feire klubben på Bokemoa.
Best in show ble dunker BS Rusken til Øyvind Herland ført av Joakim Lie. Det er verdt og nevne at
med to ringer og to dommere var utstillingen ferdig kl 1330 og BIS vinner kåret. Det var en effektiv
dag selv med nesten 100 hunder.

Handler Joacim Lie med BS Rusken. Beste Veteran og BEST IN SHOW.

Jaktprøver:
Vinterprøven 2020.
Vinterprøven ble arrangert 4. og 5. januar med stamkvarter Brufoss. Det var 11 hunder til
start. Det ble utfordrene føre med skare i Lardal og de fleste terreng ble flyttet mot kysten
hvor det var mindre snø og noen steder bart. Kun prøvevinner ble premiert, og det ble finsk
støver Ossi til Harald Sandbakken med 286kp og 2.EP.

Småhundprøven 2020.
Småhund komité har i beretningsåret vært bestående av leder Roger Johansen, medlem
Anne Marit Olsen, Terje Abrahamsen og Harald Frøysnes.
Småhundprøven ble avholdt som bevegelig SP fra 9 til 14. november.
Prøveleder var Anne Marit Olsen. NKK representant Odd Brathaug.
Det var påmeldt 14 hunder men to måtte trekke seg med gyldig grunn. Det startet 4 drevere
og 8 beagler hvor 2 drevere og 3 beagler var fra Vestfold.
Prøven hadde 100 % premiering og det ble jaget til 10x1 – 1x2 og 1x3 som tellende loser
denne prøveuken. 7 av disse hadde to premieloser i løpet av dagen. For kåringer av
prøvevinner av småhundprøven så gjøres dette viltslag. Hare rangeres føre rådyr.
Prøvevinner av småhund prøven ble beagle Tyriberget's Bjanca til Tor Haugland som ble
den eneste hund med 1 premie på hare. Hun fyller med det kravet til å titulere seg som
N,J(D)Ch.

Klubbmesterskap småhund 2020
Klubbmesterskap var i år to delt og ikke slik som årene før hvor både småhund og støver gikk samme
dato. For småhund så ble klubbmesterskap avviklet i forbindelse med klubbens småhundprøve, hvor
de startende Vestfoldhunder var ute torsdag, fredag og lørdag. Det var 5 småhunder som deltok i
klubbmesterskapet. Tittelforsvarer fra 2019 var beagle Langedal`s Gemini til Ingunn Tveitan. Og for
andre gang ble Akko-af-Aerko til Ole Th Nordby klubbmester og med det sitt andre napp i pokalen. Så
listen ble snudd fra i fjor og beaglen Langedals Gemini til Ingunn Tveitan ble nr 2 i år.

Klubbmesterskap for støver 2020.
Klubbmesterskap for støver ble gjennomført i forbindelse med klubbens jubileums elite prøve hvor
de vestfoldhunder som ikke skulle delta på eliteprøven startet søndag 29 som åpenstart. De
vestfoldhunder som deltok på eliteprøven fikk første prøvedag tellende som klubbmesterskap.
Søndag 29. november så var det 3 støvere som var ute. Dunker Moi til Gunnar Johansen var den
eneste som jaget fulltid denne søndagen. Mandag så deltok 6 hunder fra vestfold som inngikk i
klubbmesterskapet. Her jaget blant annet RN Pirko til Karsten Prebensen full tid og R-ranja til Øystein
Sørhaug full tid. Det lengste strået trakk RN Pirko og ble klubbmester støver 2020.
Nr 2 ble dunker Moi til Gunnar Johansen. Og nr 3 ble Hamiltonstøver R-Ranja til Øystein Sørhaug.

Åpen prøve og RR 2020 del 1 og 2
For åpne prøver og RR prøver så er det Thomas Nordby som har kommandoen.
15 starter på åpenprøve hadde klubben fra 01.01.2020 til 31.03.2020 og alle disse var støvere. Her
ble det registrert 5 x 1 og 1x2 i premiering.
For perioden 01.09.2020 til 23.12.2020 var det 29 starter på klubbens ÅP prøve. Fordelingen ble 11
småhunder og 18 støvere. Det ble 10 premieringer for småhund og 11 premieringer for støvere
denne perioden.
Ingen hunder var ute på RR.

FM Raptor og Frode Moen, høyeste poengsum på ÅP i 2020 med 200kp

Jubileumselite prøve 2020
For beretningsåret så har EP komité vært bestående av Andreas Lie, Olav Edvardsen og Gunnar
Herland. Roger Johansen har fungert som prøvens sekretær.
NKK representant var Harald Frøysnes. Prøvens leder var Andreas Lie.
Prøven ble avholdt 30. november og 1. desember. Stamkvarter var Brufoss kro.
Været gav mange hunder utfordringer og mye temperatur skifte og veksel mellom frost og vått er
ikke det optimale. Premieprosenten var ikke av den aller største etter første dag når vi ser at 7 av 17
startende hunder hadde jaget premie så var det ikke så galt likevel. Flere lå på skuddhold til et godt
resultat fra dag 1 så her var det bare å stå opp og koke kaffe å smøre niste på dag 2.
Etter alle papirer var levert inn og dommermøte avholdt så var det en gledelig resultatliste som skulle
leses opp. Gledelig på flere måter. Først for at prøven fikk en akseptabel premieprosent ut i fra de
rådende forhold hvor det ble 7 elitepremieringer hvor 4 av disse var 1 EP, Det ble 3 hunder som
oppnådde N,J(D)ch under prøven og vi fikk delt ut 4 CACIT til disse med 1 EP. Gledelig var det også at
en Vestfoldhund ble prøvevinner. R-ranja til Øystein Sørhaug ble prøvevinner, N,J(D)ch og fikk tildelt
CACIT.

SPORPRØVER
Bevegelig blodsporprøve:
Her var det 18 startende hunder.
Bevegelig fersksporprøve:
Her var det 4 startende hunder
Ordinær blodsporprøve:
Ble arrangert 27. juni i varmt fuktig vær. Det var det 12 hunder som startet. Prøvevinner ble
Dacgshund korthåret Vesleøksna`s Corona BA til Bent Arild Storløkken og Julianne Olsen.
Det ble oppnådd følgende premieringer: 5x1.AK og 2x2.AK på prøven.

Nye championer i 2020
NJ(D)CH NUCH RN Jeppe, Mats Erik Pettersen

NJ(D)CH TL Lilja, Tom Halvorsen og Odd Brathaug

NJ(D)CH RN Pirko, Karsten Prebensen

NJ(D)CH R-Ranja, Øystein Sørhaug

Dommere
Det ble ingen dommersamling dette år, men dommerkniven ble utdelt til den dommer som
hadde dømt flest hunder dette året, og den tilfalt Roger Johansen.

Årets hunder:
Småhund: Beagle Langedals Gemini til Ingunn Tveitan.

Årets støver: Finsk støver RN Jeppe til Mats Erik Pettersen

Årets utstillingshund: Dunker Turi til Roger Johansen

Napp i Magnar Lindstrøm`s Minnepokal tilfalt Thomas Nordby og finskstøver FA Raisa.

50 års jubileum
Jubileet ble behørlig feiret på Fjellvang 5. september med 46 deltagere. Alt om feiringen kan
leses på hjemmesiden. Benytter anledningen til å takke Benjamin Abrahamsen, Mats Erik
Pettersen og Thomas Nordby for en flott gjennomføring.av festen og ikke minst
jubileumslotteriet som ga nesten 20.000 kr. til klubben.

Hjemmeside 2020.
Roger Johansen er webmaster og server hjemmesiden.
Hjemmesiden til klubben er vært jevnt godt besøkt i 2020. Det har vært 26734 besøk på
hjemmesiden og det er 46834 sider som er vist.

Jubileumsboken
50 års historie er skrevet av Odd Brathaug til glede for alle medlemmer

REP.MØTE
Ble i år utsatt og ekstraordinært RS ble gjennomført 15.august med Harald Frøysnes som
vår representant.

Medlemstall
Pr. 31.12 2020 har klubben registrert 171 medlemmer.

Odd Brathaug
Sekretær

