Årsmelding for Gudbrandsdal Harehundklubb 2018

Styret har i 2018 bestått av:
Formann: Øyvind Hårstadhaugen
Sekretær: Thomas Odden
Kasserer: Leif Inge Bakken
Styremedlem: Oddmund Rustbakken
Styremedlem: Karl B. Bjørnstad
Styret har i løpet av 2018 hatt 3 styremøter. Mailer som berører NHKF og NKK har vært håndtert
gjennom hele året. Klubben var ikke representert på RS dette året, mens Øyvind Hårstadhaugen var
på ledermøtet i august.
Den tradisjonsrike Trettenutstillinga ble avholdt søndag 06.05.2018. Det var 62 påmeldte hunder til
utstillinga, og av disse møtte 57 og fikk sin bedømming av Per Harald Sivesind. Det ble også avholdt
valpeshow samt «barn og hund». Utstillingens vakreste hund ble Dunker Gåvålia’s Klang.
Schillerstøverforeninga hadde sitt årlige treff på Tretten samme helg, men det var kun 6 hunder av
rasen som var påmeldt. Utstillingskomiteen med Linn Langset i spissen gjorde et utmerket arbeid i
forkant og under utstillinga. Utstillinga gikk også i år med et pent overskudd, og tilførte klubbkassa ca
kr. 15.000,-.
Torsdag 5. juli arrangerte vi medlemsmøte for klubbens medlemmer og familie på Bådstø, med
foredrag fra Hans Christian Pedersen og etterfølgende middag. Vi var ca 20 personer som møtte.
Vår åpenprøve hadde i år 22 påmeldte hunder, hvorav 21 kom til start. 13 av disse gikk til 1. premie.
Hans Ole Noet var prøveleder, Boye Backsæter var NKK representant og Tormod Gjerdbakken var
kontaktmann.
Gudbrandsdalsprøva 2018 ble arrangert 27.-28. oktober. Totalt 12 hunder startet. 4 hunder gikk til 1.
elite, og Slåttemyras Lissu til Borger Østli ble prøvens beste hund. Prøven ble ledet med stødig hånd
av Leif Inge Bakken. Det var svært gledelig at vi klarte å gjennomføre prøva med 11 dommere fra
egen klubb. Kun Bjørn Jakobsen var «innleid» for anledningen. Dette har svært mye å si for
økonomien for arrangementet. Bådstø fungerte som hovedkvarter.
Klubbmesterskap ble forsøkt arrangert helga 20.-21. oktober, men dette ble avlyst på grunn av få
påmeldte.
NM støver ble arrangert av Buskerud HHK 16.-17. november. GHHK hadde ingen deltagere i år.
Årets småhund NM ble arrangert i Trøndelag. Klubben hadde ingen kvalifiserte deltagere.
Jakthundutstillingen som LOJFF, GHHK og GEHK samarbeider om, ble i 2017 flytta fra Birkebeineren
til Stav, og også årets utstilling foregikk inne i ridehallen på Stav. Årets utstilling foregikk lørdag 24.11,

og dommer for gruppe 6 var Lars Hjelmtvedt. Dommeren presterte å ikke dele ut et eneste CK til i
overkant av 30 hunder og dermed ingen Bir/Bim i gruppe 6. Totalt var 177 hunder og 42 valper
påmeldt. Hildegunn Sønsteli har representert GHHK i komiteen og atter en gang gjort en særdeles
god innsats. Hennes komite fra GHHK har også fungert langt bedre enn tidligere år.
GHHK fikk i løpet av sesongen utdanna en ny jaktprøvedommer. Vi takker Svein E Tande for at han
har takket ja, og gjennomført utdannelsen.
Driftsresultatet for 2018 viser et overskudd på kr. 26.293,71. Klubbens økonomi er svært god, og vi
har pr 31.12.2018 251.256,46 kroner på bok. Leif Inge Bakken har ført regnskapet med stødig hånd
og Boye Backsæther har vært revisor.
Klubben hadde ved utgangen av beretningsåret 81 betalende medlemmer, noe som er 8 flere enn
året før!

For styret i Gudbrandsdal Harehundklubb
Øyvind Hårstadhaugen, formann

