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Styret har i 2021 bestått av: 

Formann: Øyvind Hårstadhaugen 
Nestleder: Øystein Haugerud 
Kasserer: Leif Inge Bakken 
Styremedlem: Oddmund Rustbakken 
Styremedlem: Thomas Odden 
Vara: Karl Bjørnstad 
 

Styret har i løpet av 2021 hatt 6 styremøter. Mailer som berører NHKF og NKK har vært håndtert 

gjennom hele året. Det ble kun gjennomført ett fysisk møte, resten var telefonmøter.- Øystein 

Haugerud representerte GHHK på Representantskapsmøtet i NHKF. 

Året ble litt preget av Covid-19, men heldigvis ikke i den grad vi opplevde i 2020. Av årets 

arrangementer, var det kun Trettenutstillinga som ikke ble gjennomført. 

Gjennom året har vi kjørt dommerkurs for nye jaktprøvedommere. Teoridelen ble kjørt på ei intensiv 

helg. Vi starta med 9 kandidater fra klubben, og av disse fullførte 8 med bestått. Alle 8 kandidater har 

gjennomført sine elev- og aspirantarbeid, og 7 er gitt autorisasjon. Vi venter at den siste får sitt 

aspirantarbeid godkjent og blir autorisert i løpet av kort tid. Alle de 7 som er autorisert har også fått 

dømt hunder på ÅP. Vi retter en stor takk til Boye og Leif Inge i dommerkomiteen som har gjort en 

stor innsats for å få dette til.  

De nye dommerne er: 
Terje Lien 
Magnus Odden 
Asbjørn Nyborg 
Marius Kristiansen 
Lisbeth Kristiansen 
Lars Erik Sandvoll 
Ole Kristian Grov 
Torstein Krok (venter på autorisasjon) 

Lillehammerutstillinga ble arrangert i november, tross Covid-19 restriksjoner. Årets arrangement var 

det 25. i rekka, og samlet rekordmange hunder. Totalt fikk 211 hunder og 68 valper sin bedømmelse. 

I gruppe 6, var det 52 hunder som ble bedømt av Arne Foss. 

 

Vår åpenprøve vinteren 2021 ingen startende hunder. 

Vår åpenprøve hadde høsten 2021 37 påmeldte hunder, hvorav 36 kom til start. Totalt 22 gikk til 

premie. Av disse gikk 15 til 1. premie, 3 til 2. premie og 4 gikk til 3. premie.  



Hans Ole Noet var prøveleder, Boye Backsæter var NKK representant og Leif Inge Bakken har vært 

kontaktmann.  

En stor takk til alle dommere som stilte opp gjennom sesongen! 

Årets Gudbrandsdalsprøve (EP/SP) ble gjennomført i månedsskiftet oktober/november. På EP startet 

7 hunder. Av disse gikk 2 til 1.EP, 1 til 2. EP og 2 til 3. EP. På SP var 6 hunder påmeldt, hvorav 4 

startet. Her ble det 2 som gikk til 1. SP, 1 med 2.SP og 1 med 3. SP. 

Klubbmesterskap ble avholdt 23.-24. oktober. Det var 4 støvere og ingen småhunder påmeldt. 
 
Støver: 
Plass       Navn                                   Konkurransepoeng        Premie             Eier 
1.             Roligmoen Santo               193                                  1.ha                   Audun Bjørnstad 
2.             AB Trajan       118                                  0.ha                   Arne H Bakkestuen 
3.             TO Tuva                                18                                   0                 Thomas Odden 
3.             Nordsetåsens Lynx             18                                   0                         Lars Erik Gausen 
 

Driftsresultatet for 2021 viser et underskudd på kr. 31.497,95. Dette skyldes kostnader ved utdanning 

av nye dommere (kr. 31.051,20), samt at vi ikke har hatt inntekt fra utstillingene som ble avlyst. 

Klubbens økonomi er fortsatt svært god, og vi har pr 31.12.2021 239.373,16 kroner på bok. Leif Inge 

Bakken har ført regnskapet med stødig hånd og Boye Backsæther har vært revisor. 

Klubben hadde ved utgangen av beretningsåret 97 betalende medlemmer, noe som er 8 flere enn 

året før.  

  

For styret i Gudbrandsdal Harehundklubb 

Øyvind Hårstadhaugen, formann 

 


