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Styret har i 2019 bestått av: 

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

Styret har i løpet av 2019 hatt 3 styremøter. Mailer som berører NHKF og NKK har vært håndtert 
gjennom hele året. Klubben var representert på RS ved Øyvind Hårstadhaugen, mens Øystein 
Haugerud var på ledermøtet i august. 

Den tradisjonsrike Trettenutstillinga ble avholdt søndag 12.05.2019. Det var 49 påmeldte hunder, 
fordelt på 9 raser. Disse fikk sin bedømming av Elisabeth Aune Moseby. Det ble også avholdt 
valpeshow samt «barn og hund». Utstillingskomiteen med Linn Langset i spissen gjorde nok en gang 
utmerket arbeid i forkant og under utstillinga. Utstillinga gikk også i år med et pent overskudd, og 
tilførte klubbkassa ca kr. 10.000,-. 

I forbindelse med nye jaktprøveregler, ble det avholdt oppdateringskurs for våre dommere. Leif Inge 
Bakken sørga for gjennomgangen. 

Vår åpenprøve hadde høsten 2019 25 påmeldte hunder, hvorav 23 kom til start. 9 av disse gikk til 1. 
premie og 5 gikk til 3.. Hans Ole Noet var prøveleder, Boye Backsæter var NKK representant og 
Tormod Gjerdbakken var kontaktmann.  Vinterprøva er i skrivende stund ikke avslutta, men 6 hunder 
har starta, og av disse er 5 innstilt til 1. premie. 

GHHK arrangerte DM for distrik IV helga 02.11-03.11. Vi hadde 22 startende ekvipasjer lørdag og 21 
søndag. Føret var nok ikke det beste, for selv om de fleste hundene hadde fot lørdag, så var det kun 9 
av 22 som gikk til premie, med 3 av hver valør. Etter dag 1, ledet Svein Erik Tande med dunker 
Gåvalias Nemi (203 kp). Harald Jokstad med dunker BS-Hjall (194kp) lå som nummer to. På de neste 
plassene fulgte Bjørn Jakobsen med hygen Kviknelias Snuppi (186kp) og Frank Brusveen med 
finskstøver Ratavarren Tuula (165kp). Bak disse igjen, var det tett, og det skilte bare 64 poeng 
mellom nr. 4 og nr. 12. Under de rådende forhold, var det derfor vidåpent om plassene til årets NM. 
Etter hvert som ekvipasjene kom inn etter dag 2, viste det seg raskt at de beste fra første dag, også 
hadde gjort det bra denne dagen. Begge dunkerne som lå i tet etter første dag, kom inn med nye 
120, mens hygen Snuppi ikke lyktes helt. Både Lempi til Gjerdbakken (nr. 5 etter første dag) og Tuula 
til Brusveen greide 120, og gikk dermed forbi. 

NM deltagerne fra Distrikt IV ble dermed: 



1. Gåvålias Nemi - Svein Erik Tande - 406kp 1.EP 

2. BS-Hjall - Harald Jokstad - 387kp 1.EP 

3. Ratavarren Tuula - Frank V. Brusveen - 363kp 1. EP (Utløste med det NJCH og SUCH) 

4. Lempi - Tormod Gjerdbakken - 353kp 1.EP (Utløste med det NJCH) 

Reserver: 

5. Harefallet's Tiilu - Rune Rønningen - 332kp 2.EP 

6. Kviknelia's Snuppi - Bjørn Ove Jakobsen - 313kp 2.EP 

 

Klubbmesterskap ble arrangert helga 19.-20. oktober, med fire startende støvere. Ingen småhunder 
var meldt på. Klubbmester ble Gåvalia’s Nemi til Svein Erik Tande. Lempi til Tormod Gjerdbakken ble 
nr. 2, Kullåsen’s Hilka til Thomas Odden ble nr. 3, mens AB Tekna til Arne Bakkestuen ble nr. 4. 

NM støver ble arrangert av Vest Oppland HHK 16.-17. november. Tormod Gjerdbakken kom på en 
meget sterk 8.plass med sin Lempi, mens Svein Erik Tande kom på en meget bra 12.plass med Nemi. 

Årets småhund NM ble arrangert i Telemark. 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 23.11, 
og dommer for gruppe 6 var Svein B Helgesen. Totalt var 176 hunder og 56 valper påmeldt. 
Hildegunn Sønsteli har representert GHHK i komiteen og atter en gang gjort en særdeles god innsats.  

Driftsresultatet for 2019 viser et overskudd på kr. 15.941,73. Klubbens økonomi er svært god, og vi 
har pr 31.12.2019 268.148,63 kroner på bok. Leif Inge Bakken har ført regnskapet med stødig hånd 
og Boye Backsæther har vært revisor. 

Klubben hadde ved utgangen av beretningsåret 83 betalende medlemmer, noe som er 2 flere enn 
året før. 

  

For styret i Gudbrandsdal Harehundklubb 

Øyvind Hårstadhaugen, formann 

 


