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Tradisjon tro skal jeg også i år prøve å gjøre opp status ved Nord-Trøndelag harehundklubbs 

årsmøte. Stort sett har 2013 vært et år med positivt fortegn, men det er også noen negative 

inntrykk som gjør at arbeidet i klubben ikke alltid er like givende. Det negative legger vi bak 

oss, så kan vi heller glede oss over det positive som skjer i klubben. 

Stiklestadutstillingen ble arrangert 8. juni og hadde i år rekordpåmelding. Per Harald Sivesind 

var dommer under utstillingen. Komiteen hadde også i år lagt ned betydelig planlegging og 

arbeid som gjorde dette til ett meget godt arrangement. Vi håper at vi kan fortsette det gode 

arbeidet og samarbeidet med de andre klubbene i åra som kommer. Utstillingen er i år 7. 

juni og vi oppfordrer alle til å melde på sin hund. 

NTHHK var i 2013 arrangør av DM-støver. Kollisjon med utvidet elgjakt førte til at vi måtte 

starte med blanke ark når det gjelder terreng og stamkvarter. Stor dugnadsinnsats fra styret 

og terrengansvarlige gjorde at vi fikk gjennomført DM på en god måte. 11 1EP, 4 2EP og 4 

0EP vitner om at vi hadde funnet gode terreng. Utvidet elgjakt vil fortsatt være en utfordring 

i åra som kommer. Derfor var årets DM en god erfaring for klubben. DM-mester R-

Roma/Revhaug ble sammen med Mira/Sagvik og Lucky Luke/Støfringshaug kvalifisert til NM. 

Under NM ble R-Roma nr. 3, Mira nr. 7 og Lucky Luke nr. 8, meget god innsats av våre 

hunder. 

Landsdelskampen ble arrangert på Snåsa første helg i desember med meget gode resultater 

for våre hunder. Kvartetten Bilstad, Christiansen, Oksås og Bøen fikk alle til full tid og 1ÅP. 

Småhundprøven ble arrangert samme helg med 6 påmeldinger.   

Ellers har vi også 2013 hatt normalt aktivitetsnivå med sosialiseringstrening, dommerkurs, 

saudressur og dommersamling. Vi har også arrangert kynologikurs sammen med Steinkjer 

hundeklubb. Vi har utdannet 3 nye jaktprøvedommere og 2 nye ringsekretærer. 

Medlemstallet ligger stabilt på litt over 100, og det er gledelig at det stadig kommer nye 

medlemmer. Utfordringen er å motivere alle til å delta på våre møter og aktiviteter, her har 

klubbens «harde kjerne» et felles ansvar. 

Til slutt vil jeg også i år takke alle dommere, instruktører, komiteledere, komiteer og styret 

som legger ned en solid innsats for klubben. 

Vi takker også vår sponsor Gran og Ekran AS for støtten i 2013! 

 

Med hilsen styret i NTHHK v/ 

Dag Ivar Borg 


