
ÅRSMELDING FRA STYRET I NORD-TRØNDELAG HAREHUNDKLUBB 2015 

 

Generelt om arbeid i styret: 

Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 12 saker i styret. 

Styret har ukentlig kontakt på e-post og telefon for avklaringer ang. drift av 

klubben. 

Det er avholdt 2 medlemsmøter. 

Medlemstallet ligger stabilt på ca. 100 medlemmer. 

 

Utstilling:  

Stiklestadutstillingen ble arrangert 13. juni og hadde i år med meget god deltakelse, 

55 påmeldte. Bjørn Roald var dommer under utstillingen. Komiteen hadde også i år 

lagt ned betydelig planlegging og arbeid som gjorde dette til ett meget godt 

arrangement. Vi ønsker å fortsette det gode arbeidet og samarbeidet med de andre 

klubbene i åra som kommer. Utstillingen er i år den 11. juni. Vi oppfordrer alle til å 

melde på sin hund.  

 

Jaktprøver:  

Vi har i dag ca. 30 autoriserte dommere. 

Eliteprøve ble arrangert på Snåsa 28. og 29. november med 10 startende hunder. 

5stk oppnådde 1. elite, 3stk 2. elite og 1stk 3. elite var et meget godt resultat. Vi får 

alltid gode tilbakemeldinger fra hundeeier når det gjelder terreng, stamkvarter og 

trivelig ramme rundt eliteprøven. 

Småhundprøven ble avholdt 5. og 6. desember med 5 påmeldte hunder. Resultat ble 

2x1pr og 1x3pr. 

Åpenprøve har blitt avviklet som normalt. Det har vært litt mer beskjeden påmelding 

enn normalt. Dette varierer veldig i forhold til antall unghunder og vær- og 

føreforhold. 



Vi minner om at alle medlemmer har gratis påmelding til ÅP ved 1. gang påmelding 

på åpenprøve, uansett alder til både hund og hundefører 

Landsdelskampen ble gjennomført i Sverige med et meget godt resultat for vårt lag. 

Kvartetten Austheim, Eriksen x 2 og Lynum innkasserte to premieringer og vant 

landskampen 3-0. Neste landsdelskamp er i Norge i 2017. 

Dommersamling ble avholdt til Nils Bøhn på Skogn 5. september. Det ble en brukbar 

dag med tanke på at det er tidlig i sesongen og hundene har få slipp. Ca 15 

dommere deltok på samlingen der det også ble en teoretisk gjennomgang av 

jaktprøvereglene. Takk til Nils Bøhn for lån av terreng, hundeførere og til hundene 

som fikk hare på bena. At klubbens dommere ikke er kjent for å være stille må ta 

skylda for at vi ikke fikk losharen på post. 

 

Økonomi: 

Regnskapet viser ett overskudd på ca. 8.000. Vi har også investert i en del 

klubbeffekter som ikke er ført som inntekt. Det betyr at vi har en varebeholdning på 

ca. 20.000 i tillegg til ca 140.000,- i egenkapital pr. 1. januar. Vi har mulighet til å 

starte aktiviteter etter ønske fra medlemmene. Det er ingen intensjon om å bygge 

opp større «formue» selv om det er et privilegium å ha noen kroner på konto. Dette 

er resultat av nøktern drift og dugnadsinnsats over mange år, og vi må ta vare på 

den egenkapitalen vi har bygd opp. 

 

Andre aktiviteter: 

Aversjonsdressur på sau ble utført i Verran og Steinkjer med god påmelding. Vi har 

som ambisjon også i 2016 å avholde kurskvelder i både Verran og Steinkjer.  

Sosialiseringskvelder ble arrangert med god deltakelse. Per Magne Rønning var 

instruktør som tidligere år. Vi håper vi også kan få til dette i 2016. 

 

 

 



2016: 

DM- støver arrangeres i år av Nord-Trøndelag harehundklubb. Vi er i gang med et 

samarbeid med Trøndelag om et felles arrangementssted i årene som kommer. Vi 

har stor tro på samarbeidet, og det kommer til å lette arbeidet med gjennomføring 

av DM.  

Småhundprøve og åpenprøve vil gå som normalt også i 2016. 

 

Til slutt vil styret takke alle medlemmer som har bidratt i klubbens aktiviteter i 

2015. 

 

Med hilsen for styret i NTHHK v/  

 

Dag Ivar Borg 


