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Gratulerer med 50 års jubiléet! 

 

Vestfold Harehundklubb ble stiftet 22.mai 1970.  

Anne Marit tok initiativ til å samle harehundfolket og et interimstyre 

med Arne Jacobsen som formann forberedte den konstituerende 

generalforsamlingen som ble holdt 10. desember 1970, medlemstallet 

var da 111 og til klubbens formann ble valgt Harald Skogli. Øvrige 

styremedlemmer var Anne Marit Klaastad, Thormod Andersen, Arne 

Jacobsen, Thoralf Bjerke, Harald N. Trollsås, Sverre Claussen og Magnar 

Lindstrøm. 

  

5. mars 1971 var det stiftelsesfest på Dalsroa i Andebu, jeg har ikke så 

mye fra festen men det var laget en prolog. 

Vi har kommet dit hen at i Vestfold er dannet 

En spesial klubb for harehunder, 

Vestfold Harehundklubb ble naturligvis navnet 

Og klubben ble dannet uten blunder, 

For dette var noe vi lenge har savnet. 

 

Det er klubbens formål å opprette 

En virksomhet om oppdrett og avl, 

Og styret vil legge allting til rette 

Med positive tiltak og ikke med skravl. 

 

Det skal i vår klubb være høyt under taket 

Enten man har dunker, hygen, støver eller lavbent hund. 

Det viktigste er å få det rette grunnlaget 

For videre arbeid med vår kjære hund. 

 

Og slike bikkjer vil klubben bli kry av, 

Det er i Vestfold Harehundklubb vi hunder skal ha, 



Som det over landet skal gå ry av, 

Og klubben skal vokse seg bra. 

 

 

Men harejakten, bikkja, losen og harepusen 

Det er nå det viktigste lell. 

Og når vi har sovet ut stiftelsesfestrusen 

Ønsker vi vår klubb bare hell. 

Sm. 

 

17. april 1971 var RS på Høyer`s Hotell i Skien, her ble klubben opptatt 

som medlem i Norske Harehundklubbers Forbund. Her står det i 

referatet: Som sak nr. 3 ble behandlet ansøkning fra Vestfold 

Harehundklubb om opptagelse i Norske Harehundklubbers Forbund, 

dette ble enstemmig imøtekommet.  

 

Medlemsmassen var økende i mange år. Toppen ble nådd i 1994 med 

271 medlemmer. I jubileumsåret er vi 169 medlemmer som er ca det 

antallet vi har vært de siste 15 år.  

 

«Fra Harald til Harald». Det er ikke bare Norge som har en «Kong 

Harald». Vår første formann i 1970 var Harald Skogli og i jubileumsåret 

2020 er det Harald Frøysnes som leder av klubben. I mellom der er det 

stort sett Anne Marit som har regjert. Klubben har idag god økonomi. 

Aktiviteten var nok større tidligere enn nå, men så har også interessen 

for vår jaktform blitt mindre. 

Styret i jubileumsåret består av følgende: 

Leder:  Harald Frøysnes 

Nestleder: Anne Marit Olsen 

Sekretær: Odd Brathaug 

Kasserer:  Ingunn Tveitan 



Styremedlem: Benjamin Abrahamsen 

Styremedlem: Mats Erik Pettersen 

Styremedlem: Terje Abrahamsen 

Varamedlem: Thomas Nordby 

Varamedlem: Jan Petter Dalen 

 

 

Så hopper vi frem til 1990 og Vestfold Harehundklubb`s 20-års-

jubileum. 

Her hadde Anne Marit skrevet prolog som sier det meste om de første 

20 årene. Den lyder som følger: 

 

Det var engang i ti’a, nå er’e lenge si’a, at jeg til min stue,  

inviterte Harald Skogli med frue,  

sammen med en gjeng hardbarka karer -  

som hadde tatt livet av endel harer. 

 

Hensikten var å planlegge framgangsmåten, 

Det var i grunn’ den største gåten, 

Hvordan vi skulle klare å stifte Harehundklubb, va’kdsekke bare bare. 

 

Det var innen jakthundsektoren tøffe tider - med Jakthundforbundet  

og NKK’s klubber på hver sine sider. 

I Vestfold Jakthundforbundet hadde sterke røtter, men vi ville vise -  

at det også var plass til våre føtter. 

 

Å stifte harehundklubb i Vestfold hadde før vært prøvet,  

Men Jakthundforbundets karer hadde ideen bedøvet. 

Vi måtte med andre ord, 

gå stille rundt dette bord. 



 

Hyppige telefoner med Tveter, Arne Andersen og Henry Andresen ga 

meg tanken - 

Jungeltelegrafen var sikker som banken. 

Vi kalte til møte på Jarlsberg Vertshus og orienterte om våre planer,  

og det møtte opp folk i lange baner. 

 

Nå skulle det stemmes over forslag som fremmes, å samle 

harehundfolket. 

Møteleder var Peder Smith, vi kunne alle smile blidt, 

da det viste seg at alle stemte “ja”, det var Vestfold Harehundklubb de 

ville ha ! 

 

I interimstyret var Arne Jacobsen formann. 

Vi møttes på styremøter hjemme hos han. 

Mens Ivar Jacobsen passet godt på sekken,  

var Harald Skogli og Ole Flaatten de neste i rekken 

om å forme den klubben som nå var stifta, 

Mens jeg måtte be dem unnskylde skrifta. 

 

10. Desember ble konstituerende årsmøte holdt. 
Fra første stund ble det arbeidet godt 
for å planlegge aktiviteter så smått. 
 

6. Mars -71 var klubbens første medlemsfest, 
Med Arne Andersen, Trygve Syvertsen og Henry Andresen som gjester. 
Med Ole Dansen som buss-sjåfør, 
Til Dalsroa det bar - med godt humør. 
 

6. Juni var vår første utstilling, med 111 hunder. Det var full uttelling 



for jobben utstillingskomiteen hadde hatt, og dommerne Pedersen og 

Halmrast skapte visst debatt. 

Etter BIS på NUch King, kunne Jacob Krogh ta hjemturen fatt. 

 

Søndag 27.juni til familietreff på Borrehaugene det bar, 

med kaffe og nistepakke, med hunder, både store og små. 

Fra Sørlandet Gustav Johnsen kom, for våre hunder å sjå. 

Men alle fikk prøve å dømme, det var Arne Jacobsen vi måtte 

berømme. 

En jaktsti var og på programmet, et trivelig tiltak var her berammet. 

 

Det var i november vår første jaktprøve ble holdt. 

På Nevlungen Gjestegiveri ble det ganske koldt. 

Terrengene lå der på lørdags morgen, med masse snø - 

Det var bare sorgen. 

Bikkjer, eiere, dommere og kjentmenn, vasset og slet, 

og kom om senn, trøtte og våte hjem igjen. 

Harepus var det bare få som fant, men  

det gjorde Løsti elegant - tross sin unge alder. 

Neste dag ble avlyst - uten rabalder. 

 

Vår formann fra klubbens første årsmøtet  

var Harald Skogli, alltid i støtet. 

Alltid med replikkene klare, 

han var beredt til å svare. 

Det endte etter 10 år med -at han ble Æresmedlem for det. 

 

At Harald ble lei, kan en godt forstå. 

Hans innsats for kubben på toppen lå. 

Så valgtes som formann en Bærumsmann. 

Murmester Trond Larsen hete han, den neste ved roret med lederhand. 



 

Og Anders fulgte i murerns spor, han styrte klubben med saklige ord, til 

Ragnar fikk overta klubba. 

Han var beredt til å ta fatt, begge i 4 år de satt. 

Ragnar jobbet trutt med regelverket, brukte dag og natt på det herket. 

 

I 1990 har Anders igjen tatt roret, en klubbens førstemann ved dette 

bordet. 

Det har vært lerdueskyting, rådyrdressur og utstillingstrening, 

også dommerkurs og dressurkurs i vår forening, 

også medlemsmøter med raseformening. 

 

På Skauen hos Harald ble dunkerfolk samlet, 

med Arne i spissen for avlsrådet hamlet -  

opp med tispeeiere om hannhund å skaffe 

Mens Tove stekte vafler og kokte kaffe. 

 

De dropla til Stein og de svarte til Rusken,  

var Arnes råd når vi reiste oss rundt busken. 

Med den linja avlsrådet førte,  

Mener noen at dunker’n i grøfta kjørte,  

Nå ønsker dem at hamilton med dunkertispa skal flørte. 

 

Tross rasepatrioter, eller raseidioter - om du vil, 

Har Vestfoldbikkjer og eiere fått det til. 

Taika til Sollie og Løsti til Aasen, har hentet seg Kongens sølv oppi åsen. 

Når Taika poenger til NM sanket, flere kjendiser hun banket. 

At Vestfold er frampå og har spesialister 

har ført til at klubben har et helt register av kompetanse i 

avlssammenheng,  



I avlsråd har vi hatt en hel gjeng. 

 

Jeg må også få fortalt 

At det er kvinner bakom alt. 

Da jeg føler meg som mor for VHK så stor. 

Jeg ønsker klubben lykke til på sin vei, 

I kveld vi feirer med tjo og hei. 

I det jeg her sier takk for meg, 

Hever vi glasset i en skål for deg.!!! 

Amo 

 

25 år ble også behørlig feiret, 19. mai 1995 på Fossnes Kro & Catering 

med Anders Askjem som toastmaster. Anne Marit var formann i dette 

jubileumsåret og klubben fikk 2 nye æresmedlemmer, Ragnar W Aas og 

Anders Askjem. Harald Skogli holdt festtalen. 

 

Klubben har i disse 50 år hatt 10 formenn (ledere) 

1970-1980 og 1983-1984  Harald Skogli 

1981-1982    Trond Larsen 

1985-1986 og 1990-1991  Anders Askjem 

1987-1989     Ragnar W Aas 

1992-1995 og 2007-2016  Anne Marit Olsen 

1996-1999     Gunnar Grytnes 

2000      Per Ivar Ormestad 

2001-2006     Øystein Sørhaug 

2017-2018     Leif Steinar Andersen 

2019-2020      Harald Frøysnes 

 

Klubben har 7 Æresmedlemmer 

Harald Skogli  1981 

Anne Marit Olsen 1992 

Anders Askjem 1995 



Ragnar W. Aas  1995 

Øystein Sørhaug 2011 

Per Ivar Ormestad 2020 

Odd Brathaug  2020 

 

Klubben har 12 medlemmer med Hederstegn 

Toralf Bjerke   1992 

Arne Jacobsen   1992 

Reidun Jacobsen  1992 

Magnar Lindstrøm  1992 

Hans Otto Janshaug 1992 

Trond Larsen 

Øyvind Langås   2010 

Einar Bakkane   2010 

Ole Th. Nordby  2010 

Gunnar Grytnes  2010 

Reidar Bakkane  2015 

Tore Hellingsrud  2015 

+ nye idag ?? 

 

I 2020 har klubben 35 autoriserte jaktprøvedommere. Det har blitt en 

tradisjon med dommersamling på Stokkestulen i Hof hvor Per Ivar 

Ormestad og Gunnar Johansen er «vertskap» 

Ny tradisjon er dommerkniven som deles ut til den dommer som har 

vært ute med flest hunder i sesongen. I 2018/19 var det Reidar 

Bakkane som fikk denne og i 2019/20 er det Roger Johansen som får 

denne. 

Som utstillingsdommer har klubben kun Anne Marit Olsen. Hun ble 

autorisert i 1972. 

Klubben har 4 sporprøvedommere. 

 

 



Roger`s hyllest til Anne Marit: 

Før bedømmelsen på jubileumsutstillingen i Moa 16.august tok fatt, 

hadde Roger en hyllest til Anne Marit som etter utallige timer med 

engasjement for klubber - raseringer og forbund, og ikke minst for sine 

mange tusen dømte hunder, har valgt å trekke seg tilbake som 

ekstriørdommer. Hun valgte jubileumsutstillingen som den siste 

utstilling hun dømmer harehunder. Tusen takk Anne Marit for alt du 

har gjort og utført i alle disse år. Og med all din kunnskap og erfaring så 

håper vi å kunne støtte oss til deg i mange år selv om du ikke er aktiv i 

utstillingsringen, for det vil vi trenge. For det du ikke kan eller vet, er 

ikke verdt å kunne eller vite i hundeverden. Det står stor respekt av alt 

arbeid du har gjort. Så tusen millioner takk for ditt arbeid Anne Marit. 

 

Anne Marit startet opp med dressurkurs på Hovlandbanen i Larvik kort 

tid etter etableringen og parallelt startet Arne Jacobsen opp på Saba 

fabrikker i Tønsberg. De drev dette i mange år, i hvert fall til etter 25 

års jubileet og etter at de sluttet har det ikke vært gjennomført i 

klubbens regi. Styret forsøkte å ta opp tråden i samarbeid med 

Thorsheim Kennel i Andebu, men fristen den gang ble kort og 

interessen var liten. 

 

Å finne alle Championer i klubben har vært en stor oppgave som man 

kanskje ikke burde begitt seg ut på, noen er garantert glemt?? 

145 championer er det vi har greid å oppdrive.  

Av disse er: 2 Nordiske jaktchampioner, det er Finskstøver Härkila`s 

Ross til Terje Ouff og Magnar Lindstrøm, og Finskstøver LB Daisy til 

Tom Halvorsen og Odd Brathaug.  

Det er 6 stk Internasjonale utstillingschampioner, Scillerstøver Tysjø`s 

Krutt til Arne Jacobsen, Luzernstøver Gruvåsen`s Stella til Ivar Andreas 

Jacobsen og Astrid Jacobsen Skaug, Hamiltonstøver Jaro til Freddy 

Carlsen, Dunker Haramyra`s Ring Rekrutt til Per Ivar Ormestad og 

Gunnar Johansen, Finskstøver Floråsen`s Jekku til Einar Bakkane og 



Røraskogen`s Minun Tikki til Julianne og Olaf Olsen. 43 stk 

dobbelchampioner som blir for mye å navngi her. 

 

NM vinnere er kanskje den største bragden i vår «hundesport». 

Klubben har 3 stk av disse. Den største bragden er det utvilsomt 

Finskstøver Hilka og Svein Erik Singstad som har stått for ved å vinne 

NM 2 ganger. Først i Hurdal i 2000 og i Alvdal i 2001. I tillegg har vi 

Hamilton Løsti og Erik Aasen som vant i Nummedal i 1973 samt 

Finskstøver Taika og Ulla og Kåre Solli med seier i Selbu i 1989. 

Vestfold HK har vært arrangør av NM støver 3 ganger. I 1976, 1984 og 

1999, alle hadde stamkvarter Gavelstad. 

NM småhund har vi også arrangert 3 ganger. I 1994 på Gavelstad, i 

2006 på Brufoss og i 2017 på Vindfjelltunet. 

 

DM som uttak til NM kom som sak på RS i 1988. Det ble vedtatt i NKK 

15. august 1989 gjeldende fra 1. september 1990. Da tilhørte vi distrikt 

4 sammen med Norsk HK, Buskerud HK og Østfold HK. 

Til RS i 1994 kom det forslag om distriktsendring som ble vedtatt 

gjeldende fra DM 1995. VHK ble da plassert i distrikt 5 sammen med 

Norsk HK og Østfold HK og vi arrangerer mesterskap hvert 3. år, siste 

gang i 2019. 

 

DM-vinnere fra Vestfold som jeg har oversikt over er Finskstøver Taika 

til Kåre Solli i 1991, Finskstøver Harehegnet`s Tara til Jan Erik Lauritzen i 

2000, Finskstøver Hilka til Svein Erik Singstad i 2002, Finskstøver Jaro til 

Torbjørn Andersen i 2010, Dunker Bs-Lissi til Ingar Lie i 2012 og 

Finskstøver Mira til Rune Thorsen i 2016.  

 

Rasemesterskap for Finskstøver «Norkilpa» arrangerte vi i 2017. VHK 

har stått for mange arrangement og dette er ett man husker godt. Her 

var det livesendinger glimrende arrangert av Andreas Lie, Benjamin 

Abrahamsen og ikke minst «Kroksleiven» alias Terje Ouff. 



Vestfold HK har også vært arrangør av landskamp for hamiltonstøver, 

og Nordisk mesterskap for Drever. 

 

Vi skulle arrangert Nordisk mesterskap for støvere 30.november og 

1.desember. Dette er også dessverre avlyst av pga pandemien. 

 

Vår første utstilling var på Jarlsberg 5. juni 1971. Da var det 111 

påmeldte hunder. Dette har vært en populær aktivitet og i 1984, 12. 

august på Jarlsberg nådde vi nok toppen med 232 påmeldte hunder + 

50 valper.  

I tillegg til Jarlsberg har vi arrangert utstillinger på Hovlandbanen i 

Larvik, Bugårdsparken i Sandefjord, Skikroken i Svarstad, Moa i Stokke 

og Vindfjelltunet i Lardal. 

Vindfjellutstillingen som skulle vært avholdt 24. mai ble dessverre 

avlyst pga pandemien, men heldigvis fikk vi avholdt vår 

jubileumsutstilling 16. august. Den var planlagt arrangert på Jarlsberg, 

men pga dobbelbooking fikk vi Moa som nytt sted. Det ble en suksess 

med ca 90 hunder og et topp gjennomført arrangement med Roger i 

spissen godt hjulpet av Frode og resten av komiteen. Må også takke 

Julianne som ringsekretær og den enorme jobben hun har lagt ned på 

utallige utstillinger for klubben. Anne Marit som dommer har vi nevnt 

tidligere. 

 

Ringtrening har vært arrangert i mange år. Det startet med Anne Marit 

som instruktør, Julianne fortsatte i morens spor og Per Morten overtok 

fra 2019. 

 

Vår første jaktprøve ble arrangert 6.-7. november 1971 på 

Nevlunghavn Gjestgiveri. Det var 30 påmeldte hunder. Senere har blitt 

benyttet Hotell Wassilioff, Gavelstad, Fossekroa, Fossnes og 

Vindfjelltunet. 



De 20 første årene ble prøvene arrangert i samarbeid med Vestfold 

Jeger og Fiskeforening frem til Vestfold HK overtok alene ca. 1990?  

Nå arrangeres prøvetypene ÅP, SP, EP og RR. ÅP og EP kan 

gjennomføres på to alternative måter, som spredt og samlet. 

Til årsmøte i 1981 kom det forslag fra Anne Marit om å danne 

småhundgruppe. Jeg er litt usikker på resultatet av dette men nå er vi 

heldigvis samlet. 

 

Sporprøver har vi arrangert i mange år, hvor mange har jeg ikke 

oversikt over men den første jeg har registrert er i 1992 i Hof. Her var 

Ole Th. Nordby prøveleder og Jon Brattestå NKK-representant. Det 

startet 18 hunder.  

I 1994 ble det krav til godkjent viltsporhund ved jakt på hjortevilt. 

I senere tid er det Anne Marit som har vært primus motor for 

sporprøvene. 

 

Av andre aktiviteter kan nevnes medlemsmøter som stort sett har 

vært arrangert 1-2 ganger hvert år med forskjellige temaer. 

Høydepunktet var nok i 1974 hvor det møtte 102 medlemmer. 

Medlemsmøte med premieutdeling som skulle vært avholdt 24. april 

var et av dem som resulterte i at vi skal ha premieutdeling her senere i 

dag!  

I 1974 ble det bygd rådyrinnhegning kostnadsberegnet til kr. 8000,- 

som den gang var et stort økonomisk løft. I 1976 var det 139 hunder på 

dressur. 

Årsfester var en tradisjon helt fram til nyere tid. 

Familieutflukter har blitt arrangert, den første allerede i 1971 til 

Borrehaugene. 

 

I begynnelsen av september 2019 var det utbrudd av en alvorlig 

hundesykdom i Norge. Da ble alle arrangementer stoppet. Det døde 



dessverre noen hunder av dette, men heldigvis opphørte den og vi kom 

tilbake til normalen i løpet av måneden. 

Covid 19 har endret vår hverdag og stoppet flere av våre 

arrangementer. Vi kommer nok ikke tilbake til normalen dette år, men 

får håpe at noen arrangementer blir gjennomført med nødvendige 

tiltak. 

 

Mats Erik Pettersen, Benjamin Abrahamsen og Thomas Nordby er vår 

jubileumskomite, og de tar seg også av jubileumslotteriet som skaffer 

verdifulle inntekter til gjennomføring av aktiviteter i jubileumsåret. 

Trekning skal foretas her ikveld. 

Vil også nevne vår hjemmeside som Julianne Olsen etablerte i 2011. 

Julianne var webmaster frem til 2015. I 2017 overtok Roger Johansen 

som webmaster og ny side ble etablert. Han gjør en fantastisk jobb 

med etablering og oppfølging av stoff, og siden roses av andre i miljøet. 

 

Lykke til med de 50 neste år! 

Odd 

 

 

 

 


