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Formannen har ordet
Vi har nå kommet godt ut i jakt- og prøvesesongen, og vi
har vel alle hatt våre opp- og nedturer i løpet av sesongen.
Forhåpentligvis flest oppturer.
//

tEkSt Per HaraLD siVesinD, FOrMann

Det meldes om god harebestand mange steder
på østlandet. Unghundene har hatt sine første
loser, og vi har hatt mange flotte dager i
skogen eller på fjellet. Vinteren har etablert seg
godt her på østlandet nå i slutten av november.
Det er gledelig at dunkeren hevder seg på
jaktprøver også denne sesongen. Det har vært
en del kaldt, tørt føre mange steder i oktober
- november, og hundene har måttet slite for
sine prestasjoner mange ganger. I skrivende
stund har vi fått 2 nye jaktchampioner,
og 11 nye jaktprøvepremierte dunkere. Vi
ser denne sesongen at flertallet av de nye
jaktprøvepremierte er tisper. Jeg vil oppfordre
til at flere hannhunder stilles på prøve. Det er
behov for nye jaktprøvepremierte hannhunder,
så ikke nøl for lenge. Meld også hannhundene
på jaktprøve mens de er i form.
De «store» mesterskapene denne sesongen er
nå avholdt. Europapokalkonkurransen gikk
av stabelen i Sveits i oktober. Rune Arstein
og Balder tok turen til alpelandet. Dessverre
endte oppholdet uten los for Balder, og han
endte på 18. plass. Vi gratulerer Haldenstøver
King til Øyvind Lundberg som presterte en
meget sterk 2. plass. Hygen Gulsjølias Frøya til
Karl O. Solberg ble nr. 8.
Dunkerpokalen ble arrangert på Maurvangen
23.-24.10.10 med 13 startende hunder. Vi
gratulerer Bs-Ma-Rita med eiere Birger Steen
og Tore Hellingsrud som vinnere i 2010.
Fyldigere informasjon om Dunkerpokalen
2010 kan dere lese i en egen artikkel, side 13.
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DM og NM for støver er avholdt, og 4
dunkere kvalifiserte seg til NM i år.
09528/06 N UCH N JCH NV-10 Stolt til
Jon Atle Berger ble den første som kvalifiserte
seg fra DM i Vestfold 28.-29.10.10. Den
06.-07.11.10 ble 20086/04 N UCH N
JCH NV-08 Rex til Arve Holmen kvalifisert
fra DM på Hadeland. 19806/03 INT N S
UCH N JCH Anja til Øyvind Kristiansen og
00664/08 N JCH Slengslias Måffelåffen til
Per Magne Rønning klarte seg igjennom DM
nåløyet i Nord-Trøndelag samme helg. Fra de
to øvrige distriktene fikk vi dessverre ikke med
oss noen til NM.
NM ble arrangert av Sørlandet
Harehundklubb 20.-21.11.10. Første dag
gikk på tøft skare/isføre i de fleste terreng, og
barmark i noen få terreng. Dessverre klarte
ingen av våre 120 min. første dag, og lå litt
ned på resultatlisten. 8 hunder hadde 120
lospoeng første dag. Best an av våre etter
første dag lå Rex / Holmen med 78 lospoeng
og 150 KP. Anja / Kristiansen hadde 132
KP, Stolt / Berger 94 KP og Slengslias
Måffelåffen / Rønning 73 KP. Natt til søndag
kom det 5 cm snø i terrengene, og føret ble
betraktelig bedre. Hele 18 hunder jaget 120
min. søndag, deriblant Rex, Stolt og Slengslias
Måffelåffen, men det ble vanskelig å avansere
på resultatlisten. Rex til Arve Holmen ble
beste dunker under NM med 12. plass,
1.EP 337/352 p. Stolt til Jon Atle Berger
ble nr.15 med 2.EP 273/287 p., fulgt av
Slengslias Måffelåffen til Per Magne Rønning

fORMANNEN hAR ORDEt
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Per Harald og Klinge ii

...det rapporteres fra Nord-Norge at 14-åringer melder at harehund står
øverst på ønskelisten over hva konfirmasjonspengene skal brukes til.
med 2.EP 263/276 p., og Anja til Øyvind
Kristiansen med 3.EP 222/235 p. Vi gratulerer
NM vinner hamiltonstøver RS-Kita I og
Rune Sliper med seieren, og gratulerer våre
representanter med hederlig innsats.
Rekrutteringsarbeidet drives aktivt i flere
deler av landet, og det er gledelig når det
rapporteres fra Nord-Norge at 14-åringer
melder at harehund står øverst på ønskelisten
over hva konfirmasjonspengene skal brukes
til. Kristian Holthe og KE Sang har gledet

en skoleklasse i Gjøvik med en innføring i
harejaktas mysterier og gleder. Seansen startet
med teori og filmvisning i to skoletimer en
torsdag, og praktisk harejakt påfølgende
tirsdag. Ungene fikk lage bål og grille pølser
i løpet av dagen. KE Sang hadde ute to harer
i løpet av dagen, og haren ble også observert
av hele klassen i den ene losen, til glede for
barna. En av dem ble så tent at han skulle
hjem og trene selskapshunden til harejakt.
Prosjektet Norsk Harejakt, et prosjekt som er
startet etter initiativ fra NKK i samarbeid med
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NJFF og NHKF, hadde kick-off møte og egen
stand på De Nordiske Jakt og Fiskedagene i
Elverum. Formålet med prosjektet er å skape
fornyet interesse for den norske harejakta
med drivende hund. Standen ble flittig
besøkt, og det ble delt ut informasjonshefter
og invitasjoner til å delta på harejakt. Etter
planen skal det lages film og powerpointpresentasjoner som kan brukes til harejaktkurs.
NJFF’s Bjarne Oppegård er prosjektleder og
pådriver i prosjektet, og Sigmund Johansen er
med i prosjektgruppa. Vi håper dette arbeidet
vil bære frukter i fremtiden. Vi må innse at
hver og en av oss også kan bidra med å invitere
unge jegere med ut på jakt. Harejaktas dag er
en gyllen mulighet i så måte.
I forrige nr. av Påskriket oppfordret jeg
oppdrettere til å ha kull på tispene sine i høst.
Flere tok oppfordringen, og 4 tisper ble paret
i høst. Det var flere som fikk anbefaling eller
godkjenning, men naturen styrer nå engang
på sin egen måte, så noen av tispene har ikke
kommet i løpetid ennå. Vi tar med oss disse
kullene i 2011. Avlssesongen er nå avsluttet og
det er født 119 valper i 2010, pluss et par små
kull som har gått utenom avlsrådet. Dette er
en sterk nedgang fra toppåret i fjor, men ser vi
samlet på gjennomsnittet de to siste sesongene,
ligger vi samlet med ca 15 valper mer årlig
enn snittet de 5 siste årene. I skrivende stund
er det kun ledige valper fra de kullene som er
født nå i slutten av november, og vi oppfordrer
derfor fortsatt tispeeiere til å ha kull på tispene
sine. Noen har allerede varslet at de vil ha kull,
men det er behov for flere. Ta kontakt med
avlsrådet for å få tildelt hannhund.
Fra tid til annen dukker det opp sykdomstilfeller i rasen. Avlsrådet oppfordrer til at
de som rammes, informerer avlsrådet om
tilfellene når de oppstår. Dette er meget viktig

for avlsrådet for sammensetting av fremtidige
kombinasjoner. Det er også viktig at det
tas blodprøver av hundene før de eventuelt
må avlives. Dette kan være til stor hjelp for
fremtidig forskning på sykdommene.
Det nærmer seg 2011, og samlingen i
forbindelse med ringens 25-årsjubileum er
lagt til Viubråtan på Harestua i samarbeid
med Norsk HHK og Nittedal & Hakadal
SJFF 18.-19. juni 2011. Nytt i 2011 blir at
utstillinga arrangeres på lørdag, og mønstringa
blir på søndag. Sett av helga, og la oss gjøre
jubileumssamlinga til en festsamling for toog firbente. Dunkerpokalen vil bli arrangert
samme sted, i desember 2011, med terreng
rundt om i Nordmarka.
Vi har også så smått begynt å planlegge videre,
og vi har søkt samarbeid med Buskerud HHK
for samlingene i 2012 og 2013. Planen er å
få til en dobbeltutstilling i forbindelse med
NKK’s utstilling i Drammen i 2012. NKK er
positive, og vi ser på det som en flott arena
å få vist frem rasen vår til et større publikum
ved å ha ei årsmøteutstilling ved en NKK
utstilling. NHKF har lansert ideen om ei
storsamling av harehunder i 2014. Det er
foreløpig for tidlig å si noe om innholdet i
dette arrangementet, og vi får komme tilbake
til det når vi vet mer.
Medlemsutviklingen har holdt seg stabil, og vi
har 699 betalende medlemmer i 2010. Meget
bra! Dette lover bra for fremtiden.
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god
jul og et godt nytt år. Det er fortsatt mye
igjen av sesongen, og jeg håper at vær og
føreforholdene gjør det fortsatt mulig å jakte
med hundene våre og gå på jaktprøver ut
sesongen. Fortsatt skitt jakt!

Vi må innse at hver og en av oss også kan bidra
med å invitere unge jegere med ut på jakt.
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Metin og Lussi i engerdal.
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Profilen:
«Tyrkeren fra Gjerstad»
Profilen denne gang er noe så sjeldent som en tyrkisk harejeger
i Norge. Metin Turkay bor i Gjerstad i Aust-Agder. Han kom til
Norge i 1969, drevet av eventyrlyst og ønske om å bli sjømann.
//

tEkSt steinar JOHnsen fOtO PriVat

Metin begynte å jobbe som dekksgutt hos
Arne Blystad, deretter hos Haugesund rederiet
Jacob Odland. Etter til sammen 3 års fartstid,
gikk han på styrmannsskolen i Haugesund.
Deretter seilte han i mange år som styrmann
for blant andre Sig. Bergesen og Løvenskiold
Høyer’s rederi.
Metin var alt en erfaren jeger da han flyttet til
Norge som 19-åring. Hjemme i Tyrkia jaktet
han både bjørn, ulv og villsvin. 3 bjørner har
han skutt, og det før han var 19 år! Våpenet
han brukte var ei kaliber 16 hagle med
rundkule i. Ellers så sier han at fuglejakta er
populær i Tyrkia, spesielt er rugda ettertraktet.
Haren derimot var ikke spesielt attraktiv som
viltart.
Det var da han kom til Gjerstad at han ble
interessert i harejakt. Her ble han veldig
godt tatt imot av Sigmund Mykland som
var en god læremester i harejaktens kunster.
Magne og Per Sandåker har også vært viktige
jaktkompiser for Metin.

Når jeg spør han om hvordan han med sitt
noe gebrokne norske språk har opplevd møtet
med den norske harejegeren, svarer han at han
nok først kan bli møtt med en viss skepsis.
Men når folk først har forstått at han er seriøs
og vet hva han snakker om, så har det gått
greit. Det at en tyrker skal vite noe særlig
om den norske harejakta og ikke minst om
harehunder, kan vel kanskje være litt tungt å
fordøye for noen og enhver.
Han skaffet seg tidlig en Dunker, og han
har trofast holdt seg til denne rasen i 32 år.
Den første dunkeren var en sort og blakk
hannhund som het Chicho. Den var rådyrrein og den jaget hare godt. Den 2. høsten
han hadde den, ble det skutt 32 harer for den.
Hans neste hund het Rapp og den var også
rådyr-rein og jaget hare greit. Deretter hadde
han ei tispe som het Silva. Hun var både
rådyr- og hare-rein, ler Metin. Han hadde
allikevel et kull på henne, og tok en valp selv
som han fikk jaktpremiert. Så hadde han noen
hunder som ikke var noe gode, før han nevner

Metin var alt en erfaren jeger da han flyttet til Norge som 19-åring.
Hjemme i Tyrkia jaktet han både bjørn, ulv og villsvin.
3 bjørner har han skutt, og det før han var 19 år!
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Villsvinjakt i tyrkia 1983. (Metin bak til høyre)

X-hunden Leika som hadde flere jaktpremier.
Han har også hatt noen valpekull, og flere
av disse valpene har blitt gode jakthunder.
Droplete dunker skal det være og helst med
glassøye, sier han. I dag har han Lussi som er
etter Boss og Leika. Dette er nok den beste
hunden han har hatt, sier Metin.
Når jeg spør Metin om han har noen spesielle
episoder han kan huske fra jakta, nevner han
flere. Som den gangen han gluggjaktet på rev.
Ut på natten passerte det noe som så ut som
en stor rev forbi åtet. Det var litt dårlig sikt så
Metin klarte ikke å beregne avstanden. Han
løsnet derfor ikke skudd. Men da dagslyset
kom og han og Gunvald Haugen skulle sjekke
åtet, var det ulvespor der. Det var nok den
kjente Vegårdshei-ulven som hadde passert
bare et par meter bortenfor åtet.
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Så kom han relativt nær en bjørn engang i
Engerdal. Det var ved Kuhølet i 2009. Han
hørte den romsterte bare en 60-70 meter
borte. Men i den tette krattskogen så han den
ikke. Han trakk seg derfor fornuftig tilbake.
De fleste kjenner vel Metin som en god og
rund jeger. Etter en krevende slankeoperasjon
har han redusert vekten med over 60 kg og
er i dag en slank mann. Han har også hatt et
hjerteinfarkt og er i dag uføretrygdet.
Metin har jaktet 4 sesonger i Engerdal nå. I
høst var han der 2 måneder sammenhengende.
Lussi fortjener de beste muligheter sier Metin,
hun kommer til å bli virkelig god. Hun startet
2 ganger på jaktprøve der i høst og klarte 2
stk. 1. premier med veldig høye poengsummer.
Hun jaget ene dagen en hare over 4 km på vei.
Hun har også et særdeles godt mål, og det er
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... han er kjent i Engerdal for å lage skikkelige varmeplass.
Av og til slenger det innom en harejeger for å høre på Lussi
og ta en prat ved varmen. Dette setter han stor pris på.
godt mulig at ekko av den siste losen hennes
fortsatt ruller frem og tilbake over Engerdalen,
ler Metin.
Da kulda kom, reiste han til Gjerstad igjen.
Etter infarktet skal han ikke være ute når det
er kaldere en minus 7-8 grader. Men blir det
mildvær så reiser han oppover igjen. Lussi har
ikke noe erfaring med å jage på snø ennå. Hvis
jeg kan få testet henne på snø, og det viser seg
at hun takler det, så skal hun meldes på en
EP- prøve i vinter sier Metin. Det er så flotte
terreng i Engerdal sier han, og ofte mye bedre
jaktføre enn i Gjerstad.
Metin er en sosial harejeger. Når hundene
hans må hvile en dag, setter han stor pris på å
få være med for å høre på andre sine hunder.
Også har han motorsag bak i Pajero’n, og
han er kjent i Engerdal for å lage skikkelige
varmeplass. Av og til slenger det innom en
harejeger for å høre på Lussi og ta en prat ved
varmen. Dette setter han stor pris på. Han har
møtt så mange trivelige harejegere i Engerdal
sier han. Han nevner spesielt den gangen for
3 år siden da hundene hans Chicho og Lussi
forsvant fra ham i Engerdal. De var borte i 8
dager. Det ble leita og ringt over en lav sko.
Engerdalen’s joviale harejegere gjorde hva de
kunne for å hjelpe Metin. Marius Lundby
forteller at han og Bjørn Lillestu til slutt fikk
se hundene gå i fot inne på fjellet. De klarte
ikke å få tak i dem da de hadde blitt litt skye.
De fulgte imidlertid etter hundene og snart
fikk de se det kom en stor hvit hare i stor fart
og like etterpå var losen i gang. De fulgte på
losen som etter hvert endte med et tap inne

mellom noen hytter. Her sperret de av mellom
husa med et fiskegarn slik at de fikk fanget
Chicho. Senere fikk de skutt haren og dermed
også koblet Lussi. Hadde det ikke vært for
leteinnsatsen til Marius Lundby, Svein Ove
Nordsveen, Bjørn Lillestu og Bertil Sandberg,
så hadde de vel vært tapt. Metin er dem evig
takknemlig for den innsatsen.
Metin er opptatt av at hundematerialet vårt
skal bli stadig bedre. Han skryter ikke av en
hund hvis den ikke fortjener det. Har du
en hund som ikke er noe god, bør du tåle å
innrømme det sier han.
Jaktmessig synes Metin at Dunkeren har blitt
mye bedre de siste årene, selv om eksteriøret
og spesielt farger har blitt noe avvikende i
forhold til den gamle Dunkeren, sier han.
For han er Dunkeren helt spesiell både som
familiehund og jakthund. I huset virker den
jo egentlig litt doven, men i skogen blir den
jo en helt annen hund sier Metin som setter
dunkeren veldig høyt. Han kan vel egentlig
ikke tenke seg harejakt uten Dunker.
Lykke til videre med Lussi, Metin.
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Metin-1981 med hare skutt for sin
første dunker, Chicho

Metin og Per sandåker
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Metin og Bertil sandberg med sitt barnebarn Oscar

