
Trøndelag harehundklubb 75 år. 

En av Trøndelag harehundklubbs Æresmedlemmer og ildsjeler gjennom svært mange år 
Alf Walseth (82) kan fortelle følgende: 

«For nøyaktig 75 år siden, 12. mars 1947, møttes 7 av Trøndelags mest fremtredende 
harehundmenn på stiftelsesmøte på Regina kafe i Trondheim. Møtet ble annonsert i 
Adresseavisen, Arbeideravisa og Nidaros. Det møtte 44 personer som tegnet seg som 
medlemmer og klubbens første styre ble valgt. 
Klubbens første formann ble Magnus Mestvedt, mens øvrige i styret var: viseformann 
Ole Sørensen, sekretær Håkon Larsen, kasserer Hans Sandås, utenbysstyrmedlem 
Bjarne Sirum.  
Som supplanter Øyvind Aas, Kåre Saksvik og Bjarne Hamsås  
Festkomite Paul Isdal, Nils Klinge og Nils Singstad.  
Revisorer Svein Heglum og Bror Knudsen.  
Disse personene kom til å prege klubben i flere år fremover. 
 

Kontingenten ble enstemmig satt til kr 15,-. Dette styret lå ikke på latsiden så allerede 
den 18. mai 1947 ble klubbens første utstilling avholdt i Trondheim, mens klubbens 
første jaktprøve ble avholdt i Selbu den 8. november 1947.» 

Arbeidet med utstillinger og jaktprøver for harehunder har stått sentralt i klubbens arbeid 
i alle år. Ildsjeler og foregangsmenn som har profilert sin rase så vel i inn- som utland har 
kjennetegnet klubben. Mange kunne ha vært nevnt, men her nøyer vi oss med et knippe 
navn; Sverre Dragsten, Johan Skei, Johan Vernes, Johan Dahlen, Sverre Flønes, Nils 
Ivar Lund. Men arven fra disse har blitt videreført gjennom mange som også i dag sørger 
for at våre harehundraser holder svært høyt nivå. 

Vi vil på forskjellig vis markere disse 75 årene på en minneverdig måte i løpet av 2022. 
Det som allerede nå er helt sikkert er at vi skal ha en jubileumsfest på høstparten, så 
gled dere! Ellers blir det jubileumsutstilling på Svorksjøen camping lørdag 21. mai. 
Jaktprøvearrangementer er ennå ikke spikret, men vi planlegger en prøve på senhøsten.  

Disse arrangementene kommer vi tilbake til etter hvert, men i dag vil jeg gratulere dere 
alle med 75-årsdagen! 

Med hilsen 

Hans Chr. Pedersen 
Leder THK 
 

 

 


