ÅRSBERETNING
FOR
AUST-AGDER ELGHUNDKLUBB 2015

Styret i Aust-Agder Elghundklubb har i 2015 bestått av:

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vararepresentant:
Vararepresentant:

Ole Arthur Løite
Kai Åge Kristiansen
Trude Engesland
Arnt Ivar Sørensen
Knut Asbjørn Kjølnes
Hege Margrethe Selås
Geir Håland Moe

Kasserer:
Revisorer:
Valgkomite:

Jane Steffensen
Havva Mo og Brit Brown Løite
Øyvind Froland, Helge Sines og Kim Jarle Skeie

Pr. 31.12 hadde klubben 162 medlemmer.

Styremøter:
Det har blitt avholdt 3 styremøter i 2015. Det er behandlet 13 saker. I tillegg til møtene har
det vært en del aktivitet på mail og telefon. Vi har pr dags dato både et oppegående
jaktprøveutvalg og utstillingskomité, noe som letter styrets arbeid.

Representasjon:




RS 2015 ble avholdt på Gardermoen 9.mai. Klubbens representanter var Ole Arthur
Løite, Arnt Ivar Sørensen og Kai Åge Kristiansen. I tillegg møtte Kjell Arild Haugen
(leder NEHKF) og Bjørn Ivar Krabbesund (Løshundkomitéen og Datautvalget). Referat
finnes på elghundforbundets hjemmeside. Det er viktig at klubben stiller med
representanter på disse møtene. Vi har 3 stemmer vi kan bruke og det monner godt i
saker som er viktige for små klubber som vår.
Tidlig på året deltok Ole Arthur Løite og Arnt Ivar Sørensen på evaluering av
løshundreglene.

Ungdoms NM 2015:
Mesterskapet ble arrangert av Nord-Trøndelag EHK. Klubbens deltaker var Even Grøtan og
han endte på en 11.plass. Klubben stilte i tillegg med Kjell Arild Haugen som dommer.

Medlemsaktiviteter:






Utstillingstrening: I uken før utstillingen inviterte vi til ringtrening. Kjempemoro at
hele 15 hunder med førere møtte opp. Takk til Torill Øya og Marte Bakka Haugen
som kom med mange nyttige råd og tips.
Medlemskveld: I samarbeid med Vest-Agder EHK ble det 15.juni arrangert
medlemskveld på Ogge Gjesteheim. Tema var den nye forskriften om godkjenning av
ettersøkshund (Kjell Arild Haugen) og store rovdyr (Geir Håland Moe). Flott at så
mange (55) tok seg tid til å møte opp.
Lotteri: For å spe på økonomien i klubben ble det høsten 2015 satt i gang et lotteri.
Trekning vil foregå på årsmøtet.

Championater 2015:
Følgende hunder har oppnådd championat i 2015. Vi gratulerer!

Eier
Preben Lerpold
Nils Gunnar Hurvedal
Kåre Usterud
Tore Stebekk

Hundens navn
NJ(L)CH Bjønnhjellen`s
Nikita
NJ(L)CH BV Bella
NJ(L)CH Brånajota`s
Hero
NJ(L)CH Veikulåsens P-T
Bajas

Regnr
NO40461/12
NO43486/10
NO42176/10
NO46476/14

Hjemmesiden:
Hjemmesiden holdes godt oppdatert, og resultater fra prøver og utstilling legges ut så snart
resultatet er klart. Takk til Bjørn Ivar Krabbesund som tar seg av denne jobben.

Facebook:
Klubben minner om vår side på facebook, her kan man legge ut egne bilder fra jakta, hunden
eller resultater fra prøver. Alt av viktig informasjon blir selvsagt også lagt ut på klubbens
hjemmeside slik at også de som ikke er på sosiale medier skal kunne følge med. Nytt av året
er at det også er laget en egen facebookside for klubbens jaktprøvedommere. Her er det lagt
ut et regneark der man hele tiden kan se oppdatert liste over påmeldte hunder til jaktprøve.
Det står også hvem av dommerne som er tildelt hvilken hund, samt at det blir oppdatert
etter hvert som prøvene er gått.

Andre verv:
Avlskontakt Norsk Elghund Grå: Kjetil Eskeland
Avlskontakt Jämthund: Ole Arthur Løite.
Ungdomskontakt: Marte Bakka Haugen.

Årsberetning fra utstillingskomitéen:
Årets utstillingskomité har bestått av:
Torill Øya
Kjetil Eskeland
Ove Bjørn Gjernes
Knut Asbjørn Kjølnes

Årets utstilling ble arrangert på Holt 22. August. Dommer for dagen var John Smedbakken,
ringsekretær var Brit Brown Løite.
I strålende sommervær satte vi igjen ny rekord i antall påmeldte. 66 hunder i de ordinære
klassene, 9 valper på valpeshow, samt 10 sjarmerende småtroll i barn og hund klassen.
Tusen takk til de som bidrog med små og store gjøremål. Kabalen gikk opp på et vis, neste år
satser vi på at enda flere kan sette av noen timer denne dagen, vi trenger all hjelp vi kan få!

BIS ble i år ØSL Fågelmyrens Izor SE25106/2014 til Jan Barstad
BIS 2 og BIR NEG ble NO31422/13 Smalyras T-B Gram til Tor Hallvard Taxerås
BIS 3 og BIR NES ble NO39843/14 Kvernmomarka`s F-T Neo til John Maudal
BIS 4 og BIR Jämt ble NO40265/13 Ekornligaens Gjøa til Ole Thomas Fladby
BIM Jämt ble NO44850/13 Sandungkalven`s Diesel til Sven Terje Orthe
BIM NEG ble NO34667/13 Sini Av Kvernenget til Kjetil Eskeland

For komitéen Torill Øya

Årsmelding fra Jaktprøveutvalget – 2015
Jaktprøveutvalget har i 2015 bestått av følgende:








Kjell Arild Haugen (leder)
Ole A Løite (prøveleder separatprøver)
Kai Åge Kristiansen (prøveleder samla prøve)
Kjetil Eskeland (prøveleder separatprøver)
Bjørn Ivar Krabbesund (prøveleder alle sporprøver + Oggeprøva)
Arnt Ivar Sørensen (prøveleder samla prøve)
Sigurd Føreland

Det har vært avholdt 2 møter i utvalget og avholdt en dommersamling på Holt
Landbruksskole. Det er avholdt dommermøte etter samlaprøva og første del separatprøver i
november og dommermøte for resten av prøvene i midten av januar. Klubben har nå 22
autoriserte dommere, Det er også meget gledelig at vi har hele 10 elever som har startet sitt
arbeid for å bli dommer.
Det har vært en meget god prøvesesong og samlet sett har de aller fleste hundene fått tilbud
om å starte. Pga av snømengden måtte prøvene avbrytes ca. 10. januar-16.
Elgbestanden er fortsatt meget lav i våre prøveområder, men det registreres en liten fremgang
fra forrige sesong. Lite elg og noe lettbent elg må likevel ta skylden for at det ble en del 0prøver.

Klubben arrangerte følgende prøver:


Fersksporprøve
Det ble gått 30 fersksporprøver. Alle hunder fikk bestått.
 Blodsporprøve
Bevegelig: Det ble gått 14 prøver og 13 fikk bestått.
Samla: 08.08 ble det arrangert samla blodsporprøve på Holt. 7 hunder deltok og 5 ble
premiert.
 To-dagers samlet løshundprøve
Prøva ble i år arrangert 14. og 15. november og prøveterrengene var både i Vegårshei,
Gjerstad og Tvedestrand kommuner.
Det stilte 7 hunder på todagersprøva og 4 av disse gikk til 1. premie, en gikk til 2.
premie og 2 ble upremiert. Høyeste poengsum hadde NEG BV Bella til Nils Gunnar
Hurvedal med 179,5 poeng.



Èn- og to-dagers separat løshundprøve
Det stilte 40 hunder på en-dags separat-prøve og resultatene ble slik:
1 pr.:
21 stk.
2 pr.:
0 stk.
3 pr.:
2 stk.
0 pr.:
17 stk.
Det stilte 9 hunder på to-dags separat-prøve og her ble resultatene slik:
1 pr:
4 stk
0 pr:
5 stk

Høyeste poengsum på årets 1-dags prøver hadde Kenay til Alexander Hansen med 89 poeng.
På 2-dagers prøve var det Sini av Kvernenget til Kjetil Eskeland som ble beste hund med
176,5 poeng.


Oggeprøven

I slutten av november avholdt vi for andre gang en 1-dags samlet prøve sammen med VestAgder Elghundklubb. Det var samling for hundeførere og dommere på fredags kveld og felles
premieutdeling etter dommermøte på lørdag. Tilbakemeldingene på dette er utelukkende
positive og vi håper dette blir en god tradisjon! Det stilte 18 hunder på denne prøven. Det var
mange unghunder til start, og elgen var veldig lett til bens. Det var likevel 7 hunder som gikk
til 1. premie og 3 hunder som gikk til 3. premie


Unghundkonkurranse

Klubben hadde for prøvesesongen etter 15. november utlyst en uformell unghundkonkurranse
der alle hunder under 2 år deltok, og den beste poengsummen på en dag var vinner.
Det ble også sett opp en egen pokal til beste unghund.
Det beste resultatet blant de yngste hundene oppnådde Ld- Dario til Dag Jensvoll med 88
poeng.

Vi takker alle for deltakelsen og gratulerer med oppnådde resultater.
Vi retter også en stor takk til prøveledere og dommere som har gjort en kjempeinnsats også i
2015.
Til slutt vil vi takke alle velvillige grunneiere som gir oss tillatelse til å gjennomføre prøver i
deres terreng!
For mer detaljerte resultater vises det til resultatlistene som ligger på klubbens nettsider
(www.aa-ehk.no) .
For jaktprøveutvalget: Kjell Arild Haugen

