ÅRSBERETNING
FOR
AUST-AGDER ELGHUNDKLUBB 2017

Styret i Aust-Agder Elghundklubb har i 2017 bestått av:

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

Bjørn Ivar Krabbesund
Kai Åge Kristiansen
Torill Øya
Geir Håland Moe
Knut Asbjørn Kjølnes
Øystein Storemyr
Kjetil Eskeland

Kasserer:
Revisorer:
Valgkomite:

Jane Steffensen
Per Jørgen Eskeland og Brit Brown Løite
Kim Jarle Skeie, Lars Johan Skjeggedal og Trond Saga.

Pr. 31.12 hadde klubben 167 medlemmer.

Styremøter:
Det har blitt avholdt 4 styremøter i 2017. Det er behandlet 49 saker. I tillegg til møtene har
det vært en del aktivitet på mail og telefon. Vi har pr dags dato svært oppegående
jaktprøveutvalg og utstillingskomité, noe som letter styrets arbeid og gir de inntektene som
vi driver klubben for.

Representasjon:
 RS 2017 ble avholdt Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Klubbens representanter var Bjørn
Ivar Krabbesund, Ole Arthur Løite og Kai Åge Kristiansen. 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. I tillegg møtte Kjell Arild
Haugen som leder av løshundkomiteeen. Referat finnes på elghundforbundets
hjemmeside.
 Kjell Arild Haugen har vært leder av Løshundkomiteen i NEKF.
 Bjørn Ivar Krabbesund har representert klubben i Datautvalget ( NPP ) og også satt
for 3 året i Valgkomiteen i NEKF.
 Ole Arthur Løite er medlem i avlsutvalget for jämthunder i NEKF.

Medlemsaktiviteter:
 Skytedag: For klubbens medlemmer på Uvann i Froland den 19.5. Bjørn Ivar
Krabbesund vant den uformelle skytinga på løpende elg.
 Bjørnetest i Flå: Kjetil Eskeland stod for organiseringen av turen til Flå, 10.8 reiste 6
hunder og håpefulle eiere til Flå, ingen av hundene som deltok ble godkjent på bjørn.
Dette er en meget tøff og krevende test som svært få hunder klarer.
 Bandhundsamling: Det møtte opp over 20 personer på orienteringsmøte om
bandhund tirsdag 12.08.17., som klubbene i Agder holdt sammen. Bjørn Ivar
Krabbesund orienterte om bakgrunnen for møtet og holdt et lærerikt innlegg om
bandhund med utgangspunkt i prøvereglene. Det ble tid til litt spørsmål og diskusjon
og det ble satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med å få på plass
aktiviteter for bandhund i landsdelen, som kurs og prøver. Målet på sikt er selvsagt
også å få fram dommere. I arbeidsgruppen ble Terje Vasland utpekt som leder og han
fikk med seg Eivind Eigebrekk, Berit Helland, Kristina Lønnegraf, Rita Vasland og Geir
Håland Moe.
 Utstillingstrening: I uken før utstillingen inviterte vi til ringtrening. Det møtte opp
svært mange hunder og dette er jo noe vi trenger både 2 og 4 beinte.
 Dommerutdanning løshund: 16.08 ble det, i samarbeid med VAEHK, arrangert
obligatorisk dommerkurs på Dølen Hotell, Evje.
 11.1 reiste 3 hunder fra vår klubb til Sverige og Østsvenska Älghundklubben for å
starte i klubbkamp sammen med VA og for å prøve seg på det svenske championatet.
 En meget vellykket tur ifølge deltagerne, to av disse kom hjem som SE championer på
tross av svært lettbent elg. Klubbkampen vant Agder med 219 poeng mot Østsvenska
140,5. Våre representanter var Torill Øya, Tore Flaten og Jens Trydal ( Fører var
Halvor Aasbø )

Årsmelding fra Jaktprøveutvalget - 2017
Jaktprøveutvalget har i 2017 bestått av følgende:
Kjell Arild Haugen (leder)
Ole A Løite (ansvar rekruttering av dommere))
Kai Åge Kristiansen (prøveleder samla prøve)
Kjetil Eskeland (prøveleder 2-dags seperatprøver)
Bjørn Ivar Krabbesund (prøveleder alle sporprøver og Oggeprøven)
Arnt Ivar Sørensen (prøveleder 1-dags separatprøver)
Sigurd Føreland

Det har vært avholdt 3 møter i utvalget og avholdt et felles oppdateringskurs for dommere i sammen
med Vest-Agder.
Det er også avholdt dommermøter/forenkla dommermøter etter jaktprøvene.
Klubben har nå 27 autoriserte dommere, I tillegg er det 7 elever som er under utdanning.
Det har vært en god prøvesesong og samlet sett har de aller påmeldte hunder fått tilbud om å starte.
Snømengder i midten av januar har redusert aktuelle terreng betraktelig og dermed også antall
hunder som har kommet på prøve.
Om vi «krediterer» halvparten av hundene som startet på Oggeprøva til vår klubb, har vi følgende
aktivitet på løshundprøvene:
Sum starta hunder:

88 stk (62 stk på 1-dags og 26 stk på 2-dags)

Sum hunder som har oppnådd 1. premie:

58 stk (66%)

Sum dommerdager:

114 stk

Det har også vært stor aktivitet på sporprøver. Klubben har nå 13 godkjente ettersøksdommere.
Klubben har også 2 godkjente bandhund-dommere, og i 2017 hadde vi tilbud om 1-dags separat
bandhundprøve.
Klubben arrangerte følgende prøver:


Fersksporprøve
Det ble gått 8 godkjente fersksporprøver.




Blodsporprøve
Det ble gått 24 blodsporprøver. 22 av disse ble godkjent.



Elgsporprøve
Det ble gått 0 stk elgsporprøver.



2-dagers samlet løshundprøve
Det stilte 9 hunder på vår tradisjonsrike 2-dagers prøve i november. 6 av hundene gikk til
1.premie, og det var Tyra(Anki) til Terje Hunemo som oppnådde høyest score med 168
poeng.



1-dags separat løshundprøve
Prøven er delt i 3 referansenummer.
Det stilte samlet sett 53 hunder på en-dags separat-prøve og resultatene ble slik:
1 pr.:
2 pr.:

1 stk.

3 pr.:

4 stk.

0 pr.:



39 stk.

9 stk.

2-dags separat løshundprøve
Prøven er delt i 3 referansenummer.
Det stilte 17 hunder på 2-dags separat-prøve og her ble resultatene slik:
1 pr:

10 stk

0 pr:

7 stk

Høyeste poengsum på årets 1-dags prøver var på 94,5 poeng til Arja og Paul G. Kadim. Det var mange
hunder som hadde til dels svært høye poengsummer.
Høyeste poengsum på 2-dagers prøve hadde Tømmerkoias Bass til Lars Johan Skjeggedal med 169,5
poeng.



1 dags separat bandhundprøve
Ingen hunder startet på denne.
Det har blitt holdt 2 møter i arbeidsutvalget for " Bandhund i Agder " som er i samarbeid med
VAEHK. Det tas sikte på en samling 5-6 mai 2018 der vi holder info og kurs for nybegynnere
og teoridelen for dommer-utdannelse. Det vil også bli en praktisk del på dag 2 der vi skal på
skogen og gi veiledning i praktisk gjennomføring av jaktprøve. Annonse for denne samlingen
vil komme senere.
Det er også opprettet en facebook side som heter " Vi med bandhund i Agder og omegn "

Oggeprøven
I slutten av november avholdt vi for fjerde gang en 1-dags samlet prøve sammen med Vest-Agder
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
dette er blitt en god tradisjon! Det stilte 18 hunder på denne prøven. Det var mange unghunder til
start, og en del elg var veldig lett til bens. Det var 6 hunder som gikk til 1. premie og 3 hunder som
gikk til 2. premie. Trollskogens Z-f Bjønn til Georg Staddeland var beste hund med 92,5 poeng.
Samtidig holdt vi klubbkamp med Østsvenska EHK mot oss i Agder. Vi stilte med to hunder fra hver
klubb i Agder mot 4 fra ØSEHK og gikk seirende ut av den uhøytidlige striden.
Agder 355p mot ØSEHK 251p.

Unghundkonkurranse
Også for prøvesesongen 2017 er det avholdt en uformell «unghundkonkurranse» der alle hunder
under 2 år deltar, og den beste poengsummen oppnådd på en dag vinner.
Det er også sett opp en egen pokal til yngste hund som oppnår 1.premie.
Disse premiene blir delt ut på årsmøtet.
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 2017.
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.aaehk.no).

Ungdomsmesterskap Løshund 2017:
Mesterskapet ble arrangert Oslo-området og Hedmark Elghundklubber 27. november.
Klubbens deltaker var Olav Magne Føreland med NJ(L)CH Gitlesteins Bamse. Resultatet ble
en 11.plass. Bamse var noe uheldig og fant elg som ikke ville stå. Sigurd Føreland stilte som
dommer fra vår klubb.

CHAMPIONATER 2017-2018
Klubbens hunder har i løpet av siste sesong tatt veldig mange championater. Vi gratulerer!
Nye championater:
Tore Flaten
Torjus Stalleland/
Sigurd Austefjord
Geir Atle Gauslå
Alexander Hansen
Tommy Skagestad
Trond Rugnes
Terje N. Hunemo
Marte Bakka Haugen
Øystein Vågsnes
Kristian Jacobsen
Sigurd Føreland
Karl Haslestad
Torill Øya
Marius Risdal
Trygve Larsen
Steinar Furre
Beate og
Ole-Magnus Klokseth
Dag Jensvoll
Espen Langmyr

Bamse
Elgfallet`s Caisa

NO52991/14
NO47755/15

N(L)JCH
N(L)JCH

Veikulåsens P-t Nala
Tømmerkoias Aslan
Borderhaugen`s Odin
Jari
Tyra
LD-Freia
Zita
ØS Tikka
Koimyras Buni
Gitlesteins Odin
Elgfallet`s C-pippi
Sarek
Veikulåsens B-O Cantona
A.f Elgkronas Truls
Evo

NO46478/14
NO55709/15
NO36052/14
NO44451/15
NO49003/13
NO34554/14
NO39650/13
NO47458/13
NO34553/15
NO46042/13
NO47754/15
NO38808/16
NO55442/15
NO35032/10
NO41795/15

N(L)JCH
N(L)JCH
N(L)JCH
N(L)JCH
N(L)JCH
N(B)JCH/NUCH
N(L)JCH
N(L)JCH
N(L)JCH
N(L)JCH
N(L)JCH/NUCH
N(L)JCH
NJ(L)CH
N(L)JCH
N(L)JCH/NUCH/DKUCH

LD-Dario
Drivheias Erox

NO34551/14
NO40403/15

FI(L)JCH/NORD(L)JCH
NJ(L)CH

Årsmelding fra utstillingskomiteen 2017
Utstillingskomiteen 2017 har bestått av:
Torill Øya
Kjetil Eskeland
Ove Bjørn Gjernes
Knut Asbjørn Kjølnes
Kåre Sander Nilsen
Utstillingen ble arrangert på Holt landbruksskole 19. August
Dommer for dagen var Anne-Marit Olsen
Ringsekretær Brit Brown
Skriver Ranveig Haugestøl
I overkant av 70 hunder fikk sin bedømmelse i de ordinære klassene. I tillegg var det 10
valper, samt 4 unge lovende i barn og hundklassen. Hele 6 av våre elghundraser var
representert. Resultater finnes på klubbens hjemmeside.
Dagens beste hund ble NEG Sigderdammens Alva, Per-Egil Adolfsen fra Stathelle.
Vi gratulerer øvrige vinnere, flotte hunder og eiere.
Ønsker også å takke klubbens medlemmer som stiller opp med opp og nedrigging. Håper enda
flere stiller til neste år, datoen er 18. August!
Ellers har utstillingskomiteen spennende ting på gang i 2019. Det vil da bli arrangert en
vinterutstilling 26 Januar. Dette i samarbeid med vår naboklubb i vest.
For komiteen
Torill Øya

Hjemmesiden:
Hjemmesiden holdes godt oppdatert, og resultater fra prøver og utstilling legges ut så snart
resultatet er klart. Aktiviteter og innspill mottas. 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.
På kubbens facebookside for jaktprøvedommere er det lagt ut et regneark der man hele
tiden kan se oppdatert liste over påmeldte hunder til jaktprøve. Det står også hvem av
dommerene som er tildelt hvilken hund, samt at det blir oppdatert etter hvert som prøvene
er gått. Dette har fungert meget bra.

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

Ungdomsmesterskap løshund 2019 og Norsk Mesterskap løshund 2020.
Sammen med Vest Agder EHK er vi tildelt begge disse arrangementene. Dette er store og
krevende oppgaver og planleggingen er allerede satt i gang. Vi trenger mange frivillige til
disse prøvene så sett av tid/meld dere til tjeneste allerede nå. Begge arrangementer vil
avholdes første halvdel av september.

Aktivitetsplan for 2018
•

Årsmøte

•

1 mars medlemsmøte ( restitusjon av hund ) på Jakt & Friluft.

•

10 april medlemsmøte - Bjørnesenteret på Flå. ( på Evje )

•

Blodsporkurs

•

Bandhundkurs 5-6 mai på Evje.

•

Skytekveld

•

Ringtrening

•

Sporprøver

•

Utstilling

•

Jaktprøver

