
 

 

 

 

 

Årsberetning Aust Agder Elghundklubb 

2005 

 

 

 
Styret i Aust Agder Elghundklubb har i 2005 bestått av følgende. 

 

Formann:   Bjørn Ivar Krabbesund 

Nestformann:  Thor Erik Nilsen 

1. styremedlem: Jens Vevstad 

2.      “   Lars Johan Skjeggedal 

3.      “   Johannes Helgesen 

1. varamann:  Kjetil Aamlid 

        “   Ben David Berås 

 

Sekretær/kassere: Jane Steffensen 

     

Pr 31/12 hadde klubben 146 betalende medlemmer. Dette er en økning 1 nytt medlemmer.  

 

RS 

RS ble i år avholdt 3 og 4 april på Rica hotell, Hell. Her deltok Bjørn Ivar Krabbesund og 

Thor Erik Nilsen.Hovedsaken her var de nye løshundreglene som ble enstemmig vedtatt. 

 

Jaktprøvene    

1 og 2 dagers samlet prøve ble avholdt lørdag den 12. og søndag den 13. november. Prøvens 

hovedkvarter var Knatten på Vegårshei. Det var muligheter for dommere og hundeførere å 

overnatte og  8 benyttet seg av dette, og vi hadde en hyggelig kveld. 

Opplegget på Knatten var enkelt med at det ble satt frem brød og pålegg slik at hver enkelt 

kunne få forsyne seg som de ville. Til middag  ble det servert gryterett den ene dagen og 

lapskaus den andre. 

 

Vi var også i år så heldige å få med oss Esther og Harry Haugland. Esther hadde tatt 

ansvaret for maten for hele helgen. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dette var 

en hyggelig helg. 

 

Det startet 8 hunder på  2 dagers prøve og ingen hund på 1 dags prøve. Vi hadde også i år 

dommer fra Telemark Elghundklubb, i tillegg til dommer fra Vest Agder med oss på prøven. 

Vi vil rette en spesiell takk til Joar Brosdal og Ragnar Skeie for at den kunne hjelpe oss. 

 

Været var bra begge dagene og det ble noen fine dager i skogen. Sluttresultatet ble 4 hunder 

som fikk 1 premie. Beste hund på prøve ble Åstdalen`s Bella eier Ole Anders Andersen. 

 



Separatprøven gikk fra 1. september til 15. desember. Det var påmeldt 28 hunder på prøven. 

 

Det ble følgende premiering 

4 stk 1. Premie. 

Vi gratulerer. 

 

Vi vil også her rette en stor takk til alle skogeiere i hele fylket som stilte terreng til rådighet, 

uten denne velvillighet hadde vi ikke kunnet gjennomføre våre jaktprøver. 

 

Vi vil også rette en takk til NKK representanter på prøvene. På 2 dagers prøve var det 

Harry Haugland som var NKK representant og på separatprøven var det Kåre Sander 

Nilsen, prøvekomiteen takker for vel utført jobb. 

Jaktprøveleder var Thor Erik Nilsen. 

 

Prøvekomiteen vil også rette en stor takk til de dommere som dømte under prøvene. 

 

Medlemsmøter 

Det har vært avholdt 1 medlemsmøte i år. Styret sendte ganske tidlig ut forslag til aktiviteter 

til medlemmene men responsen uteble nesten  helt. Sporseminaret vi arrangerte  med brødr. 

Klokkerengen var et stort løft og det ble også en suksess. Takket være tilskudd fra 

omkringliggende kommuner kom vi også på dette møtet ut i pluss. 

 

 

 

Gjærstadutstillingen 3.september 2005. 

 

Gjærstadutstilling ble arrangert den første helga i september på Holmen Gård. I kjempe flott 

vær og med mange skuelyste ble det en flott utstilling for elghundfolket. Det deltok 33 hunder 

fordelt med 7 stk Jämthunder, 25 stk NEG og 1 stk Karelsk Bjørnhund.  

Det ble også arrangert både valpeshow, 9 stk., og Barn og Hund hvor det deltok 5 ekvipasjer. 

Barn og Hund ble et meget vellykket og artig innslag, og forhåpentligvis har vi sikret oss litt 

rekruttering.Utstillingsleder var Johannes Helgesen. 

Dommer var John Smebakken med ringsekretær Britt Brown Løite. 

Utstillingens vakreste hund og vinner ble 24720/04 Bamse til Karl Stalleland. 

Utstillingens vakreste jaktpremierte hannhund og tispe ble henholdsvis  INT NORD 

UCH N S J(L)CH NV-01 Tørrgeirstølen's Alfonso til Egil Pedersen og til 08946/03 Ilves 

til Gustav Olsen.  

 

 

 

 

Sporprøver 

Det har i år vært gjennomført 8 fersksporprøver og  9 blodsporprøver. En nedgang fra i fjor 

men det er nok naturlige svingninger.Vi takker våre dommere som velvillig stiller opp.     

Leder for sporprøvene var Bjørn Ivar Krabbesund. 

 

 

 

 

 



 

Lotteri 

Lotteriet vi hadde i 2005 gav klubben et pent overskudd til den videre drift, dette til tross for 

at loddsalget gikk tregt, tross iherdig innsats fra både styret og  mange medlemmer som var 

våre ”salgssteder” ute i distriktene.Men vi lærte mye av det og kan kanskje gjenta dette om et 

par år. 

 

 

 

Styremøter 

Vi har i år hatt 4  styremøter hvor vi har hatt opp diverse saker angående klubben. 

 

 

 

 

Jaktchampionater 2005 

Rago med eier Dagfinn Lunden 

Siko med eier Helge Sines 

 

 

 

Utstillingschampionater 2005 

Wiski med eier Ben David Berås 

 

 

 

Vår hjemmeside - aa-ehk.no 

På under ett år har vi hatt over 2500  treff på vår hjemmeside ifølge web - master Åge Nystøl. 

 

 

 

Styret takker medlemmer og komiteer for det gode samarbeidet, som har vært i året som har 

gått. 

 

 

 

 

Styret. 

 


