
 

 

Årsberetning Aust Agder Elghundklubb 

2006 

 

 

 
Styret i Aust Agder Elghundklubb har i 2006 bestått av følgende. 

 

Formann:   Bjørn Ivar Krabbesund 

Nestformann:  Thor Erik Nilsen 

1.styremedlem  Johannes Helgesen 

2.      “   Kjetil Aamlid 

3.      “   Trond Saga 

1. varamann:  Ben David Berås 

        “   John Thomas Homme 

 

Sekretær/kassere: Jane Steffensen 

     

Pr 31/12 hadde klubben 154 betalende medlemmer. Dette er en økning 5 nye medlemmer.  

 

RS 

Ble avholdt i Stjørdal  01.04 og fra vår klubb deltok Kjetil Aamlid – Trond Saga og Bjørn Ivar 

Krabbesund. 

Saker som ble viet en del oppmerksomhet var nye reviderte regler for bandhund og disse ble  

enstemmig vedtatt. 

Bladet Elghunden og hva som skal stå der og dets økonomi var ett hett tema og også 

forbundets økonomi og hva som kan gjøres for å bedre denne. 

 

 

 

Jaktprøvene   

Vi har hatt prøver gående siden 21.08  og nesten frem til jul og de samla prøvene på 

Gjerstad/Vegårshei helga 11 og 12 nov som samla 11 ekvipasjer, derav 3 todagers. Vi fikk i 

siste lita avbud på 3 todagers noe som medførte at det kunne kalles inn noen 1 dags sep 

hunder slik at de dommerne som hadde stilt seg til rådighet fikk hunder å dømme. 

3 todagers fikk første premie og 6 av 1 dags fikk første. En andre premie og en null. 

På sep prøvene deltok det 13 på 1 dags og 3 på todagers, to dagers sep prøver ble i første 

rekke arrangert for at vi kunne frigjøre våre egne dommere. 

Det ble her delt ut 7 første premier 2 andre og to tredje og tre null. 

Samlaprøvene i år foregikk på Solmo på Mo da det like før prøvestart viste seg at Knatten var 

blitt solgt og vi ikke lenger kunne leie denne. 

Men på Solmo var det som ”vanlig” godt stell av Ester og Harry Haugland   som lagde god 

mat og sprek kaffi. 

Prøveledere var Trond Saga og Bjørn Ivar Krabbesund. 

Takk til NKK rep som var Hans B Mo – Egil Pedersen og Harry Haugland. 

 



Vi vil også rette en stor takk til grunneierne som stilte terreng til disposisjon. 

 

Vi takker gjestedommerne Halvor Loftsgarden fra Telemark og Svein Tveit fra Vest-

Agder og dommere fra vår egen klubb for innsatsen. 

 

 

 

 

 

Medlemsmøter 

Det har vært avholdt 2 medlemsmøter i år. 

I mai kom Olav Scrøder fra NJFF og holdt en generell orientering om foring og trening av 

hunder som skal yte maks under en hektisk høst. Han har som de fleste kjenner til drevet med 

hundekjøring i en årrekke. 

Ikke mange møtte opp men det var svært lærerikt for de som kom. 

I aug fikk vi en orientering om merkeprosjektet på Vegårshei – vi er jo så heldige å ha de som 

steller med dette i kommunen som ivrige medlemmer i klubben, Tor Kvifte og Trond Saga 

orienterte. 

Det skal bli interessant å følge dette opp når prosjektet er avslutta. 

Og vi så spennende film om elgjakt med og uten hund. 

 

 

 

Gjerstadutstillingen  
Aust-Agder Elghundklubb arrangerte i år Gjerstadutstilling i august. Tross usikre 

værprognoser ble utstillingen gjennomført i flott utstillingsvær inne på gårdstunet ved 

Holmen Gård. 

Det deltok 44 hunder fordelt på 7 stk Jämthunder og 37stk NEG. I valpeshowet deltok 5stk., 

og i Barn og Hund deltok det 5 ekvipasjer.  

Utstillingens vakreste hund og vinner ble NEG Shanni av Haugedal (12897/04) med eiere 

Jarle og Mari Skuland. Det ble også utdelt særskilt premier til utstillingens vakreste 

jaktpremierte hannhund og tispe. Disse gikk til henholdsvis N UCH N J(L) CH Siko til Helge 

Sines, og INT N UCH N J(L)CH Rydningens Gilda til Jan Jorkjen.  

Vi gratulerer vinnerne!  

Vi takker dommer Arne Gilde, ringsekretær Britt Brown Løite og skriver Merete Felle som 

alle gjorde en utmerket jobb. Likeså vil vi takke alle utstillerne for årets utstilling, og ønsker 

velkommen til Gjærstad neste år. 

 

For utstillingskomiteen: 

Johannes Helgesen 

utstillingsleder 

 

 

Sporprøver 

Det har i år vært gjennomført 9 fersksporprøver og  dette er en nedgang men sees på som 

naturlige svingninger. Ansvarlig for sporprøvene har vært Bjørn Ivar Krabbesund. 

 

Styremøter 

Vi har i år hatt 4  styremøter hvor vi har hatt oppe diverse saker vedrørende klubbens drift. 



Det er liten oppslutning blant medlemmene ved våre arrangement og derfor svært vanskelig å 

få til et positivt regnskap. 

 

Jaktchampionater 2006 

 

Følgende ekvipasjer har oppnådd championat i 2006. 

 

NUCH til neg Siko reg nr 19460/03 – eier Helge Sines. Denne er nå dobbelchampion. 

 

NJ(L)CH til neg A.F. Elgkronas Jæger reg nr 23854/02 – eier Kjetil Tveit 

 

NJ(L)CH til neg Tøfflus reg nr 19461/03 –eier Trond  Saga. 

 

Disse har oppnådd dobbelchampionat. 

 

NJ(L)CH  NUCH til jemt Piinamyrens Cooper reg nr S34312/00- eier Leif Bjørnbakk 

 

NJ(L)CH  NUCH til neg Elglosens Varg reg nr 08137/04 eier Kjetil Aamlid. 

 

VI GRATULERER 

 

 

 

 

Vår hjemmeside - aa-ehk.no 

Hjemmesidene våre blir hele tiden oppdatert og vi vil følge opp dette arbeidet fortløpende. 

Her finner medlemmene alt de trenger av opplysninger og skjemaer til det de ønsker å delta 

på. 

 

 

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

som har gått. 

 

 

 

 

Styret. 

 


