Årsberetning Aust Agder Elghundklubb
2007

Styret i Aust Agder Elghundklubb har i 2006 bestått av følgende.
Formann:
Nestformann:
1.styremedlem
2.
“
3.
“
1. varamann:
“

Bjørn Ivar Krabbesund
Johannes Helgesen
Trond saga
Kjetil Aamlid
John Thomas Homme
Ben David Berås
Helge Sines

Sekretær/kassere:

Jane Steffensen

Pr 31/12 hadde klubben 140 betalende medlemmer. Dette er en nedgang på 14 medlemmer.
Noe vi mener er innføringen til det nye systemet der NKK sender ut giro og alle er
medlemmer i NKK.
Noen har uttrykt sin misnøye med dette men på sikt håper vi å få opp medlemstallet vårt
igjen.
RS
Til RS reiste kun formannen da det ikke var noen store saker som skulle behandles.
Det ble denne gang holdt på Gardermoen og vi fikk mast oss til et formannsmøte og diskutert
litt rundt endringene som kom i bandhundreglene.Løshundreglene var nok en gang tema men
det ble henvist til 2008 da det skal foretaes en revidering.

Årsmelding fra Jaktprøveutvalget
Jaktprøveutvalget har i 2007 bestått av følgende:
Trond Saga (leder)
Helge Sines
Kjell Arild Haugen
Tor Kvifte
Bjørn Ivar Krabbesund
Det har vært avholdt ett møte i forkant av prøvesesongen.
Klubben arrangerte følgende prøver:
 Én- og to-dagers samlet løshundprøve
Prøva ble som tidligere arrangert andre helga i november, med Solmo som base i år
som i fjor. Prøveterrengene var både i Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand kommuner.
Alle hundene kom for elg. Det var imidlertid problemer med å skaffe dommere nok til
de relativt få hundene som var påmeldt. Vi måtte faktisk avvise etteranmeldte hunder
pga dommermangel. Det er pinlig å måtte gjøre når ikke deltakelsen er større.
Det stilte 4 hunder på todagersprøva. Sarek tilhørende Tor Kvifte og Lilleskogens
Sarek tilhørende Morten Songe gikk begge til 1 pr. Førstnevnte hadde den høyeste
poengsummen med 170 poeng (hele 93,5 p andre dag) og ble med det prøvevinner. De
øvrige to hundene gikk til 2 pr. første dag, men fikk ikke premieringer andre dag og
følgelig 0 pr. på todagers.
Det stilte tre hunder på endagsprøva. Det resulterte i én 1 pr, én 2 pr og én 0 pr.
 Én dags separat løshundprøve
Det ble gått 15 separate én dagsprøver hvor hundene oppnådde følgende premiegrader:
1 pr.: 11 stk.
2 pr.: 1 stk.
3 pr.: 2 stk.
0 pr.: 1 stk.


Fersksporprøve
Det ble gått 17 fersksporprøver. Samtlige fikk bestått.



Blodsporprøve
Det ble gått 12 blodsporprøver.

Vi vil til slutt takke alle velvillige grunneierne som gir oss tillatelse til å gjennomføre prøver i
deres terrenger!
Trond Saga
Leder
Vi viser til skogsprotokoller som alle ligger på nettsidene : aa-ehk.no

Gjerstadutstillingen

ÅRSMELDING 2007
UTSTILLINGSKOMITEEN
Komiteen har i 2007 bestått av følgende personer:








Olav A Felle
Merete felle
Jacken Haugen
Britt B Løyte
Kjetil Aamlid
Morten Songe
Johannes Helgesen, leder

Komiteen har hatt 2 møter. Et møte i april og et i august. Begge møtene ble holdt på
Lyngrillen i Gjerstad hvor planlegging av Gjerstadutstillingen var hovedtema. I tillegg ble
også tiltak mht å sikre utstillingen i framtida drøftet. Det var enighet om at komiteen skulle
samles for et evalueringsmøte i høst, men det er ikke gjennomført.
Gjerstadutstilling ble også i år gjennomført i flott utstillingsvær og idylliske omgivelser på
Holmen Gård. Årets dommer var Marianne Holmli. Ringsekretær var Britt Brown Løite og
skriver var Synnøve Bråtveit..
Av totalt 39 hunder/ekvipasjer var det 9 jämthunder og 30 NEG. I tillegg deltok det 8 flotte
valper i valpeshowet. Av disse var det 6stk NEG, en jämt og en svart. Vi arrangerte også
Barn og Hund hvor det deltok 7 ekvipasjer.
Årets vakreste hund og vinner (BIR) ble NEG 03360/07 Leika med eier Ole Arnt Solheim.
BIM ble 08747/06 Skinnemoens Bjønn til Jørn Fjell. Utstillingens vakreste jaktpremierte
hannhund og tispe ble henholdsvis N UCH Bamse til Karl Stalleland og Kingiuna`s Fenja til
Anette Lien.
Vi skulle selvsagt ønsket en større deltakelse, men trøsten må i så måte være at den negative
utviklingen ser ut til å stagnere. Aktivt loddsalg og gode sponsorer er uansett avgjørende for å
oppnå et positivt resultat.
Åmli 10.februar 2008.
Johannes Helgesen
Vi viser til komplett premieliste på : aa-ehk.no

Championater 2007

NUCH NEG Bamse Reg. nr : 24720/04
Eier Karl Stalleland

NJ(L)CH NEG Sarek Reg. nr: 07689/05
Eier Tor Kvifte
NJ(L)CH NEG Varg Reg. nr: 06159/03
Eier Kjell Arild Haugen

NJ(L)CH NEG Dyrehundens Jack Reg nr:14195/04
Eier Alfred Moseid

Norsk Viltspor-championat tildeles
Trollelgens Fanny Reg nr: 11305/05
Eiere : Cecilie Vardvik & Tor Atle Madsen
NJ(L)CH og NUCH
Tildeles
JÄMT. Lilleskogens Sarek Reg.nr: 16127/05
Eier; Morten Songe

Medlemsmøter
Det har vært avholdt 2 medlemsmøter i år.I mai kom Anders Aas til oss og ville bedømme
gevirer men en liten oppslutning resulterte i ett elg-gevir som fikk bronse og ett reins-gevir
som fikk gull – men vi som var der lærte mye av det.
I august stilte Kjetil sin eiendom til disposisjon med leiker, skyting og fisking.
Et flott tiltak for hele familien.
Egil viste frem litt av det man må kunne når man skal gå med hunden i en utstillingsring og
det var med 12 ekvipasjer.
Kvelden ble avsluttet med grilling.

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

Vår hjemmeside - aa-ehk.no
Vår hjemmeside er meget godt besøkt og det blir hele tiden oppdatert det som skjer og det er
her også viktig at medlemmene kommer med innspill.
Vi vil nevne siden som heter Kjøp og salg som dessverre ikke har vært for mye brukt.
Styret takker medlemmer og komiteer for det gode samarbeidet, som har vært i året som har
gått.

Styret.

