
 

 

 

 

 

 

Årsberetning Aust Agder Elghundklubb 

2008 

 
Styret i Aust Agder Elghundklubb har i 2008 bestått av følgende. 

 

Leder:               Bjørn Ivar Krabbesund 

Nestleder:  Johannes Helgesen 

1.styremedlem  Helge Sines 

2.      “   Kjetil Aamlid 

3.      “   John Thomas Homme 

1. varamann:  Kjell Arild Haugen 

        “   Cecilie Vardvik 

 

Sekretær/kassere: Jane Steffensen 

Revisorer : Havva Mo og Brit Brown Løite 

Valgkomite : Harry Haugland (leder) Øyvin Froland og Trond Saga. 

                        

Pr 31/12 hadde klubben 146 betalende medlemmer. Dette er en økning på 6  medlemmer.  

 

RS 
Til RS reiste Johannes Helgesen og Bjørn Ivar Krabbesund, ikke de helt store sakene ble tatt 

opp på dette RS, de fleste ble skjøvet videre til 2009 ( sak om generalsekretær ) og 2010 da 

det er revidering av løshundreglene. 

Men det er svært lærerikt å se og oppleve ”elghundmiljøet” på nært hold. 

 

 

Medlemsmøter 

Den 6 mai holdt Kåre Sander og Bjørn Ivar et kurs i blodspor ved Holt Landbr.skole, råd og 

tips og også anledning til å gå spor. 

Vi hadde lagt ut 5 blodspor og alle ble brukt. 

Det ble en lærerik kveld for de fremmøtte som ble avsluttet med kaffe og kake. 

 

Det ble også avholdt 2 skytekvelder , 4 og 11 august på Uvann i Froland, totalt var det ca 30 

fremmøtte som fikk tatt storviltprøven og prøvd seg på forbundets skytemerke som er i tre 

valører. 

Takk til Cecilie med vaffelpressa. 

 
NEKF’s skytemerke i Gull 
Olav Seljåsen 47 poeng 

Tor Arnfinn Homme  

Tor Atle Madsen  

Bjørn Ivar Krabbesund  

NEKF’s skytemerke i Sølv 
John Tomas Homme  

Bjørn Ivar Krabbesund  

Reidar Ravnåsen  

NEKF’s skytemerke i Bronse 
Morten Songe  

Knut A. Kjølnes  



 

                                                                                                        

 

Styremøter 

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

Styret har kjøpt inn flotte T-skjoter med klubbens logo men vi ser at det ennå er en del på 

lager og oppfordrer alle medlemmene til å kjøpe disse. 

Sviktende salg av profileringsartikler og for lite sponsorer til utstillingskatalogen samt et stort 

lager av premier må ta skylda for at vi ikke helt nådde vårt budsjett for 2008. 

Lotteriet som kommer i 2009 blir med flotte premier, hva med en tur til Svalbard eller Island? 

Reisegavekort til 13.000,- er første premie !! 

Bestill skrapelodd allerede nå av Jane. 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding fra Jaktprøveutvalget 
 

Jaktprøveutvalget har i 2008 bestått av følgende: 

Helge Sines (leder) 

Tor Kvifte 

Kjell Arild Haugen 

Trond Saga 

Bjørn Ivar Krabbesund 

Ben David Berås 

 

Det har vært avholdt ett møte i forkant av prøvesesongen. 

 

Klubben arrangerte følgende prøver: 

 Èn- og to-dagers samlet løshundprøve 

Prøva var i år forskjøvet ei uke, til tredje helga i november. Vi brukte for tredje året på 

rad Solmo-hytta ved Mo i Vegårshei som base. En stor takk til Ester og Harry som 

hadde påtatt seg ansvaret for innkjøp og servering av mat. Prøveterrengene var både i 

Vegårshei, Gjerstad og Tvedestrand kommuner og alle hundene kom for elg. 

 

Det stilte 5 hunder på todagersprøva, og 3 av disse oppnådde 1 pr. De to øvrige gikk 

ikke til premie. NEG Trolljentemyra´s Tajko, med fører / eier Jon Erik Solberg fra 

Holmestrand, ble prøvens beste hund med 179,5 poeng. 

 

Det stilte 4 hunder på éndagsprøva og alle oppnådde 1 premie! 

 

 Èn- og to-dagers separat løshundprøve 

Det ble gått 23 separate éndagsprøver hvor hundene oppnådde følgende premiegrader: 

1 pr.: 11 stk. 

2 pr.:   1 stk. 

3 pr.:   5 stk. 

0 pr.:   6 st 



I tillegg stilte det to hunder på todagersprøve, men ingen av disse oppnådde 

premiering. 

 Fersksporprøve 

Det ble gått 11 fersksporprøver. Samtlige fikk bestått. 

 

 Blodsporprøve 

Det ble gått 4 blodsporprøver. Samtlige fikk bestått. 

 

Vi takker alle for deltakelsen og gratulerer med oppnådde resultater. Til slutt vil vi takke alle 

velvillige grunneiere som gir oss tillatelse til å gjennomføre prøver i deres terrenger! 

 

For mer detaljerte resultater vises det til skogsprotokollene som ligger på klubbens nettsider 

(aa-ehk.no ) 

Helge Sines 

Leder 

 

Utstillingskommiteen 
Har i 2008 bestått av følgende: 

John Thomas Homme 

Kjetil Aamlid 

Jacob Haugen 

Morten Songe 

Cecilie Vardvik 

Olav Andreas Felle 

Merethe Felle 

Ragnhild Vevstad 

Bjørn Ivar Krabbesund 

Johannes Helgesen 

Brit Brown Løite (leder) 

I år ble ”Gjerstadutstillinga” gjennomført på Holt Landbruksskole i Tvedestrand kommune.  

Dette  som et forsøk på å gjøre utstillingen mer tilgjengelig og attraktiv både for utstillere og 

publikum.  

Tilbakemeldingene har vært udelt positive etter utstillingen. 

Salget av pølser og vafler likeså i det flotte været. 

Det var påmeldt 44 hunder i 3 forskjellige raser. I tillegg ble det arrangert Barn og Hund hvor 

det deltok 7 ekvipasjer. Noe som takket være en svært dyktig dommer ble et artig og positivt 

innslag.  

Årets vakreste hund og vinner (BIR) ble NEG Skinnemoens Bjønn, reg nr 08747/06, med eier 

Jørn Fjell.  

Nytt i år var Haavas vandrepokal som skulle gis til utstillingens vakreste jaktpremierte 

elghund.  

Også denne fikk Skinnemoens Bjønn.  

Takk til Havva Mo for den flotte gaven. 

Vi gratulerer vinneren, og ikke minst utstilleren Hege Selås, og ønsker lykke til videre.   

Vi takker dommer Ralf Cambell,ringsekretær Britt Brown Løite og skriverne Merete Felle og 

Ragnhild Vevstad som alle gjorde en utmerket jobb. Likeså takker vi alle utstillerne for årets 

deltakelse. 

Velkommen igjen til neste år! 

Utstillingskomiteen. 

Brit Brown Løite 

Leder 



 

 

 

Championater 2008 

 

FJ(L)CH Sarek Reg.nr: 07689/05 

Eier Tor Kvifte, Vegårshei 

 

NJ(L)CH Bovattnets Esko Reg.nr: S69418/05  

Eier Ole Arthur Løyte, Gjerstad 

 

NUCH  NJ(L)CH Skinnemoens Bjønn Reg.nr : 08746/06 

Eier Jørn Fjell, Vegårshei 

 

 

 
 

Nordisk løshund 
Til Finland reiste Tor Kvifte i beg av desember med NEG Sarek og de gjorde sin jobb meget 

godt. 

En hederlig 11 plass totalt og var dermed med å bidra til at Norge kom på 2 plass, bare slått av 

Finland, Sverige på 3. 

Gratulerer til Tor. 

 

 

NM løshund 
Også hit reiste Tor Kvifte og Sarek, de hadde en meget god første dag og lå sågar på 2 plass 

men var uheldige med elgen på dag to og det reiste langt utenfor både hørehold og peilehold. 

Takk for god innsats. 

 

 

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. 

Send inn bilder fra naturen og ellers opplevelser du vil dele med oss. vardvik@online.no  

 

Vi vil takke dommerne for den gode innsatsen som er gjort og vi ønsker å takke 

skogeierne for at de stiller terrengene til vår disposisjon.  

 

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

som har gått. 

 

Styret. 

 

 

mailto:vardvik@online.no

