Årsberetning Aust Agder Elghundklubb
2009
Styret i Aust Agder Elghundklubb har i 2009 bestått av følgende.
Leder:
Nestleder:
1.styremedlem
2.
“
3.
“
1. varamann:
“

John Tomas Homme
Kjell Arild Haugen
Helge Sines
Kjetil Aamlid
Cecilie Vardvik
Johannes Helgesen
Merethe Felle

Sekretær/kassere:

Jane Steffensen

Revisorer : Havva Mo og Brit Brown Løite
Valgkomite : Øyvin Froland (leder),Trond Saga og Bjørn Ivar Krabbesund.
Pr 31/12 hadde klubben totalt 147 medlemmer. Dette er en økning på 1 medlem.

RS 2009
RS ble for 2009 arrangert på Gardemoen den 18. april.
Til årets RS reiste John Tomas, Kjell Arild og Bjørn Ivar. Bjørn Ivar var også på RS som
medlem av løshundkomiteen. Det var et RS uten de helt store diskusjoner, da saker om
ansettelse av forbundssekretær blant annet ble utsatt. En av årsakene til dette var en svært
presset økonomi som det måtte gjøres grep med.

Medlemsaktiviteter
Det er avholdt 1 medlemsmøte sammen med Dachshund klubben på Holt i april. Informasjon
fra Grimstad dyreklinikk om førstehjelp på hund, samt lotteri.
Det ble avholdt en ettersøks-, dressurkveld kveld på Holt i mai. Kåre Sander Nilsen og Egil
Pedersen foredro og viste.
I mai/juni ble det avhold dressurkurs på Holt. 6 kvelder ble avholdt med 8 deltagere. Egil
Pedersen var også her ansvarlig. Stor takk til han.

Den planlagte elgskytingen på Froland skytebane ble litt redusert grunnet tekniske problemer.
Det var to kvelder på høsten, men elgen ville ikke løpe. Satser på å komme sterkt tilbake med
en skyting i juni. Kanskje mer aktuelt for at folk skal få skyte pålagte treningsskudd?

Styremøter
Det er gjennom året avholdt 4 styremøter. Det er behandlet 27 saker. I tillegg foregår mye
aktivitet pr. mail og telefon.

Jaktprøveutvalget
Jaktprøveutvalget har i 2009 bestått av følgende:
Kjell Arild Haugen (leder)
Helge Sines (prøveleder samla prøve)
Tor Kvifte (prøveleder seperatprøve)
Trond Saga
Bjørn Ivar Krabbesund (prøveleder alle sporprøver)
Det har vært avholdt ett møte i sommer, ett i forkant av prøvesesongen og avholdt en
dommersamling på Holt Landbruksskole. I tillegg har det selvsagt vært dommermøter i
etterkant av prøvene. Klubben har nå 24 autoriserte dommere, hvorav 3 stk hadde sin første
sesong som dommer høsten 2009. 1 En person har tatt sin elevutdannelse i høst.
Klubben arrangerte følgende prøver:


Fersksporprøve
Det ble gått 16 fersksporprøver. Samtlige fikk bestått.
 Elgsporprøve
Det er avholdt 1 elgsporprøve og denne er bestått.
 Blodsporprøve
Det ble gått 13 blodsporprøver og 11 av disse fikk bestått.
 Èn- og to-dagers samlet løshundprøve
Prøva ble i år arangert 21. og 22. november Vi brukte for fjerde året på rad Solmohytta 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.
Det stilte 7 hunder på todagersprøva, og 4 av disse oppnådde 1 pr. De 3 øvrige gikk
ikke til premie. NEG Tinndølens Bamse, med fører / eier Geir Vidar Gjærum fra
Skien, ble prøvens beste hund med 182,5 poeng.
Det stilte 3 hunder på éndagsprøva og 2 av disse oppnådde 1 premie! Den siste ble upremiert.


Èn- og to-dagers separat løshundprøve
Det ble gått 14 separate éndagsprøver hvor hundene oppnådde følgende premiegrader:

1 pr.:
2 pr.:
3 pr.:
0 pr.:

6 stk.
1 stk.
3 stk.
4 stk.

I tillegg stilte det to hunder på todagersprøve, og 1 av disse oppnådde 1.premie.
Klubben har nå 23 autoriserte dommere, hvorav 3 stk dømte sine første prøver i høst. I tillegg
har vi hatt en elev høsten 2009.
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 terreng!
For mer detaljerte resultater vises det til skogsprotokollene som ligger på klubbens nettsider
(www.aa-ehk.no)

Utstillingskommiteen
Utstillingskomite

Leder: Brit Brown Løite
Johannes Helgesen
Jacob Haugen
Olav Andreas Felle
Merete Felle
Ragnhild Vevstad
Kjetil Aamlid
Morten Songe

Dommer for årets utstilling var Nils- Erik Haagenrud, og vi fikk påmeldt hele 53 voksne
hunder fordelt på rasene Jämthund 10 stk, Norsk Elghund Grå 39 stk, Norsk Elghund Svart 1
stk og Svensk Hvit Elghund 3 stk. Dommeren stilte sporty opp og dømte i tillegg Barn og
Hund og Valpeshowet. Været var på vår side, og utstillere og hunder kunne kose seg i de
flotte omgivelsene på Holt Landbruksskole. Det gikk unna med både vafler og pølser, for
mange benyttet anledningen til å lære av dommerens åpne kritikk av hver hund!
Følgende premieringer ble gitt:
Jämthund
CK/Cert – 2 stk
1 pr – 2 stk
2 pr – 5 stk
NEG
CK/Cert – 3 stk
1 pr – 13 stk
2 pr – 16 stk
3 pr - 5 stk
0 pr - 1 stk
KIP – 1 stk
Ikke møtt: 3 stk

NES
CK/Cert – 1 stk
SEH
1 pr – 2 stk
3 pr – 1 stk
Dagen ble avsluttet med kåringen av utstillingens vakreste hund, Best in show, det lengste
strået trakk NEG Smalmyra's R-R Taiko som mottok Havvas vandrepokal! Gratulerer!
Komiteen takker alle som hjalp til før, under og etter arrangementet, og spesielt dommer Nils
Egil Haagenrud, ringsekretær Britt Brown Løite og skriver Merete Felle. Til alle utstillere vil
vi avslutte med å si: Velkommen tilbake!

Championater 2009
2 av klubbens hunder har gått til championat i 2009.
Høgåsknappens Rocky til John Tomas Homme har blitt jaktchampion.
Lilleskogens Sarek til Morten Songe er fra før Norsk dobbeltchampion. I 2009 var den ikke
snauere enn at den dro inn ytterligere 5 championater. Dansk og Svensk utstillingschampionat
resulterer også i både Nordisk og Internationalt utstillingschampionat. For å komme dit må en
også ha en ekstra jaktchampionattittel, og Sarek fikk da også Svensk jaktchampionat.
Dette må være rekord for premiering innen vår klubb.
Vi gratulerer championatvinnerne!
INTUCH
NJ(L)CH
NORDUCH
SJ(L)CH
SUCH
DUCH

Lilleskogens Sarek
Høgåsknappens Rocky
Lilleskogens Sarek
Lilleskogens Sarek
Lilleskogens Sarek
Lilleskogens Sarek

16127/05
11675/06
16127/05
16127/05
16127/05
16127/05

Morten Songe
John Tomas Homme
Morten Songe
Morten Songe
Morten Songe
Morten Songe

Annet
Styret har etter dette året avsluttet avtalen med vår lønnede sekretær/kasserer. Gjennom året
er en del av oppgavene fordelt på jaktprøve- og utstilingsutvalget. Inntil videre blir hun
engasjert for oppgaven som kasserer.
Styret beklager rotet rundt årets kontingent. Viser til nettsiden og konstaterer at prisen for
2010 er 500 kr.
Vår hjemmeside - aa-ehk.no - er meget godt besøkt, for 2009 var det 7664 besøkende. Siden
blir hele tiden oppdatert om det som skjer, og det er viktig at medlemmene kommer med
innspill for å utvikle siden videre.

Send inn bilder fra naturen og ellers opplevelser du vil dele med oss til 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 under prøvene.
Styret takker medlemmer og komiteer for det gode samarbeidet som har vært i året som har
gått.
Styret.

