
ÅRSBERETNING 

 

FOR 

 

AUST AGDER ELGHUNDKLUBB 2010 

 
Styret i Aust Agder Elghundklubb har i 2010 bestått av følgende. 

 

Leder:               John Tomas Homme 

Nestleder:  Kjell Arild Haugen 

1.styremedlem  Torill Øya 

2.      “   Kjetil Aamlid 

3.      “   Cecilie Vardvik 

1. varamann:  Marius Risdal 

2. varamann:  Knut Asbjørn Kjølnes 

 

Kasserer: Jane Steffensen 

 

Revisorer : Havva Mo og Brit Brown Løite 

 

Valgkomite : Trond Saga (leder), Bjørn Ivar Krabbesund og Johannes Helgesen. 

                        

Pr 31/12 hadde klubben totalt 150 medlemmer. Dette er en økning på 3 medlemer.  

 

 

Representasjoner 
 

 

RS 2010 ble avholdt i Steinkjer 17.april, men ble for vår del tatt av askeskyen fra Island. 

Møtet var preget av stort frafall fra klubben i Sør-Norge. Det var Bjørn Ivar Krabbesund og 

John Tomas Homme som skulle ha reist. 

 

NM for løshund 2010 ble i år arranger av Østerdalen EHK. Det var vanskelige vindforhold og 

veldig lettbente elg. Ut av 25 hunder som stilte til start var det bare et fåtall som hadde full 

klaff begge dager. Høgåsknappens Rocky med eier John Tomas Homme var vår klubbs 

deltaker og de endte på en meget bra 10. plass sammenlagt blant 25 av landets beste hunder. 

Vi gratulerer! 

 

 

Medlemsaktiviteter 
 

Elgbaneskyting m klubbmesterskap 

 

Vi hadde to kvelder med skyting på våren hhv. 31.5 og 10.6. Det var svært vellykket for de 

som deltok, men det hadde vært god plass til flere medlemmer. Resultatene fra 

klubbmesterskaper ble som følger. 



 

1. Plass Tor Kvifte                     39 poeng- 18 på omskyting. 

2. Plass Olav Seljåsen                39 poeng- 17 på omskyting 

3. Plass John Tomas Homme     37 poeng-  beste enkeltserie 23p. 

4. Plass Knut Asbjørn Kjølnes   37 poeng 

4. Plass Bjørn Ivar Krabbesund 37 poeng 

6. Plass Kristian Homme            28 poeng 

7. Plass Kjetil Aamlid                 15 poeng 

 

 

Vakthold på NKK utstilling i Kr.sand 

 

Klubben deltok i juni med ca. 6 stykker pr dag denne helgen. Oppgaven var å være 

parkeingsvakter. Dette gav klubben ca. 7.000 kr. i netto. Takk til de som deltok, og ikke minst 

til de som hadde jobben med å skaffe folk. 

 

Ettersøkstrening 

 

Avholdt i august i Froland på Uvann skytebane sammen med Froland JFF. Totalt fra begge 

klubber ca. 20 fremmøtte. Det var Bjørn Ivar Krabbesund, Marius Risdal og Øyvind Froland 

som var med fra vår klubb. 

 

 

Landbruketsdag på Evje i august. 

 

Her var klubben med på en demo av ettersøksarbeid og sammen med Vest Agder 

Elghundklubb hadde de en stand på området. Ettersøksdemonstrasjonen var lite besøkt men 

ble flott gjennomført av Bjørn Ivar Krabbesund og Kjetil Aamild. Standen på søndag var bra 

besøkt. Det ble delt ut gratis t-skjorte til alle som besøkte oss og Kjetil hadde også her lagt 

ned godt arbeid, 

  

Profileringstøy. 

 

Styret v/Kjell Arild har innhentet tilbud og kjøpt profileringstøy fra Jakt & Friluft i Arendal. 

Vi har kjøpt og solgt 2 typer jakt/fritidsdresser. Det er fortsatt rester igjen og viser her til våre 

nettsider. 

 

                                                                                                  

Styremøter 
 

Det er gjennom året avholdt 4 styremøter.  Det er behandlet 26 saker. I tillegg foregår mye 

aktivitet pr. mail og telefon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaktprøveutvalget   
 

Jaktprøveutvalget har i 2010 bestått av følgende: 

 

Kjell Arild Haugen (leder) 

Helge Sines (prøveleder samla prøve) 

Tor Kvifte (prøveleder seperatprøve) 

Trond Saga 

Toril Øya 

Bjørn Ivar Krabbesund (prøveleder alle sporprøver) 

 

Det har vært avholdt 3 møter i utvalget 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 1 hadde sin første sesong som dommer høsten 2010. 

Vi ønsker oss flere dommere. 

 

Klubben arrangerte følgende prøver: 

 

 Fersksporprøve 

Det ble gått 11 fersksporprøver. Samtlige fikk bestått. 

 Elgsporprøve 

Det er avholdt 1 elgsporprøve og denne er bestått. 

 Blodsporprøve 

Det ble gått 8 blodsporprøver og alle fikk bestått. 

 Èn- og to-dagers samlet løshundprøve 

Prøva ble i år arrangert 20. og 21. november Vi brukte for fjerde 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.  

 

Det stilte 3 hunder på todagersprøva og alle disse gikk til 1 premie med meget bra 

poengsummer. Høyest hadde NEG Førsdølens Nero til Øystein Raen med 182 poeng. 

 

Det stilte 4 hunder på éndagsprøva og 3 av disse oppnådde 1 premie! Den siste ble 

upremiert. 

 

 Èn- og to-dagers separat løshundprøve 

Det ble gått 19 separate éndagsprøver hvor hundene oppnådde følgende premiegrader: 

1 pr.:            13 stk. 

2 pr.:   0 stk. 

3 pr.:   1 stk. 

0 pr.:    5 stk. 

 



Det var påmeldt noen flere hunder, blant annet til 2-dagers seperatprøve, men 

snømengden gjorde at det ikke kunne gås prøver på nyåret 2011. 

 

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) og som vedlegg til denne årsmelding. 

 

 
Utstillingskomiteen 
 
Utstillingen ble avholdt på Holt landbruksskole lørdag 21.08.10 

 
Utstillingskomiteen for 2010 bestod av styret under arrangementet. På forhånd var det Brit 

Brown Løyte som foresto planleggingen sammen med andre trofaste medlemmer. Styret vil 

fortsatt sørge for at en av de faste medlemmene er formann eller fast deltager i komiteen. For 

øvrig er vi takknemlige for den innsats som legges ned av vår trofaste utstilingsgjeng. 

 

Årets dommer var Lisbeth Campell, som dømte alle klassene så nær som barn og hund, der 

hennes mann stilte velvillig opp og ga en fin bedømmelse av ekvipasjen. Dommeren gav 

meget klar og forståelig kritikk for åpen mikrofon, som gjør det hele meget publikums og 

nybegynner vennlig! I de fine omgivelsene på Holt, og med værgudene på vår side, ble dette 

et flott arrangement. Både matsalget og lotteriet gav kroner til klubbkassen. 

 

Det var påmeldt 29 Norsk Elghund grå, 10 Jämthunder, 2 Norsk Elghund svart og 1 øst 

Sibirsk Laika. Dommerens tilbakemelding etter utstillingen var at de fleste hundene er av god 

kvalitet, med jevnt over meget godt gemytt. Dette understreket hun særlig i sin rapport. 

 

Premieringen ble som følger: 

 

Jämthund 

CK/Cert-  1 stk 

1 pr- 6 stk 

2 pr- 3 stk 

 

NEG 

 

CK/Cert- 1 stk 

1 pr-11 stk 

2 pr- 9 stk 

3 pr- 4 stk 

Resten var valper premiert for deltagelse/ Ikke møtt 2 stk. 

 

NES 

CK/Cert- 1 stk 

1 pr- ingen 

http://www.aa-ehk.no/


2 pr- 1 stk 

 

Østsibirsk Laika 

CK/Cert- ingen 

1 pr- ingen 

2 pr- 1 stk. 

 

BIS:  NEG Gokstadhaugens Janus, eier Guttorm Risdal. Vinner av Havvas Vandrepokal. 

BIS2 Jämthund Brötas Tello III, eier Kåre Sander Nilsen 

BIS 3 NES Gulo Av Bjørnsteg, eier Jan Edvinn Gunnersen 

 

Tusen takk til alle som hjalp til med å avvikle arrangementet, og til Landbruksskolen for at vi 

får benytte dette fine området.  

 

 

Championater 2010 
 

I 2010 var det bare en hund i vår klubb som oppnådde championat. 

 

Kåre Sander Nilsens Jämthund tildeles jaktchampionat på årsmøtet. Hund : N(L)JCH Brötas 

Tello III Regnr. S19739/2005 

Vi gratulerer både Kåre og Tello III. 

 

 

Annet 

 
Vår hjemmeside - aa-ehk.no - er meget godt besøkt, for 2010 var det 6329 besøkende.  Siden 

blir 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 bkrabbes@online.no  

Vi ønsker å takke de kommuner som økonomisk har støttet vårt arbeid med å utdanne 

ettersøkshunder. Følgene kommuner har støttet oss økonomisk med kr. 1.000: Bykle, Evje & 

Hornnes, Birkenes, Iveland, Valle, Lillesand, Risør, Gjerstad. 

 

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. 

 

 

mailto:bkrabbes@online.no

