ÅRSBERETNING
FOR
AUST-AGDER ELGHUNDKLUBB 2021

Styret i Aust-Agder Elghundklubb har i 2021 bestått av:

Leder:

Marte Bakka Haugen

Nestleder:

Kjetil Eskeland

Styremedlem:

Sigurd A. Stalleland

Styremedlem:

Hege Homme

Styremedlem:

Kristian Fidje

Vararepresentant:

Geir Atle Gauslå

Vararepresentant:

Kristian N. Taxerås

Kasserer:

Kjell Arild Haugen

Revisorer:

Helge Sines og Olav Ragnar Gjennestad

Valgkomite:

Johannes Helgesen, Sigurd Føreland og Torill Øya

Pr. 31.12 hadde klubben 225 medlemmer.

Styremøter:
Siden forrige årsmøte i 2021 har det vært avholdt 3 styremøter der det er behandlet 21
saker. I tillegg til møtene har det vært en del aktivitet over nett og på telefon. Selv om også
dette året har vært preget av Covid-19, har vi likevel hatt et svært aktivt år med kanskje ny
rekord i antall medlemmer. Vi håper uansett at 2022 blir virusfritt og at vi får planlagt flere
medlemsaktiviteter.
Klubbens jaktprøveutvalg og utstillingskomité er svært selvgående og aktive, noe som letter
styrets arbeid og gir de inntektene som vi driver klubben for.

Representasjoner:
• RS ble i 2021 avholdt på «Teams» grunnet Covid-19. Klubbens representanter var Bjørn
Ivar Krabbesund og Marte Bakka Haugen. Av de største sakene ble nye regler for løs- og
bandhundprøver vedtatt og vil gjelde fra høsten 2022. Referat fra RS ligger på
www.elghundforbundet.no.
• Østerdalen Elghundklubb arrangerte NM Bandhund 13. og 14. august. Fra klubben deltok
Kristian Fidje med Jegerlivet’s Ailo. Der ble de nummer 2! Ailo fikk samme poengsum som
norgesmesteren, men havnet på 2.plass da han er litt eldre. Gratulerer!
• Ungdomsmesterskapet løshund ble arrangert av Hallingdal og Valdres Elghundklubb og
Vestoppland Elghundklubb 19.oktober. Trygve Steinar Eikild og Tinka var Aust-Agder sin
ekvipasje og kom på en sterk 5.plass. Gratulerer!
• Ole Arthur Løite har vært leder i Lov og Kontrollkomiteen i elghundforbundet.
• Kjell Arild Haugen har vært medlem i jakthundkomiteen i Norsk Kennel Klubb.

Medlemsaktiviteter:
• Utstillingstrening: Både før Holtutstillinga i juni og jubileumsutstillinga i august inviterte
utstillingskomiteen til ringtrening. Det ble også avholdt en ringtrening i april. Det var godt
oppmøte på treningene og de som kom fikk god hjelp og veiledning fra Torill, Sigurd og
Beate. Takk for at de som møter også hjelper til med rigging av utstillingsplassen.

Årsmelding jaktprøveutvalget løshund 2021

Jaktprøveutvalget har i 2021 bestått av:
-

Kai Åge Kristiansen (leder, registrering av prøveresultater, ansvarlig unghundprøve)

-

Ole A Løite (rekruttering av dommere, NKK samlaprøver og alle sporprøver)

-

Kjell Arild Haugen (NKK separatprøver, prøveleder UM Løshund, registrering av
prøveresultater og arbeid m påmeldinger i Dogweb Arra)

-

Espen Langmyr (prøveleder samlaprøve)

-

Kjetil Eskeland (prøveleder 2-dagers separatprøver)

-

Arnt Ivar Sørensen (prøveleder 1-dags separatprøver)

-

Bjørn Ivar Krabbesund (prøveleder alle sporprøver)

-

Jon Thomas Homme (ansvar unghundprøve)

Det har vært avholdt 2 møter i utvalget. 15. september ble det avholdt dommersamling på
gamle Fiane Skule.
Det er avholdt forenkla dommermøter etter jaktprøvene.
Klubben har nå 34 autoriserte dommere på løshund og 3 på bandhund. I tillegg er 6 under
utdanning (løs).
Pga. føreforholdene er det ikke så mange hunder som har kommet ut på prøve denne
sesongen. Desember og januar som vanligvis er de månedene vi får flest prøvedager, har
vært preget av mye snø og vanskelige forhold. Vi har kun kunnet bruke et fåtall av
terrengene.
Om vi tar med de fra vår klubb som dømte under UM Løshund 2021 og unghundprøva, har
våre dommere utført totalt 60 dommerdagsverk.
Sum starta hunder klubbens egne prøver: 44 (14 på todagers prøve og 30 på endagsprøve.)
Totalt utgjør dette 58 dommerdager.
Oval helg: På 2-dagers samlaprøve startet 6 hunder og 4 gikk til 1. premie. Prøvens beste
hund ble Norsk Elghund Grå NO49200/19 N-J Mattis til Mons Kjærås Moland med 87+90,5
poeng, totalt 177,5 poeng.

I forbindelse med Samlaprøva ble det også gått samla endags prøve i perioden 18. – 21.
november. Det ble gjennomført forenkla dommermøte etter prøvene. Totalt på disse 4
dagene ble det gått 3 prøver. Det var satt opp premie til beste poengsum på en dag samt
premie til beste unghund.
Premie for beste resultat på en dag gikk til NO49200/19 NEG N-J Mattis til Mons Kjærås
Moland med 90,5 poeng.
Beste unghund ble NO41775/20 Badstumyras A-Leidi til Olav Ragnar Gjennestad med 77
poeng.

1-dags separatprøver:20 startende med følgende resultater:
1.premie

13

(65,0%)

2.premie

1

(5,0%)

3.premie

1

(5,0%)

0 premie

5

(25,0%)

2-dagers separatprøve: 8 startende med følgende resultater:
1.premie

4

(50,0%)

2.premie

0

(0%)

3.premie

0

(0%)

0 premie

4

(50,0%)

Høyeste poengsum på endags separatprøve fikk NO53915/19 – Billy til Torstein Myren med
95,5 poeng.
Høyeste poengsum på 2-dagers separatprøve fikk NO39828/20- Koimyra’s Tinka til Sven
Andre Hamre med 173,5 poeng
Unghundprøve: I samarbeid med Vest-Agder EHK arrangerte vi en unghundprøve 13.
november. Vi hadde samlingspunkt på Viltgården Iveland. Det deltok 15 hunder og prøvens
beste hund ble SE18436/2020 Jovis Extra Action til Thomas Skagestad med 90,5 poeng.
UM Løshund. UM 2021 ble arrangert av Vestoppland EHK og Hallingdal og Valdres EHK. Fra
vår klubb stilte Trygve Steinar Eikild med NO54803/18 Tinka. Etter god innsats med lettbeint
elg ble de nr 5 i mesterskapet. I tillegg, fra vår klubb, stilte Kjell Arild Haugen som prøveleder
og Kai Åge Kristiansen som dommer.
Fersksporprøve: Det har blitt gått 15 godkjente prøver.
Blodsporprøve: Det har blitt gått 29 godkjente prøver

Unghundkonkurranse: Også for prøvesesongen 2021/22 er det avholdt en uformell
«unghundkonkurranse» der alle hunder under 2 år deltar, og den beste poengsummen
oppnådd på en prøvedag er tellende. Det er også satt opp en egen premie til yngste hund
som oppnår 1.premie.
Beste unghund: 1. SE18436/2020 Jovis Extra Action, Thomas Skagestad 90,5 poeng
2. SE18435/2020 Jovis Extra Ada, Kjetil Eskeland 90 poeng
3. NO62344/20 Tåråfjell’s Elto, Henriette Torgersen 89,5 poeng
Yngste jaktpremierte: NO39472/21 Vatnebu’s Drillo, Kai Åge Kristiansen 81,5 poeng
Vi takker alle for deltakelsen og gratulerer med oppnådde premier.
Vi retter også en stor takk til prøveledere og dommere som har gjort en fantastisk innsats i
prøvesesongen 2021/22.

Til slutt vil vi takke alle velvillige grunneiere som stiller sine terreng til disposisjon for at
hundene skal få gått jakt –og sporprøver.
For mer detaljerte resultater vises til klubbens hjemmeside og facebookside. Minner om at
alle skogsprotokollene fra sesongens prøver nå er å finne på dogweb så fort NKK har
anerkjent prøvene.
For Jaktprøveutvalget
Kai Åge Kristiansen

Championater oppnådd av klubbens medlemmer 2021/2022
Øystein Vågsnes

Sansa

NO44437/16

NJ(L)CH

Kenneth Felle

Ronja av Lifjellosen

NO43069/19

NJ(L)CH

Ole Arthur Løite

Kitti

NO49240/20

NJ(L)CH

Thomas Skagestad

Jovis Extra Action

SE18436/2020

NJ(L)CH

Trygve Steinar Eikild

Tinka

NO54803/18

NJ(L)CH

John Helge Aanonsen

Tagg

NO47377/18

NUCH

Torstein Myren

Billy

NO53915/19

NJ(L)CH

Årsmelding bandhundkomiteen 2021
Jaktprøveutvalget for bandhund har i 2021 bestått av:
-

Kristian Fidje (Leder/prøveleder for 1 Dags separat prøver)

-

Marte Bakka Haugen (Prøveleder 2 Dagers separat prøver)

-

Bjørn Ivar Krabbesund (NKK representant alle separat prøver)

Det ble på styremøte (17.03.21) i sak: 1/21 oppnevnt en egen komite for bandhund, med
egen leder
for å avlaste jaktprøveutvalget.
Utvalget har ansvar for å fortsette samarbeidet med Vest-Agder Elghundklubb og opererer
uavhengig av jaktprøveutvalget.
Som en følge av Coronaviruset har det ikke blitt avholdt noen aktiviteter utover jaktprøver.
Det er i år blitt gjennomført 5stk 1 Dags separat prøver, med følgende resultat:
1premie: 4stk (88p/87p/84p/76p)
0premie: 1stk (17p)
Dommermøter er blitt avholdt hos leder etter endt periode.
Det ble i 2021 avholdt Bandhund NM i Østerdalen Elghundklubb helgen 13-15 August.
AAEHK stilte der med 1 ekvipasje. Kristian Fidje med NES Jegerlivets Ailo.
Ekvipasjen endte med lik poengsum (194p) som vinneren. Alder på hund ble derfor
utslagsgivende
(Yngste hund først) og endte dermed på 2 plass.
Vi tenker i 2022 å se på muligheten for å avholde Spor/Bandhundkurs, i håp om å øke
aktiviteten for våre medlemmer med bandhund og med mulighet for å gå jaktprøve om
ønskelig.
Til slutt vil vi få takke velvillige grunneiere som stiller sine terreng til dispensasjon.
For Bandhundkomiteen
Kristian Fidje

Årsmelding utstillingskomiteen 2021
Utstillingskomiteen har bestått av:
-

Torill Øya - Leder
Sigurd Austefjord Stalleland
Beate Geitle

Det har i løpet av 2021 blitt holdt jevnlige telefonmøter/møter, og samarbeidet har vært
upåklagelig.
Det har blitt avholdt to utstillinger, begge med meget god deltagelse til tross for pandemi og
restriksjoner.
Utstillingen som skulle ha vært avholdt på Evje i januar, et samarbeid med VAEHK, ble tidlig i
november besluttet avlyst. Det ble endel misnøye med dette, men uvissheten om
pandemiens utvikling gjorde at dette føltes riktig.
Det ble derfor avholdt utstilling på Holt landbruksskole 19.juni. Dommer for dagen var
Kamilla Engen. Det ble bedømt 60 hunder, jevnt over god kvalitet. Dessverre ble det ikke
avholdt valpeshow, da strenge restriksjoner og oppmøtetider måtte overholdes. Resultater
kommer live på nett utover dagen, og vi vet at disse blir fulgt over det ganske land!
Takk til ringsekretær Brit Løite og skriver Rannveig Haugestøl. Dere gjør en formidabel jobb.
Dagens beste hund ble Lauvkollens Lykke/ Mariell Meland
Alle resultater kan leses på klubbens hjemmeside, og dogweb.
Utstilling nummer to var Jubileumsutstillingen på Pan hotell 14.august. Dette ble veldig gøy!
Det var påmeldt 83 hunder, inkludert valper. Dommer for dagen var Terje Lindstrøm, og vårt
etterhvert faste ringpersonell Brit Løite og Rannveig Haugestøl. Lettelser i restriksjoner
gjorde at mange koste seg ringside i noe varierende vær. Vi hadde godt med premier til alle.
Alle med excellent fikk med seg en flott jubileumskopp og alle fikk med seg godbitpose.
Mange fine fôrpremier, glass og sløyfer til vinnerne. Best In Show ble Breheimens Balder/
Halvor Loftsgarden.
Resultater på klubbens hjemmeside og dogweb.
Vi fikk med et fyldig referat med flotte bilder i bladet Elghunden 2/2021.
Det ble avholdt ringtrening kvelden før utstillingene, med godt oppmøte. Mange nyttige tips
og veiledning fra Sigurd og Beate.
Tusen takk til Royal Canin som sponset begge utstillingene med fôrpremier, frivillige for hjelp
med opp og nedrigging, og takk til de som gjorde en god jobb med registrering og
desinfisering begge dagene.

For Utstillingskomiteen
Torill Øya

Jubileumsåret 2021
I 2021 har Aust-Agder Elghundklubb hatt 30 år som selvstendig klubb. Det som tidligere var
Agder Elghundklubb ble i 1991 delt i to til Aust-Agder og Vest-Agder Elghundklubber.
Vi har naturlig nok markert dette i året som har gått.
Lørdag 14. august arrangerte klubben en hel dag med både jubileumsutstilling på dagen og
jubileumsfest på kvelden. Sted for dagen var Pan Garden i Åmli. Med over 80 påmeldte
hunder, samlet utstillinga mange medlemmer og andre tilskuere til et svært godt
gjennomført arrangement.
Jaktprøveutvalget benyttet seg også av denne dagen til å dele ut premier fra forrige
prøvesesong, da det ikke lot seg gjøre med et fysisk årsmøte i februar.
Etter endt utstilling feiret vi klubben innendørs på Pan med god middag, taler, utdeling av
championatskjold og live-musikk. Litt over 60 stk. deltok på festen der medlemmer,
æresmedlemmer og andre elghundvenner var invitert.
Klubben fikk også et nytt æresmedlem denne kvelden. Ole Arthur Løite ble tildelt
hedersmerke i sølv og æresmedlemskap for viktig og godt arbeid for klubben i alle år. Han
har vært aktiv siden klubbens start i 1991, men var også med i tidligere Agder Elghundklubb.
I forkant av jubileumsdagen reklamerte vi for jubileumsjakker som medlemmer kunne
bestille. Mange har benyttet seg av dette tilbudet og har fått ei flott jakke med klubbens logo
på.
Takk til jubileumskomiteen som bestod av klubbens styre fra 2020 for en veldig god
gjennomføring av jubileumsmarkeringen!

Hjemmesiden:
I 2021 har klubben fått ny hjemmeside levert av Lykke Media. Vi sørger for at denne til
enhver tid er oppdatert med siste nytt. Tusen takk til web-ansvarlig Kristian Nese Taxerås for
arbeidet med å finne den beste webløsningen for klubben. Vi vil samtidig minne klubbens
medlemmer på at vi gjerne tar imot innspill til innhold eller endringer på hjemmesiden.

Facebook:
Klubben minner om vår side på Facebook der kan man legge ut egne bilder fra jakta, av
hunden eller resultater fra prøver. Alt av informasjon fra klubbens side vil naturligvis også
ligge i sin helhet på hjemmesida. På klubbens Facebookside for jaktprøvedommere er det
lagt ut et regneark der man hele tiden kan se oppdatert liste over påmeldte hunder til
jaktprøve. Det står også hvem av dommerne som er tildelt hvilken hund, samt at det blir
oppdatert etter hvert som prøvene er gått. Dette har fungert meget bra. Dommerne har også
sin egen Messenger-gruppe slik at de kan oppdatere underveis på jaktprøvene.

Andre verv i klubben:
Avlskontakt Norsk Elghund Grå: Kjetil Eskeland
Avlskontakt Jämthund: Ole Arthur Løite
Avlskontakt Norsk Elghund Sort: Kristian Fidje

Aktivitetsplan for 2022
● Vinterutstilling
● Årsmøte
● Prøvelederkompetansekurs
● Sporkurs
● Bandhundkurs
● Medlemskveld
● Ringtrening
● Holtutstillinga
● Dommersamling
● Sporprøver
● Jaktprøver

