ÅRSBERETNING

FOR

AUST AGDER ELGHUNDKLUBB 2012
Styret i Aust Agder Elghundklubb har i 2012 bestått av følgende:
Leder:
Nestleder:
1. styremedlem:
2. styremedlem:
3. styremedlem:
1. varamann:
2. varamann:

Torill Øya
Kjell Arild Haugen
Knut Asbjørn Kjølnes
Marius Risdal
Arnt Ivar Sørensen
Hege Selås
Odd Bjarne Myhre

Kasserer:

Jane Steffensen

Revisorer:

Havva Mo og Brit Brown Løite

Valgkomite: Øystein Raen, Johannes Helgesen og John Tomas Homme
Pr 31/12 hadde klubben totalt 155 medlemmer. Dette er det samme som i fjor.

Representasjoner
RS 2012 ble avholdt på Hamar 12-13. mai. Torill Øya, Kjell Arild Haugen og Ole Arthur
Løite var klubbens representanter her. Det var et godt arrangement, referat fra årets RS finnes
på Elghundforbundets hjemmeside. Det er viktig at klubben stiller med representanter på disse
møtene. Vi har 3 stemmer vi kan bruke, og det monner godt i saker som er viktig for små
klubber som vår. Det er mye som rører seg i elghund Norge, med endring av reglementer for
prøver og utstilling.

Medlemsaktiviteter
Skytekvelder:
Vi har også i år vært heldige å få tilgang til skytebanen på Uvann, 2 kvelder. Det er ikke
veldig stort oppmøte på disse kveldene, foruten styret og noen til. Det er god plass til alle på
Uvann! Vi har her en unik mulighet til å få skutt med god kapasitet på banen. Også
registrering av treningsskudd og eventuelt oppskyting på storviltprøven!
Vi avholdt også et meget uformmelt klubbmesterskap i elgbaneskyting. Oppmøte på disse
kveldene var bedre enn det har vært før, og klubbmester siste kvelden ble som foregående år
Tor Kvifte.
Klubben inviterte til blodspor/ettersøkskurs i Mai. Kåre Sander Nilsen hadde sagt seg villig til
å holde dette. Det var kun 5 påmeldte til kurset. På grunn av umenneskelige mengder med
regn så vi oss nødt til å avlyse i siste liten. Dette var synd, men vi håper kurset kan bli noe av i
2013, og at enda flere melder seg på.
Klubbklær:
Vi har fremdeles noen rester igjen av både jakker, bukser og t-skjorter.

Styremøter
Det har blitt avholdt 4 styremøter i 2012. Det er behandlet 23 saker. I tillegg til møtene har vi
en del aktivitet på mail og telefon. I tillegg fungerer jaktprøveutvalget meget godt, noe som
har lettet veldig på arbeidet til styret de siste årene.

Jaktprøveutvalget 2012
Jaktprøveutvalget har i 2012 bestått av følgende:
Kjell Arild Haugen (leder)
Ole A Løite (prøveleder seperatprøver)
Tor Kvifte (prøveleder samlaprøve)
Trond Saga (prøveleder seperatprøver)
Bjørn Ivar Krabbesund (prøveleder alle sporprøver)
Torill Øya (styrets representant)
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 2 som gikk som som aspiranter høsten 2012. I tillegg
har vi hele 5 dommerelever.
Tidlig snø begrenset prøvesesongen i 2012. Det ble også registrert at mindre elgbestand
gjorde sitt til at en del hunder ikke kom i kontakt med elg.
2012 var også siste året som det ble dømt etter gamle prøveregler. Fra høsten 2013 vil vi ta i
bruk felles nordisle prøveregler. Vi vil utdanne våre dommere, og har stor tro på at de nye
reglene vil bli en fordel for hundearbeidet og for våre dommere.
Klubben arrangerte følgende prøver:


Fersksporprøve
Det ble gått 17 fersksporprøver. Samtlige fikk bestått.
 Blodsporprøve
Det ble gått 14 godkjente blodsporprøver.
 Èn- og to-dagers samlet løshundprøve
Prøva ble i år arrangert 19. og 20. november Vi brukte for sjette året på rad Solmohytta ved Mo i Vegårshei som base. Nok en gang 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 10 hunder på todagersprøva og kun 2 av disse gikk til 1 premie og 1 hund
gikk til 2.premie. Høyest poengsum hadde NEG Trolljentemyra`s Truls til Trond Saga
med 173 poeng.
Det stilte 1 hund på endags samlet prøve og denne fikk en flott 1.premie.


Èn- og to-dagers separat løshundprøve
Vi har hatt forholdsvis stor respons på våre seperatprøver i 2012. Dessverre kom det
mye snø allerede 9. desember og etter dette har det ikke vært mulig å gå prøver. Vi
hadde 18 påmeldinger til èndags separatprøve og 14 hunder fikk startet. Hundene
oppnådde følgende premiegrader:
1 pr.:
9 stk.
2 pr.:
1 stk.
3 pr.:
0 stk.
0 pr.:
4 stk.
Det var også påmeldt 11 to-dagers seperatprøver og kun 2 av disse fikk starte før
snøen kom. Den ene hunden fikk 1.premie og den andre ble ikke premiert.

Vi takker alle for deltakelsen og gratulerer med oppnådde resultater.
Vi retter også en stor takk til prøveledere og dommere som har gjort en kjempeinnsats også i
2012.
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 resultatlister som vedlegg til denne årsmelding.

Utstilling 2012
Årets utstilling ble arrangert på Holt 25. August. Det meste av dagen var solfylt, dog med en
skikkelig skur som ble noe våt!
Utstillingskomiteen besto av styret, og en svært trofast gjeng av faste hjelpere som stiller år
etter år. Uten en dreven gjeng som disse, som vet akkurat hva de skal gjøre, hadde det ikke
vært mulig å arrangere denne utstillingen. Styret har et stort ønske om at det til neste år
dannes en ny utstillingskomitee som kan planlegge å gjennomføre utstillingen, sammen med
representanter fra styret. Matsalg og lotteri med flotte premier gav igjen en slump penger til
kassa!
Også i år hadde Arnt Ivar Sørensen fått sponset premier, og det var meget hyggelig og kunne
dele ut ryggsekk til alle deltagere uansett premiegrad! Dette ble satt meget pris på av alle
deltagere.
Dommer for dagen var Per Halmrast. Mangel på mikrofon gjorde nok dømmingen
langtekkelig for tilskuerne som ikke hørte hva som ble sagt, selv om dommer tok seg tid til å
omtale de beste hundene for de ivrigste likevel. Det er bestillt høytaleranlegg til klubbens eie
som vi håper å få stor glede av! Det var på meldt 4 stk Jämthund, 41 Norsk Elghund Grå og 2
Norsk Elghund sort. Antall påmeldte på utstillingen vår er stabilt, og viser at det er en
populær utstilling for landsdelen. Dommers tilbakemelding var jevnt over gode hunder, med
godt gemytt.
I tillegg til ordinært påmeldte arrangerte vi valpeshow. Her var 12 små håpefulle som fikk vist
seg frem. Populært innslag mange valpeeiere setter pris på, da dette er ypperlig sosialisering
fo valpene (og eierene).
Det mer kaotiske innslaget er barn og hund. Ikke så mange utstillinger gir barn denne
muligheten. Selv om det av og til kan se ut som det er hundene som bestemmer, er det likevel
viktig å satse på rekruteringen. For de som satt ringside i de ordinære klassene, så vi flere
ungdommer vise hunder på en måte mange kan være misunnelige på. Eneste måten å få dette
til på er trening, noe disse virkelig har gjort. Og vi vet at disse begynte i det små med Barn Og
Hund på utstillingen vår! Tilbakemelding fra foreldre er hvertfall at vi ikke må slutte med
dette, ungene gleder seg hele dagen!
Beste hund ble Norsk Elghund Grå: Gokstadhaugens Janus, eier Guttorm Risdal.
Han vant dermed Havvas Pokal for 3.gang og fikk den med seg til odel å eie!
Øvrige resultater ligger på klubbens hjemmeside!

Championater 2012
Følgende hunder fra vår klubb har oppnådd championat i 2012:
N(L)JCH
N(L)JCH
N(L)JCH
Vi gratulerer !

Trollmyrjenta`s Truls
Høgåsknappen`s Rambo
Klosterkollen`s Tiko

NO38202/10
NO42622/10
NO35133/11

Trond Saga
John Tomas Homme
Kjell Arild Haugen

Aust-Agder Elghundklubb
Valgkomiteens innstilling 2013
Styret:
Leder 1 år :

Torill Øya

( gjenvalg )

Nestleder 2 år :

Kjell Arild Haugen

( ikke på valg )

Styremedlem 2 år :

Marius Risdal

( gjenvalg )

Styremedlem 2 år :

Knut A Kjølnes

( gjenvalg )

Styremedlem 2 år :

Arnt Ivar Sørensen (ikke på valg)

Varamedlem 1 år :

Hege M. Selås

Varamedlem 1 år :

Kai Åge Kristiansen (ny )

( gjenvalg )

Revisorer :
1 år :

Havva Mo ( gjenvalg )

1 år :

Brit Brown Løite ( gjenvalg )

Valgkomite :
Leder :

John Thomas Homme

Medlem :

Øystein Raen

Medlem ny : Øyvind Froland ( ny-3 år )
Valgkomiteen foreslår at styret får fullmakt til å velge representanter til RS og
andre utvalg og komiteer.
Valgkomiteen har bestått av :
Leder :

Johannes Helgesen

Medlem :

John Thomas Homme

Medlem :

Øystein Raen

