
 

 

ÅRSBERETNING 

FOR 

AUST-AGDER ELGHUNDKLUBB 2018 

 

 

Styret i Aust-Agder Elghundklubb har i 2018 bestått av: 

 

Leder:           Bjørn Ivar Krabbesund 

Nestleder:          Kai Åge Kristiansen 

Styremedlem:          Torill Øya 

Styremedlem:          Geir Håland Moe 

Styremedlem:           Knut Asbjørn Kjølnes 

Vararepresentant:          Øystein Storemyr 

Vararepresentant:          Kjetil Eskeland 

 

Kasserer:           Kjell Arild Haugen 

Revisorer:           Per Jørgen Eskeland og Brit Brown Løite 

Valgkomite:           Lars Johan Skjeggedal, Trond Saga og John Tomas Homme. 

 

Pr. 31.12 hadde klubben 177 medlemmer. 

 

 

 

 

Styremøter: 
 

Det har blitt avholdt 4 styremøter i 2018. Det er behandlet 50 saker. I tillegg til møtene har det vært en del 

aktivitet på mail og telefon. Vi har pr dags dato svært oppegående jaktprøveutvalg og utstillingskomité, 

noe som letter styrets arbeid og gir de inntektene som vi driver klubben for. 

 

 

 



 

 

Representasjon: 
 

 RS 2018 ble avholdt 28 april på Scandic Oslo Airport Hotel. Klubbens representanter var Bjørn Ivar 

Krabbesund,  Kai Åge Kristiansen og Torill  Øya. Det er viktig at klubben stiller med representanter 

på disse møtene. Vi har for tiden 3 stemmer vi kan bruke og det monner godt i saker som er viktige 

for små klubber som vår. Referat finnes på elghundforbundets hjemmeside. 

 Kjell Arild Haugen har vært leder av Løshundkomiteen i NEKF. Han var også NKK representant under 

NM og Nordisk løshund. 

 Bjørn Ivar Krabbesund har representert klubben i Datautvalget ( NPP )   

 John Tomas Homme har satt som leder i Lov og Kontrollkomiteen. 

 Marte Bakka Haugen er med i Ungdomsutvalget NEKF. 

 Ole Arthur Løite er medlem i avlsutvalget for jämthunder i NEKF. 

 

 

 

Medlemsaktiviteter: 
 

 Skytedag: For klubbens medlemmer  på Uvann i Froland den 31.8. Få fremmøtte. 

 Bandhundsamling: Det møtte oppnesten 20 personer på bandhund samlingen som ble holdt på 

Evje 5 og 6 mai, arrangert av  klubbene i Agder sammen.  

Bjørn Ivar Krabbesund var kursleder og med seg fikk han Anders Aas som erfaren bandhundmann 

og dommer i flere tiår. Teoridelen ble gjennomgått på lørdagen og det ble lagt opp til praktiske tips 

i terrengene på søndag, da deltok også Marte Bakka Haugen og Geir Haaland Moe med tips i den 

praktiske delen av kurset. Det ble meget godt mottatt og under gjennomgangen etter kurset ble vi 

enige om å tilby lignende kurs våren 2019. I arbeidsgruppen sitter Geir Haaland Moe som leder og 

han har foreløpig med seg Eivind Eigebrekk, Berit Helland, Rita Vasland, Marte Bakka Haugen og 

Kristian Fidje. 

 Utstillingstrening: I uken før utstillingen inviterte vi til ringtrening. Det møtte opp svært mange 

hunder og dette er jo noe vi trenger både 2 og 4 beinte. 

 10.1 reiste det 4 hunder fra  fra Agder til Sverige og Østsvenska Älghundklubben for å starte i 

klubbkamp sammen med VA og for å prøve seg på det svenske championatet. Vår representant var 

Sigurd Austefjord Stalleland med Elgfallets Caisa. Klubbkampen ble vunnet av Svenskene med 216,5 

poeng, de fra Agder fikk 102 poeng og de finske 45 poeng. Krevende forhold og lettbeint elg får 

skylda. 

 

 

 

 



 

 

NM- løshund 2018 

 

 
 
Årets NM-løshund gikk av stabelen i Øyer i Gudbrandsdalen, det var flere som gjerne ville dit og delta. 
Etter litt frem og tilbake endte det opp med at reserve  
nr. 2 Lars Johan Skjeggedal med sin jämthund Tømmerkoias Bass reiste opp. 
 
Det ble virkelig en kjempesuksess, Bass hadde to knallgode dager og fikk totalt 189 poeng. 
Hele 11 poeng foran nr. 2. Bass var yngste deltager på NM, født i juni 2016. 
 
Fra vår klubb var Kjell Arild Haugen NKK`s representant under stevnet og Bjørn Ivar Krabbesund  

dommer.  

 

Det var et meget godt arrangert stevne og våre utsendte  tok til seg mange inntrykk som de tar med seg 

når vi skal arrangere  NM- løshund i 2020. 

Siden  vinneren i 2018 kommer fra vår klubb betyr det at vi stiller med 2 deltagere under NM løshund i 

2020. 

 

Nå gjelder det å holde hundene i god form for å oppnå gode resultater i 2019 slik at vi får mange som 

konkurrerer om å få delta i 2020. 

 

Familien på Skjeggedal er selvfølgelig behørig  gratulert med blomster fra klubben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmelding jaktprøveutvalget 2018 

 

 

Jaktprøveutvalget har i 2018 bestått av: 

Kai Åge Kristiansen (leder) 

Ole A Løite (rekruttering av dommere) 

Tor Kvifte (leder samlaprøve) 

Kjetil Eskeland (prøveleder 2-dagers separatprøver) 

Arnt Ivar Sørensen (prøveleder 1-dags separatprøver) 

Bjørn Ivar Krabbesund (prøveleder bandhund, Oggeprøva og alle sporprøver) 

I tillegg har Kjell Arild Haugen bidratt med hjelp til NPP og Dogweb ++. 

 

Det har vært avholdt 2 møter i utvalget. I september ble det også avholdt samling for dommere på Pan Garden, Åmli. 

Det er avholdt forenkla dommermøter etter jaktprøvene, som har gjort at resultatene kommer raskt ut på Dogweb. 

Klubben har nå 33 autoriserte løshunddommere og 1 bandhunddommer. I tillegg er 6 under utdanning. 

Det har vært en veldig god prøvesesong, og nesten alle påmeldte hunder har fått muligheten til å starte på prøve. 

Føreforholdene har vært gode, og det er kun de aller siste dagene av januar det ikke har vært mulig å gå prøver. 

Om vi krediterer halvparten av hundene som startet på Oggeprøva til vår klubb, har vi følgende aktivitet på 

løshundprøver: 

Sum starta hunder: 108 (37 på todagers prøve og 71 på endagsprøve.) Totalt utgjør dette 136 dommerdager, noe 

som er ny rekord med god margin. 

Samlaprøva: 7 hunder startet og 5 gikk til 1. premie. Prøvens beste hund ble Kita til Erling Livollen med 184 poeng. 

1-dags separatprøver: 64 startende med følgende resultatere: 

1.premie  43 (67,2%) 

2.premie  3   (4,7%) 

3.premie  2   (3,1%) 

0 premie  16 (25%) 

 

 



 

 

 

 

 

2-dagers separatprøve: 30 startende med følgende resultater: 

1.premie  18 (60%) 

2.premie  0 

3.premie  1   (3,3%) 

0 premie  11 (36,7%) 

 

Høyeste poengsum på endags separatprøve fikk Trollskogens Z-E Frøya til Torgny Straum med 94,5 poeng. 

Høyeste poengsum på 2-dagers separatprøve fikk Bjorliheias Ailo til Torstein Myren med 178,5 poeng. 

Oggeprøva:  10. november gikk årets utgave av Oggeprøva av stabelen. Det startet 18 hunder og prøvens beste hund 

ble Härkilas Xante IV til Inge Helle med 90,5 poeng. Det var 9 av hundene som gikk til 1.premie. I den innlagte 

klubbkampen med Östsvenska Älghundklubben var det svenskene som gikk av med en klar seier.  De svenske 

hundene fikk anledning til å gå todagersprøve og reiste etter helgen hjem med 3 norske jaktchampionater. 

Endags separat bandhundprøve: Det har vært gått 4 prøver med en 1. og en 2. premie som resultat. 

Fersksporprøve: Det har blitt gått 19 godkjente prøver. 

Blodsporprøve: Det har blitt gått 19 godkjente prøver 

Elgsporprøve: Det har blitt gått 5 godkjente prøver. 

Pr. dags dato har vi 11 godkjente dommere til ettersøk. ( blod og ferskspor ) 

 

Unghundkonkurranse: Også for prøvesesongen 2018 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 pokal til yngste hund som oppnår 1.premie. Disse premiene blir delt ut på årsmøtet.  

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 2018. 

Til slutt vil vi takke alle velvillige grunneiere som stiller sine terrenger til disposisjon for at hundene skal få gått 

jakt –og sporprøver. 

For mer detaljerte resultater vises til klubbens hjemmeside og facebookside. 

 

 



 

 

 

Championater oppnådd av klubbens medlemmer 2018/2019 

 

 

 

Herman Strand jr. B-Tikka   NO38528/15  NJ(L)CH 

Jan Kristiansen  Varg   NO45175/15  NJ(L)CH 

Morten Songe  Fresteåsen’s Birk NO39307/12  NJ(L)CH/NUCH 

Erling Livollen  Kita   NO33164/17  NJ(L)CH 

Øystein Lien  ØS Tass   NO46050/15  NJ(L)CH 

Kristian Fidje  Jegerlivets Ailo  NO41671/17  NJ(B)CH 

Torill Øya  Elgfallet’s C-Pippi NO47754/15  DKUCH 

Lars Johan Skjeggedal Tømmerkoias Bass NO46614/16  NJ(L)CH 

Kristian N Takserås Sigderdammens Bailey NO38291/17   SJ(L)CH 

Alexander Hansen Tømmerkoias Aslan NO55709/15   SJ(L)CH 

Jens Trydal  Drivheia’s Ero  NO40398/15   SJ(L)CH 

Tore Flaten  Bamse   NO52991/14   SJ(L)CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2018 Utstillingskomiteen. 
  

  

 

 

Utstillingskomiteen 20 18 har bestått av: 

  

Leder :Torill Øya  

            Kjetil Eskeland 

            Kåre Sander Nilsen 

  

  

 

Utstillingen ble arrangert på Holt 18. August. 

 

Det var påmeldt 60 hunder i 4 forskjellige raser. I tillegg til 13 valper som fikk sin bedømming! En tapper 

deltager i barn og hund var også et flott innslag. 

 

Dommer for dagen var Oscar Wilhelm Nilssen, og ringsekretær Brit Løite. Sammen med skriver Rannveig 

Haugestøl gikk selve avviklingen veldig greit.   

 

Vind og vær var til tider litt utfordrende, men det meste ble godt fortøyd til slutt. 

 

Uvurderlig hjelp til det tekniske fra Kjell Arild Haugen, samt innsats i sekreteriatet av Kai Åge Kristiansen 

gjør at ting glir greit. Tusen takk til de som bidrog i kiosken.   

  

Dagens best in show ble NO41258/17 R-F Fight, eiere Kjetil Ree og Melinda Frigstad fra Vest Agder. 

  

Øvrige resultater finnes på hjemmesiden til klubben.  

  

Det er arrangert to utstillingstreninger med godt oppmøte.   

  

2019 blir spennende da klubben for første gang skal arrangere to utstillinger, første i Januar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hjemmesiden: 
Hjemmesiden holdes godt oppdatert, og resultater fra prøver og utstilling legges ut så snart resultatet er 

klart. Aktiviteter og innspill mottas.  Takk til Bjørn Ivar Krabbesund som tar seg av denne jobben. 

 

 

 

Facebook:  
 

Klubben minner om vår side på facebook, her kan man legge ut egne bilder fra jakta, hunden eller 

resultater fra prøver. Alt av viktig informasjon blir selvsagt også lagt ut på klubbens hjemmeside slik at også 

de som ikke er på sosiale medier skal kunne følge med. 

På kubbens 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 dommerene 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 facebook - gruppe slik at de kan følge med " live " på jaktprøvene. 

 

 

 

Andre verv i klubben: 
 

Avlskontakt Norsk Elghund Grå: Kjetil Eskeland 

Avlskontakt Jämthund: Ole Arthur Løite. 

Ungdomskontakt: Marte Bakka Haugen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ungdomsmesterskap løshund 2019 og Norsk Mesterskap løshund 2020. 

 

 

Sammen med Vest Agder EHK er vi tildelt begge disse arrangementene. Dette er store og krevende 
oppgaver og planleggingen er allerede godt i gang. Vi trenger mange frivillige til disse prøvene så sett av tid 
og meld dere til tjeneste  allerede nå. 

Det er mange ting som skal på plass før vi starter opp med "generalprøven " for  NM løshund som er 
Ungdomsmesterskapet 16 og 17 september 2019. 

Terrengkomiteen jobber godt og samtlige terreng er under oppsyn frem mot mesterskapet. 

Vi har lokalkjente til hvert terreng, enten som en av våre dommere eller som medlem i jaktlaget som jakter 
i terrenget. 

Begge arrangementer vil avholdes i midten av september. 

Utførlig informasjon vil komme om begge disse stevnene - men vi oppfordrer våre medlemmer til å ta 
kontakt og melde seg på som frivillig hjelper. 

Det er mange oppgaver som skal løses. 

Ta kontakt med  ledelsen i klubben !! 



 

 
 

 
 

Aktivitetsplan for 2019 

 

•         Årsmøte 

•       Blodsporkurs 

•       Bandhundkurs 5-6 mai på Evje. 

•       Skytekveld 

•       Ringtrening 

•       Utstilling 

•       Sporprøver 

•       Ungdomsmesterskap løshund 16 og 17 september.  

•       Jaktprøver  

 

  

 

 

 

 

 

 


