ÅRSBERETNING
FOR
AUST-AGDER ELGHUNDKLUBB 2019

Styret i Aust-Agder Elghundklubb har i 2019 bestått av:

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vararepresentant:
Vararepresentant:

Bjørn Ivar Krabbesund
Kai Åge Kristiansen
Torill Øya
Geir Håland Moe
Kjetil Eskeland
Øystein Storemyr
Halvor Aasbø

Kasserer:
Revisorer:
Valgkomite:

Kjell Arild Haugen
Per Jørgen Eskeland og Brit Brown Løite
Trond Saga, John Tomas Homme og Johannes Helgesen.

Pr. 31.12 hadde klubben 151 medlemmer.

Styremøter:
Det har blitt avholdt 3 styremøter i 2019. Det er behandlet 34 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 26- 28 april på Scandic Hell Hotell i Trøndelag. Klubbens representanter var
Bjørn Ivar Krabbesund og Kai Åge Kristiansen. Det er viktig at klubben stiller med representanter på
disse møtene. Vi har for tiden det antall stemmer som er antallet medlemmer i klubben 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.
 Bjørn Ivar Krabbesund og Kjell Arild Haugen har representert forbundet i Datautvalget ( NPP )
Help-desk for samtlige klubber i landet.
 John Tomas Homme har satt som leder i Lov og Kontrollkomiteen.
 Ole Arthur Løite er medlem i avlsutvalget for jämthunder i NEKF.

Medlemsaktiviteter:
 Skytedag: For klubbens medlemmer på Uvann i Froland den 6.8. Få fremmøtte.
Det skytes på løpende elg og vi kan også fyre av pliktskudd og ta storviltprøven.
 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.

Årsmelding jaktprøveutvalget 2019

Jaktprøveutvalget har i 2019 bestått av:
Kai Åge Kristiansen (leder)
Ole A Løite (rekruttering av dommere, NKK samlaprøva)
Tor Kvifte (prøveleder samlaprøve)
Espen Langmyr (prøveleder samlaprøve)
Kjetil Eskeland (prøveleder 2-dagers separatprøver)
Arnt Ivar Sørensen (prøveleder 1-dags separatprøver)
Bjørn Ivar Krabbesund (prøveleder Ungdomsmesterskapet og alle sporprøver)

I tillegg har Kjell Arild Haugen bidratt med hjelp til dommerutdanning, NPP og DogWeb ++. Han har også vært NKKrepresentant på separatprøvene.

Det har vært avholdt 2 møter i utvalget. Da det ikke har vært endringer i prøvereglene, ble det ikke avholdt egen
dommersamling dette året. Det er også vært en del møter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av
Ungdomsmesterskapet 2019, samt planlegging til NM Løshund 2020.
Det er avholdt forenkla dommermøter etter jaktprøvene.
Klubben har nå 34 autoriserte dommere på løshund og 3 på bandhund. I tillegg er 2 under utdanning (løs).
Det har vært en veldig god prøvesesong, og ALLE påmeldte hunder har fått muligheten til å starte på prøve. I tillegg
har også de aller fleste av de som stod på venteliste, fått muligheten. Værgudene har vært med oss, og vi har hatt
ideelle prøveforhold nærmest hele prøvesesongen.
Om vi tar med de fra vår klubb som dømte under Ungdomsmesterskapet, har vi følgende aktivitet på løshundprøver:
Sum starta hunder: 108 (40 på todagers prøve og 84 på endagsprøve.) Totalt utgjør dette 167 dommerdager, noe,
som også i år, er ny rekord med god margin.
Samlaprøva: 7 hunder startet og 3 gikk til 1. premie. Prøvens beste hund ble Østsibirsk Laika Pan til Bjørn Rydningen
med 171poeng.
Oval helg: I forbindelse med Samlaprøva ble det også gått separatprøver i perioden 14. – 17. november. Vi hadde
hovedkvarter på Heimat, Brokelandsheia. Totalt på disse 4 dagene ble det gjennomført 8 todagersprøver og 15
endagsprøver. Det var satt opp premie til beste poengsum på en dag samt premie til beste unghund. Unghunden
Sigderdammens Emio til Kjetil Eskeland gjorde sine saker utmerket, og kunne reise hjem med begge premiene etter
å ha fått 93 poeng.

1-dags separatprøver: 84 startende med følgende resultater:
1.premie

51(60,7%)

2.premie

7 (8,3%)

3.premie

3 (3,6%)

0 premie

23 (27,4%)

2-dagers separatprøve: 33 startende med følgende resultater:
1.premie

20 (60,6%)

2.premie

2 (6,1%)

3.premie

0 (0%)

0 premie

11 (33,3%)

Høyeste poengsum på endags separatprøve fikk NO44040/15 Arja til Geir Asle Homdal med 94 poeng.
Høyeste poengsum på 2-dagers separatprøve fikk NO30624/18 Veikulåsens O-R Tufsen til Jan Ole Skjulestad med
185,5 poeng

Oggeprøva/Klubbkamp: Pga Ungdomsmesterskapet gikk Oggeprøva prøva ut i år. Angående klubbkamp mot
Östsvenska Älghundklubben, ble denne arrangert i forbindelse med Sørlandsprøva i Vest-Agder EHK. Fra vår klubb
deltok Trond og Lars Saga med NEG Sigderdammens C-Gaus (92poeng og prøvens beste hund) og Bjørn Rydningen
med ØSL Pan, (84 poeng). I januar fikk 3 hunder fra vår klubb starte i Sverige i forbindelse med klubbkamp mot
Östsvenska på deres hjemmebane. Tømmerkoias Bass (Lars Johan Skjeggedal), Bjorliheias Kuling (Tommy Skagestad)
og Tyra (Herman Strand Jr/Preben Lerpold gjorde alle så godt de kunne, men lettbeint elg i kombinasjon med stor
tetthet av villsvin gjorde det vanskelig. Derfor måtte dessverre våre deltakere reise hjem uten premie.

Fersksporprøve: Det har blitt gått 12 godkjente prøver.
Blodsporprøve: Det har blitt gått 26 godkjente prøver
Elgsporprøve: Det har blitt gått 1 godkjent prøve.
Unghundkonkurranse: Også for prøvesesongen 2019/20 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 2019.

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.

Championater oppnådd av klubbens medlemmer 2019/2020

Jan Ole Skjulestad

Veikulåsens O-R Tufsen NO30624/18 NJ(L)CH

Paul Geirmund Kadim

Arja

Torgny Straum

Trollskogens Z-E Frøya NO35025/17 NJ(L)CH

Torstein Myren

Bjorliheias Ailo

NO49007/13 NJ(L)CH

NO33160/17 NJ(L)CH

Herman Strand jr/Preben Lerpold Tyra

NO40616/18 NJ(L)CH

John Helge Aanonsen

Tagg

NO47377/18 NJ(L)CH

Kjetil Eskeland

Sigderdammens Emio

NO40295/18 NJ(L)CH

Tommy Skagestad

Bjorliheias Kuling

NO35135/18 NJ(L)CH

Kjetil Eskeland

Sigderdammens Emmi NO40299/18 NJ(L)CH

Torill Øya

Elgfallet's C-Pippi

NO47754/15

Jo Åsmund Sandåker

Drivheia's Erla

NO40408/15 NJ(L)CH

Kristian Fidje

Jegerlivets Ailo

NO41671/17 NUCH

Espen Langmyr

A.F. Elgkronas BALTO

NO40756/18 NJ(L)CH

Bjørn Rydningen

Pan

NO36310/15 NJ(L)CH

Geir Asle Homdal

Arja

NO44040/15 NJ(L)CH

Terje Lia

Vatnebu`s C-Siko

NO46825/18 NJ(L)CH

Trond Saga

Sigderdammens G-Gaus NO38946/17 NJ(L)CH

Alf Lindtveit

Bonnie

NO44731/14 NJ(LCH

Finn Tore Homme

Trollskogens Z-r Rex II

NO36761/15 NJ(L)CH

Torbjørn Mykland

Setesdalens Troll

NO33061/18 NJ(L)CH

INTUCH,
C.I.B/C.I.E

UM/NM

Agderklubbene har i 2019 arrangert Ungdomsmesterskap for løshund, og i 2020 skal vi arrangere NM
løshund. Ungdomsmesterskapet skulle vært arrangert i september, men på grunn av hundesykdommen
som herjet på denne tiden, så måtte mesterskapet utsettes, og det ble arrangert 12. november.
Samlingsplass var på TrollAktiv nord for Evje, og det stilte 17 hunder. Vi har hatt en fantastisk fin
prøvesesong, men akkurat på dette tidspunktet fikk vi temmelig mye snø, og det ble tøft for mange
hunder. Vinneren av mesterskapet ble Kyttäkylän Ronja med Erik Linnerud fra Hadeland Elghundklubb.
Ronja er altså en NEG tispe og gikk i et av områdene med mest snø, så snøen var tydeligvis ingen
hindring. Poengsummen var 94.
Som en av arrangørklubbene kunne vi starte med 2 deltakere, og vi gratulerer Elin Ellingsvik Vegerstøl og
Trollskogens Z-E Frøya som med 79,5 poeng kom på en flott 5. plass.
Olav Magne Føreland og Koimyras Buni var ikke så heldige, da de ikke fant elg denne dagen
og ble nr 16.
Til høsten (15-16 september) skal vi arrangere NM løshund. Dette er et stort arrangement med inntil 30
hunder på 2-dagers prøve. Her vil vi ha bruk for mere hjelp, og arbeidet med planleggingen er godt i
gang.
Når det gjelder det økonomiske, så har vi inngått avtaler med mange lokale sponsorer, og avtalene er for
begge mesterskapene. Dette er en stor trygghet, og vi retter en stor takk til våre gode støttespillere.
Takk også til alle som har bidratt med sin dugnadsinnsats under UM.
Vi er avhengig av gode terreng, og også til høsten kommer vi til å bruke terreng fra hele
aktivitetsområdet vårt. Mange takk til velvillige grunneiere!

Årsmelding utstillingskomiteen 2019

Utstilling Evje 26.januar 2019

Utstillingskomiteen besto av Torill Øya Aust Agder og Kurt Andersen Vest Agder.
For første gang inviterte de to agderklubbene til en felles vinterutstilling. Denne ble avholdt i ridehallen på
Syrtveit ridesenter, Evje.
Det var påmeldt over 70 hunder til ordinær bedømmelse, og 10 valper til valpeshow. Dommer for dagen var
Kjell Øybakken og ringsekretær Brit Brown. Takk til alle som satte av dagen i snøværet både for å stille ut
hunden, og hjelpe til med avviklingen av arrangementet. Dette ble så vellykket at vi håper dette kan bli en
utstilling som er kommet for å bli.
Gratulerer til alle de premierte.

Resultater ligger ute på klubbenes hjemmeside og facebookside.

Utstilling Holt 17.august 2019

Utstillingskomiteen besto av Torill Øya, Kjetil Eskeland, Beate Geitle m.flr.
Dommer for dagen var Arild Berget, som sto for stødig og rettferdig dømming. Ringsekretær var Brit
Brown og skriver Rannveig Haugestøl.
Det var påmeldt 73 hunder til ordinær bedømmelse, og det var 13 valper som fikk sin bedømmelse.
Bedømmelsen blir nå gjort online, og dette fungerer svært bra, og letter det administartivet arbeidet med
utstillingen mye. Likevel er det noe arbeid, og vi takker Kjell Arild Haugen som alltid bistår med det
tekniske!
Gratulerer til alle de premierte!

Resultater ligger ute på klubbens hjemmeside og facebookside.
Et skikkelig uvær satte en demper på dagen. Men Morten Songe stilte opp med mange flotte telt, slik at de
fleste fikk stått noenlunde tørt det meste av dagen. Tusen takk!
Takk til Tvedestrand videregående skole for at vi får låne plassen på Holt!

Høstlotteriet.
Vi retter en stor takk til Arnt Ivar Sørensen og Kjetil Eskeland som har stått som ansvarlige for høstens
lotteri, trukket på under samlaprøven i Gjerstad. Det genererte gode inntekter til klubben.
Gevinstene er levert samtlige vinnere.

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.

Aktivitetsplan for 2020
•

Årsmøte

•

Blodsporkurs

•

Bandhundkurs

•

Skytekveld

•

Ringtrening

•

Utstilling

•

Sporprøver

•

Norgesmesterskap løshund 15 og 16 september.

•

Jaktprøver

