ÅRSBERETNING
FOR
AUST-AGDER ELGHUNDKLUBB 2020

Styret i Aust-Agder Elghundklubb har i 2020 bestått av:

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

Bjørn Ivar Krabbesund
Kjetil Eskeland
Torill Øya
Hege Homme
Kristian Fidje
Geir Atle Gauslå
Kristian N. Taxerås

Kasserer:
Revisorer:
Valgkomite:

Kjell Arild Haugen
Helge Sines og Brit Brown Løite
John Tomas Homme, Johannes Helgesen og Sigurd Føreland

Pr. 31.12 hadde klubben 182 medlemmer.

Styremøter:
Det har blitt avholdt 3 styremøter i 2020. Det er behandlet 37 saker. I tillegg til møtene har det vært en del
aktivitet på mail og telefon.
Korona viruset har lagt en demper på alle aktiviteter dette året, mye har vært usikkert, og mye har blitt
avlyst, vi er nå i februar 2021 og kan nok se frem mot lysere tider men det går nok mange måneder før vi er
på et normalt nivå.
Vi har et svært oppegående og aktivt jaktprøveutvalg og utstillingskomité, noe som letter styrets arbeid og
gir de inntektene som vi driver klubben for.

Representasjon:
• RS 2020 ble avholdt 5 september på Thon Airport Hotell Gardermoen. Klubbens representanter var
Bjørn Ivar Krabbesund og Ole Arthur Løite. Det var forut for RS mye turbulens i FS og det var til slutt
11 klubber ( inkl. AAEHK ) som krevde ekstraordinært årsmøte innen august/september, FS
besluttet da å avholde et ordinært RS den 5 september. Dette resulterte i at hele FS- styret ble
skiftet ut grunnet manglende tillit. Det nye styret har når dette skrives gjort en fantastisk jobb,
organisasjonen er blitt gått gjennom fra A til Å og rekonstruert, vi har stor tro på at FS nå legger et
korrekt grunnlag organisasjonsmessig og blir en åpen og god organisasjon som vi er tilknyttet. Vi
hadde flere saker på dagsorden fra vår klubb og de fleste ble vedtatt, Championat regler ble flyttet
til RS 21 for å være tidsriktig med øvrig regelverk. Nordisk samarbeid er gjenopplivet og det skal
satses videre på datasamarbeid og likelydende prøveregler.
Det er viktig at klubben stiller med de representanter vi kan stille med på disse møtene. Referat
finnes på elghundforbundets hjemmeside og klubbens facebookside.
• Kjell Arild Haugen har vært leder av Løshundkomiteen i NEKF.
• John Tomas Homme har satt som leder i Lov og Kontrollkomiteen i 2020.
• Ole Arthur Løite har vært medlem i avlsutvalget for jämthunder i NEKF.
• Ole Arthur Løite ble også valgt inn som ny leder i Lov og Kontrollkomiteen.

Medlemsaktiviteter:
• Skytedag: Ikke avholdt grunnet korona situasjonen.
• Utstillingstrening: I uken før Holt utstillingen inviterte vi til ringtrening. Det møtte 15 hunder med
førere som fikk god hjelp og trening av Torill, dette er jo noe vi trenger både 2 og 4 beinte.

Årsmelding jaktprøveutvalget 2020

Jaktprøveutvalget har i 2020 bestått av:
Kai Åge Kristiansen (leder og registrering av prøveresultater)
Ole A Løite (rekruttering av dommere, NKK samlaprøva, NKK alle sporprøver)
Kjell Arild Haugen (NKK separatprøver, registrering av prøveresultater)
Espen Langmyr (prøveleder samlaprøve)
Kjetil Eskeland (prøveleder 2-dagers separatprøver)
Arnt Ivar Sørensen (prøveleder 1-dags separatprøver)
Bjørn Ivar Krabbesund (prøveleder NM Løshund, bandhund og alle sporprøver)

Det har vært avholdt 2 møter i utvalget. Pga Covid -19 ble det ikke avholdt egen dommersamling dette året. Det har
også vært en del møtevirksomhet i forbindelse med 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 3 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 NM Løshund 2020, har våre dommere utført totalt 139
dommerprøvedager
Sum starta hunder klubbens egne prøver: 107 (26 på todagers prøve og 81 på endagsprøve.) Totalt utgjør dette 133
dommerdager, noe vi skal si oss veldig godt fornøyd med.
Samlaprøva: 6 hunder startet og 4 gikk til 1. premie. Prøvens beste hund ble Norsk Elghund Grå N-C Frøya til Emil
Lillengen Haug med 174,5 poeng
Oval helg: I forbindelse med Samlaprøva ble det også gått samla endags prøve i perioden 14. – 17. november. Pga av
smittevern ble det ikke noe felles samlingspunkt for dommere og hundeførere. Det ble gjennomført forenkla
dommermøte etter prøvene. Totalt på disse 4 dagene ble det gått 11 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 NEG Sansa og
Øystein Vågsnes med 92 poeng. Beste unghund ble Torvspetsen’s A-V Bajas til Morten Johan Danielsen med 88
poeng.

1-dags separatprøver: 70 startende med følgende resultater:
1.premie

47

(67,1%)

2.premie

4

(5,7%)

3.premie

2

(2,9%)

0 premie

17

(24,3%)

2-dagers separatprøve: 20 startende med følgende resultater:
1.premie

13

(65,0%)

2.premie

0

0%)

3.premie

0

(0%)

0 premie

7

(35,0%)

Høyeste poengsum på endags separatprøve fikk NO48410/18 - Marry til Morten -Tanum med 95,5 poeng.
Høyeste poengsum på 2-dagers separatprøve fikk NO41994/19 - Sigderdammens F-Scott til Alf Eivind Myren med
186 poeng

Oggeprøva/Klubbkamp: Pga NM Løshund,gikk Oggeprøva prøva ut også i år. Foreløpig uvisst om den kommer til å
fortsette i nåværende form.

Fersksporprøve: Det har blitt gått 27 godkjente prøver.
Blodsporprøve: Det har blitt gått 15 godkjente prøver
Unghundkonkurranse: Også for prøvesesongen 2020/21 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.
Beste unghund: 1. Sigderdammens F-Scott, Alf Eivind Myren 95 poeng
2 A-Storm, Ole Ingolf Saga 92 poeng
3. Kvassåsens A-A Lotta, Bjørn Erik Helleland 91,5 poeng
Yngste jaktpremierte: Bergsplassen’s Gunvald, Krister Slåttun 75,5 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 2020.

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. Nytt av året er at alle skogsprotokollene
fra sesongens prøver nå er å finne på dogweb.

Championater oppnådd av klubbens medlemmer 2020/2021

NJ(L)CH
NUCH

Sigurd A Stalleland Hirvi

NO47379/18

Knut Arne Selaasdal Drivheia's D-Kira

NO34058/18 NJ(L)CH

Torill Øya

Elgfallet's C-Pippi

NO47754/15 SUCH

Sigurd Føreland

Bolt

NO39324/18 NJ(L)CH

Steinar Furre

Brumm av Raudberget NO31284/15 NJ(L)CH

Hege Homme

Vatnebu’s Chakka

NO46822/18 NJ(L)CH

Årsmelding utstillingskomiteen 2020

18.Januar ble Agderutstillingen avholdt på Evje. Dette er et samarbeid mellom Aust og Vest
Agder elghundklubber. Ridehallen på Syrtveit har vist seg å være ypperlig til formålet.
Utstillingskomiteen besto av Kurt Andersen fra VAEHK og Torill Øya fra AAEHK.
Det ble bedømt 76 hunder i ordinære klasser, og 4 valper fikk bedømmelse. Dommeren for dagen
Nils Erik Haagenrud, brukte god til på å begrunne premiegraden til alle sammen.
Dagens beste hund ble NES NO41058/17 Nj(b)ch N VCH Rocky, eier Berit Helland. Denne fikk
forøvrig sitt utstillingschampionat i dag. Gratulerer så mye!
Gratulerer så mye til alle deltagere.

Det ble holdt ringtrening uken før Holt-utstillingen med 15 deltagere.

Holt utstillingen ble gjennomført med coronarestriksjoner og forhåndsregler.
Dommer for dagen var Siv Sandø
Ringsekretær Brit Brown.
Utsillingskomitee Kjetil Eskeland, Beate Geitle og Torill Øya.
Teknisk hjelp Kjell Arild Haugen

Det ble bedømt 74 hunder, 5 forskjellige raser. Det ble ikke avviklet valpeshow denne gangen.
BIS Ble neg NO47377/18 Tagg
Fyldig resultatliste på klubbens hjemmeside og facebook, samt dogweb.
Gratulerer til alle deltagere!
Utstillingen ble en flott dag, selv om folket ikke fikk være igjen og se på andre. Med et tidsskjema
som var strengt og ufravikelig var folk positive og forståelsesfulle for at det måtte være slik i år. Vi
opplevde likevel at alle var blide, flinke til å holde avstand og følge retningslinjene. Tusen takk til
alle gode medhjelpere/frivillige uten dere hadde det ikke gått Med et smil tok alle et tak med klut
og sprit, registrering og veiledning.

For komiteen
Torill Øya

Hjemmesiden:
Hjemmesiden er vrien å oppdatere for tiden, den versjonen som vi har i dag er på vei ut og det jobbes med
å etablere en ny hjemmeside, målet er å åpne denne 1.3.21.
Aktiviteter og innspill til den nye siden mottas. Takk til Bjørn Ivar Krabbesund som har tatt seg av den
gamle hjemmesiden i flere år.

Facebook:
Klubben minner om vår side på facebook, her kan man legge ut egne bilder fra jakta, av 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 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 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.

Norgesmesterskapet 2020
I sammen med Vest-Agder Elghundklubb så arrangerte vi Norgesmesterskapet for Løshund 14-17 september
i år, med 15. og 16. som prøvedager.
Norgesmester ble Norsk Elghund Grå «Ero av Gausbu» til Olav Willy Eriksen fra Telemark Elghundklubb.
Det stilte 25 hunder fra hele landet.
Dugnaden
Både NM 2020 og UM 2019 var veldig omfattende arrangement og krevde mye dugnadsinnsats. Veldig
mange av våre medlemmer har på en eller annen måte bidratt for å dra dette i land. Vi har brukt terreng i
store deler av landsdelen, og det var et viktig forarbeid i flere år i forkant for å plukke ut de beste terrengene.
Så og si alle hunden på begge mesterskapene fant elg, så dette viste at forarbeidet var en viktig
suksessfaktor.
I tillegg til arbeid for å finne gode terreng, så har vi hatt kjentmenn med på prøvedagene i alle terreng, og
mange av våre medlemmer har dømt hunder. Det har også vært mange medlemmer involvert i tilrigging og
under selve arrangementet.
Samlingsplass
Vi har brukt TrollAktiv nord for Evje som samlingsplass til begge arrangementene. Dette har vært en helt
ideell løsning for vårt formål, og vi er veldig godt fornøyde med både stedet og med servicen vi har fått her.
Tilbakemeldingen fra deltaker har også vært entydig positiv.
Selv om 2020 var preget av Covid-19, så var her plass til å gjennomføre et svært godt arrangement innenfor
gjeldende restriksjoner.

Økonomi
Arrangementene har samlet hatt en kostnadsramme på ca. kr 360.000,For små klubber der mesteparten av aktivitetene er basert på dugnad, så er dette mye penger. Men deltakerne
har betalt sine egenandeler, og vi har fått veldig god hjelp fra lokalt næringsliv på sponsorsiden både i ren
støtte og spesielt til premier.
Støtte fra Norske Elghundklubbers Forbund og fra Setesdal Regionråd har bidratt til vi kommer ut av
arrangementene med et greit overskudd, slik at begge arrangørklubbene har litt igjen for den store
dugnadsinnsatsen. Dette kan i neste omgang bidra til å styrke våre aktiviteter med prøvevirksomhet og
utstillinger. Dette er med på å bedre kvaliteten på hundene og å utdanne lovpålagte ettersøksekvipasjer for
trafikkskadd og skadeskutt vilt.

3 hunder fra Aust-Agder Elghundklubb
Fra vår klubb stilte det denne gangen 3 hunder. Vi har normalt kvote på en hund, men vi hadde en ekstra
som arrangørklubb, og så hadde vi tittelforsvarer fra forrige NM.
Fra vår klubb stilte:
- Tømmerkoias Bass (Jämthund) til Lars Johan Skjeggedal stilte som tittelforsvarer. Hadde en svært
lettbeint elg dag 1, men hadde beste poengsum dag 2, og endte til slutt på 10. plass.
- Sigderdammens Emio (NEG) til Kjetil Eskeland hadde en svært god dag 1, men kom ikke for elg dag
2 og endte på 17. plass.
- Setesdalens Troll (NEG) til Torbjørn Mykland hadde en bra dag 1, men kom ikke for elg dag 2, og
endte til slutt på 19. plass.
Takk for all hjelp
Klubben vil takke både funksjonærer, kjentmenn, og alle andre involverte for en fantastisk innsats. Takk
også til alle velvillige grunneiere som stilte grunn til disposisjon.
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra hele landet!

Aktivitetsplan for 2021
•

Årsmøte

•

Blodsporkurs

•

Bandhundkurs

•

Skytekveld

•

Ringtrening

•

Jubileumsutstilling 30 år.

•

Jubileumsfest 30 år.

.

Dommersamling

•

Sporprøver

•

Jaktprøver

