ÅRSBERETNING
FOR
AUST AGDER ELGHUNDKLUBB 2013
Styret i Aust Agder Elghundklubb har i 2013 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
Kai Åge Kristiansen

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 152 medlemmer.

Styremøter
Det har blitt avholdt 4 styremøter i 2013. Det er behandlet 26 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.

Representasjoner
RS 2013 ble avholdt på Gardemoen i mai. Torill Øya, Kjell Arild Haugen og Knut
Asbjørn Kjølnes 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:
I år hadde vi en skytekveld på Uvann 14. mai. Her var ca 15 fremmøtte, vi har plass
til mange flere. Det er her muligheter for å skyte prøveskudd til storviltprøven, samt
skyte opp dersom man ønsker det. Banen med løpende elg er også åpen, god
trening før jakta!
Vi avholdt også et meget uformelt klubbmesterskap i elgbaneskyting. Arnt Ivar
Sørensen trakk det lengste strået etter omskyting.
-Praktisk kurs i blodspørlegging:
Klubben inviterte til blodspor/ettersøkskurs i Mai. Kåre Sander Nilsen hadde sagt seg
villig til å holde dette. Det var 14 stykker som møtte opp, og vi fikk en fin innføring i
regler rundt sporprøver, praktisk gjennomgang av sporlegging, samt noen rekrutter
som fikk prøvd seg for første gang. En vellykket kveld vi håper kan gjentas til våren
igjen.
-Utstillingstrening:
I forkant av utstillingen inviterte vi til ringtrening. Det var gledelig å se at hele 23
ekvipasjer kom, samt noen supportere. Tips og råd ble delt ut, og for alle hundene
kunne vi se at dette er nyttig før en utstilling.

U-NM Løshund
Marte Bakka Haugen deltok i Ungdomsmesterskap i Løshund. Hun stilte med sin fars
NEG Klosterkollens Tiko. Blant uttatte hunder fra hele landet tok de en svært flott 2.
plass med hele 95,5 poeng. Vi gratulerer!

Utstilling 2013
Årets utstilling ble arrangert på Holt 24. August. En solskinnsdag gjorde nok en gang
utstillingen til en suksess. Dommer for dagen var Bjørn Bjerketvedt, han gjorde en
strålende jobb med over 60 ekvipasjer med stort og smått. Han ledet også barn og
hund med stødig hånd.
BIS Jämthunden Sandungskalvens Sorbus og eier Jannicke M Røhmen. Nr 2
NEG Vamyras M-D Lukas og eier Dag Jensvoll. Gratulerer så mye til vinnerne.
Øvrige resultater og bilder fra dagen ligger på klubbens hjemmeside.
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 utstillingskomite som kan planlegge å

gjennomføre utstillingen, sammen med representanter fra styret. Matsalg og lotteri
med flotte premier gav igjen en slump penger til kassa!
Hyggelig var det også at Tvedestrandsposten dukket opp. Vi fikk en flott reportasje i
avisen, med fine bilder.

Hjemmesiden
Hjemmesiden holdes godt oppdatert, og resultater fra prøver og utstilling legges ut så
snart resultatet er klart. Takk til Bjørn Ivar Krabbesund som tar seg av denne jobben.

Facebook
Klubben har fått egen side på facebook, her kan man legge ut egne bilder fra jakta,
hunden, valpen, eller resultater fra prøver. Mange følges oss der, bidra gjerne! Alt av
viktig informasjon blir selvsagt også lagt ut på hjemmesiden for de som holder seg
unna sosiale medier.

Championater 2013
Følgende hunder har oppnådd championat I 2013.
Vi gratulerer!
SJ(L)CH
NUCH
NUCH
NUCH
N(J)CH
N(J)CH
N(J)CH

Høgåsknappen`s Rambo
Klosterkollen`s Tiko
Verdalsskogen`s Fanta
Black Tiga av Harvehaugen
Felix
Grytosen`s Stagg
Høgåsknappen`s Moffi

NO42622/10 John Tomas Homme
NO35133/11 Kjell Arild Haugen
NO38332/11 Roger Grøtan
NO35189/10 Thor Erik Nilssen
12583/06
Sven Magne Sveigane
NO40510/12 Erling Livollen
24763/07
Johannes Helgesen

Årsmelding fra Jaktprøveutvalget - 2013
Jaktprøveutvalget har i 2013 bestått av følgende:
Kjell Arild Haugen (leder)
Ole A Løite (prøveleder separatprøver)
Kai Åge Kristiansen (prøveleder samla prøve)
Trond Saga (prøveleder separatprøver)
Bjørn Ivar Krabbesund (prøveleder alle sporprøver)
Arnt Ivar Sørensen (prøveleder samla prøve)
Det har vært avholdt 3 møter i utvalget og avholdt en dommersamling på Holt
Landbruksskole. I tillegg har blitt avholdt kurs for samtlige dommere som skal dømme
etter de nye prøvereglene.

Det er avholdt dommermøte etter samla prøva i november og dommer-møte for
resten av prøvene i midten av januar. Klubben har nå 24 autoriserte dommere,
hvorav 3 som gikk som aspiranter høsten 2013.
Men unntak av 3 hunder som skulle stilt på prøve i januar (etter at snøen kom), så
har samtlige påmeldte hunder fått tilbud om å starte og de aller fleste har vært ute.
2013 var det første året vi dømte etter de nye nordiske prøvereglene. Prøveregler og
skogskort har fungert meget bra, men det har vært store problemer med
registreringssystemet.
Klubben arrangerte følgende prøver:


Fersksporprøve
Det ble gått 21 fersksporprøver. Samtlige fikk bestått.
 Blodsporprøve
Det ble gått 18 godkjente blodsporprøver.
 Elgsporprøve
Det ble gått 5 elgsporprøver og alle er bestått.
 To-dagers samlet løshundprøve
Prøva ble i år arrangert 16. og 17. november Vi brukte for 7. året på rad
Solmo-hytta ved Mo i Vegårshei som base. Prøveterrengene var både i
Vegårshei, Gjerstad og Tvedestrand kommuner.
Det stilte 6 hunder på prøva og 3 av disse gikk til 1 premie og resten ble
upremiert. Høyest poengsum hadde NEG Felix til Sven Magne Sveigane med
166,5 poeng.


Èn- og to-dagers separat løshundprøve
Det stilte 26 hunder på en-dags separat-prøve og resultatene ble slik:
1 pr.:
16 stk.
2 pr.:
4 stk.
3 pr.:
0 stk.
0 pr.:
6 stk.
Det stilte 8 hunder på to-dags separat-prøve og her ble resultatene slik:
1 pr:
5 stk
0 pr:
3 stk

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 2013.
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 resultatlistene som ligger på klubbens
nettsider (www.aa-ehk.no) .

