Styret i Vest-Agder elghundklubbs årsberetning for 2016
Vest-Agder Elghundklubb avholder sitt årsmøte 16.02.2017, i Spiseriet på Vigeland.
Innkalling til årsmøte ble sendt alle medlemmene på postkort en måned før årsmøtet.
Ved utgangen av 2016 hadde klubben 138 medlemmer, 4 husstandsmedlemmer og 3
æresmedlemmer, totalt 145 personer. På årsmøtet i 2016 ble Kurt Andersen valgt som leder.
Svein Terje Orthe og Jon Erling Skåtan ble styremedlemmer og John Thomas Roland og
Georg Staddeland ble valgt som varamedlemmer til styret. Nestleder Kristian Hestvåg og
styremedlem Erik Skogen var ikke på valg.
Det er i år gjort en jobb med hjemmesiden slik at den nå fungerer som klubbens viktigste
informasjonskanal. Hjemmesiden, sammen med klubbens facebookside, gjør at kontakten
mellom styret og medlemmene nå kan fungere som det skal.
Ekstraordinært RS ble avholdt 14.03. for å få avgjort Egmontsaken. Der deltok leder og Erik
Skogen. Til RS på Gardermoen 30. april ble leder og Jon Erling Skåtan sendt. Leder har også
vært på to ledermøter arrangert av Forbundsstyret.
Styret har vært samlet til 6 styremøter.
På vårens miljø- og ringtreninger som var fire ganger før klubbens utstilling og tre ganger før
VAJFF sin utstilling, var det 15-20 hunder. På klubbens utstilling på Kloster 05.05. var O. W.
Nilsen dommer. Det var påmeldt 49 hunder og Elgfallets C-Pepsi til Torill Øye/Tor Kvifte
ble utstillingens beste.
Det ble arrangert medlemskveld på Jakt og Friluft på Stoa 15.05. i samarbeid med Aust-Agder
Elghundklubb, der ca. 50 medlemmer fra begge klubber fikk spesialpriser i butikken og C. G.
Cadim fortalte om foring av hunder. Over 60 personer møtte opp da klubben markerte 25 års
jubileet 19.06. med en familedag hos Vidar Løge på Harkmark. 28.01.2017 arrangerte de to
klubbene elghundseminar med vekt på avl, i Froland Verks lokaler. På klubbskytingen 12.08.
vant Jarl Abrahamsen vandrepremien for tredje gang og dermed til odel og eie.
Før prøvesesongen arrangerte Forbundet felles dommermøte på Brokelandsheia, for klubbene
i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark elghundklubber. Målet med møtet var lik tolking av
løshundreglene. Gjennom prøvesesongen var det tre dommermøter.
Klubbens representant i NM for løshund i Vestfold/Telemark var NORD J(L)CH Jaktvollens
Rocky og eier Sven Einar Tonstad samt dommer Tormod Glesne. Rocky hadde ikke turen på
sin side og endte på en 25. plass. På den endags Oggeprøven greide klubbene bare å stille med
14 dommere og noen hunder måtte derfor avvises. Alle hundene kom i elg og 12 ble premiert.

Vinner av prøven ble R-F Ronja, eier Martin Hellestøl, med hele 96 poeng. På 2-dagers
Sørlandsprøven stilte 8 hunder og 7 gikk til premie første dag og 4 av disse ble premiert også
på dag 2. Prøvens beste hund ble Mayla til Geir Ole Bakke. Det er gått 32 separate
endagsprøver og 24 av disse gikk til premiering. Det er gått 9 separate todagersprøver og 7 av
disse gikk til premiering. Totalt har klubbens dommere dømt elghunder på løshundprøver i 73
dager og i 56 av disse dagene gikk hunden til premiering. Det er dømt 28 hunder på blodspor
og 35 hunder på ferskspor. Klubben har i året som har gått, utdannet fire nye løshundommere
og tre ettersøksdommer. Klubbens medlemmer har tatt 27 championattitler med 15 av sine
hunder siden årsmøtet i 2016. Dett er følgende eiere, titler og hunder:
Alexander Hansen, N(L)JCH Kenay, Andre Andersen med DUCH NORDUCH
INTUCH Mettamiahen Hemmo, Eivind Eigebrekk med NVCH Dino av hjortedyra, Erik
Skogen med N(L)JCH SJCH Trollskogens D-V Dolly og N(L)JCH Øs Baltus, Jon E. Skåtan
med FIJCH SJCH NORDJCH Øs Syrran, Jonny Snemyr med N(L)JCH Varg, Kjetil Ree
med N(L)JCH NUCH Gokstadhaugen`s Tira, Kristoffer Wremer, N(L)JCH SJCH Storm,
Ragnar Skeie med N(L)JCH Trollskogens D-V Topsy, Roy A. Egenes med N(L)JCH
Kleggelia`s Markko, Sven T. Orthe med N(L)JCH NUCH Sandungskalvens Diesel, Tommy
Ågedal med N(L)JCH Niskankosken Liro, Vidar Løge, N(L)JCH FIJCH SJCH NORDJCH
NVCH Veikulåsens P-T Bull, Ånund Flaat med N(L)JCH Trollskogens Nt-Sisu.
Styret har i år vedtatt å utvide med flere klasser i klubbkonkuransen om «Årets hund». Denne
konkuransen omfatter nå: Årets løshund, Årets Bandhund, Årets unghund, Årets yngste hund
med 1. premie og Årets kull/oppdretterprisen.
En spesiell takk går til Tormod Glesne for den flotte jobben han i svært mange år har gjort
som klubbens kasserer. Takk også til Jon Erling Skåtan som har fått hjemmesida vår opp å gå
og fylle denne med stoff fortløpende samt for arbeidet med elghundseminaret. Takk til
Kristian Hestvåg som prøveleder jaktprøver og Rune Johnsen som NKK representant. Takk til
Ragnar Skeie/Erik Skogen som prøveleder blod- og ferskspor og Kristian Hestvåg som NKK
representant. Takk til alle som bidro til at utstillingen på Kloster ble vellykket. Takk også til
de som stilte på ringtrening med kaffe og kaker og til Torild Løge og hennes hjelpere som
arrangerte jubileumsdagen på Harkmark. En stor takk går også til alle som har stilt med
prøveterreng i år. Gode prøveterreng er grunnlaget for at prøvesesongen ble en av de beste i
klubbens historie.
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