
Styrets årsberetning for 2015. 

Vest-Agder Elghundklubb (VAEHK) holder sitt 26. årsmøte torsdag 18. februar på Spiseriet i 

Vigeland kl 1900. 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for 2015 er invitert til årsmøtet med 

derpå-følgende middag. 

Ved utgangen av 2015 var det 129 registrerte medlemmer og 3 husstandsmedlemmer 

På årsmøtet for 2014 ble Sven Terje Orthe valgt som formann. Kurt Andersen og Steffen 

Fidjeland ( 1 år )  ble valgt inn i styret.  Varamenn ble Truls Kåfjord og Ole T. Hjemlestad.  

RS 2014 ble avholdt på Thon Airport Hotell, Gardermoen. 9 mai 2015. Fra V-AE møtte Erik 

Skogen og Kurt Andersen. 

Vi har hatt 5 styremøter i 2015.   

Våren 2015 hadde vi 5 kvelder med ringtreninger i Marnardal.  

 6 mai arrangerte vi samla blodsporprøve på Harkmark det var påmeldt 12 hunder. Vinner 

ble Floss til Anne Lill Brandsvoll.  Vi retter en stor takk til dachhundklubben og familien Løge 

for all hjelp til sporlegging og rammen rundt prøven 

På vår utstilling på Kloster Gård i Holum 29. mai var det 41 påmeldte hunder. Dommer var 

Bjørn Bjerketvedt og beste hund ble NEG Gokstadhaugen`s  Lotus til Irene Sørum 

Det ble avholdt klubbskyting på Kvinesdal viltmålbane 14 august. Klubbmester ble Knut 

Nome.  

På 2-dagers samla prøve var det 2 påmeldte hunder, Radar til Thomas Åsen fikk 1. premie. 

På 2 dags separat prøve var det påmeldt 9 hunder, 4 starta 2 fikk førstepremie.                                                                                 

På 1 dags separat prøvene var det 24 påmeldte hunder til 1-dags prøve, 21 startet. Det var 

10 hunder som fikk 1.premie, en 2.premie og en 3 premie. 

 Gode prøveterreng er en mangelvare og styret oppfordrer medlemmene på de sterkeste til 

å hjelpe med terreng. 

28 hunder gikk til blodsporprøven og 26 gikk opp til fersksporprøve. Her må medlemmene 

huske at for å gå 2-dagers prøve så må hunden ha godkjent fersksporprøve. 

Klubben har gjennomført 2 dommersamlinger i forbindelse med nye jaktprøveregler og en 

sammen med Aust Agder EHK. 



Oggeprøven i samarbeid med Aust Agder EHK ble avholdt på Oggevatn lørdag 28.11.2015. Det 
var påmeldt 18 hunder til 1-dags prøve. Vest Agder stilte med 10 dommere / settedommere. 
7 hunder fikk 1 premie ( alle fra VAEHK ) og 3 fikk 3 premie. 

Hjemmesiden vår finner dere på www.v-aehk.com.  Siden er ny og det gjenstår en del arbeid 

med å oppdatere denne. Vi prøver etter beste evne å oppdatere sidene med aktuelt stoff, 

men trenger stoff også fra dere. 

Styret vil takke Tormod Glesne for den flotte jobben han gjør som kasserer for klubben. En 

stor takk til Kurt Andersen for den gode innsatsen han la ned for at utstillingen på Kloster 

gård ble så god! 

Så en takk til Erik Skogen, Sven Tveit og Kristian Hestvåg for arbeidet med sporprøvene og   

jaktprøvene. 

 

Styret i Vest-Agder Elghundklubb 2015 

Sven Terje Orthe, formann 

Kristian Hestvåg, nestformann 

Steffen Fidjeland, Styremedlem 

Kurt Andersen, Styremedlem 

Erik Skogen, Styremedlem 

Truls Kåfjord, varamann 

Ole T. Hjemlestad, varamann 

  

 

http://www.v-aehk.com/

