
                                                            

 

Styret i Vest-Agder elghundklubbs årsberetning for 2018 
 

Vest-Agder elghundklubb avholder sitt årsmøte 15.02.2019 på Kvåstunet. Innkallingen til 

årsmøtet ble sendt til alle medlemmer på postkort.  

 

Ved utgangen av 2018 hadde klubben 167 medlemmer, inklusiv 4 husstandmedlemmer og  3 

æresmedlemmer. På årsmøtet 2018 deltok ca. 45 stk og Kurt Andersen ble gjenvalgt som 

leder. Sekretær Jon Erling Skåtan ble gjenvalgt som styremedlemm. Svein Arne Hillestad ble 

valgt inn som nytt styremedlem for Sven Terje Orthe som ikke tok gjenvalg. John Thomas 

Roland og Georg Staddeland ble gjenvalgt som 1. og 2. varamedlemmer til styret.  

 

Til RS på Gardermoen, ble leder og Erik Skogen sendt. Leder var også på et ledermøte 

19.01.2019 på Gardermoen. 

 

Kommunikasjon med klubbens medlemmer skjer gjennom klubbens facebookside og 

hjemmesiden. Denne kommunikasjonen er grunnleggende viktig for at medlemmene skal ha 

mulighet for å følge med på hva som skjer og føle tilhørighet til klubben. Klubben opplevde i 

2018 at hjemmesiden ble hacket og siden har derfor mot slutten av året bare vært delvis 

oppdatert. Det jobbes med å etablere en ny hjemmeside som også er tilrettelagt for at våre 

sponsorer skal få eksponert seg.  

 

5. og 6. mai ble klubbens første bandhundkurs avholdt i samarbeid med Aust-Agder 

elghundklubb og med hjelp av instruktør fra Telemark. I 2018 ble klubbens første 

bandhunddommer, Eivind Eigebrekk fra Mandal, ferdig utdannet. To personer til har startet 

på utdanningen. Det er klubbene i Telemark og Hordaland som velvillig har bidratt til dette. 

Bandhundmiljøet i klubben er nå i ferd med å etablere seg og har flere entusiaster som kan 

drive denne virksomheten framover 

 

Klubben arrangert arbeidsvarslingkurs og ettersøk, videregående. Ragnar Skeie og Kristian 

Hestvåg var instruktører. 

 

På klubbens miljø- og ringtreninger, som var seks ganger ute i april/mai i Marnardal og 

Tonstad  og to ganger i en ridehall i Lyngdal i januar 2019, var det 15-25 hunder. På klubbens 

utstilling på Kloster 10. mai, var John Smedbakken dommer.  Det var påmeldt 67 hunder og 

svarthunden Vossasvartens D-Alpa, eier Hennig Knutsen, ble beste hund. Klubben arrangerte 

en ny vinterutstilling sammen med Aust-Agder EHK i januar 2019. Denne ble avviklet i 

hallen til Søndre Setesdal Rideklubb på Syrtveit i Evje. Det var påmeldt 79 hunder og 

dommer var Kjell Øybakken. Gråhunden R-F Fight til Kjetil Ree og Melinda Frigstad ble 

beste hund. 

 

Det ble avholdt samlet blodsporprøve 06.05., vinner av prøven ble Dino av Hjortedyra med 

eier Eivind Eigebrekk. 

 



Ca. 50 personer møtte opp da det ble avholdt familiedag på Lindland gård 17.06. Været kunne 

vært bedre denne dagen, men Rune Johnsen, Tommy Andreassen og familien Flåt hadde med 

telt slik at vi voksne satt tørt mens barna benyttet seg av alle mulighetene denne gården tilbyr. 

 

På grunn av tørken og stengte skytebaner, måtte årets klubbmesterskapet i elgskyting avlyses 

og det planlagte arrangementet med flere aktiviteter ble redusert til trening på permobjørnen 

til Norwegian Outfitters v/Steinar Vangen. Arrangementansvarlig Sven Einar Tonstad så at 

ca. 25 hunder dermed benyttet seg av et aktivitetstilbud på en årstid som ellers er ganske 

stille.  

 

Klubbens representant på NM blodspor var Dino av Hjortedyra og eier Eivind Eigebrekk. De 

hadde ikke dagen og fikk ikke premiering. 

 

Årets Norgesmetserskap for løshund ble arangert i Gudbrandsdalen. Klubbens representant 

var gråhunden Rask og eier Torgeir Hodne. Rask kom dessverre ikke for elg første dag, men 

gjorde en meget bra jobb andre dag. Totalt ble det 18. plass for Rask. Vinner av NM ble 

Tømmerkoias Bass, med oppdretter fra vår klubb. Dommer fra klubben var Erik Skogen. 

 

På Oggeprøven 10. november, var det Härkilas Zantè IV og eier Inge Helle som ble prøvens 

vinner med 90,5 poeng. I klubbkampen med Øst-Svenske elghundklubben ble det en 

knusende seier til svenskene. Tre av de fire svenske hundene greide også premiering på 2. dag 

og dermed grunnlaget for NJ(L)CH. Fredagskvelden på Ogge var også en klubbkveld, med 

foredrag fra Rita Vasland om å forstå hunder og fra Kristoffer Kallhovd om «Elgtun» og 

muligheten for å få testa ut hunder på elg i hegn. Dette kan gi hunder som ikke jager som de 

skal, en ny mulighet og eieren en forståelse av hva hunden mangler eller gjør feil.   

 

På Sørlandsprøven 30. november og 1. desember ble ØS Basse til Stine Tjomsland vinner. 

 

I januar 2019 dro 3 ekvipasjer fra klubben, sammen med 1 ekvipasjer fra AAEHK på 

klubbkamp i Øst-Svenske elghundklubb, der også et lag fra Finland deltok. Agders 

representanter møtte svært krevende forhold og returnerte uten premiering på noen hunder. 

Bare to av 12 hunder gikk til premiering på denne prøven. Begge disse var fra 

arrangørklubben og svenskene vant dermed også denne klubbkampen og fikk dermed full 

revansj for Agders to seire i 2017 sesongen. 

 

Klubben har lagt bak seg et svært aktivt prøveår og det ble igjen solid rekord når det gjelder 

antall dømte hunder. Våre dommere dømte totalt 118 løshundprøver og 50 blod- og 

fersksporprøver. Halvparten av løshundprøvene er gått i januar. Det er i sesongen ferdig 

utdannet fem nye løshunddommere slik at klubben nå har 24 løshunddommere. Klubben har 

ytterligere noen personer som er i gang med utdannelsen. Dommerrekruttering er grunnlaget 

for at klubben skal være i stand til å opprettholde eller øke antall prøver som blir gått. 

 

Klubben har lagt til rette slik at det skal være svært enkelt for svensker å komme og forsøke 

seg på to dagers prøven og ha jaktprøvegrunnlaget for det Norske jaktchampionatet. Fire 

svenskeide hunder greide dette i år. 

 

 

Hunder til klubbens medlemmer har i 2018 tatt 20 championtitler, fordelt på 14 NJ(L)CH, 1 

NJ(B)CH, 1 NUCH og 1 FJCH og 3 Nord JCH. Dette er: 

 



Erling Marius Tveit NJ(L)CH Gampeløken’s Cindy 

Berit Grøtteland Helland NJ(B)CH Rocky 

Tommy Andreassen NJ(L)CH E-V Zita 

Thorvald Lindeland NJ(L)CH  Sirdølens Sako  

Inge Helle NJ(L)CH  Hærkilas Xante IV 

John Jacobsen NJ(L)CH  Losnabakken's T-b Bingo 

Vegard Helle NJ(L)CH Gampeløken's C-Aiko 

Sebastian Serigstad NJ(L)CH Gampeløken's C-Freja 

Erik Skogen FIJCH Nord JCH Trollskogens D-V Dolly 

Kjetil Ree NJ(L)CH R-F Fight 

Espen Åsan NUCH ØS Arja 

Geir Ole Bakke NJ(L)CH  Mayla 

Kallhovd, Kristoffer NJ(L)CH Hattefokkåsens Kelly 

Roy Harald Nygård NJ(L)CH Mia 

Fredrik Jansson NJ(L)CH Ballras Sixten 

Robin Harnesk  NJ(L)CH Nord JCH Onnivaaran Neco 

Robin Harnesk  NJ(L)CH Nord JCH Onnivaaran Rihila 
 

 

En spesiell takk også i år til Tormod Glesne med jobben han i mange år har gjort som 

klubbens kasserer. Takk til Jon Erling Skåtan som styrer hjemmesiden og facebook, jobben 

han gjør som sekretær i klubben og for de artiklene han sender inn til bladet Elghunden. Takk 

til prøveleder Kristian Hestvåg for jaktprøver, Svein Arne Hillestad for blod/ferskspor. Takk 

også til alle som bidro til at utstillingene i Mandal og Evje og familiedagen på Lindland gård 

ble vellykket. Takk til dere som bidro med kaffe og kaker på ringtreninger. Takkes skal også 

Sven Einar Tonstad for det arbeidet han gjør med å skaffe klubben sponsorer. Våre sponsorer 

og samarbeidspartnere skal også ha en stor takk for at de stiller med flotte premier til våre 

arrangementer.  

Også i år vil vi rette en stor takk til alle som har stilt med prøveterreng. Gode prøveterreng er 

grunnlaget for at alle som vil, får testet og premiert hunder på jaktprøver. Dette er grunnlaget 

for at også 2018 ble et særdeles godt år for Vest-Agder Elghundklubb.   

 

 

 

Styret VAEHK 2018 

Leder Kurt Andersen 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


