
                                                            

 

Styret i Vest-Agder elghundklubbs årsberetning for 2017 
 

Vest-Agder elghundklubb avholder sitt årsmøte 15.2.2018 i Spiseriet på Vigeland. 

Innkallingen til årsmøte ble sendt til alle medlemmer på postkort.  

 

Ved utgangen av 2017 hadde klubben 155 medlemmer, 5 husstandmedlemmer og  3 

æresmedlemmer, totalt 163 medlemmer. På årsmøtet 2017 ble Kurt Andersen gjenvalgt som 

leder, Erik Skogen gjenvalgt som styremedlem og Kristian Hestvåg gjenvalgt som nestleder. 

John Thomas Roland og Georg Staddeland ble valgt som 1. og 2. vara medlemmer til styret. 

Sekretær Jon Erling Skåtan og Sven Terje Orthe var ikke på valg. 

 

Det er i år igjen gjort en god jobb med hjemmesiden slik at den fungerer som klubbens 

viktigste informasjonskanal. Hjemmesiden, sammen med klubbens facebookside, gjør at 

kontakten mellom styret og medlemmene fungerer på en god måte. 

 

Til RS i Trondheim ble leder, Jon Erling Skåtan og Erik Skogen sendt. Leder var også på et 

ledermøte 21.01.2017 på Gardermoen. 

 

Alle ettersøksdommere var i mars på kurs i regi av NKK på Gardermoen 

 

Leder og Jon Erling Skåtan var på instruktørkurs i de nye prøvereglene for løshundprøver og 

de avholdt sammen med AAEHK sine instruktører et kurs for begge sine klubbers dommere 

15.08.2017 på Dølen Hotell i Evje 

 

Klubben har i samarbeid med VADHK arrangert to arbeidsvarslingkurs og to ettersøk, 

videregående. Fra klubben vår var Ragnar Skeie og Kristian Hestvåg instruktører. 

 

På vårens miljø- og ringtreninger, som var fire ganger, var det 15-23 hunder. På klubbens 

utstilling på Kloster var Anne M. Olsen dommer. Det var påmeldt 52 hunder og Jämthunden 

Kenai til Alexander Hansen ble utstillingens beste. 

 

Det ble avholdt samlet blodsporprøve 6.5., med hovedkvarter hos Torhild Løge og det stilte 7 

hunder på prøven. 

 

Det ble arrangert medlemskveld på Jakt og Friluft i samarbeid med AAEHK 8.6. Der fikk ca. 

30 medlemmer fra begge klubber spesialpriser i butikken. 

 

Ca. 50 personer møtte opp da det ble avholdt familiedag på Lindland gård 25.6, været kunne 

vært bedre, men Rune Johnsen og familien Flåt hadde med telt slik at vi voksne satt tørt mens 

barna benyttet seg av alle mulighetene denne gården tilbyr. 

 



Klubbmesterskapet i elgskyting ble avholdt på Jerstad viltskytebane 11.8 og der ble Alf Kåre 

Espeland vinner og vant dermed vandreelgen til odel og eie. 

 

I samarbeid med AAEHK ble det avholdt bandhundmøte 12.9. på Dølen Hotell i Evje, der var 

det ca. 20 medlemmer fra klubben vår. Bjørn Ivar Krabbesund fra AAEHK orienterte med 

utgangspunkt i bandhundregler. Det ble nedsatt en komite som skal arbeide for å opparbeide 

et godt bandhundmiljø med aktiviteter for bandhunder her i Agder. Denne komiteen er i gang 

med sitt arbeid og vi vil få se resultater av dette arbeidet i 2018. 

 

Klubbens representant i Ungdomsmesterskap som Oslo og Hedmark EHK arrangerte var R-f  

Ronja og eier Martin Hellestøl. Dessverre kom ikke hunden for elg. Ut over dette har det ikke 

lykkes å få i gang aktivitet rettet mot ungdom. 

 

På endags Oggeprøven var det Trollskogens Z.f Bjønn til Georg Staddeland som ble prøvens 

vinner med 92,5 poeng. Klubben har sammen med AAEHK i 2017 innledet et samarbeid med 

Øst-svenska elghundklubben. Hovedmålet med dette samarbeidet er at terskelen for å gå 

prøver i Sverige skal bli lavere. Første delen av dette samarbeidet foregikk ved at fire 

ekvipasjer fra  Øst-svenska var med på Oggeprøven. Det var innlagt en klubbkamp som 

Agder vant. Fredagskvelden på Ogge var også en klubbkveld, med foredrag fra Tracker og 

sponsor som holdt salg av jaktutstyr med gode priser. 

 

I januar dro 5 ekvipasjer fra klubben, sammen med tre ekvipasjer fra AAEHK på klubbkamp i 

Sverige. Disse returnerte med fire SJCH titler og en ny klubbseier. På Sørlandsprøven deltok 

fire hunder og under litt vanskelige forhold med en del snø, greide en hund å komme seg 

gjennom det nåløyet en to-dager er.  Dette var den svenske hunden Dammossens Backo til 

Anders Karlsson fra Strømsund. Denne ble da NJCH og Nordisk JCH. Klubben har avviklet 

27 separate endagersprøver og 13 separate todagers prøver.  Dette gjør at klubbens dommere i 

sesongen 2017 samlet sett, har brukt 70 dager på å dømme 35 ulike løshunder. I tilegg er det 

dømt 25 blodspor, 23 ferskspor og 2 elgspor prøver. 

 

Hunder til klubbens medlemmer har i 2017 tatt 12 championtitler, fordelt på 7 NJ(L)CH, 1 

SJ(L)CH, 1 NJ(B)CH, 1 NUCH og 1 DUCH. Dette er: 

 

Kjetil Ree,  NJ(L)CH N DK UCH, R-F Ragao  

Martin Hellestøl, N S J(L)CH R-F Ronja 

Torgeir Hodne, NJ(L)CH Rask 

Lisa Orthe, NJ(L)CH Haylie 

Espen Åsan, NJ(L)CH ØS Arja  

Erik Skogen, NJ(L)CH Trollskogens Z-R 

Alexander Hansen, NJ(L)CH Tømmerkoias Aslan 

Eivind Eigebrekk, NJ(B)CH NVCH Dino av hjortedyra  

 

 

En spesiell tak til Tormod Glesne for den flotte 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 artikkelene han sender inn til bladet Elghunden. Takk til 

prøveleder for jaktprøver Kristian Hestvåg og Erik Skogen som prøveleder blod/ferskspor og 

Svein Arne Hillestad som NKK representant. Takk også til alle som bidro til at utstillingen på 

Kloster 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 sponsor. Dette har gitt klubben et økonomisk løft. 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 våre hunder på jaktprøver. Dette er 

grunnlaget for at også 2017 ble et godt år for Vest-Agder Elghundklubb.   

 

 

 

Styret VAEHK 2017  

Leder Kurt Andersen 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsregnskap 2017 for  

Vest-Agder Elghundklubb  

  

Tekst  Inntekt 
2017  

Utgift 2017  Inntekt 2016  Utgift 2016  

          

Medlemskontingent   55.730,00  18.633,00  53.700,00  19.894,00  

          

Jakt- og sporprøver  103.594,44  26.640,00  36.500,10  33.788,00  

Utstilling - Kloster  34.648,00  8.414,00  33.055,00  19.705,00  

Oggeprøven  3.188,00        

Salg jakker, merker mv.          

Renter  508,04    468,65    

          

          

Adm.kostnader  11.340,00  34.695,00    34.908,66  

Kontorrekvisita    3.158,00    3.000,00  

Porto, gebyrer    364,51    120,00  

Reiseutgifter RS og form.møter  7.982,00  16.510,50    20.824,00  

Dommersamlinger, -kurs mv.    18.363,00    10.582,00  

          

Støtte til deltaker i NM/Nordisk        7.500,00  

          

Sum  216.990,48  126.778,01  123.723,75  150.321,66  

  Overskudd kr 90.212,47    Underskudd kr 26.597,91    

  

Beholdning på konto DnB 1.1.2017 ......……………………………  kr 105.498,78   

- årets overskudd ………………………………………………......  "       90.212,47  

Beholdning på konto DnB 31.12.2017 .......………………………...   kr 195.711,25  

   

Andre eiendeler:  

2 stk bærbar PC 

Prosjektor  



1 høyttaler/cd-spiller  

2 stk scannere  

Beholdning div.:  

11 Jakker  (kostpris) ca kr. 5500,-   

Skagestad, 31.12.2017 / 08.02.2018  

  

Tormod Glesne   Revisors underskrift  

Kasserer  

 

 

 

 


