
 Styret i Vest-Agder elghundklubbs årsberetning for 2019 

 

Vest-Agder elghundklubb avholder sitt årsmøte 21.02.2020 på Kvåstunet. Innkalling til 

årsmøtet ble sendt til alle medlemmer på postkort.  

 

Ved utgangen av 2019 hadde klubben 191 medlemmer, inklusiv 14 husstandsmedlemmer og 3 
æresmedlemmer. På årsmøtet 2019 deltok 67 stk. Kurt Andersen ble gjenvalgt som leder, 

Kristian Hestvåg som nestleder og Erik Skogen som styremedlem. John Thomas Roland og 

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

Glesne, revisor John Jacobsen og Rune Johnsen ble også gjenvalgt. Inn i valgkomiteen ble 

valgt Gerd Bråtveit og som vara til valgkomiteen ble Rune Johnsen valgt. 

 

Kommunikasjon med klubbens medlemmer skjer gjennom klubbens facebookside og 

hjemmesiden. Denne kommunikasjonen er viktig for at medlemmene skal ha mulighet til å 

følge med på hva som skjer og ha en tilhørighet til klubben. Klubben opplevde i 2018 at 

hjemmesiden ble hacket og det er etablert en ny side som også er tilrettelagt for at våre 

sponsorer skal få eksponert seg.  

 

Til RS greide klubben ikke å sende delegater. 

 

Klubben arrangert også i år 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 30. mai, var Anne Marit Olsen dommer.  Det var påmeldt 72 hunder og 

svarthunden Bjørgaskogens A Turboline, eier Ingve Flikka, ble beste hund. Klubben 

arrangerte vinterutstilling sammen med Aust-Agder EHK 18. januar 2020. Denne ble avviklet 

i hallen til Søndre Setesdal Rideklubb på Syrtveit i Evje. Det var påmeldt 75 hunder og 

dommer var Nils Erik Haagenrud. NJ(L)CH NVCH Rocky ble beste hund, eier Berit Helland. 

Den ble da også UCH.  

 

3. mai var det medlemskveld sammen med dachshundklubben hos vår sponsor 

Jaktcompagniet på Evje. Kveldens foredrag var om forebygging og behandling av skader på 

hund. 

 

I flott sommervær møtte ca. 50 personer opp da det ble avholdt familiedag på Lindland gård 

16.06. Rune Johnsen, Tommy Andreassen og familien Flåt sto for arrangementet. 

 

Klubbmesterskapet i elgskyting ble avholdt 13. juli på viltmålbanen i Kvinesdal. Vinner av 

herreklassen ble Andreas Orthe og kvinneklassen Berit Helland.   

 

For første gang i klubbens historie var det terminfesta bandhundprøver. Det ble gått seks 

prøver. Det er utdanna en ny bandhundommer og en har begynt på utdannelsen.  

 

Årets Norgesmesterskap for bandhund ble arrangert av Hedmark EHK. Fra klubben deltok 

Berit Helland med NJ(L)CH NVCH Rocky som tok en flott 8. plass i konkurranse med 

landets beste ekvipasjer. Rocky fikk også en tredjeplassen i JFF sin jakthundkåring på Jakt & 

Fiskedagene på Elverum lørdag 11. august. 



 

Bringsvær leirskole var hovedkvarter for årets Sørlandsprøve, 29.-30.11. Det deltok 10 

ekvipasjer, deriblant 4 svenske som deltok i klubbkampen. Agder vant klubbkampen. 

Jämthunden Øy tilhørende Kurt Rossevatn og Morten Hauge, ble beste hund. 

  

Klubben arrangerte Ungdomsmesterskapet 2019 sammen med AAEHK. Det deltok 17 

ekvipasjer fra hele landet. For klubben deltok Lisa Orthe med hunden Haylie som fikk 4. plass 

og Ingrid Hodne med hunden Rask som fikk en 7. plass. Vi gratulerer. Vi retter en takk til alle 

dommere, kjentmenn og personer i staben som bidro til et bra arrangement.  

 

I januar 2020 dro 3 ekvipasjer fra klubben, sammen med 2 ekvipasjer fra AAEHK på 

championatjakt og til klubbkamp i Øst-Svenske elghundklubb. Bare en hund greide kravet til 

SJCH. Svenskene greide ikke å stille lag til klubbkampen. 

 

Klubben har igjen lagt bak seg et svært aktivt prøveår og våre dommere var i skogen for å 

dønne 41 ferskspor/blodspor, 162 dager med løshund og 6 dager med bandhund, samt 7 dager 

i  ungdomsmesterskapet. Det er i sesongen ferdig utdannet to nye løshunddommere og en 

bandhunddommer. Det er tatt opp seks nye løshundelever/aspiranter, slik at klubben nå har 30 

løshunddommere/elever/aspiranter og 4 bandhunddommere/elever/aspiranter. 

 

16 hunder til klubbens medlemmer har i 2019 tatt 22 championtitler, fordelt på 12 NJ(L)CH, 2 

NJ(B)CH, 3 NUCH, 1 SJCH, 1 FJCH, 1 Nord JCH og 2 NVCH.  

 

Dette er:    

Eier Hundens navn 

Andreas Orthe  NJ(L)CH M-G Tiko 

Berit Helland NUCH NVCH Rocky 

Johan Bjurström NJ(L)CH Opsahlåsens Jeri M 

Jon Erling Skåtan NJ(L)CH Losklangens C Lucy 

Lars Glesne NJ(L)CH Trollskogens Z-N Odin 

Morten Hauge NJ(L)CH Øy 

Morten Hauge NJ(L)CH Ristilan Anya 

Simon Orthe/Kjell Olav Orthe NJ(L)CH Koskiharjun Igor 

Stanley Sinland NJ(L)CH Sirdølens Dixie 

Thomas Grimsby NJ(L)CH Sigderdammens Aika 

Terje Vasland NJ(B)CH A-Dixi  

Terje Vasland NJ(L)CH Petäjän Veistäjän Kirri 

Tommy Vatsli NJ(B)CH Hovda 

Vegard Helle/Jon Erling Skåtan NUCH, SJCH, FIJCH, NORD JCH Gampeløkens C-Aiko 

Vidar Løge NJ(L)CH NUCH NVCH Lita 

Ånund Flaat NJ(L)CH Fant 

 

 

 



 

 

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 løshundprøver, Eivind Eigebrekk for bandhundprøver og 

Svein Arne Hillestad for blod/fersksporprøver.  

Takk også til alle som bidro til utstillingene i Mandal og Evje, en særlig takk til fam. Flaat og 

Tommy Andreassen. Takk til dere som bidro med kaffe og kaker på ringtreninger. Takkes 

skal også Sven Einar Tonstad for det arbeidet han gjør med klubben sponsorer. Våre 

sponsorer og samarbeidspartnere skal også i år ha en stor takk for at de stiller med flotte 

premier til våre arrangementer og UM spesielt.  

 

Også i år vil vi rette en stor takk til alle som har stilt med prøveterreng og klubbens dommere 

som fikk en lang sesong. Gode prøveterreng og dommere som kan dømme, er grunnlaget for 

at alle som vil, får testet og premiert hunder på jaktprøver. Dette er en hovedårsak for at 2019 

ble et nytt godt år for Vest-Agder Elghundklubb.   

 

 

 

Styret VAEHK 2020.  

Leder Kurt Andersen 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

STYRET FOR VAEHK ETTER VALG PÅ ÅRSMØTET 2020 
 
  

Leder: Svein Arne Hillestad, Valgt (1 år) 

Nestleder: Kristian Hestvåg (ikke på valg) 

Styremedlem:  Jon Erling Skåtan  Gjenvalg (2 år)  

Styremedlem:  Terje Vasland Valgt (2 år)   

Styremedlem: Erik Skogen (ikke på valg) 

Kasserer: Tormod Glesne Gjenvalg (1 år)  

1. varamann:  John Thomas Roland  Gjenvalg (1 år)  

2. varamann:  Georg Staddeland  Gjenvalg (1 år)  

Revisor:  John Jacobsen  Gjenvalg (1 år)  

Revisor:  Rune Johnsen  Gjenvalg (1 år)  

Valgkomite:  Kurt Andersen Valgt (3 år)  

Vara valgkomite:  Rune Johnsen  Gjenvalg (1 år)  

  

 


