
Styret i Vest-Agder elghundklubbs årsberetning for 2022 

Vest-Agder elghundklubb avholder sitt årsmøte 24.02.2023 på Spiseriet på Vigeland. 
Innkalling til årsmøtet ble lagt ut på Facebook og på klubbens hjemmeside.  
 
Ved utgangen av 2022 hadde klubben 215 medlemmer, inklusiv 12 husstandsmedlemmer og 3 
æresmedlemmer.  
 
Kommunikasjon med klubbens medlemmer skjer gjennom klubbens Facebook side 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. Styret har forsøk å oppdatere disse underveis. Klubben har fått 
en ny hjemmeside, men det har vært noen innkjøringsproblemer med å oppdatere denne. Styret 
jobber med å forbedre dette og håper det blir bedre i 2023. 
 
Styret har hatt 3 styremøter siden forrige årsmøte. I tillegg har det vært en del kommunikasjon på 
mail, Messenger og på telefon. Året vi nå har lagt bak oss ble første året på en stund som i liten grad 
ble påvirket av pandemien. Aktiviteten i klubben har vært høy og styret vil takke alle medlemmer 
som har bidratt inn i klubbens arbeid. 
 
RS ble i 2022 ble avholdt på Gardermoen 22.-24. april. Klubben deltok med to representanter, Erik 
Skogen og Kristian Hestvåg.  
 
Klubben har i løpet av 2022 arrangert 3 utstillinger, på Evje 23.01., på Kloster 26.05. og på Evje 14.08. 
På Evje 23.01. var det 67 påmeldte hunder. På Kloster 26.05 var det 42 påmeldte hunder. På Evje 
14.08. var det 82 påmeldte hunder etter at klubben måtte stenge påmeldingen etter stor pågang. 
Klubbens nye skaphenger har vært til stor nytte for å arrangere utstillingene. I forkant av alle 3 
utstillingene er det blitt avholdt ringtreninger med bra oppmøte. Klubben takker Kurt Andersen og 
Torild Løge for ansvar med gjennomføring av ringtreningene. 
 
Søndag 26. juni arrangerte klubben familiedag på Lindland gård. De oppmøtte virket å kose seg med  
grillmat og med de opplevelsene Lindland gård tilbyr. Vi takker Lindland gård for at vi får arrangere 
familiedag her. 
 
Klubbmesterskapet i elgskyting ble avholdt 30. juli på Jerstad skytebane i Kvinesdal. Klubbmester i 
2022 ble Andreas Orthe. Vinner av juniorklassen ble Ina Helle. Vi takker arrangøren Kvinesdal 
viltmålklubb som igjen sto for arrangementet. 
 
Klubben arrangerte samlet blodsporprøve sammen med Vest-Agder dachshundklubb 01.05 og 03.07. 
På klubbens egne blod- og fersksporprøver startet 97 hunder. 
 
Uttaksprøve til NM løshund ble arrangert 06.09. 5 hunder startet. Vinner av prøven og klubbens 
representant i NM ble z-r Fant til Nicolay Mønsås med solide 92,5 poeng. På NM var Fant uheldig 
med elg som ikke ville stå og endte på 24. plass av 25 startende hunder. Klubbens dommer på NM 
var Tormod Glesne. 
 



Gopollhaugens`s Cantona til John Knibestøl og Erik Skogen ble tatt ut til nordisk mesterskap løshund 
som ble arrangert i Finland 11.09. Cantona oppnådde 91 poeng på prøven og kom på en meget sterk 
2. plass i nordisk. 
 
Unghundprøven ble arrangert sammen med Aust-Agder elghundklubb 19.11. 16 hunder deltok, 5 fra 
Vest-Agder elghundklubb. Vinner av prøven ble klubbens Sigderdammens I-Eira til Maarten Roland 
og Vest-Agder elghundklubb vant også klubbkampen. 
 
Sørlandsprøven ble arrangert 2.12. og 3.12. 14 hunder deltok og 9 hunder oppnådde 1. premie på 2-
dagers prøve. Vinner av prøven ble jämthunden Høllbøcks Jatzie til Anders Gidrup fra Sverige. 
Heddan gård var samlingsplass for prøven og det ble det vellykket sosial samling med dommere og 
hundeførere på kvelden mellom prøvedagene. 
 
Til sammen er det gjennomført 126 prøvedager for løshund og 10 prøvedager for bandhund i 
prøvesesongen 2022-2023. 
 
Det kreves mange villige personer for å drive en så aktiv klubb som VAEHK. Vi vil takke alle  
som stiller velvillig opp slik at det blir mulig å arrangere alle disse aktiviteten. Våre sponsorer  
og samarbeidspartnere skal også i år 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 og klubbens dommere. Gode 
prøveterreng og dommere som kan dømme, er grunnlaget for at alle som vil får testet og premiert 
hunder på jaktprøver. Dette er hovedgrunnen til at 2022 ble et nytt godt år for Vest-Agder 
Elghundklubb.  
 
Styret VAEHK 2022. 
Leder Erik Skogen. 


