ÅRSBERETNING FOR AUST - AGDER HAREHUNDKLUBB 2021.
Klubben har bestått av følgende i styret og komiteer i inneværende år:
Styret: Leder: Peder Arnt Næs.
Nestleder: Jens Angelstad. Noddeland.
Sekretær: Aina Jeanett Nusser Åsen
Styremedlemmer: Knut Homdrom, Magnus Tjelmeland og Geir Raen.
Kasserer (utenfor styre): Tron Ivar Moen.
Varamenn:Øystein Oland og Gunnar Kristiansen
Revisor: Kåre Usterud og Steinar Furre
Varamann :Berit Seljåsen
Valgkomite: Leder Jacob Olimstad, Gudmund Sandåker og Morten Åsen.
Varamann: Jan Willy Halvorsen.
Webmaster: Aina Jeanett Nusser Åsen
Utsendinger til RS-møte: Peder Arnt Næs og Jens Angelstad Noddeland
Utsendinger til Leder-møte: Ingen møtte. Utstilling på Røed samme dag.
Utstillingskomité: Leder Gitte Lindgren og Kittil Songe
Jaktprøvekomité: Styret.
Materialforvaltere/Arkivar: Aina Åsen.
Festkomite: Styret.
Styret har avholdt 6 styremøter i perioden fra årsmøte mars 2021, grunnet covid-19 har mye
kommunikasjon gått via telefon og epost.
2021, et år påvirket av covid restriksjoner.
2021 har også vært et annerledes år for alle i og utenfor harehund klubben.
AAHK hadde 75.-årsjubileum i 2021 og vi var samlet til jubileumsfest på PAN Garden til
middag og premieutdeling den 04.09.21. Det møtte mere enn 30 medlemmer til middagen.
Takk til Oddvar Bjørkås som holdt et interessant foredrag om klubbens historie. Han leste
også opp fra gamle jaktprøveprotokoller. De var mere utfyllende enn dagen protokoller.

MEDLEMSTALLET I AAHK:
Den 31.12.2021 var det registrert 211 medlemmer. Det var 4 flere enn året før.
ØKONOMI
Dette året har AAHK arrangert NM for støvere. Et arrangement som er stort og kostbart å
gjennomføre. I forbindelse med NM ble det bestemt at alle våre dommere skulle få en
dommerjakke hver. Totalt ble det et underskudd på ca 20.000 kroner. Takket være de gode
inntektene vi har på utstillingen vår, ble ikke underskuddet større.
JAKTPRØVEDOMMERE:
AAHK er registrert med 35 jaktprøvedommere. Vi gjennomførte NM støver med våre
dommer, uten hjelp fra andre klubber. Det var meget bra!
Dessverre ble det ikke dommersamling i 2021.
Det hadde med covid og å finne et tidspunkt som passet de fleste dommerne.
ARRANGEMENT OG AKTIVITETER I AKTIVITESÅRET 2021/2022.
Jaktprøver:
ÅP og RR prøver høsten 21:
Det startet 19 hunder på ÅP. 17 av disse med premiering. Det gir en premieringsprosent på
89,5%, som er utrolig bra!
To hunder har fått bestått på RR: Smuggler til Haugsrud og Ynwa til Olimstad.
En stor takk til dommere som stiller opp for å dømme!
ÅP og RR prøver vinter 22:
Ingen hunder var på RR prøve.
Totalt 13 hunder var på åpen prøve vinteren 22. Resultatet ble: 1x3.ÅP, 3x2.ÅP og 2x1.ÅP.
Det lave antall hunder på prøve etter nyttår, skyldes vanskelige forhold med is og skare i våre
områder/terrenger. Gratulerer til de som oppnådde premiering!
SP/Klubbmesterskap småhund 29.10.2021:
13 hunder deltok på prøven. 12 av disse deltok på klubbmesterskapet. Det ble jevnt i toppen.
Tilslutt var det N J(D)CH Drever River Race Bond og Stian Benny Buflaten som ble
klubbmester med 96 poeng. Nr. 2 ble N UCH N SE J(D)CH Drever TK Storm og Kolbjørn
Strand med 95 poeng. Nr. 3 ble N J(D)CH Drever Kvindølens Zico og Egil Pedersen med 93
poeng. Drever Hedvattnets Bolt og Tor Einar Rønningen ble nr. 4 og ble Norsk Jaktchampion
denne dagen. Det var ni hunder med 1. premie, en med 3. premie.
Gratulerer til alle sammen!

EP – DM Distrikt III for støver 30. og 31.10.2021
Vestlandet Harehundklubb var arrangør med Kronen Gård som stamkvarter. 21 hunder stilte
til start tre av disse fra AAHK, Hygenhund Baro til Bjørn Lindal, Dunker Trollfossens Lyna
til Oddvar Bjørkås og Luzerner Støver Svarkeåsens Wendy til Vidar Salvesen.
Det gikk ikke helt veien for våre tre. Baro og Lindal ble nr. 5 og første reserve. Lyna og
Bjørkås ble nr. 7 og Wendy til Salvesen ble nr. 16. Takk for innsatsen!
NM – Småhund 2021.
Det var to ekvipasjer fra AAHK som var med. Trond Harald Dalane og N SE J(D)CH
Bromdalens Pepsi ble Norgesmester med 241 poeng. Marius Gitmark og N SE J(D)CH
Gittmarkbakkens Tilia ble nr. 10 med 163 poeng. Det deltok 20 hunder.
Vi gratulerer!!
NM – Støver 2021.
I forbindelse med 75.-års jubileet fikk vi tildelt NM for støvere med kongepokal. Vi var så
heldige at vi fikk gjennomført dette med PAN Garden som stamkvarter den 24. - 25.11.
På det tidspunktet var det mulig i forhold til covid 19. Bare få dage seinere kom det store
snøfallet i slutten av november, som hadde gjort det så godt som umulig å gjennomføre NM.
Jens A. Noddeland laget en fin artikkel om NM, som de fleste sikkert har lest i Harehunden.
ÅP – Samlet – Damekampen. 2021.
Damekampen gikk av stabelen 13.11.2021 med Øynastua som stamkvarter. Det var 8 hunder
påmeldt, 4 småhunder og 4 støvere. Beste småhund ble Drever Raunakkens Hector til Terje
Føreland. Hunden ble ført av Lene Johanne Senum. Den oppnådde 109 NM poeng.
Beste støver ble Dunker Hagheimens Tyra til Turid Kornerud Sognelien med 3.HA og 138kp.
Gratulerer!!
Vil også takke de flinke damene som order alle de praktiske tingene for damekampen!
EP – Eliteprøve støver høst 2021.
Gikk ut da vi hadde NM støver.
ÅP samlet – Klubbmesterskap støver 14. og 15.01.2022.
Her var det 10 startende hunder. Det var svært krevene forhold i terrengene. Mye skare og is
gjorde til at det ble lite premieringer. Vinner ble Finskstøver Segas Tilla II til Jens A.
Noddeland med 1.HA og 196kp. Nr. 2 ble Dunker Turi til Øystein Oland med 2.HA og 169kp.
Nr. 3 ble Luzernerstøver ØA Daysi til Dag Haugen med 3.HA og 128kp.
Gratulerer så mye.
EP – vinterprøve 26.-27. 02 2022.
Det deltok 10 hunder. Dessverre så ble det vanskelige forhold disse dagene, premielisten viste
2 x 3EP. Prøvevinner ble Tore Mørland med finsk støveren Eikerdalens Ella 203 EP-poeng,
god nummer 2 ble Åge Skjæveland med dunkeren BS-Fenris 199 EP-poeng.
Gratulerer så mye.

Utstillingen på Røed Camping 14.08.2021
Den årlige utstillingen ble gjennomført 14.08.2021. Litt ekstra jobb ble det i forbindelse med
covid restriksjoner. Alle personer som kom inn på område måtte registreres med navn og
mobilnummer. Det var 123 hunder påmeldt. For resultater og bilder fra utstillingen, se
hjemmesiden vår http://www.aahk.no. De siste årene har vi hatt meget god oppslutting til
våres utstillinger. Dette tror jeg skyldes det flotte opplegget med ringtrening og matservering
dagen før utstillingen. De er mange som setter pris på det sosiale med dette. Utstillingene er
klubbens hovedinntekt og utrolig viktig for å kunne drive klubben videre. Jeg vil takke alle i
styret, medlemmer, utstillere og utstillingskomiteen for et vel gjennomført arrangement.
Stor takk til Magnus Tjelmeland som lar oss bruke Røed Camping som utstillingsplass.
Det er her AAHK hører hjemme!
Ferskspor og blodsporprøver 2021.
I 2021 arrangerte Aust Agder Harehundklubb bevegelige ferskspor og blodsporprøver for
første gang. Geir Erling Birkeland var prøveleder og Bjørn Johannessen NKK representant.
Dommere på prøvene var Geir Erling Birkeland, Berit Seljåsen og Bjørn Johannessen.
8 hunder startet på blodsporprøve og 6 hunder på ferskspor. På bakgrunn av disse prøvene ble
tre ekvipasjer godkjente som ettersøkshunder etter å ha bestått både ferskspor og blodspor
prøvene. En hund ble Viltsporchampion, og en hund blodsporchampion.
Vi gratulerer deltakerne med gode resultater og oppfordrer flere av klubbens medlemmer til å
starte på prøve neste år.
Takk til dere tre som står for dette gode tilbudet! Det er viktig å få godkjente ettersøkshunder.
Sauedressur:
Som tidligere år har AAHK tilbud om gratis sauedressur for sine medlemmer.
Mange benytter seg av tilbudet. Stor takk til Jacob Olimstad, Sam Samuelsen og Alf Normann
som står for dette tilbudet.
Ringtrening:
Ringtreninger fortsetter å være meget populære, dessverre satte epidemien/covid-19 en liten
brems på dette også i 2021. Det var ikke offisielt i regi av AAHK, men via jungeltelegrafen
ble det samlet en del hunder i Øserhus og Gjerstad. Hos Gunnar Kristiansen i Østerhus ble det
avholdt 2 kvelder med godt oppmøte. Aina Åsen, Jan Willy Halvorsen og Geir Raen var
tilstede for å foreta høydemåling, se på tenner etc av hundene og gi god råd.
I Gjerstad var det Arnt Georg Skeibrok, Knut Homdrom og Kjartan Lie som stod for
opplegget. Tilsammen var det 4 ringtreninger med 10-15 hunder hver gang.
Sponsorer:
I 2021 fikk vi avtaler med flere sponsorer. Disse blir profilert i programmer for utstilling og
jaktprøver. Og selvfølgelig på klubbens hjemmeside.
Takk skal dere ha alle sammen. Deres bidrag betyr veldig mye for AAHK.

For jaktprøver og utstillings resultater se: http://www.aahk.no/ eller http://web2.nkk.no/
Følg oss gjerne på facebook, Aust-Agder Harehundklubb.

Til slutt vil Styret takke alle som har bidradd og støtter klubben år etter år. Dommere som
stiller opp og dømmer på jaktprøver, utstillingskomité og alle som er med på de forskjellige
aktivitetene i regi av AAHK. Takket være det er AAHK en klubb med et godt renomme utad
og et medlemskap som gir noe tilbake.
Grimstad 2/3-2022
Aina Åsen
Sekretær

