
Referat Kvinesdal 29-30 oktober 2016 

Helgen 29-30 oktober arrangerte Agder Fuglehundklubb skogsfuglprøve i Kvinesdal. Hovedkvarteret for 
prøven var på Fosseland Jakt og Hundesenter. Prøven har tidligere vært arrangert av Kvinesdal JFF, men 
etter å ha ligget brakk noen år, ble det ytret ønske om å gjenopprette den. 

Å for en helg det ble, kort oppsummert: 
66 startende hunder 
Premieringsprosent på 39,4 % 
13 stk -  1 AK 
13 stk -  2AK 
 
For å få lagt kabalen med dommere og deltakere ble det delt opp i formiddags- og ettermiddagsparti, 
noe som medførte 2 opprop. Alle ble samlet rundt bålpanna og nytraktet kaffe for så bli sendt ut i 
terrengene. Lørdagen var det «lite» fugl, men likevel tilstrekkelig, da de fleste situasjoner ble tatt vare 
på og premiene datt inn både formiddag og ettermiddag. I løpet av natt til søndag så hadde 
gradestokken krypet litt nedover og vi våknet til nydelig vær og betydelig økning av rugdebestand i 
skogen. Dette førte til at enda flere fikk sjanse på fugl, noen fikk flere sjanser og enda flere premier ble 
utdelt, noe som er kjempe gøy for oss i prøveledelsen. 

Hovedkvarteret for prøven var på Fosseland Jakt og Hundesenter til Gustav og Randi Larsen. Gustav 
påtok seg i tillegg til å være vert, også rollen som NKK representant og dommer. Fosseland kunne 
lørdagen by på Jegermiddag og dette ble en sosial kveld med kortreist elg og multekrem. Himmelsk 
måltid etter en lang dag i terrengene og i sekretariatet for både deltakere, dommere, kjentmenn og 
prøveledelse. Diskusjoner om løst og fast pågikk ut i de lange nattetimer.  

Royal Canin var prøvens hovedsponsor og hadde sendt oss mye fòr som gjorde at vi prøveledelsen 
bestemte oss for å dele ut en ekstra premie til Beste hund både lørdag og søndag, samt prøvens beste 
hund.  Deltakerpremier ble delt ut til alle, samt at alle premierte fikk 3 kg fòr. 

Lørdagens beste hund med 2 fuglearbeid ble Berkjestølen’s Dovre, Eier/Fører: Nora Brekke  

Søndagens beste hund også med 2 fuglearbeid ble Oterbekken’s Suzie Q, Eier/Fører: Frank Ådne 
Pedersen 

Prøvens beste hund ble kåret etter mye diskusjon med dommer og NKK representant, da det var så 
mange gode resultater denne helgen. Prøveledelsen landet likevel på en hund; Svarthatten’s Alessa Con 
Amore til Gunn Ingebretsen. 2 fuglearbeid uten reis og 2 med reis kobinert for helgen, med 
premieringen lørdag 2 AK, søndag 1 AK. 

Sekretariatet var nesten bemannet til enhver tid. Her kunne det bys på kaker, kaffe og andre snacks, og 
dommere fikk varm lapskaus til lunsj. Sekretariatets gode kaker ble viden kjent så her kom deltakere 
innom, både med og uten premie for en prat og litt bevertning. Prøveledelsen ønsket også  å kunne tilby 
litt ekstra dekning av prøven, og med kyndig hjelp av Inger Lise Walle og Sondre Stormo ble alle de 
premierte foreviget på bilde og lagt inn på prøven sin facebook arrangement. 

I en tid der klubbene blir mer og mer avhengig av frivillig arbeid fra sine medlemmer, var det ekstra 
gledelig at klubben under denne prøven hadde en person i opplæring til å kunne bli prøveleder, Inger 
Lise Walle. To av klubbens medlemmer hadde bakt kaker til arrangementet, Mariann Eidet og Ragnhild 
Ellila, samt en ekstra fotograf, Sondre Stormo. 



 

Inger Lise Walle har mange egenskaper, ikke bare en dyktig fotograf, men også en dyktig skribent.  
Hennes dekning av denne prøven ble sendt til nettstedet hunden.no  

Artikkel i Hunden.no kan du lese her: http://hunden.no/artikkel.html?news.nid=9823 

Tilbakemeldingene etter prøven har ikke latt vente på seg. Mange gode ord både fra dommere, 
deltakere og de som satt hjemme å fulgte oppdateringene på facebook. Så skal vi tro deltakerne burde 
det bli god oppslutning rundt prøven også neste år. 

Vel møtt 

Mvh 

Kjetil Kirkhus, Rikke A Næss og Inger Lise Walle 
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