
Det 51. ordinære årsmøte 
Innkalling til årsmøte 

 
 

 

tirsdag 22. februar 2011 kl. 19.00  

På Høvåg Gjestehus v/Essostasjonen 

 

 

1. Åpning.  

2. Godkjenning av innkalling  

3. Valg av dirigent og referent  

4. Valg av 2 personer til å underskrive prototkollen  

5. Valg av tellekorps  

6. Årsberetning 2010 med innkomne resultater  

7. Regnskap 2010  

8. Fastsettelse av kontingent  

9. Innkomne forslag  

10. Valg 

 

 

 

 
Under årsmøtesakene blir det servert snitter til de som ønsker. Og etterpå blir 

det utdeling av klubbens pokaler. Vi håper at riktig mange har anledning til å 

delta og ønsker spesielt våre nye medlemmer velkommen. 

 

 

Påmelding til snitter gjøres til Aage Ellila på tlf 913 60 796 eller epost 

aage@ellila.no 

Påmelding innen 18.februar. Pris pr. Kuvert kr. 100,- 



ÅRSBERETNING 2010 
 
1. Organisasjon 

 
Styret, komiteer og utvalg har i beretningsåret hatt følgende sammensetning. 

 

Styret:  
Leder:      Bjørn Tjøstolvsen 

Nestleder:     Samuel Larsen 

Kasserer:      Marit Skårdal 

Sekretær/Datansvarl:   Alexander Ellila 

Styremedlem:    Kristian Tveit 

Varamedlem:     Aage Ellila 

Varamedlem:     Nora Brekke 

 

 

Revisor:  

Nils Jacob Johnsen Per Gonsholt 

 

Terengkomiteer: 

Åseral:  Kjell Jacobsen 

Fyresdal:  Jon Kristen Bosvik, Robert Colbjørnsen 

Hovden:  Sondov Bjåen, Oddmund Sordal, Trond Strand 
 

Dommerutvalg: 

Robert Colbjørnsen, Kjell Jacobsen, Finn Egil Sødal 

 

Materialforvalter: 

Oddmund Sordal, Einar Røsnes 

 

Pokalforvalter:  

Kjell Jacobsen 

 

Valgkomite  

Solveig Gonsholt, Bjørn Tjøstolvsen, Aage Ellila 



Utstillingskomite:  

Signe Eldor, Bernt Hansen, Odmund Sordal, Aage Ellila 

Lisbeth Reinertsen, Lise Uleberg  

 

Treningssenteret:  

Håkon Gerardsen, Bernt Hansen, Alexander Ellila, Odmund 

Sordal, Bjørn Tjøstolvsen 

 

 

Prøvekomiteer: 

Hovden vinter 1: Sebastian Sjøberg, Ingrid M. Bjåen,  

Bernt Hansen 

 

Hovden vinter 2: Oddmund Sordal, Ingrid M. Bjåen,  

Bjørn Tjøstolvsen 

 

Nesheia: Gustav Larsen, Ove Jan Valente,  

Bernt Hansen 

 

Hovden Høst: Sebastian Sjøberg, Ingrid M. Bjåen 

 

Fyresdal: Jon Kristen Bosvik, Robert Colbjørnsen 

 

Åseral: Solveig Gonsholt 

 
 

 

2. Medlemstallet. 

Klubben har 175 medlemmer pr 31.12. hvorav 3 

æredsmedlemmer. (medlems ant fra NKK kan være noen flere, 

da listene er kjørt pr 31|-12 etter betaling medlemskontig.) 

 

3. Møtevirksomhet 

Det har vært avholdt 5 styremøter samt drøftelse på E-post og 

telefon. I tillegg har det vært et felles komitee/styremøte 

 



4. Jaktprøver/utstilling 

 

Hovden 1 12-14. Mars 
Hovden 1 gikk denne gangen noe senere enn tidligere år og var nok noe 

av årsaken til mer interesse og flere påmeldinger enn foregående år. I 

forkant av prøven så var det en del usikkerheter vedrørende om prøven 

måtte avlyses grunnet føret (slik som mange andre arrangører har måttet 

gjøre). Men på bakgrunn av daglige tilbakemeldinger fra Hovden siste 

tida og at vi hadde nok av terreng å velge mellom, ble det bestemt å 

gjennomføre som planlagt (noe som viste seg å være en korrekt 

avgjørelse). 

Føret var ekstremt tungt nede i bjørkeskogen men betraktelig bedre i 

høyden, med stedvis ”turboføre”! Det var godt med fugl i terrengene, 

men noe av fuglen trakk nok litt ned i bjørkeskogen utover helga der 

forholdene var for vanskelige for hundene. I VK hadde vi 15 

premieringer, som ga en premieprosent på hele 28 %! I kvalitetsklassene 

var det ikke så godt med premier, noe som nok også skyldtes terrengene 

UK/AK brukte på fredag hadde veldig tungt føre og ingen premieringer 

denne dagen. På lørdag og søndag brukte vi kun ”austheia” og da ble det 

også premieringer i kvalitetsklassene. 

Lørdag var det jegermiddag og premieutdeling på Bjåen, der stemninga 

var upåklageligJ 

Igjen har vi hatt en veldig hyggelig og vellykket prøvehelg på Hovden. Et 

nydelig vintervær det meste av tida satte en flott ramme rundt 

arrangementet. Tusen takk til alle sporty deltakere, dommere som alltid 

stiller opp, NKK representant, familien Bjåen og en velfungerende 

prøvekomité – takk Sebastian og Bernt! 

            

 Samuel Larsen, prøveleder. 

 

 



Hovden 2 og Sørnorsk Unghundmesterkap 09–11. April 
Hovden 2 gikk i år 9-11 april 

Med dispensasjon fra Bykle og Vinje kommune. 

Vi hadde ute 8 partier på fredag ,8 lørdag og 6 partier på søndag. Alle 

som var påmeldt fikk start da jeg hadde nok dommere til å sette opp ett 

ekstra parti hver dag. Vi hadde ute 3 VK partier på fredag og der skulle 

sendes inntil 6 videre fra hvert parti til finale,og utrolig nok var 17 av 18 

premiert i kvalifiseringen. 

Været og føret var stålende med masse fugl i terrengene men fuglen var 

forholdsvis lett.Hovedkvarteret var på Bjåen turisthytte som tok oss imot 

på beste måte .Bernt Hansen sørget som alltid for god forpleining med sin 

gode mat.Ingrid  hadde full kontroll på dataen og ordnet ellers det meste. 

Agder fuglehundklubb hadde i år 50 års jubileum og det  ble feiret på 

grendehuset på Hovden  med middag på lørdag kveld.Det var 

representanter fra alle samarbeidende klubber.Vestfold 

FK.InntrøndelagFK.og Nordenfjeldske FK. Det ble holdt mange fine taler 

og mange flotte gaver ble overrakt.Det var ca 80 fremmøtte på middagen 

og det var satt opp buss tur retur Bjåen . 

Prøveledelse takker alle dommere for stor velvilje til å dømme for AFK  

sin jubileumsprøve.Vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra deltagere 

og dommere.Vil rette en stor takk til familien Bjåen som stiller 

hovedkvarter og terrenger til disposisjon år etter år,vi kommer gjerne 

igjen!. 

 

Hilsen prøvekomiteen ved Oddmund Sordal 
 
 

Neseheia 16-18. April 
Prøven i år ble avviklet under varierende vær- og føreforhold. Vinteren 

var i ferd med å slippe taket, og selv om det stort sett var skiføre måtte en 

ta beina fatt innimellom. Rypebestanden varierte, men det virket som 

forholdene også var relativt vanskelige. Vi hadde to blandede parti ute 

hver dag i tillegg til VK’en lørdag som hadde 18 deltakere. Lørdag var 

været ufyselig med regn og vind, noe som blant annet kun gav en 

premiering i VK. Til gjengjeld var den trolig historisk; KM Blink til Astri 

Ellefsen fikk 1VK mCK! På søndag våknet vi til flott vær med nysnø, 

noe som hjalp betraktelig på skiføret. Det ble relativt få premieringer 

denne dagen.Vi gratulerer premievinnerne og takker dommere og 

deltakere for innsatsen! Takk til Hill’s som også i år sponset med 

forsekker! 

Velkommen tilbake til neste år! 

 

Prøvekomiteen. 



Utstilling Hamresanden. 30. Mai 
AFK avholdt utstilling i tradisjon tro på Hamresanden søndag 30. Mai 

2010. Dommer var Wenche Eikeseth.    

 

23. -24. august. 
Grunnet dommermangel og sviktende påmelding måtte dessverre 
årets Fyresdalsprøve avlyses. 
 

Hovden Høst 3.-5. september 

 
Hovden høst gikk i år 3-5.september, som en av de få prøvene i Sør-
Norge denne helgen. Dette gjorde at det var stor pågang , og det blei 
noen på venteliste. Vi jobbet lenge med å få til ekstra terreng og 
dommere, noe som gjorde at vi kunne kjøre ut 2 ekstra parti på 
lørdagen. Alle som stod på venteliste ved prøvens start kom  med. 
Det var strålende solskinn hver dag, men lite vind. Dette gjorde at 
forholdene ble vanskelige for hundene. Det var variabelt med fugl, 
men mange av hunden hadde mulighet på fugl. Men mange 
premieringer ble det ikke, det ble mye støkk og ramp. Vi hadde totalt 
20 premier fordelt på 3 dager. 
På lørdag var det premieutdeling i Årestoga ved Bjåen Turisthytte. 
Her var det god stemmninga , og bålkaffe som Sondov hadde koka. 
Været satt en hyggelig ramme rundt et vellykket arrangement. Vi vil 
takke dommere som stiller opp for å dømme alle sporty deltakere, og 
Bjåen Turisthytte som vertskap som gjorde at prøven gikk veldig bra. 
Og ikke minst kokken vår og sponsoren vår, Bernt Hansen 
v/Prof.Dog! 
 
Mvh prøvekomiteen, Nils Jakob Johnsen , Solveig Gonsholt og Ingrid 
Bjåen 

 

 



Aktiviteter. 

 

Fjeldal. 

 
I 2010 kom vi seint i gang borte på fjelldal pga at snøen lå lenge. Og 
forde at det ble jobbet med rettningslinjer for drift av farmen for å 
oppnå bedre resulltaler en året før. Og ikke minst for å bedre rykte. 
Det ble innkaldt til møte med innstruktørene for å snakke litt om 
dette. 

Da vi startet opp på våren var det ikke store pågangen på 
trenningssenteret. noe som utviklett seg utover sesongen. Som førte 
til støre pågang og igjen fornøyde kunder/brukere. Som kom igjen og 
igjen. Men større mengder er ønskelig. noe vi alle må jobbe med og 
spre. 

Det ble prøvd å arrangere dresurkurs på farmen i 2010 men det var 
ingen innstruktører som kunne. Det ble og arrangert et 
ringtreningskurs men pågangen ble ikke stor, så det ble et lite kurs. 

Dette må vi bli bedre til.  

Samkjøring av innstruktører 

Gjerne et kurs til innstruktørene angående trening på tamfugl av 
noen som er drevne med dette. 

Og sist men ikke minst å få tatt betaling av folk som bruker farmen, 
før de reiser hjem og later som ingen ting. 
 

Treningsamling Hovden 
Referat mangler.



Treningssenteret på Brunla, Vestfold: 
 
Aktiviteten i Vestfold i høst har vært noe lavere enn tidligere år. 
Mulige årsaker kan være manglende søknad i første omgang 
(treningskortene fikk vi i oktober og ”mistet” 1 mnd.) samt tidlig snø. 
Imidlertid har kortene blitt benyttet 8 ganger. Klubbens medlemmer 
betaler kr.100,- pr. kort pr. gang. 
Gjøres også oppmerksom på at kortene kan benyttes frem til 
båndtvangens inntreden (1. april), med forbehold om ekstraordinær 
båndtvang. Info vil til enhver tid ligge på Vestfolds hjemmeside. 

 

Dressur kurs. 
 

Ringtrening ble avholdt 25. mai for alle klubbens medlemmer. 

Også i år ble det avholdt før utstillingen på Hamresanden, slik at 

alle som ønsket fikk muligheten til å vise frem hundens sin på 

sitt beste den kommende utstillingen. 

 

Avesjonsdressur hund-sau Tirsdag15. juni, 29. juni, 27. juli og  

10. august. 

 

Dressurkurs i Arendal. (mangler referat) 

 

Seminar Anders Hallgren 

 

23. November holdt Anders Hallgren foredrag på UiA i 

Kristiansand. 



Rapport fra Dommerutvalget 2010. 

 
AFK har i inneværende år fått verdifullt tilskudd til vår 
dommerstand. Efter bestått distriktssamling på Neseheia i april, var 
Njål Lundevik, Rune Staddeland og Kenneth Ressem  klare for 
autorisasjonsprøve på Kongsvold i august, noe de bestod med klar 
margin. 
I 2010 har vi definitivt sagt farvel til den ”gamle” 
utdanningsmodellen for dommerkandidater. Det”nye” systemet 
hadde sin første Kongsvoldsamling i høst, og fra 2011 er det kun 
dette som gjelder. 
Efter mange år i klubbens utvalg, har Kjell Jacobsen og Robert 
Colbjørnsen valgt å takke av, begge synes det er på tide å slippe til 
nye krefter. Fra 2011 vil klubbens dommerutvalg ha flg. 
sammensetning: 
 
Finn Eigil Sødal  leder 
Oddmund Sordal  medlem 
Pål Friis   medlem 
 
I forkant av dommerkonferanse 2011 som avholdes på 
Gardermoen12.-13. januar, har vi avviklet en dommersamling hos 
Finn E. Sødal. Agenda var gjennomgang av aktuelle problemstillinger 
som skal tas opp på konferansen. 
Nye dommerkandidater vil fortløpende bli vurdert av klubbens 
dommerutvalg. 
Følgende dommere i klubben har dømt høystatusløp i 2010: 
 
Oddmund Sordal  Unghund Grand Prix, begge dager 
Robert Colbjørnsen NM-høyfjell høst, kvalifisering og finale 
 
 
Høvåg,  desember  2010 
Robert Colbjørnsen 

 



7. Regnskapene. 

 

Kommer senere 

 

 

8. Fastsettelse av kontingent. 

 

Styret har ikke innstilt på kontingentøkning. 

 

9. Innkomne forslag 

 

Ingen Innkomne forslag 

 



10. Valg 

Valgkomiteens forslag til nytt styre og komiteer. 

 
Styret:   

Leder Sebastian Sjøberg Ny 1 år 

Nestleder Samuel Larsen Gj.v. 1 år 

Sekretær/dataansvarlig Leif Harald Walle Ny 2 år 

Kasserer Marit Skårdal Gj.v. 1 år 

Styremedlem Asbjørn Ribe Ny 2 år 

Varamedlem Håkon Gerhardsen Ny 2 år 

Varamedlem Ingrid Bjåen Ny 2 år 

   

Revisor: Nils Jacob Johnsen Gj.v. 1 år 

 Per Gonsholt Gj.v. 1 år 

   

   

Terrengkomiteer 2012:   

Åseral Kjell Jacobsen  

   

Fyresdal Arnt Corneliussen  

   

Hovden Sondov Bjåen  

 Oddmund Sordal  

 Petter Elvestad  

   

   

Prøvekomiteer 2012:   

   

Hovden 1 vinter Knut Mørk  

 Pål Fasseland  

 Bernt Hansen  

   

Hovden 2 vinter Oddmund Sordal  

 Alexander Ellila  

 Bernt Hansen  

   

Hovden høst Finn Egil Sødal  

 Håkon Gerhardsen  

 Bernt Hansen  

   

Nesheia Gustav Larsen  

 Ove Jan Valente  

 Bernt Hansen  

   

Fyresdal Solveig Kullerud Gonsholt  

 Torfinn Lyngroth  

   

Åseral, kontaktperson Kjell Jacobsen  



Utstillingskomite Signe Eldor  

 Kjell Jacobsen  

 Oddmund Sordal  

 Bernt Hansen  

 Frode Fossnes  

 Lise Uleberg  

 Arnt Corneliussen  

   

Dommerutvalg Finn Egil Sødal  

 Oddmund Sordal  

 Pål Friis  

   

Materialforvalter Oddmund Sordal  

   

Pokalforvalter Kjell Jacobsen  

   

Valgkomite Olav Schrøder  

 Bernt Hansen  

 Solveig Kullerud Gonsholt  
   
Treningsenter Håkon Gerardsen  
 Oddmund Sordal  
 Bernt Hansen  
 Olav Undhjem  
 Asbjørn Ribe  

 
 
 
 

Oppnådde Resultater 2010 
 

For å se oppnådde resultater i 2010 kan du gå inn på klubbens 

hjemmeside www.agderfuglehundklubb.no 


