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Onsdag 19. februar 2013, kl 19:00 på Hamresanden Resorts / 
Appartementshotell (samme sted som i fjor)  www.hamresanden.no 

 
 
 
1. Åpning.  

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

3. Valg av møteleder og referent. 

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.  

5. Valg av tellekorps . 

6. Årsberetning 2013 med innkomne resultater.  

7. Regnskap 2013 med revisors beretning. 

8. Budsjett for 2014. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2015. 

10. Innkomne forslag  

11. Valg 

 
 
 
 
 
Under årsmøtesakene blir det servert rundstykker og kaffe til de som ønsker. Etterpå 
blir det utdeling av klubbens pokaler. Vi håper at riktig mange har anledning til å 
delta og ønsker spesielt våre nye medlemmer velkommen. 

 
 

http://www.hamresanden.no/


6. ÅRSBERETNING 2013 
 
6.1. Organisasjon 
 
Styret, komiteer og utvalg har i beretningsåret hatt følgende sammensetning. 
 
Styret:  
Leder:      Samuel Larsen 
Nestleder:     Espen Ose 
Kasserer:     Olav Homdal 
Sekretær:     Kristin Bothner 
Styremedlem/Web ansvarlig: Odd Rune Valle 
Vara medlem:     Arnt Corneliussen 
Vara medlem:     Rune Ingebretsen 
 
 

Revisor:  

Nils Jacob Johnsen 
Lisbeth Reinertsen (vara) 
 
 

Terrengkomiteer: 

Hovden:  Sondov Bjåen, Petter Elvestad og Martin Røynås 
 
Åseral:  Kontaktperson Kjell Jacobsen 
Fyresdal:  Kontaktperson Arnt Corneliussen 
 
 

Dommerutvalg: 

Oddmund Sordal, Pål Friis og Rune Staddeland. 
 
 

Materialforvalter: 

Sebastian Sjøberg. 
 
 

Pokalforvalter:  

Kjell Jacobsen 
 
 

Valgkomite:  

Arnt Corneliussen, Randi Larsen og Bernt Hansen 
 



Utstillingskomite:  

Signe Eldor, Lise Uleberg, Kjell Jacobsen, Jan Helgestad, Bernt Hansen, Frode Fossnes, Åge Ellila 
og Olav Undheim. 

 
 
Treningssenteret:  

Bernt Hansen (leder), Pål Friis, Oddmund Sordal, Håkon Gerhardsen,  Einar Røsnes, Kjell 
Jacobsen, Åge Ellila, Finn Eigil Sødal, Bård Køber og Per Bergan. 

 
 
Prøvekomiteer: 

Hovden vinter 1: Morten Torkelsen og  Geir Vedøy. 
 
Hovden vinter 2: Jon Kristen Bosvik, Lisa Fasseland og Edith Somdal. 
 
Nesheia: Gustav Larsen og Ove Jan Valente. 
 
Hovden Høst: Trond Strand og Olav Homdal. 
 
 

6.2. Medlemstallet. 

Klubben har 182 medlemmer pr 31.12. 2013 
 
Æresmedlemmer: 
Per Tellander 
Nils Åge Brekke 
Kari Røynås 
Sven Jørgen Skårdal † 
Marit Skårdal 
Kjell Jacobsen 
Robert Colbjørnsen 
 
 

6.3. Møtevirksomhet 

Det er avholdt 3 styremøter, samt drøftelser på e-post og telefon. Det er behandlet ca. 30 saker. 
 
Samuel deltok på møte i Samarbeidsutvalget Sør/Vest, 6. april 2013 på Hovden.  
 
Samuel deltok også på Fuglehundtinget i Tromsø den 7 – 9. juni 2013. 
 
 

  



6.4. Utdanning instruktører aversjonsdressur. 

Etter at Robert Colbjørnsen flyttet, har vi dessverre ikke arrangert aversjonsdressur for hund/sau 
i mangel på instruktører. Samuel Larsen har i 2013 tatt utdanningen som instruktør 
aversjonsdressur (mangler kun noen aspirantarbeid for å bli endelig godkjent) slik at vi fra 
sommeren 2014 igjen kan ha dette tilbudet i klubben.  

 
 
6.5. Jaktprøver/utstilling/arrangement 

Hovden I, 7 – 9. mars 2013 

Den første Hovdenprøven hvert år - forventningene er store og alt ble innfridd!  

Forventningen, spenningen, å treffe igjen gamle venner vi ikke har sett siden sist høstprøve, 
hvordan blir været, hvem er dommerne, hvem kommer jeg på parti sammen med og ikke minst: 
Er det min tur denne gangen, blir det premie på min hund, den beste hunden, i dag? 

Noen måtte nok reise hjem med uforrettet sak, noen med premiene nesten i lomma og noen fikk 
også premien med seg. Men de var allikevel mange som fikk noen flotte dager i fjellet sammen 
med kjente og ukjente. Heldigvis blir alle kjente utover dagen på sånne dager som dette ble. 

Prøven ble avviklet helgen 08-10 mars 2013 på et vakkert Hovden som var kaldt, men badet i 
vintersol. Temperaturen midt på dagen kunne komme opp i noe som nesten kjentes som gode 
plussgrader. Riktignok litt kaldere på lørdagen, men da var det jegermiddag og til den hadde alle 
tint opp igjen.  

Prøven ble sponset av Agder for-senter og Vennesla dyreklinikk og hver deltaker fikk en pose 
hundemat – Royal Canin samt en smaksprøve av høy-energi-«bomber». De gav også fôr-sekker til 
de gjeveste premieringene. Takk til prøvens sponsor. 

Vi hadde 2 VK-kvalifiseringspartier ut på fredag, sammen med 2 kvalitetspartier. Det var godt 
med fugl i alle terrengene denne dagen og mange deltakere hadde sjanse på fugl. Mange var de 
også som utnyttet den godt og det ble til sammen delt ut 12 premieringer. 7 i VK og 5 i UK/AK. 
Det var 16 hunder som kvalifiserte seg til VK-finalen på Lørdag. 

Lørdagen opprant med samme sol, men litt mer vind og antydning til noen skyer. Denne dagen 
ble VK finalen sendt på Nosi og 3 kvalitetspartier ble sluppet ut på heiene nærmere Bjåen. Det 
var lite fugl i finalen, men det endte opp med 2 premieringer. Det var ES Berkjestølen`s Alfa ført 
av Jan Telhaug som fikk finaleseieren og 2 VK gikk til ES Totti, eies og ført av Oddmund Sordal. 

Det var heller ikke mye fugl i de tre UK/AK partiene. Men det ble allikevel 5 premieringer også 
denne dagen og for noen dessverre stang ut.   

En nydelig søndag opprant og vi sendt ut 3 kvalitetspartier. Det ble nok en god dag og i flotte 
omgivelser med gode temperaturer ble det delt ut 3 premier til. Se egen premieliste for detaljer. 

Prøvens NKK-representant var Olav Schrøder – takk til Olav og til alle de andre som stiller opp for 
å hjelpe oss å arrangere denne prøven. Dommere, leder i Agder fuglehundklubb Samuel Larsen, 
prøvekomiteen; Geir Vedøy og Morten Torkelsen, en ekstra takk til Glenn Andre Vedøy som 



ordnet alt i DogWeb, dere på Bjåen og ikke minst; Takk til alle deltakerne som er med. Uten dere 
hadde vi ikke fått denne flotte helgen. 

For Prøvekomiteen Hovden 1 

Anne Beth Torkelsen 

 

Hovden II m/ CACIT, 28 – 30. mars 2013 

Styret har ikke mottatt noe fullstendig referat fra Hovden 2 

Terrengene var jevnt over godt besatt med fugl og mange premier ble delt ut i kvalitetspartiene 
samt VK kvalifisering. I VK finalen ble det dessverre ingen premier. Fullstendig premieliste for 
prøven kan finnes på hjemmesida: 
http://www.agderfuglehundklubb.no/images/stories/Dokumenter/Hovden2-2013/Fullstendig-
premieliste-Hovden2.pdf 

 

Nesheia, 4 – 6. april 2013 

Fredagen ble det dessverre ingen premieringer på de to kvalitetspartiene som var ute. Det 
dårlige været og vanskelige forhold må ta skylda for det. 

Lørdagen var været helt strålende, og vi hadde ute to blanda parti og VK med 19 startende. På de 
to kvalitetspartiene var det godt med fugl og mange sjanser. Det ble tildelt 2UK til IS Jasmin til 
Geir Eriksen og KV Solbutoppens Ast Diamond til Magne Brynjulfsen. I VK’en ble det kun en 
premiering som ble tildelt ES Østkystens Egon til Øyvind Mauseth.  

Søndag var det ute to kvalitetsparti. Det ble tildelt 2AK til ES Ranætta's AIja til Jostein Kloster. 

Prøvekomité Gustav Larsen og Ove Jan Valente 
 
 

Hovden Høst m/CACIT, 29.-31. august 2013.  

Agder Fuglehundklubbs høstprøve ble i 2013 arrangert 30/8 - 1/9. Som vanlig var sekretariatet 
lagt til Bjåen Turisthytte, hvor også mange deltakere og dommere var innkvartert. 

Dommerkabalen er alltid prøvekomiteens største utfordring i dagene etter 25. august, 
svenskejakta frister norske fuglejegere, og dommere er også jegere.. Ca 100 
dommerhenvendelser medførte heldigvis at kabalen gikk opp alle dager – takk til dere som stilte! 

Det ble 3 fine dager i de flotte terrengene på Hovden, fredag var det nesten i varmeste laget for 
enkelte, med vel 20 grader i fjellet og lite vind. Lørdag og søndag ble det mer «normale» 
høstforhold, med vekslende vind, sol, skyer og noen dråper regn. 

Jevnt over var terrengene godt besatt med fugl. De aller fleste hundene hadde opptil flere 
sjanser, men litt vanskelige forhold og ikke minst litt svikt i dressuren, gjorde at premielisten 
dessverre ikke ble så lang som vi håpet på. 

http://www.agderfuglehundklubb.no/images/stories/Dokumenter/Hovden2-2013/Fullstendig-premieliste-Hovden2.pdf
http://www.agderfuglehundklubb.no/images/stories/Dokumenter/Hovden2-2013/Fullstendig-premieliste-Hovden2.pdf


Vi hadde ut 5 partier lørdag, derav to fulle VK kvalifisering partier, lørdag 6, inkl VK finale og 
søndag 5 partier. 220 påmeldte hunder ga 22 premieringer, dessverre ble det ingen premieringer 
i VK. 

Nevnes må at av de påmeldte, var 3 danske gordonsetter ekvipasjer som aldri hadde vært på 
prøve i Norge tidligere. De var selvfølgelig spent på hvordan hundene ville takle helt norske 
«bjerge», men de hadde ingen grunn for engstelsen. Alle fikk til dels meget gode kritikker og 
virkelig imponerende av DK18253/2011 Nakkehages BF Walther med eier/fører Preben Pedersen 
som fikk 1. pr UK både lørdag og søndag. Danskene har allerede meldt sin ankomst neste år!!! 

En negativ episode må nevnes. En prøvedeltager fredag ble observert under tjuvtrening fredag 
etter at hundene hans var slått ut. Samme fyr var så frekk å gjenta dette også lørdag, heldigvis 
var han så «smart» at han la bilder av hundene i stand ut på facebook. Ut i fra bildene kunne vi 
stedfeste omtrent på meteren hvor han hadde vært. 

For å kunne gjennomføre jaktprøver er AFK helt avhengig av velvilje og et godt samarbeid med 
grunneiere og rettighetshavere til terrengene. Konsekvensen av tjuvtrening er at vi risikerer og 
ikke få benytte disse terrengene til vår prøvevirksomhet, AFK og fuglehundsportens rykte 
svekkes, i tillegg er det svært ødeleggende for andre deltakere på prøven hvis dette skjer like 
før/under prøven. Folk legger ned masse tid og penger ved å starte på prøver og det er 
ødeleggende for kvaliteten / forringer sjanser på fugl hvis andre folk har trent med hunder i 
terrengene like før. 

Til slutt vil prøvekomiteen takke alle deltakere, dommere, Bjåen Turisthytte, Hovden Fjellstoge, 
grunneiere og våre sponsorer, Royal Canin og Agder Forsenter. 

Arendal 20.09.2013 

Trond Å. Strand 

Prøveleder 

 

Utstilling Hamresanden, 26. mai 2013. 

Søndag 26.mai 2013 var det duket for Agder Fuglehund klubbs årlige utstilling på Hamresanden. 

I nydelig vær bedømte og forklarte dommer Jens Martin Hansen fra Danmark de påmeldtes 
hunder. 

Det var 49 påmeldte hunder. To meldte avbud. En valp påmeldt på stedet. 

Best in Show (BIS) ble Pointer Barentsvidda’s Donald til Arild Skeivik. 

2. BIS ble Korthåret vorsteher Haugtun’s FFB Shock til Ann-Kristin Landås 

3. BIS ble Engelsk setter Emil til Randi Larsen 

4. BIS ble Strihåret Vorsteher Xo Av Røssmyra til Simen Jørgenrud 

Øvrige BIR / BIM vinnere ble: 

BIR Irsk setter: Grønlifjellets Anni 

BIR Langhåret Vorsteher: Jærlosens Remy 



BIR Gordon setter: Tytingens Tinka 

BIM Korthåret Vorsteher : Åsheias Dzz Mie 

BIM Engelsk setter: Rona’s Yr 

BIM Pointer: Pålamalmens Barista 

Takk til Agder fôrsenter og Royal Canin for deltakerpremier og fòr sekker, Bernt Hansen og øvrige 
bidragsytere med gaver til lotteriet. 

Stor takk til Signe Eldor og komité for gjennomføringen av årets utstilling. 

 

Fjeldal –  ”Farmen”, våren og sommeren 2013. 

Det har vært arrangert samlinger hver onsdag kveld gjennom hele våren og sommeren frem til 
båndtvangen var slutt. Kl 17 -18 har det vært fri lufting av hunder på innegjerdet område, for så å 
fortsette med individuell trening av hund med instruktører utover kvelden. 

Leder av treningssenteret har vært Bernt Hansen.  

En stor takk til Bernt og alle instruktørene og ikke minst Åge Ellila som stiller eiendommen til 
disposisjon og tar vare på duene hele året. 

Vi går nå inn i det 10. og siste året av avtalen mellom AFK og Åge Ellila. Styret synes det 
opplegget vi har på Farmen er et bra tilbud til medlemmene våres som vi håper kan fortsette 
også i fremtiden. 
 

Treningssamling på Hovden. 

Dessverre så var det blitt gjort ”dobbeltbooking” på Bjåen den planlagte helga og AFK måtte vike 
plassen. Vi fant ingen alternative helger som kunne passe så dermed ble beklageligvis 
treningssamling i 2013 avlyst. 
 

Treningsterreng på Brunla, Vestfold: 

AFK har også i 2013 kjøpt 3 stk treningskort av Vestfold Fuglehundklubb på Brunlaterrenget som 
medlemmene våres kan benytte seg av mot å betale kr 100,- pr dagskort.  
12 dagskort ble brukt i 2013. 
 

  



6.6. Rapport fra dommerutvalget i AFK (LD) for 2013 

Følgende har fungert som klubbens dommerutvalg i 2013: Oddmund Sordal, Rune Staddeland og 
Pål Friis. 

Dommerutvalget har to hovedoppgaver. Den ene er utdanning av nye dommere. I 2013 har vi 3 
kandidater som gikk opp til Kongsvold 1 og besto. Disse skal opp til autorisasjonsprøven i 2014. 
Som forberedelse hadde vi en meget vellykket feltsamling på Klitgård i Danmark, hvor vi også 
hadde invitert med dommerkandidater og dommerutvalg fra Rogaland. Målsetningen var å få en 
feltsamling som skulle gi trening i VK-bedømming. Det stilte også flere erfarne danske ekvipasjer. 
Samlingen ble svært vellykket. Det er ikke like lett å få trening på bedømming av mange 
hendelser i norske høyfjell med liten rypebestand. Våre dommerkandidater holder framdriften 
utmerket og dommerutvalget bedømmer dem som modne og kvalifiserte til framtidig 
dommergjerning. 

Det ble ikke meldt opp nye dommerkandidater 1.nov. i 2013. Vi vil helst ha minimum 3 
kandidater av gangen og valgte å stå over denne gangen og satse på oppmelding av en ny gruppe 
i 2014.  

Dommerutvalgets andre oppgave er kontakten mellom klubbens dommere og FKF’s sentrale 
dommerutvalg. Før de årlige sentrale dommerkonferansene arrangeres lokale møter slik at 
utsendingene møter med mandat fra egen klubbs dommergruppe. Den årlige konferansen vedtar 
praktiseringsregler der det kan være uklarhet i forståelsen av regelverket. Det har vært meget 
god oppslutning fra klubbens dommere på disse møtene. Oddmund og Pål har vært våre 
utsendinger på konferansen. 

I 2013 ble det gjennomført revisjon av jaktprøvereglene.  

Robert Colbjørnsen ønsker fortsatt tilknytning til dommergruppa i AFK, selv om han har flyttet.  
Robert dømte semifinale NM lavland. 
Finn Eigil Sødal var satt opp til å dømme semifinale NM lavland men måtte trekke seg av 
helsemessige årsaker 
 
 

7. Regnskap 2013 med revisors beretning. 

Se eget vedlegg 
 

8. Budsjett for 2014. 

Se eget vedlegg. 
 

9. Fastsettelse av kontingent for 2015. 

Kontingenten ble økt med kr 50,- i år og styret innstiller på ingen videre økning av kontingenten 
for 2015. 
 



  



10. Innkomne forslag 

10.1. Forslag fra styret i AFK vedr. å arrangere kun en vinterprøve m/Cacit 
på Hovden f.o.m. 2015.  

Som regnskapene de siste årene viser sliter klubben med underskudd. Dette er ikke en situasjon 
som er holdbar og tiltak må gjøres straks. Til informasjon så har styret i 2013 bl.a. jobbet mot 
enkelte bedrifter og sponsoravtaler men har enda ikke lykkes med å få på plass noen avtaler som 
gir ekstra penger i kassa. Vi ser også på muligheter for å skaffe annonseinntekter fra hjemmesida 
samt div salgsartikler. 

Vi ser at jaktprøvene ikke lenger går med overskudd, men med et betydelig underskudd. Andre 
klubber sliter også med det samme og vi kan per dags dato ikke se noen grunn til at dette vil 
endre seg. Terrengleie og dommerutgifter etc. øker mens startkontingenten ikke øker 
tilsvarende. 
Vi ser at Hovden 1 er den som har gått med desidert mest underskudd de siste årene og ved å 
kun arrangere en prøve på Hovden om vinteren med CACIT mener styret at vi kan få denne til å 
bli veldig stor med 3 dagers VK. AFK skal også fra 2016 igjen arrangere Sørnorsk 
Unghundmesterskap og dette vil i tillegg bidra til et ekstra stort arrangement. Ved mange 
deltakere på prøvene ser vi at vi klarer å unngå de store underskudd. Det kan selvsagt by på 
utfordringer for terrengkomiteen å skaffe tilstrekkelig terreng, men det bør kunne løses. 
En eventuell nedleggelse av Hovden 1, bør bare være midlertidig og evalueres årlig. 

Vi foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre en evaluering etter vintersesongen 2014 og 
på bakgrunn av denne kunne vedta å arrangere kun en jaktprøve på Hovden om vinteren f.o.m. 
2015. (Det søkes til NKK i oktober for påfølgende års jaktprøver).



11. Valg 

Valgkomiteens forslag til nytt styre og komiteer. 

Styret 2014 

Leder Pål Friis Ny for 1 år 

Nestleder Kjell Jacobsen Ny for 1 år 

Sekretær Kristin Botner Ikke på valg , 1 år gjenstår 

Kasserer Olav Homdal Gjenvalg for 2 år 

Styremedlem og 
webansvarlig 

Odd Rune Valle Ikke på valg , 1 år gjenstår 

Varamedlem Solveig Gonsholt Ny for 1 år 

Varamedlem Einar Røsnes Ny for 1 år 

  
Revisorer 

Nils Jacob Johnsen Ikke på valg, 1 år gjenstår 

Lisbeth Reinertsen (vara) Ikke på valg, 1 år gjenstår 

 
Valgkomite 2013 

Arnt Corneliussen (leder) Ikke på valg , 1 år 
gjenstår 

Helge Qvarstein Ny  for 2 år 

Bernt Hansen Gjenvalg for 2 år 

Rune Ingebretsen ,  (vara) Ny  for 1 år 

 
 

Terrengkomiteer 2015 

Hovden: Sondov Bjåen 1 år 

Martin Røynås 1 år 

Petter Elvestad 1 år 

 
Prøvekomiteer 2015 

Hovden I vinter: Morten Torkildsen 

Geir Vedøy 

  

Hovden II vinter: 
 

Kjetil Kirkhus 

Rikke Andrine Næss  

  

Nesheia: Samuel Larsen 

Samuel ordner en hjelper selv 

  

Hovden høst: Oddmund Sordal 

Oddmund ordner en hjelper selv 

 
Utstillingskomite 2015 

Kjetil Kirkhus (leder) 

Arnt Corneliussen  

Bernt Hansen 

Marte Brekke 

Jens Brekke  



Dommerutvalg 2014 

Oddmund Sordal 

Rune Staddeland 

Pål Friis 

 
Materialforvalter 2014 

Helge Qvarstein 

 
Pokalforvalter 2014 

Kjell Jacobsen 

 
Treningssenteret 2014 

Bernt Hansen (leder) 

Pål Friis 

Oddmund Sordal 

Haakon Gerhardsen 

Einar Røsnes 

Kjell Jacobsen 

Åge Ellila 

Bård Køber 

Per Bergan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppnådde Resultater 2013 
 
For å se oppnådde resultater i 2013 kan du gå inn på klubbens hjemmeside 
www.agderfuglehundklubb.no  

http://www.agderfuglehundklubb.no/

