
 

Agder fuglehundklubb`s  55. ordinære årsmøte 

  Innkalling til årsmøte 

 

Onsdag 25. februar 2015, kl. 19:00 i DnBs lokaler i Markensgate 19  

 

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 2014 med innkomne resultater.  

7. Regnskap 2014 med revisors beretning. 

8. Budsjett for 2015. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2016. 

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. 

 

 



6.  Årsberetning 2014    

6.1 Organisasjon 

Styret: 

Leder    Pål Friis 

Nestleder   Kjell Jacobsen 

Sekretær   Kristin Botner 

Kasserer   Olav Homdal 

Webansvarlig   Odd Rune Valle 

Varamedlem   Solveig Gonsholt 

Varamedlem    Einar Røsnes 

 

Revisorer:   Nils Jacob Johnsen, Lisbeth Reinertsen (vara) 

Valgkomite: Arnt Corneliussen (leder) Helge Quarstein, Bernt Hansen, Rune  

Ingebretsen(vara) 

Terrengkomite Hovden:  Sondov Bjåen, Petter Elvestad og Martin Røynås 

Dommerutvalg:  Oddmund Sordal, Rune Staddeland og Pål Friis 

Prøvekomiteer: 

Hovden høst:     Trond Å Strand og Olav Homdal 

Hovden I:    Anne Beth og Morten Torkelsen 

Hovden II:     Bjarne Hillesund, Marianne Trydal Skjeie og Lene Engdahl 

Neseheia:     Gustav Larsen og Ove Dag Valente 

Utstillingskomite: Kjetil Kirkhus, Rikke Næss, Bernt Hansen, Arnt Corneliussen, Jens 

Brekke og Åge Ellia, Kjell Jacobsen. 

Materialforvalter:    Helge Quarstein 

Pokalforvalter:    Kjell Jacobsen 

 

Treningssenteret på Fjelldal: Bernt Hansen, leder. Pål Friis, Oddmund Sordal, Einar Røsnes, Kjell 

Jacobsen, Rikke Næss, Åge Ellia, Bård Køber og Per O. Bergan 



6.2 Medlemstall: 

Klubben har 165 medlemmer pr 31.12, en nedgang på 17 stk. fra i fjor. 
 
Æresmedlemmer: 
Per Tellander 
Nils Åge Brekke 
Kari Røynås 
Sven Jørgen Skårdal † 
Marit Skårdal 
Kjell Jacobsen 
Robert Colbjørnsen 
 
6.3 Møtevirksomhet: 

Det har vært 4 styremøter. Ellers har det vært hyppig kontakt mellom styremedlemmene via e-post 

og en rekke løpende saker er behandlet på den måten. 

6.4 Styrets vurdering av organisasjonen: 

Styret vurderer Agder Fuglehundklubb til å være en svært velfungerende organisasjon. En rekke 

komiteer og enkeltpersoner gjør sine oppgaver. Styret holder en viss oversikt, men klubbens ganske 

omfattende virksomhet trenger ikke driftes fra styret. Til sammen tilbyr AFK et ganske sammensatt 

og bra tilbud til fuglehundfolket. Klubbens økonomi er god. 

Jaktprøver 

Klubben har som vanlig arrangert 4 jaktprøver. Etter styrets vurdering har alle disse vært store 

suksesser, både sportslig, sosialt og som naturopplevelser. AFK er den største prøvearrangør i Sør-

Vest-regionen og disponerer suverene terrenger som er lett tilgjengelige. Når prøvene i tillegg gir 

solide økonomiske overskudd er det all grunn til å takke og gratulere prøvekomiteene. Det var noe 

bekymring det foregående år på grunn av store økonomiske underskudd. Det ble foreslått å sløyfe 

Hovden I og å gå over til en-dommersystem. Vi slipper heldigvis å tenke på slike tiltak nå. Styret vil 

presisere at det ikke stilles forventninger til alle prøvekomiteer om overskudd hver gang. I 

gjennomsnitt, over tid, er vi avhengig av at prøvene samlet i alle fall går i balanse. Prøvekomiteen for 

Hovden II gjorde en imponerende innsats med innsamling av sponsormidler.  Det skal ikke forventes 

av alle komiteer. Prøvearrangementet i seg selv er en svær oppgave. Antagelig kan en oppnå 

økonomisk balanse ved å sørge for fulle partier så langt det går, og ved å få så lave dommerutgifter 

som mulig.  

 AKF har ikke hatt noe organisert opplegg for sponsorarbeid i forbindelse med jaktprøvene. Dette må 

i framtida få en bedre organisert form. 

Styret retter en stor takk til familien Bjåen for vertskap ved Hovdenprøvene og deres hjelp og 

bistand! 

 

 



Hovden I, 7-9 mars 

Været stod ikke på arrangørenes side, heller ikke i år. Fra fredag kveld var veien mellom Bjåen og 

Hovden stengt og deltagere og dommere isolert fra hverandre. Med velvilje og improvisasjon ble 

prøven likevel gjennomført. Se fullstendig referat bakerst. 

 

Hovden II med CACIT 28-30 mars 

353 startende hunder, 9 UK-premier, 23 AK-premier og 13 VK-premier med ”US” Minni Mus og 

Øyvind Ribesen som vinner. Flott vær og stort sett god rypebestand i terrengene. Se fullstendig 

referat bakerst. 

 

Nesheia 4 -6 april 

Dårlig vær og sky ryper, men likevel 4 premieringer. Se fullt referat bakerst. 

 

Hovden høst, med CACIT, 29-30 august 

261 startende hunder og 28 premieringer med ES Zizou og Tord Erik Lien som finalevinner med CASIT 

etter 1 VK i kvalifiseringen. Se fullt referat bakerst. 

 

Utstillingen, 25. mai på Hamresanden 

52 hunder stilte opp, to valper og tre deltagere i barn og hund. BIS ble IS Kon-Delta med Gunnar Wik. 

Se fullstendig referat bak. 

 

Ringtrening før utstillinga 

Det ble organisert ringtrening på Hamresanden en del kvelder før utstillinga med stort oppmøte. 

 

Treningssamling på Bjåen 21-23 mars 

15 personer var med på samlinga, en blanding av nybegynnere og mer erfarne, både hunder og 

deltagere. Se fullstendig referat bakerst. 

 

 

 



Treningssenteret på Fjelldal 

Treningssenteret holder åpent i hele båndtvangsesongen og tilbyr fritt slipp/sosialisering på 

inngjerdet område fra 17-18 og deretter trening på ro i oppfulgt med duer. Bernt Hansen leder 

opplegget og en lang rekke instruktører deltar. Tilbudet er svært populært. Regnskapet viser at 

gjennomsnittlig 5 hunder hver kveld tar duetrening. Det kan være flere enn dobbelt så mange innom 

i tillegg. Når en av klubbens dommere er instruktør, er det anledning til å ta apportbevis. 

Styret takker familien Ellila for at vi disponerer anlegget disse kveldene og en spesiell takk til Aage 

Ellila som steller dueslaget hele året. 

 

Trening på Brunla, Vestfold 

Klubben kjøper 3 treningskort av Vestfold fuglehundklubb. Medlemmer kan trene på Brunlaterrenget 

for kr 100 pr dagskort. 18 stk. benyttet seg av tilbudet men kun 11 stk. har betalt. 

 

Videregående apportkurs. 

I mai/juni ble det avholdt videregående apportkurs i samarbeid med NVK Agder med Lisbeth 

Reinertsen som instruktør. Av de påmeldte var det hele 5 engelske settere, hvorav 4 fullførte kurset. 

Både søk- og vannapport ble utført til stående, og for noen, til topp karakter. Den mest krevende 

prøven i voksen klasse er spor, som ble demonstrert og gitt en innføring i. Alle ekvipasjene som 

fullførte kurset har etter instruktørens oppfatning potensiale til å klare premiering i apportgrenene, 

forutsatt at det legges ned nødvendig trening i sporøvelsen. 

 

Aversjon mot sau 

Samuel Larsen er nå godkjent instruktør. Det ble i sommer arrangert aversjonstrening og utstedt 

sauebevis på Røsnes Gård i Høvåg. 

 

Apportbevis Hamresanden 

I november tok Kjell Jacobsen iniativ til og gjennomførte samling på Hamresanden for de som ønsket 

å ta apportbevis. Det var 4 stk. som møtte opp og av det 3 stk. som besto og fikk beviset. 

 

 

 

 

 



Dommerutdanning 

2 av de 3 dommerkandidatene klubben sendte til autorisasjonsprøven strøk i 2014. Alle var 

godkjente etter Kongsvold I og er vurdert som egnet og kvalifisert av lokalt dommerutvalg. 

Dommerutvalget har gjennomgått det som skjedde og står på at den lokale utdanningen har vært av 

bra kvalitet og at våre kandidater har de nødvendige egenskaper og ferdigheter, selv om de tydeligvis 

ikke fikk vist dette fram på Kongsvold II. 

 

6.5 Klubbens hjemmeside: 

Systemverktøyet (Joomla) som nettsiden vår benytter måtte oppgraderes til nyere versjon, da all 

oppdatering stoppet ved årsskiftet. På bakgrunn av forrige års problemer med hacking og at vi ikke 

lengre kunne forvente å få hjelp av han som utarbeidet hjemmesiden vår, var vi rimelig sårbare. 

Løsningen ble at man tegnet en såkalt VIP-supportavtale med WebNorge, et lite lokalt IT firma fra 

Kristiansand.  Avtalen gir oss bl.a. support ved ev. problemer, systemoppgraderinger og jevnlig back-

up av databasen.  

Når vi først måtte oppgradere systemet ble det også bestemt at vi skulle endre designmalen, dvs. 

utseende på siden. Vi håper at klubbens medlemmer er like fornøyde med endringen som oss. 

 

6.6 Styrets planer om nye aktiviteter: 

Styret mener klubben neste år bør legge til 2 arrangementer: 

1. Gjenoppta skogsfuglprøven (rugdeprøve) i Kvinesdal. Hovedkvarter Fosseland hundesenter.  

2. Arrangere klubbmesterskap i Vestfold i november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hovden I 7-9 mars 

Fredagen opprant med litt bedre vær enn hva yr.no hadde varslet, den kraftige vinden som var meldt 

uteble, den tok oss imidlertid igjen etterhvert og det kommer mer om følgene av dette senere. Men 

for å ta fredagen først, etter prøvedagens slutt fikk vi inn deltakere og dommer som var både våte og 

kalde, veldig våte. Allikevel var det mange fornøyde fjes og det ble delt ut flere premier denne dagen, 

3 premier i kvalitets partiene og 3 premier i VK.  

40 var påmeldt i VK-kvalifisering på fredag og 16 av disse hundene gikk videre til finalen lørdag. 

Fredag ettermiddag kom den tidligere meldte vinden - og veien mellom Hovden og Haukeli ble 

stengt!  

Deler av prøvekomiteen og en dommer som gjorde ferdig dagens prøvedokumenter ble sittende 

værfast på Bjåen. Vertskapet på Bjåen hadde opplevd dette tidligere, og der det er hjerterom er det 

husrom. Vi ble da invitert til å delta på kveldens middag, og sengeplasser til oss ble tryllet fram. Men, 

etter hektisk telefonering med brøytemannskapene, gikk det en kolonne som vi fikk koble oss på og 

kom oss inn til Hovden i ellevetida på kvelden. Takk til Ingrid og Svanhild på Bjåen for dette.  

Men det var spennende med tanke på hvordan nattens vær ville arte seg, og om vi kunne starte opp 

på lørdagen eller om vi måtte avlyse prøven, eller deler av prøven.  

Vi våknet opp til stengt vei mellom Hovden og Haukeli og prøvens opprop ble utsatt, først til kl. 10.00 

og så til kl. 11.00. Flere deltakere og mange dommere satt værfast på Bjåen. Andre igjen ventet på 

kolonnekjøring fra Haukelisida. I tillegg så var adkomsten til de fleste terrengene inne på den 

strekningen av veien som var stengt.  

Hektiske timer ble det og vi fikk snudd alt på hodet og ALLE som hadde trosset været og møtt frem 

fikk starte denne dagen. Ingrid Magrethe, sammen med terrengkomiteen, fikk ordnet et nytt terreng 

inne på Hovden, Takk til A/S Sætersdalen for velviljen der. VK finaledommerne sa seg villige til å gi fra 

seg litt av sitt terreng, dommer som skulle stille egen hund sa seg villige til å dømme. Takket være 

fleksibilitet og godt humør fra deltagere, dommere og alle andre involverte ble dagen etterhvert 

flott, med noe vind men også gløtt av sol :) 48 hunder fikk starte denne lørdagen og det var bare 12 

som ikke tok kontakt pr telefon eller møtte frem til oppropet. 52 hunder møtte til start på søndag. 

Det ble en fin dag værmessig og det var flere ekvipasjer som ble ekstra fornøyde og fikk premier 

denne siste prøvedagen.  

Vi vil også i år får takke alle involverte og frivillige som jobber i kulissene, styret i Agder fuglehund 

klubb, prøvens sponsorer, vertskapet på Bjåen turisthytte, velvillige dommere og ikke minst; de 

mange positive deltakerne.  

For prøvekommiteen  

Anne Beth Torkelsen 

 

 

 



Treningsamling Bjåen 21-23 mars 

Treningssamlingen ble avholdt på Bjåen 21. – 23. mars.  Det snødde bra på fredags ettermiddag og 

kveld og værmelding for helga kunne ha vært bedre.  

Arrangøren, som hadde sittet «værfast» på Bjåen noen uker tidligere under Hovden I prøven, var litt 

skeptisk.  Tenkt om de stengte veien før alle deltagere var kommet fram, men som ordtaket sier, 

«det ordner seg for snille barn», hvilket skjedde også denne gangen. 

Deltagere på samlinga var en god blanding av nybegynnere og mer erfarne, både hunder og eiere.  Vi 

var totalt 15 personer med på samlinga.  Flesteparten av disse var ute og fikk testet både seg selv og 

bikkje i snøføyka mens andre kun var med som ledsager og koste seg innendørs. Det er viktig å holde 

fyr i peisen også. 

Instruktører for samlinga var Samuel Larsen og Jostein Kloster.  En stor takk til dem for at de velvillig 

stilte opp og gjorde samlinga til en interessant og trivelig helg. 

Når alle var kommet fram og det var god fyr i peisen inne i gamlestoga, var det tid for litt teori 

gjennomgang.  Emner som ble tatt opp og diskutert var bl.a. føring av hund i fjellet, forklaring av ord 

og uttrykk inne hundesporten mm.  

Når vi våknet lørdag morgen både snødde og blåste det bra, uten at det la noen særlig demper på 

iveren til de fremmøtte. Instruktørene delte oss inn i 2 grupper, en med unge hunder og en med litt 

mer erfarne hunder.  Ikke alle syntes det var en grei løsning men når instruktørene ville det slik ble 

det sånn. 

Samuel Larsen fikk gruppen med unghunder og terrenget Nos. De visste å benytte dagen godt, for de 

kom ikke tilbake til Bjåen før langt utpå ettermiddagen. Dessverre kom de ikke til mange 

fuglesituasjoner, unghunder og dårlig vær er kanskje ikke den beste kombinasjonen? 

De litt mer erfarne gikk på terrenget Lislefjødd og om det var tilfeldigheter eller at hundene var litt 

mer erfarne skal være usagt, men det ble i alle fall noen fuglesituasjoner i løpet av dagen. Det må vel 

også nevnes at stayer-evnen til oss med mer erfarne hunder ikke var like bra som hos de med 

unghund.  Snø, vind og snøballer i pelsen bikkjene gjorde at vi reiste tilbake til Bjåen en del timer før 

de andre. 

På kvelden var det tid for fellesmåltid, og det ble en høydare, mye takket være Anne Beth Torkelsen.  

Hun var denne gangen kun med som ledsager og overlot til Morten å trene bikkjene.  Derimot sa hun 

seg villig til å stå for matlagingen. Det ble både forrett og hovedrett, og ingen gikk sultne fra bordet 

den kvelden. Helge Reinertsen, som har vært sjømann, dro noen gode røverhistorier fra den tida og 

det la ikke akkurat noen demper på stemninga. 

Etter mat var det gjennomgang av dagens hendelser. Samuel og Jostein oppsummerte prestasjoner 

til både hund og fører på en fin måte, både det som var bra, men også det som man kanskje burde 

jobbe litt mer med. 

Lang dag i fjellet samt god mat og drikke gjør til at det ikke er vanskelig å få sove så de fleste var vel i 

seng før kl. 12 (tror jeg?) 



På søndagen hadde heldigvis været løyet litt slik at utsiktene var litt bedre.  Fordeling av hunder ble 

omtrent som dagen før, om enn med noen små endringer. Gruppene byttet terreng slik at 

unghundene gikk på Lislefjødd og de litt mer erfarne fikk Nos. 

Etter at frokosten og rydding av rom var unnagjort reiste vi ut i terrengene og hadde en nok en fin 

dag i fjellet.  På Nos var det som dagen før, ikke spesielt mye ryper, men noen situasjoner ble det. 

Gjengen som var på terrenget Lislefjødd gikk store deler av dagen uten å se fugl men etter at de 

snudde og begynte hjemveien «løsnet det litt» og noen av unghundene var så heldige og dyktige at 

de fant fugl.  Tilbakemeldinger, tips og råd ble gitt underveis, både etter slipp og i pauser.  

Etter hvert kom gruppene, om enn til litt forskjellig tid, ned til bilene og etter at bikkjer og ski var 

pakket i bilen var det tid for hjemreise.  

På vegne av AFK, Odd Valle 

 

 

 

 

 

Nesheia 4-6 april 

Prøven i år ble avviklet under svært variable værforhold. 

På fredag var det sol og godt skiføre, lørdag var det is-skare og piskende vind og på søndagen 

forsvant vi inn i tåkeheimen. 

Fuglebestanden må betegnes som svært god, men det dårlige været på lørdag og søndag og svært 

skye ryper førte til at få hunder lykkes. 

Vi gratulerer Arild Skeivik og P Barentsviddas Donald med 1VK m CK etter et praktfullt fuglearbeid. 

Det ble også en flott 1UK til P Røynåsens Pia til Kjetil Olsen, 2UK til IS Heggelifjellets O-Reisa til 

Bjarnar Schikora samt 3AK til IS Liatoppens Era til Jan Arild Tveiten. Gratulerer! 

Vi takker dommere for iherdig innsats samt Hill’s som sponset prøven. 

Prøvekomiteen bestående av Ove Jan Valente og Gustav Larsen takker for seg og ønsker lykke til 

neste år! 

 

 

 



Hovden II 28-30 mars 

Med værgudene på vår side ble Hovden II et eventyr av en prøve den siste helga av mars. Det var 

hele 353 startende hunder, fordelt på fire AK/UK partier samt tre VK partier fredag, syv UK/AK partier 

og et VK finaleparti på lørdag, og seks kvalitetspartier på søndagen. I de fleste terrengene var det 

godt med fugl, og for de gode hundene var det mange sjanser på fugl i disse dagene. Få trakk seg, 

ryktet om gode terreng og sjeldent godt vær gjorde at vi fikk enda flere startende under selve 

prøven. Det ble åtte premieringer på kvalifiseringspartiet i VK, og fem premieringer i VK finale, 

mange dyktige førere og hunder deltok så det var knyttet stor spenning til finalen på lørdagen. 

Vinneren ble irsk setter “US” Minni Mus med Øyvind Ribesen. For øvrig ble det godt med premier 

også på kvalitetspartiene alle tre dager, til sammen 9 UK premierte og 23 AK premierte hunder. 

Det virket som om været og fuglebestand også påvirket dommerne, som gjorde sitt ytterste for at de 

beste hundene skulle få mange sjanser. Til og med på søndagen var de fleste partiene sent nede fra 

fjellet, partiet på Bjåen kom ned klokken halv åtte! 

Prøvens hovedkvarter var lagt til Bjåen, der en alltid føler seg spesielt velkommen. Mange valgte å få 

med seg jegermiddagen, som bestod av kortreiste spesialiteter fra Bjåen; gravet reinsdyr med 

bærkrem til forrett, Bjåensuppe til hovedrett og til dessert hjemmelaget karamellpudding og is. Det 

var godt oppmøte også på premieutdelingen lørdags kveld. 

Nytt av året var loddsalg før oppropet, og det ble trukket både på parkeringsbillett og ekstra lodder. 

Takket være Marianne Skeies innsats hadde vi fått mange sponsorgaver som ble brukt i utlodningen. 

VK-dekkene var sponset av Skoies hesteutstyr. Fra Kiwi Hovden fikk vi også et stort gavekort, som 

sørget for kaffeservering med noe “attåt” før oppropet, og sponsede wienerpølser og brus for dem 

som tok turen innom sekretariatet. Flere andre bedrifter hadde også sponset oss med alt fra tur til 

Danmark til Hovden Badeland. Hovedsponsor for prøven var som vanlig Royal Canin, som fant en 

smidig løsning med gavekort da forsekkene ikke hadde kommet frem i tide. Listen over sponsorer er 

som følger: Skoies, Hovden Fjellstoge a/s, Brynje of Norway, Kiwi minipris Hovden, Color Line, 

Vennesla Dyreklinikk, Hovden Badeland og spa, Sølvkroken, Nordic outdoor, Sparebanken Sør, Agder 

forsenter, Hovden Sport og sist, men ikke minst, Villmarksglimt, som sponset de fine bøkene vi 

brukte som dommergaver. 

Komiteen for Hovden II ønsker å rette en spesiell takk til NKK representant Olav Schrøder for 

uvurderlig hjelp under hele arrangementet. Dessuten, stor takk til vertskapet på Bjåen for utsøkt 

bevertning og all mulig velvilje og hjelp under prøven. Takk også til Hovden Fjellstoge for bevertning 

til dommermøtene og kaffeservering på oppropet. Sist men ikke minst, takk til alle dommerne og 

dommerkandidatene som stilte opp på denne prøven, takket være deres innsats ble det mange 

fornøyde deltakere og premierte hunder denne helga. 

Hovden II komiteen, Bjarne, Marianne og Lene 

Utstilling 25 mai på Hamresanden 

Agder fuglehund klubbs årlige utstilling er unnagjort for i år. Den ble avholdt søndag 25. mai på 

Hamresanden. Det var 54 påmeldte hunder to møtte ikke opp. To valper påmeldt på stedet samt 3 

deltakere på barn og hund.  



Det var godt oppmøte blant publikum og det så ut som de koste seg i det fine været. Flere tok turen 

innom i kiosken hvor Bernt Hansen, Jens Brekke og Marte Brekke hadde full kontroll.  

Årets dommer var Bjørn Stang. Han ble assistert av ringsekretær Eva Lill Ellingsen og skriver Lill Hege 

de Groot.  

Til slutt sto det igjen 4 hunder. Best in show ble følgende: 

BIS – Irsk Setter - Kon-Delta Av Kjerringholm E: Gunnar Wik 

BIS 2 – Vorstehhund Korthåret - N UCH Haugtun's Ffb Frøken Kalla E: Lisbeth Reinertsen 

BIS 3 – Engelsk Setter - Bolero E: Francine Lindvik, 

BIS 4 – Pointer - Astrup's Oklahoma E: Øyvind Wold/Anton Ringøen 

Øvrige BIM  

P Røynåsen's Ida til Ingrid Margrethe Bjåen 

ES N UCH Sandlona's Philippa til Kjell A Andersen 

Stor takk til sponsorene Otera, Royal Canin, Agder Fòrsenter, dommer, ringsekretær, skriver og alle 

andre som gjorde årets utstilling til en suksess.  

Håper vi sees igjen til neste år.  

Mvh Utstillingskomiteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hovden Høst 29-31 august 

Agder Fuglehundsklubbs høstprøve på Hovden ble i år arrangert 29 – 31/8. Som vanlig var 

sekretariatet lagt til Bjåen Turisthytte, hvor også mange deltakere og dommere var innkvartert. 

Jegermiddagen lørdag var som vanlig svært hyggelig med kortreist og velsmakende mat. 

Dommerkabalen var også i år prøvekomiteens største utfordring, svenskejakta starter 25. august, 

den frister norske fuglejegere, og dommere er også jegere! Heldigvis fikk vi til slutt tilstrekkelig med 

dommere slik at samtlige 261 påmeldte fikk plass. Fredag 6 partier hvor 2 var VK kvalifisering, lørdag 

7 partier inkludert VK finale, søndag 5 partier.  

Værmeldingen for helgen var ikke av de beste, men værgudene var på vår side, fredag opphold, 

lørdag «bøttet» det ned både noen mil sør og nord for Hovden, men vi slapp unna med noen få 

dråper, søndag heldigvis også uten regn.  

Gode rapporter i f t rypetaksering gjorde at forventningene var store når det gjaldt ryper i 

terrengene.  Generelt mer ryper enn på mange år, men veldig variabelt, enkelte dager «vasset» noen 

partier i ryper, mens andre hadde variabelt med fugl.  

28 premieringer ble det, fordelt på 14 i UK, 8 i AK og 6 i VK.  Fantastisk innsats av 13984/07 ES - 

Sørbølfjellet's Zizou med fører Tord Erik Lien, ekvipasjen fikk 1 VK i kvalifiseringen fredag og slo til 

med 1 VK med Cacit i finalen lørdag, skikkelig storeslem. Gratulerer! 

Til slutt vil prøvekomiteen takke alle deltakere, dommere, NKK representant Olav A. Schrøder, Bjåen 

Turisthytte med familien Bjåen, Hovden Fjellstoge, grunneiere og våre sponsorer, Royal Canin samt 

Jakt og Friluft i Arendal. Alle bidro til at jaktprøvehelgen ble svært vellykket, komiteen mottok kun 

positive tilbakemeldinger. 

Trond Å. Strand Olav Homdal 

Prøveleder  Medlem 

 

7. Regnskap 2014 med revisors beretning.  

Se eget vedlegg på hjemmeside 

 

8. Budsjett for 2015  

Se eget vedlegg på hjemmeside 

 

9. Fastsettelse av kontingent for 2016.  

Styret innstiller på ingen økning av kontingenten for 2016. 

 



10. Innkomne saker 

Forslag til endring av poengberegning for klubbens vandrepokaler : 

Apport fjernes og gir ikke tilleggspoeng ved jaktprøve hva angår  UK pokalen,  AK pokalen, 

Skogsfuglpokalen samt Klubbens pokal. 

Begrunnelse  for forslaget. I statuttene for de ovennevnte pokalene sies det helt klart at det kun er 

beste utstillings- og jaktprøveresultat oppnådd i Norge som teller, altså et resultat i hver kategori. 

Apport er et eget terminfestet arrangement, og har ingenting med det innmeldte jaktprøveresultatet 

å gjøre. 

En nærmere redgjørelse for forslaget legges frem på årsmøtet. 

Hurum, 7. januar 2015 

Robert Colbjørnsen 

 

11. Valg 

Endelig forslag fra valgkomiteen AFK 2015 

Styret 2015 

Leder Pål Friis Gjenvalg 2 år 

Nestleder Kjell Jacobsen Gjenvalg 1 år 

Sekretær Kristin Botner Gjenvalg 1 år 

Kasserer Olav Homdal 1 år gjenstår 

Styremedlem 

m/webansvar 

Odd Rune Valle Gjenvalg 2 år 

Varamedlem Solveig Gonsholt Gjenvalg 1 år 

Varamedlem Einar Røsnes Gjenvalg 1 år 

 

 

Revisorer 

Nils Jacob Johnsen Gjenvalg 1 år 

Lisbeth Reinertsen (vara) Gjenvalg 1 år 



Terrengkomiteer 2016 

   

Hovden: Sondov Bjåen Gjenvalg 1 år 

Martin Røynås Gjenvalg 1 år 

Petter Elvestad Gjenvalg 1 år 

 

Prøvekomiteer 2016 

Hovden I vinter: Morten Torkildsen 

 Ann Beth Torkildsen 

Hovden II vinter 

 

Lene Engdal 

Marianne T. Skeie 

  

Nesheia: Samuel Larsen 

Kvinesdal: Gustav Larsen  

  

Hovden høst: Trond Strand+ Olav 

Omdal 

 

Utstillingskomite 2016 

Kjetil Kirkhus (leder) 

Arnt Corneliussen  

Bernt Hansen 

Marte Brekke 

Jens Brekke  

 

 



Dommerutvalg 2015 

Oddmund Sordal 

Rune Staddeland 

Pål Friis 

 

Materialforvalter 2015 

Helge Qvarstein 

 

Pokalforvalter 2015 

Kjell Jacobsen 

 

Valgkomite 2015 

Arnt Corneliussen (leder) Gjenvalg 1 år 

Helge Qvarstein 1 år gjenstår 

Bernt Hansen Gjenvalgt 2 år 

Rune Ingebretsen ,  (vara) Gjenvalg 1 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treningssenteret 2015 

Bernt Hansen (leder) 

Pål Friis 

Oddmund Sordal 

Haakon Gerhardsen 

Einar Røsnes 

Kjell Jacobsen 

Åge Ellila 

Finn Eigil Sødal 

Bård Køber 

Per Bergan 

 

 

 

 

 

 

Oppnådde resultater 2014 sees på klubben`s hjemmeside  

http://www.agderfuglehundklubb.no/resultater 

 

http://www.agderfuglehundklubb.no/resultater

