
 Agder fuglehundklubbs 56. ordinære årsmøte 

 

Innkalling til årsmøte 

Onsdag 24. februar 2016, 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 2015 

7. Regnskap 2015 med revisors beretning. 

8. Budsjett for 2016. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2017. 

10. Innkomne forslag  

11. Valg 

 

 

 

 

 

Under årsmøtesakene blir en enkel servering. 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 2015. Agder fuglehundklubb 

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:    Oddmund Sordal 

Hovden I:    Anne Beth og Morten Torkelsen 

Hovden II:    Kjetil Kirkhus og Rikke Andrine Næss 

Neseheia:    Samuel Larsen 

Utstillingskomite:  Kjetil Kirkhus, Rikke A. Næss, Aage Ellila. Kjell Jacobsen, Arnt 

Corneliussen, Jens Brekke 

Materialforvalter:   Helge Quarstein 

Pokalforvalter:    Kjell Jacobsen 

Treningssenteret på Fjelldal: Bernt Hansen, Rikke A. Næss, Håkon Gerhardsen, Kjell Jacobsen, Aage 

Ellila, Bård Køber, Einar Røsnes, Pål Friis, Per Bergan, Oddmund 

Sordal, Finn Eigil Sødal    

 



Medlemstall: 

Klubben har 171 Medlemmer pr 31.12. Det er en økning på 6 fra i fjor. 

Æresmedlemmer: 

Per Tellander.  †    11.10.1935 - 04.11.2015. 

Nils Åge Brekke 

Kari Røynås 

Sven Jørgen Skårdal † 

Marit Skårdal 

Kjell Jacobsen 

Robert Colbjørnsen 

Møtevirksomhet: 

Det har vært 5 styremøter. Ellers har det vært hyppig kontakt mellom styremedlemmene via e-post 

og en rekke løpende saker er behandlet på den måten. 

 

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. I dette ligger det at valgkomiteen har en svært 

viktig funksjon i klubben.  

Til sammen tilbyr AFK et ganske sammensatt og bra tilbud til fuglehundfolket. Det er etterspørsel 

etter enda flere tilbud slik som dressurkurs og apportkurs. Noen klubbmedlemmer har på eget 

initiativ laget slike kurs og samlinger. Klubbens økonomi er god.  Det var overskudd på driften i 2015 

og det er budsjettert med overskudd i 2016. Dette gir rom for å øke medlemstilbudet. 

 

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 terreng som er lett tilgjengelige. Når prøvene i tillegg gir solide 

økonomiske overskudd er det all grunn til å takke og gratulere prøvekomiteene.   

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

bistand! Takk også til vertskapet ved Hovden Fjellstoge, grunneierne og våre sponsorer. 

 



Hovden I med CACIT 

193 startende hunder. 10 UK-premier, 10 AK-premier og 8 VK-premier gav en premieringsprosent på 

15. 1. VK finale med CACIT ble tildelt ES Ohlsmyren`s Jagters Seun til Petter Elvestad. Anne Beth og 

Morten Torkelsen, godt hjulpet av Glenn Andre Vedøy, hadde ansvaret for et prikkfritt arrangement i 

fint vintervær. Se fullstendig referat bak i Årsberetninga. 

 

Hovden II med CACIT 17-19 april 

425 hunder stilte til start. Det var 3-dagers VK. 28 premier i UK, 34 i AK og 35 i VK gav en 

premieringsprosent på 23 %. Prøven ble en stor suksess. Flotte terreng, bra rypebestand, godt vær og 

suverent gjennomført arrangement. Prøveledere var Rikke Andrine Næss og Kjetil Kirkhus. Se 

fullstendig referat bak i Årsberetninga. 

 

Nesheia   

Samuel Larsen har overtatt ledelsen av denne lille, hyggelige prøven. 73 stilte til start i terreng med 

bra med fugl. 22 % kom ned med premie. Se fullstendig referat bak i Årsberetninga. 

 

Hovden høst, med CACIT. 28-30.08. 

Det var 236 startende hunder fordelt på UK, AK og VK. Det ble delt ut 24 premier. Takseringen på 

forhånd tydet på svak fuglebestand, men under prøven viste det seg å være bra med fugl i 

terrengene. NKK var Olav Schrøder. Prøveleder Oddmund Sordal takker Halvor Ramtoft, Ingrid Bjåen 

og Olav Homdal for stor hjelp under prøven. P Mattis til Helge Quarstein fikk 1. VK i kvalifiseringen og 

1. VK med CACIT i finalen. 

 

Utstillingen på Hamresanden 25. mai 

57 påmeldte hunder, tre valper og ni påmeldt i barn og hund. Dommer var Svein Norang. Se 

fullstendig referat bak i Årsberetninga. 

 

Ringtrening før utstillingen.  

Kjetil Kirkhus organiserte ringtrening på Hamresanden en del kvelder før utstillinga. Stort oppmøte.   

 

Treningssamling på Bjåen 27.02 – 01.03 

13 deltagere stilte på samlinga arrangert av Odd Valle. Kjell Jacobsen og Pål Friis var instruktører. Se 

fullstendig referat bak i Årsberetninga. 



Treningssenteret på Fjelldal. 

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

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

opplegget og en lang rekke instruktører deltar. Tilbudet er svært populært og det var stort oppmøte 

de aller fleste kvelder. 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. 

På eget initiativ startet Rikke Andrine Næss, Kjetil Kirkhus og Haakon Gerhardsen dressurkurs på 

Fjelldal. Etter gjennomført kurs fortsatte de med oppfølgende treningssamlinger. Styret takker for 

dette meget populære initiativ! 

 

Trening på Brunla, Vestfold 

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

for kr 200 pr dagskort. 9 benyttet seg av tilbudet i 2015. 2 har ikke betalt. 

 

Aversjon mot sau 

AFK arrangerte Aversjonsdressur på sau i aug.-sept. 2015. Èn gang i Arendal hos Nora Brekke og tre 

ganger i Høvåg hos Einar Røsnes. Totalt ble 31 forskjellige hunder testet; 16 hunder for første gang 

og 15 hunder for fornyet test. Instruktør, Samuel Larsen. 

 

Fuglehundkveld med Anders Landin 22 jan. 2015 

Det ble avholdt en meget vellykket åpen fuglehundkveld med Anders Landin som foredragsholder. 

Det var fullt hus med ca 80 betalende deltagere, kaffe, kaker og lotteri. Marianne Trydal Skeie og 

Jostein Kloster var arrangører. Anne Beth og Morten Torkelsen bistår. 

 

Dommerutvalget. 

Samuel Larsen ble autorisert som dommer i 2015. Klubben har derved 10 dommere. En av klubbens 

tidligere dommere har flyttet, en pensjonerer seg nå og en har vært sykemeldt. To dommere bosatt i 

Agder har vært registrert som dommere i Rogaland. Klubben har to dommerkandidater som inntil 

videre har satt videre avprøving på Kongsvold på vent. Styret mener det er viktig å komme i gang 

med nye kandidater. Dommerutdanninga tar lang tid.  

 



Dommerutvalget har også ansvaret for vedlikehold av kompetansen til klubbens dommere og for 

kontakten med sentralt dommerutvalg i FKF. Det arrangeres årlige sentrale dommerkonferanser som 

fastsetter praktiseringsregler basert på jaktprøvereglementet. Før disse konferansene samles alle 

dommere lokalt og diskuterer innsendte problemstillinger som senere skal diskuteres på den sentrale 

dommerkonferansen. Det var ikke sentral konferanse i 2015. 21-22. januar 2016 reiste Oddmund 

Sordal som representant fra AFK basert på diskusjon blant klubbens dommere 13.januar.  

Olav Schrøder dømte finalen i NM lavland. 

 

Klubbmesterskap i Vestfold 

Mange har henvendt seg til styret for å få arrangert et klubbmesterskap i Vestfold slik mange andre 

foreninger har med stor suksess. Vi arrangerte et opplegg i november med trening med instruktør på 

lørdag, sosialt samvær lørdag kveld og uhøytidelig klubbmesterskap på søndag. Meningen var å 

dømme etter lagkonkurransereglene der ingen blir slått ut. Det kom så få påmeldte at mesterskapet 

måtte avlyses. Kanskje syns mange at hele opplegget ble for dyrt? Vi ønsker å prøve igjen, kanskje 

med et revidert opplegg? Vi håper det kommer innspill på Årsmøtet til denne saken. 

 

AFKs hjemmeside 

Sida ble oppgradert i jan/feb. 2015. 6 annonsører sørger for at sida går med overskudd. Alle klubbens 

aktiviteter legges ut på sida, og også andre aktiviteter og artikler av interesse for fuglehundfolk er 

tilgjengelige. Det ligger opplysninger om hvordan man kan melde seg inn i AFK. Dette går gjennom 

Norsk Kennel Klubb. Det er laget retningslinjer for håndtering av reklame og kommersielle 

arrangementer, og for samarbeid med klubbens facebookside.  

21. januar ble det lagt til en funksjon som teller antall artikkelvisninger. Den viser antall treff helt fra 

klubbens side ble opprettet i 2011 en gang. I skrivende stund, dvs. i løpet av 22 dager har det vært 

7673 treff. Det er i underkant av 350 pr. dag, noe som må sies å være særdeles bra. 

AFKs facebookside. 

Et begrenset antall personer kan nå operere på facebooksida. Ved utgangen av desember ble sida 

fulgt av 585 personer. Dette er en økning på 195 gjennom 2015. I tillegg til at alle klubbens 

arrangementer legges ut som eventer blir det også informert om NM og andre høystatusløp. 

 

Styrets planer om nye aktiviteter. 

Skogsfuglprøven (rugdeprøve) i Kvinesdal gjenoppstår i 2016. Hovedkvarter blir hos Gustav Larsen på 

Fosseland. 

Nytt forsøk med klubbmesterskap i november/desember.  Justert opplegg. 

Bedre dressurkurstilbud for nye fuglehundeiere, apportkurs? 



Referat hovden 1 torsdag 06.03 – søndag 08.03 2015 

Prøven startet med fint vær og det fortsatte utover helga.  Noe skyer siste dag, men med godt føre 

ble det ei fin helg på værfronten.  Gode sponsorer gjorde oppropene hyggelige, og for noen ekstra 

hyggelige    Takk til dere som stiller opp for oss på denne måten. 

Vi hadde totalt 193 startende hunder i løpet av helga og det ble også godt med premieringer.  Det ble 

10 premieringer i UK, 10 i Ak og 8 i VK.  Det blir en premieringsprosent på ca 15%. 

Dette var en Cacit-prøve og det ble det også utdelt. 

1. VK finale m/Cacit  ES Ohlsmyrens Jagters Seun – Petter Elvestad 

2. VK Finale GS Langsifjellets Tattico Diego – Gunn Ingebretsen 

Olav Schrøder var prøvens NKK – representant, Bjåen var som vanlig vertskap for sekretariat og 

jegermiddag.  Alle dommerne stilte velvillig opp og sekretariatet gjorde også en god jobb.  En ekstra 

takk til Glenn Andre Vedøy som ordnet alt i DogWeb og ikke minst;  Takk til alle deltakerne som er 

med og alltid har med seg det gode humøret ut i partiene.. 

Hilsen, for prøvekomiteen 

Anne Beth Torkelsen 

 

 

 

Referat fra Hovden II 2015 

Da var Hovden 2 prøven over for denne gang, og for en helg det har vært. Strålende sol, mye fugl, 
flinke bikkjer og glade førere.  

Litt statistikk fra prøven i helgen:  

Totalt 425 startende hunder  
En premieringsprosent på 22,82 %, disse fordelt på 
28 UK premieringer 
34 AK premieringer 
35 VK premieringer 
  
Det er en fryd å ha sittet i prøveledelsen, det har vært mye god ord sagt om oss, noe vi setter stor 
pris på!  
Vi vil gjerne rette en takk til dere som har vært deltakere, uten deres interesse for prøven hadde den 
aldri vært til. 
Til VK-deltakerne - takk for deres positivitet og engasjement for å få dette til å bli en stor VK prøve, 
som gikk over 3 dager, med ett sterkt finaleparti som tilslutt etter ble vunnet av Pointer Fugledes 
Odin E/F Anton Martin Ringøen. 
  



Til dommerne - takk for at dere er så sporty, at dere ofrer deres egne hunder for å dømme andres, 
for at dere reiser langveis fra for å delta og at dere har påtatt dere dette vervet. 
  
Til Bjåen Turisthytte - takk for at dere åpner deres lokaler for oss, at dere er fleksible, service innstilt 
og stiller i stand god lokal mat til oss  
  
Ikke minst en stor takk til våre sponsorer som gjør det så gøy å lede en så stor prøve: 
Royal Canin, Agder Forsenter, Maarud Potetgull, Vennesla Dyreklinkikk, Hööks Hest og hundesport i 
Sørlandsparken Kristiansand, Hovden Badeland og Spa, Fjellgarden Hovden, Nordic Outdoor, Brynje 
  
Vel blåst alle sammen 
Vi sees på fjellet:) 
Mvh. Prøveledelsen 
Kjetil & Rikke 

 

 

Rapport Nesheia 2015 

I tradisjon tro så arrangerte AFK høyfjellsprøve på Nesheia 10 – 12. april 2015. 

Etter at Gustav Larsen og Ove Jan Valente har vært prøveledere i alle år på Nesheia, ble "roret" nå 
overlatt til Samuel Larsen. 

Det var ganske bra pågang i forkant av prøven noe som førte til at prøven etter hvert ble fulltegnet. 
Ble da noe få på venteliste alle dager, men etter hvert fikk alle som ønsket plass og til slutt ble det 
noen ledige plasser både på lørdag og søndag. 

Fredagen startet med mye tåke, men dette bedret seg noe utover dagen og ettermiddagen. Vi hadde 
ute et fullt UK/AK parti. Unghundene lyktes ikke i fugl, men det var 3 voksne hunder lyktes og kom 
tilbake med premie. 

Lørdag var været strålende (men tilskyende med snø og regn utover ettermiddagen/kvelden). Vi 
hadde da ute 2 stk UK/AK partier med 11 hunder på hvert parti, samt et fullt VK parti. I UK/AK var det 
5 hunder som lyktes med å få premie, mens i VK var det 4 hunder tilslutt på premielisten. Kan nevnes 
at så og si alle hundene i VK hadde sine sjanser på fugl. Vinner av VK ble KV rypesteggens Cot Eowyn 
til Sveinung Steine, som også fikk CK for sine prestasjoner. 

Søndag ble en dag med svært skiftende vær og mye vind. Det ble en del frafall blant deltakerne og vi 
sendte ut 2 små UK/AK partier bestående av 8 og 9 hunder. Det ene partiet kom dessverre tilbake 
uten en eneste premie, mens det andre partiet kom tilbake med hele 4 premier. 

Totalt ble det 16 premier av 73 startende. Dette gir en premieringsprosent på hele 22 %, noe som må 
sies å være meget bra… spesielt da vi værmessig ikke hadde helt klaff. Jevnt over var terrengene bra 
besatt med fugl. Fullstendig premieliste ligger ute på klubbens hjemmeside. 

Vil takke alle sporty deltakere for en flott helg, og ikke minst alle dommere som stiller opp gang på 
gang. 

Velkommen tilbake i 2016! 

Hilsen Samuel Larsen 



Referat utstilling 2015  
31. mai var det duket for Agder Fuglehundklubb sin årlige utstilling på Hamresanden. Det var hele 64 
hunder påmeldt, 7 hunder møtte ikke opp.  
 
Dommer for året var Svein Norang, ringsekretær var Gordon Partridge og skriver Randi Partridge. I 
godt vær, passe temperatur og deilig sol bedømte Svein oppmøtte hunder.  
 
Når alle rasene hadde blitt vurdert var det klart for Best In Show. Det ble som følger:  
BIS IS Russel´s Princess Maggie e/f Janne Suggelia 2 BIS P NUCH Lytingfjellet´s Flikka e/f Olav Schrøder 
3 BIS ES Bliksfjorden´s Pippi e/f Einar og Ida Josefine Røsnes 4 BIS GS Luca e/f Signe Gry Isaksen  

 
Øvrige BIR/BIM  
BIR B Råsokhøgdas Mito e/f Ketil Rosdahl Solvan, Monika Hatlevoll  
BIR KV Haugtun's Ffb Frøken Kalla e/f Lisbeth Reinertsen / Lene Engdahl  
BIM IS – Sagåsen`s Obelix e/f Gustav Larsen  
BIM ES – Emil e/f Randi Larsen / Gustav Larsen  
BIM GS – Trixie e/f Kristin og Eskild Bothner / Kristin Bothner  
BIM P – B-Mr.X Av Vestre Homble e/f Kristiane Waaröe  
Beste Veteran ble GS Nicko 11 år e/f Kristin og Eskild Bothner / Kristin Bothner  
 
Det ble i tillegg avholdt Barn og Hund samt valpeshow. 9 deltakere i barn og hund hvor alle fikk 
velfortjent diplom og gave. Det var 3 påmeldte valper, rekkefølgen der ble P Maifjellet’s Pelle, IS 
Imingens Pn Vegas, ES Røynåsens Tito.  
 
Det var godt oppmøte av tilskuere som fikk med seg en flott dag på Hamresanden. Mange tok også 
turen innom Bernt og Jens i kiosken hvor det var pølser, vafler, kake med mer.  
 
Stor takk til sponsorene Royal Canin, Agder Fòrsenter, Vennesla dyreklinikk, dommer, ringsekretær, 
skriver og alle som var med å bidra til årets utstilling.  
 
Utstillingskomiteen takker for oppmøte og håper vi sees igjen til neste år.  
 
Mvh Utstillingsleder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat fra Agder Fuglehundklubbs treningssamling på Bjåen   

I helgen 27. februar til 1. mars ble Klubbens treningssamling for nybegynnere avholdt på Bjåen 
Turisthytte. 
Det var meldt om dårlig vær og folk ble oppfordret til å reise ned fra fjellet. Det viste seg heldigvis at 
været ble bedre enn antatt, og litt vind og snø må man forvente når man er på fjellet. 
 
Det var 13 stk. deltagere som møtte opp på Bjåen ila fredags ettermiddag og disse ble innkvartert 
etter beste evne. Det var ei fin gruppe deltagere, med ulik forhåndskunnskap, alder og hunderaser. 
 
I åttetida var det klart for og offisielt ønske alle velkommen samt gjennomgang av teori. 
Instruktørene Kjell Jacobsen og Pål Friis fortalte om relevante ting innen fuglehundsporten. Typisk 
tema som ble nevnt var hva bør du tenke på når du fører hund i fjellet, vindbruk og reviering, føring 
av hund i terrenget, hva består de ulike klassene av (UK, AK og VK), hvordan bedømmes hunden på 
en jaktprøve, hva er bedømmelsen i fuglearbeid, utredning, apportering, premieringsgrader osv. osv. 
osv.  
Det var heldigvis en nysgjerrig og vitebegjærlig samling av nybegynnere så det ble mange spørsmål 
som ble stilt og besvart etter beste evne. 
 
På lørdag morgen bar det ut i terrengene. Gruppa til Pål gikk på Lislefjødd mens Kjell gikk inn på 
Bjåen vest. Som normalen er med unghunder ble det mye lek i starten, men med litt veiledning og 
kanskje bytte av partner begynte ting å falle på plass, dvs. de begynte å jakte etter fjellets fugl. 
På Bjåen vest var det kun bikkja til Kjell som fant fugl og tok stand. Unghunden i samme slipp viste en 
fin sekundering. Kjell ville prøve å leie den opp slik at den fikk ferten av rypene men som det ofte er 
på vinterstid, så lettet fuglen før man kom opp.  
Tid til lunsj ble det også, og den ble inntatt bak en snøskavl i ly av vinden.  
Pål`s gruppe på Lislefjødd var heller ikke borti mye fugl men en av unghundene hadde både stand og 
reis. En annen hund hadde også stand, men mest sannsynlig gikk fuglen før fører kom til. I tillegg var 
det noen som gikk ned litt tidlig og de fant fugl nede med veien. 
Etter hvert merket man at bikkjene ble slitne, både fysisk og mentalt, og det er som kjent viktig å 
stanse mens leken er god, så da var det bare å returnere til hytta. 
 
Før middag var det en oppsummering av dagens hendelser. Kjell og Pål redegjorde for hvordan de 
vurderte hundenes arbeid, hvordan de brukte vinden, holdt de kontakt med fører osv. osv. Det ble 
gitt mye ros men også påpekt ting som den enkelte måtte jobbe med videre. 
Når man har vært en lang dag på fjellet er det alltid godt og få servert et godt måltid mat. Helge 
Reinertsen hadde påtatt seg oppgaven som kokk og serverte gryterett og ris, salat, brød og smør. Det 
smakte helt fortreffelig så det var lite eller ingenting igjen til den brune dunken. Han hadde vært en 
tur nede til sentrum og kjøpt med seg iskrem, så dessert og kaffe ble det også. 
Utover kvelden var det god stemning og temaet for de fleste diskusjoner handlet selvfølgelig om 
fuglehunder, men skal man opp tidlig og ut i fjellet dagen etter må man til slutt i bingen. 
 
Dagen etter var det opp tidlig, deretter frokost for å så rydde seg ut av «gamlestoga» på Bjåen. Pål og 
Kjell byttet gruppe og begge gikk i Lislefjøddområdet. Været var varierende med alt fra vind og tett 
snødrev til oppholdsvær og klart.  
Denne dagen var gruppene borti noe mer fugl enn på lørdagen og fikk flere fine situasjoner.  Etter 
hvert gikk hundene tomme for energi og krefter, og det var på tide å returnere mot bilene. 
Jeg vil gjerne takke Pål og Kjell for at de stilte opp som instruktører for denne samlinga, samt Helge 
for at han tok på seg oppgaven som kokk. 



Etter min vurdering var det en trivelig og vellykket samling på tross av varierende værforhold.  
Vi oppfordret deltagerne til å komme med tilbakemeldinger, både positive og negative, slik at vi kan 
gjøre ting bedre neste gang.  
 
Thomas Olsen påtok seg jobben med å skrive noe om samlinga og her er hans bidrag: 
«Kom opp fredag ettermiddag, ble tatt i mot bra. Kjell Jacobsen og Pål Friis var instruktører. Sammen 
med dem hadde vi en gjennomgang på føring av hund i fjellet, og teori bak det. De var åpne for alle 
spørsmål rundt det, og jeg fikk svar på det jeg lurte på. 
Lørdag skulle vi ut og prøve oss i fjellet. Været var så som så, men vi fikk prøve oss. Instruktørene tok 
et parti på 6 stk. hver. Og vi slapp to hunder om gangen (så godt det lot seg gjøre). Vi fikk svar på 
spørsmålene vi stilte underveis, og en formell tilbakemelding etter hvert slepp. Det var vanskelig med 
fugl, men det var mye pga. været. 
Søndag var samme opplegget vi byttet instruktør. Mitt parti fikk sett litt fugl, og hadde noen gode 
fuglesituasjoner. 
Alt i alt en lærerik helg for meg som er ny i gamet, og ingen spørsmål var "dumme". Jeg følte at jeg 
fikk saklige tilbakemeldinger av instruktørene, og det var en god oppvarming til å gå fuglehundprøve. 
Jeg er veldig fornøyd med hele opplegget og vil gjerne komme igjen!»  
 

Andre tilbakemeldinger vi har fått lyder slik: 
«Takk for et flott tilbud og arrangement.  Dette må dere fortsette med. 
En fin mulighet for å rekruttere inn nye i miljøet og for å få en bedømming av unghunden. 
Ser ikke noe som kunne gjøres bedre. Helt topp!» 
 
«Det har vært veldig lærerikt med dyktige instruktører. Skjønner nå at vi har en skikkelig dressurjobb 
å gjøre framover. Oppholdet og stedet var kjempekoselig, og all honnør til "kjøkkensjefen" for god og 
hyggelig middag lørdag kveld. Takk for et kjempeflott arrangement.» 
 
På vegne av Agder Fuglehundklubb 
Odd Valle 

 
 

7. Regnskap 2015 med revisors beretning 

Se link på klubbens hjemmeside 

 

8. Budsjett for 2016 

Se link på klubbens hjemmeside 

 

9. Fastsettelse av kontingent for 2017 

Styret innstiller på ingen økning av kontingenten for 2016. 

 

10. Innkomne forslag 

Styret har ikke mottatt forslag. 



11. Valg    

Valgkomiteens innstilling  AFK 2016 

( ikke komplett pr 10/2/16: mangler Hovden 1 Vinter 2017) 

 

Styret 2016 

Leder Pål Friis På valg, 1år 

Nestleder Kjell Jacobsen På valg 1 år 

Sekretær Kristin Botner På valg, 2 år 

Kasserer Olav Homdal På valg, 2 år 

Styremedlem 

m/webansvar 

Odd Rune Valle Ikke på valg, 1 år igjen  

Varamedlem Rikke Næss  Ny, 1 år 

Varamedlem Kjetil Kirkhus Ny, 1 år 

 

Revisorer 2016 

Nils Jacob Johnsen På valg, 2 år 

Lisbeth Reinertsen (vara) På valg, 2 år 

 

Terrengkomiteer 2016 

   

Hovden:  Sondov Bjåen Gjenvalg 1 år 

Martin Røynås Gjenvalg 1 år 

Petter Elvestad Gjenvalg 1 år 

   

 

 

 



Prøvekomiteer 2017 

Hovden I vinter: ? 

 ? 

Hovden II vinter/Sør-

Norsk Unghundmestersk. 

 

Lene Engdal 

Marianne T. Skeie 

  

Nesheia: Samuel Larsen 

Kvinesdal: Kjetil Kirkhus  

Rikke Andrine Næss 

  

Hovden høst: Hugo Myhre 

Bernt Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utstillingskomite 2017 

Kjetil Kirkhus (leder) 

Åge Ellila  

Kjell  Jacobsen 

Hugo Myhre  

Bernt Hansen 

Marte Brekke 

Jens Brekke  

 

Dommerutvalg 2016 

Samuel Larsen  

Jan Telhaug 

Olav Schrøder 

 

Materialforvalter 2016 

Helge Qvarstein 

 

Pokalforvalter 2016 

Kjell Jacobsen 

 

Valgkomite 2016 

Samuel Larsen , leder På valg, 2 år 

Helge Qvarstein  

Bernt Hansen 1 år gjenstår 

Rune Ingebretsen  vara, på valg 1 år  

 

 



Treningssenteret 2016 

Bernt Hansen (leder) 

Pål Friis 

Oddmund Sordal 

Haakon Gerhardsen 

Rikke Næss 

Kjell Jacobsen 

Åge Ellila 

Finn Eigil Sødal 

Bård Køber 

Per Bergan 

Kjetil Kirkhus 

 

 

Arendal 10/2/16 

 

Arnt Corneliussen, leder valgkomite AFK 

Sign. 

 

 

 

Oppnådde resultater 2015 

Se klubbens hjemmeside 

 

 

 

http://www.agderfuglehundklubb.no/

