
 Agder fuglehundklubbs 57. ordinære årsmøte 

 

Innkalling til årsmøte 

Tirsdag 7. februar 2017, kl. 19:00 i Sørlandets Bilsenter sine lokaler i Skibåsen 

1, Sørlandsparken 

 

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 2016 

7. Regnskap 2016 med revisors beretning. 

8. Budsjett for 2017. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2018. 

10. Innkomne forslag  

11. Valg 

 

 

 

 

Under årsmøtesakene blir det 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. 



 Årsberetning 2016. Agder fuglehundklubb 

Organisasjon 

Styret: 

Leder   Pål Friis 

Nestleder  Kjell Jacobsen 

Sekretær  Kristin Botner 

Kasserer  Olav Homdal 

Webansvarlig  Odd Rune Valle 

Varamedlem  Rikke Andrine Næss 

Varamedlem   Kjetil Kirkhus 

 

Revisorer:   Nils Jacob Johnsen, Lisbeth Reinertsen (vara) 

Valgkomite: Samuel Larsen(leder) Helge Quarstein, Bernt Hansen, Rune 

Ingebretsen(vara) 

Terrengkomite Hovden:  Sondov Bjåen, Petter Elvestad og Martin Røynås 

Dommerutvalg:  Olav Schrøder, Jan Telhaug og Samuel Larsen 

Prøvekomiteer:   

Hovden høst:     Trond Å. Strand og Olav Homdal. 

Hovden I:    Morten Torkelsen og Geir Vedøy 

Hovden II:     Lene Engdal, Marianne Trydal Skeie og Bjarne Hillesund. 

Neseheia:    Samuel Larsen 

Kvinesdal:    Kjetil Kirkhus og Rikke Andrine Næss 

Utstillingskomite:   Kjetil Kirkhus (leder), Aage Ellila, Kjell Jacobsen, Jens Brekke, Marte 

Brekke, Hugo Myhre, Bernt Hansen 

Materialforvalter:    Helge Quarstein 

Pokalforvalter:    Kjell Jacobsen 

Treningssenteret på Fjeldal: Bernt Hansen, leder 

 



Medlemstall: 

Klubben har 195 Medlemmer pr 31.12. Det er en økning på 24 fra i fjor. 

Æresmedlemmer: 

Wrold Espestøyl † 

Per Tellander † 

Nils Åge Brekke 

Kari Røynås 

Sven Jørgen Skårdal † 

Marit Skårdal 

Kjell Jacobsen 

Robert Colbjørnsen 

 

Møtevirksomhet: 

Det har vært 8 styremøter. Det er ellers løpende kontakt, ofte flere ganger i uka, mellom 

styremedlemmene på epost.  Mange saker diskuteres fortløpende og noen avgjøres på epost.  

Varamedlemmene har deltatt som fullverdige styremedlemmer. 

 

Styrets vurdering av organisasjonen: 

Klubben utvikler seg. I det året som har gått har vi startet opp en ny skogsfuglprøve og utvidet 

kurstilbudet med grunndressur, apportkurs og trening på danske fasaner og åkerhøns. Mye av det 

nye som har kommet de siste årene er resultat av enkeltmedlemmers initiativ. Et godt eksempel er 

Jostein Klosters treningstur til Danmark. De virkelig store løftene er jaktprøvene med Hovden 2 som 

det desidert tyngste arrangementet. Prøvekomiteene gjør en strålende jobb. Men det er en tendens 

til at de samme medlemmene tar ansvaret for disse store oppgavene år etter år. Vi har begynt 

konsekvent å ta med rekrutter i prøvekomiteene. Det tar tid å lære seg hvordan jaktprøver 

organiseres. Klubbens brede tilbud krever mange krefter. Vi må engasjere flere til å ta sin tørn. 

Til sammen tilbyr AFK et ganske sammensatt og bra tilbud til fuglehundfolket. Øverst på ønskelista er 

selvsagt et høyfjells treningsterreng for medlemmene. Styret har ikke gjort noe konkret arbeid mot 

dette målet dette året. Vi lyktes ikke med medlemshelg kombinert med klubbmesterskap seinhøstes i 

Vestfold. Interessen var for liten. I 2017 har vi kanskje truffet bedre: Klubbsamlinga på Bjåen i 

begynnelsen av februar er fullbooket, til sterkt subsidierte priser.   

Klubbens økonomi er god.  Det var overskudd på driften i 2015 og overskuddet i 2016 blir på litt over 

80 000. 



Klubb for fuglehundsporten eller for medlemmene? 

I årsberetningen for 2015 skrives det at klubbens gode økonomi bør komme medlemmene til gode. 

Dette er enda mer aktuelt i år. AFK har vært drevet slik at nær alle aktiviteter har vært tilgjengelige 

for medlemmer og ikke-medlemmer på samme vilkår og til samme pris. Medlemmene får derved 

ikke noen særlig fordel av å betale 400 kroner i årskontingent. Medlemsveksten har også vært svært 

beskjeden på tross av økningen i klubbens aktivitet. På to år er det 28 flere medlemmer. 

Årskontingenten er basis i klubbens økonomi. På slutten av året har det internt i styret foregått en 

diskusjon om medlemsklubb kontra klubb for fuglehundsporten. Noen går inn for å gjøre forskjeller 

på medlemmer og ikke-medlemmer synlige ved alle arrangementer (unntatt FKF og NKK-

arrangementene), helst ved gratistilbud til medlemmene, gratis trening på Fjeldal, gratis 

fuglehundkveld, gratis dressurkurs osv., men uten å ekskludere ikke-medlemmer. Hvis dette over tid 

fører til økning i medlemstallet vil det bety sikkerhet for klubbens økonomi i årevis framover.100 nye 

medlemmer gir for eksempel 40 000 kroner årlig i faste inntekter, langt over det overskudd vi i beste 

fall kan få på alle arrangementene. 

Styret ønsker Årsmøtets synspunkter på dette spørsmålet.  

Jaktprøver: 

Klubben har arrangert de tradisjonelle 4 jaktprøvene. Disse har som vanlig vært store suksesser.  

Klubben lever opp til sitt rykte som gode arrangører. Nytt av året var gjenoppliving av den gamle 

skogsfugl prøven i Kvinesdal som tidligere gikk i regi av «Jeger og Fisk». Det ble fulltreff! Prøven var 

liten, men veldig sosial og deltagerne opplevde betydelig flere muligheter på rugda enn det som er 

blitt vanlig på høyfjell. Samlet er AFK den desidert største prøvearrangør i Sør-Vest-regionen og 

disponerer nydelige, lett tilgjengelige terreng som oftest har god fuglebestand. Styret tar av seg 

hatten for alle våre prøvekomiteer!   

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  

261 startende hunder, fint vær, godt med fugl, men tung snø noen steder. I VK-finalen var det 7 

hunder med fuglearbeid!  Berkjestølens Yara med Jan Telhaug kom seirende ut, men måtte nøye seg 

med CK. CACITen var utlånt til Rjukan som hadde jubileumsprøve. 56 premier ble tildelt de heldige. 

 

Hovden II med CACIT  

Denne prøven har vokst til å bli en av Norges største og er et stort organisatorisk løft, også dette året 

trygt loset i havn av en hardtarbeidende komite med Lene Engdahl i spissen. 11 partier på fredag 

med 5 VK-partier som alle kom ned med fulle premielister! 13 partier lørdag og 12 på søndag. Etter 

en lang dag kom Ryghåsens Arn til Lewy Ryghås ned med VK-seieren og CACIT. Hovden 2 er et av 

fuglehundsportens største begivenheter! 



Nesheia 10-12.april 

Det var stor pågang i forkant, spesielt i VK, men etter hvert fikk alle som møtte opp plass. Flotte vær-

og føreforhold og godt med ryper. 94 startende hunder og 19 premier. Prøveleder Samuel Larsen har 

god kontroll på denne sjarmerende prøven. I VK vant Berkjestølens Allé til Pål Friis 

 

Hovden høst, med CACIT. 19-21.08. 

7 partier gikk ut både fredag og lørdag og 6 partier på søndag Til sammen 258 startende hunder. 27 

premieringer med ES Rotuas G-Kila til Tore Eritzlang øverst på VK-pallen med CACIT. Og søndag tok 

ho likegodt 1. AK! Jevn over bra med fugl. Prøveleder Trond Å. Strand hadde full kontroll, selv om det 

var litt vanskelig med terrengtilgang første helga i reinsjakta. 

 

Kvinesdalprøven 

Rikke Næss og Kjetil Kirkhus tok ansvaret for den nye prøven på sparket på forrige årsmøte. Det ble 

en dundrende suksess! 66 startende hunder hadde alle greit med rugde å prøve seg på og nesten 40 

% av deltagerne kom ned med premie! Det er fine terreng, stort sett i nærheten. Fosseland 

hundesenter gir en hyggelig sosial ramme rundt denne lille prøven som definitivt er kommet for å bli. 

 

Utstillingen på Hamresanden 22.mai 

80 hunder stilte i regnværet for å bli bedømt av Wenche Eikeseth. Utstillingas beste (BIS) ble P-

Røynåsens Ida til Ingrid Margrethe Bjåen. Prikkfritt gjennomført arrangement av komiteen med Rikke 

Næss og Kjetil Kirkhus i spissen. 

 

Ringtrening før utstillingen.  

Som året før ble det arrangert ringtrening dagene før utstillingen. Fritt fram for de som ville møte. 

Igjen Rikke og Kjetils regi!  Stort oppmøte. 

 

Treningssamling på Bjåen  

Odd Rune Valle hadde som vanlig regi på treningssamlinga, i år med Solveig K. Gonsholt og Kristin 

Botner som instruktører. 12 deltagere, de fleste ferske, men også noen gamle travere. Nydelig vær, 

mye ryper, i alle fall på lørdagen, og fornøyde førere og hunder. Bjåen er som alltid en flott ramme 

rundt våre arrangementer. 

 

 



Treningssenteret på Fjeldal. 

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 mange nye finner veien 

til Fjeldal. Enkelte sommergjester kommer også innom. Noen er der for å lufte og sosialisere hundene 

og seg selv, og noen for trening på ro i oppflukt med duer. Når en av klubbens dommere er 

instruktør, er det anledning til å ta apportbevis. Sist sommer åpnet Aage treningsområdet for lufting 

av hund alle dager i uka. Sommeren 16 hendte det noen ganger at instruktører uteble. Det er behov 

for strammere organisering neste år. 

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

Ellila som steller dueslaget hele året.  

 

Dressurkurs. Mai-juni. 

Grunndresurkurset var fullbooket med 12 hunder fra 9 mnd. til 5 år som arbeidet iherdig med 

dressur de 6 ukene kurset varte. Instruktører: Rikke Andrine Næss og Haakon Gerhardsen. 

 

Sosialt samvær, grilling og leirdueskyting 

AFK arrangerte i samarbeid med Songdalen JFF en dag med sosialt samvær, grilling og leirdueskyting.  

Oppmøte var ikke av det store, men de som kom hadde en trivelig dag med nydelig vær, god mat og 

litt action på skytebanen. 

 

Apportkurs 

Apportkurs har vært etterspurt i flere år. Kjell Jakobsen holdt kurs i Arendal over 10 kvelder med 8 

deltagere. 1 deltagere kunne avslutte kurset med godkjent apportbevis. 

 

Treningstur til Skagen 

Etter initiativ og regi av Jostein Kloster reiste en gjeng fuglehundfolk til to flotte treningsdager i 

Skagen til Ole og Oles fuglehundskole. Ole Kai Frank og Jostein Kloster var instruktører. Det var flotte 

naturterreng med fugl i massevis. 

 

Trening i Vestfold 

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

for kr 200 pr dagskort. 13 benyttet seg av tilbudet. 



Aversjon mot sau 

Dette året fikk vi ingen avtale med saueeiere og hadde ikke tilbud i klubbens regi. Det ble gjort avtale 
med godkjent instruktør som man kunne kontakte. NISK har tilbud på Skisland. 

 

Fuglehundkveld med Jon G Hov 

Det var fullstappet lokale en kald dag i januar da Jon G.Hov foredro om dressur av stående 

fuglehunder. Et engasjerende foredrag og en engasjert forsamling, lodder og tombola! 

 

Dommerutvalget. 

Dommerutvalget har frå årsmøtet i AKF bestått av Jan Telhaug, Samuel Larsen og Olav Schrøder. 
Dommerutvalget konstiuerte seg sjølv og Olav blei valgt som leder. Dommerutvalget har i 2016 har 3 
møter. To pr. skype og et fysisk møte. Utenom dette, kontakt pr. tlf og e-post. Vi har hatt 
dommersamling 5. januar i Kristiansand. Der møtte 8 dommere. Tema var praktiseringsregler for 
dommere på jaktprøve. 19.-20. januar reiste Jan og Samuel på dommersamling med det sentrale 
dommerutvalg. Det blei plukka ut 5 kandidater til å starte dommerutdanning. Desse kandidatane har 
hatt 2 samlingar med teori. Dessverre mista vi ein kandidat grunna tidspress for kandidaten.  Vi har 
lagt et langt løp for desse og håper å få ei opp i løpet av 2-3 år. To eksisterende kandidatater fra 
forrige dommerutvalg blei ikkje meldt opp i 2016 da vi ville bli sikrere på kvaliteten på desse.   

Dommere fra Agder blir stadig vekk tatt ut til å dømme høystatusløp og dette er svært gledelig. I 
2016 dømte Torfinn Lyngroth finalen under NM skog. Robert Colbjørnsen dømte NM lag vinter og 
Oddmund Sordal dømte seminfinale NM lavland.  

 

AFKs hjemmeside 

På hjemmesida legges jevnlig ut informasjon om klubbens aktiviteter. Etter hvert som det kommer 

nye, blir alle gamle artikler fremdeles liggende tilgjengelig. Det er greit å kunne lete litt i «arkivet» om 

ønskelig. Vi har 6 annonsører som sørger for at sida går med overskudd. Sida har jevnt over bra 

besøk. I snitt har det vært over 500 artikkeltreff pr. dag de siste 11 måneder. Det planlegges i løpet 

av Q1 å flytte webhotellet fra Domeneshop til WebNorge.  Årsak til dette er at vi da får samlet alt på 

ett sted, både drift og database. 

 

AFKs facebookside. 

På Facebook distribueres informasjon som blir lagt ut på hjemmesiden, samt informasjon om andre 
aktiviteter i fuglehundnorge som NM høyfjell, lavland og skog, Forus Open og andre høystatusløp.  
Har våre sponsorer tilbud som er aktuelle for våre medlemmer blir dette delt på siden til AFK. 
Det har vært en god vekst av følgere på vår facebookside. Det har gjennom 2016 økt med 175 
personer. til nå totalt 761 pr. 1.1.17. 
Alle prøvene, utstillingen, fuglehundkvelden mm, får opprettet sitt arrangement. 
 
 



Regnskap 2016 med revisors beretning 

Regnskap uten revisors beretning er tilgjengelig på nett 

 

Budsjett for 2017 

Ikke mottatt pr. 24.01 

 

Fastsettelse av kontingent for 2018 

Styret innstiller på ingen økning av kontingenten for 2018. 

 

Innkomne forslag  

Ingen innkomne forslag 

 

Valgkomiteens innstilling. 

Styret: 

Leder  Pål Friis  Gjenvalg, 1år  

Nestleder  Rikke Andrine Næss Ny, 1 år  

Sekretær  Kristin Botner  Ikke på valg (gjenstår 1år)  

Kasserer  Olav Homdal  Ikke på valg (gjenstår 1år) 

Styremedlem / Webansvarlig Odd Rune Valle  Gjenvalg, 2år  

Varamedlem  Kjetil Kirkhus  Gjenvalg, 1år  

Varamedlem  John Isaksen  Ny, 1år  

 

 

Revisor: 

Nils Jacob Johnsen  Ikke på valg (gjenstår 1 år)  

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

 

 



Valgkomite: 

Samuel Larsen (leder)  Ikke på valg (gjenstår 1 år)  

Rune Ingebretsen Ny, 2 år 

Nora Brekke Ny, 2 år 

Bernt Qvarstein (vara) Ny, 1 år 

  

 

Terrengkomiteer: 

Hovden:  Ingrid M. Bjåen  Ny 1 år  

Martin Røynås  Gjenvalg 1 år  

Petter Elvestad  Gjenvalg 1 år  

 

 

Treningssenteret (2017): 

Ansvarlige   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prøvekomiteer (2018): 

Hovden I:  John Kenneth Sigvartsen 

Tore Foss 

 

 

Nesheia: Samuel Larsen  

Tore Foss 

 

 

Hovden II: 

 

 

Lene Engdal (Prøveleder) 

Marianne T. Skeie 

Bjarne Hillesund 

Arnt Corneliussen 

 

 

Sør-Norsk 

Unghundmesterskap: 

Ingrid M Bjåen (Prøveleder) 

Inger Lise Walle 

 

Hovden Høst: 

 

John Kenneth Sigvartsen 

 

 

 

Kvinesdal (skog): Kjetil Kirkhus (Prøveleder) 

Rikke Andrine Næss  

 

  

 

 



Utstillingskomite (2018): 

Kjetil Kirkhus (leder)  

Kjell Jacobsen  

Per Vassbotn 

 

Dommerutvalg: 

Olav Schrøder (leder) 
Jan Telhaug 
Samuel Larsen 

 

Materialforvalter: 

Helge Qvarstein 

 

Pokalforvalter: 

Kjell Jacobsen 

 

Oppnådde resultater  

Se klubbens hjemmeside 

 


