
Kjære medlemmer av Agder Fuglehundklubb   

Etter noen år med synkende medlemsmasse har klubben i år hatt en stor tilvekst. Påmelding og 

interesse omkring klubbens arrangementer, dvs. jaktprøver, utstilling, dressurkurs 

og nybegynnersamling er sterkt økende. Vårt tilbud om sommeren i båndtvangstiden tiltrekker seg 

også stadig flere og flere, både faste medlemmer og feriegjester. En morsom utvikling som viser 

allsidighet og at tilbudene er ønsket. Klubben er i vinden som aldri før, men for å få arrangementene, 

treningene og kursene til å fungere er vi avhengig av at medlemmene hjelper. 

Klubben har mange ildsjeler som har bidratt mye i en årrekke, men ettersom klubbens aktivitetsnivå 

vokser er det behov for ny giv og friskt pust i bidragsyterne. I den forbindelse trengs ildsjeler, 

kakebakere, organisatorer, it-personell, fotografer, kaffekokere, parkeringsvakter, instruktører - 

bidragsytere generelt. 

Har nettopp DU ett ønske om å hjelpe men ikke helt vet hvor? 

Send oss en mail, og vi kontakter deg, klubben trenger hjelp i alle ledd, og vi vet at klubben består av 

uante ressurspersoner. 

Agder Fuglehundklubb er ikke bare "dresserte" hunder, jegere og dommere. Klubben er også 

ressurspersoner som håndterer sponsorer, tar bilder på arrangementer, kan være behjelpelig med å 

ta imot betaling for parkering på våre jaktprøver, personer som ønsker å skape et sosialt fellesskap i 

klubben, personer som liker seg best i bakgrunnen med hjelp i forkant og etterkant av jaktprøver. 

Personer som liker å stå i sentrum å være jaktprøveleder, personer som elsker å bake som kan bidra 

på utstilling, jaktprøver, og på "Farmen". Personer som kanskje ikke har kunnskap eller erfaring med 

å være instruktør, men gjerne ønsker å lære. Styret sender derfor ut etterlysning til alle våre 

medlemmer som ønsker å bidra, meld deg til styret, kom i dialog, vi ønsker flere som bidrar og 

hjelper til. 

Ved interesse vennligst kontakt oss, vi venter på å høre fra DEG!  

Leder:    Pål Friis   41 65 80 30 paal.friis@sshf.no            

Nestleder:   Kjell Jacobsen  91 18 63 08 kjell.jacob@gmail.com   

Sekretær:  Kristin Botner  92 45 34 53 kribot@broadpark.no 

Kasserer:  Olav Homdal  97 18 21 25 olavhomdal@gmail.com 

Webansvarlig:   Odd Rune Valle         48 88 12 42 nemi2502@gmail.com 

Varamedlem:  Rikke A Næss  97 41 55 92 rikke_naess@hotmail.com        

Varamedlem:   Kjetil Kirkhus  97 53 83 11 kjetil_kirkhus@hotmail.com 

Felles mailadresse som går til alle i Styret:   agder.fuglehund@klubb.nkk.no 
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