
Referat Hovden Høst. 

Agder Fuglehundklubbs høstprøve ble i 2016 arrangert 19. – 21.august. Dette var tidligere enn 

normalt og skapte litt problemer med å skaffe tilstrekkelig med terreng i og med reinsdyrjakta startet 

den 20. august, og noen grunneiere ønsket ikke forstyrrelser i terrengene på dette tidspunkt. Vi fikk 

leid et ekstra terreng ved Myklevatn i Valle slik at vi slapp lange ventelister. Alle påmeldte fikk til slutt 

plass. 

Vi trodde det skulle bli lett og skaffe dommere i og med prøven var lagt i god tid før Svenskejakta, 

men flere prøver i Sør-Norge ble arrangert samtidig, ikke minst i Raggsteindalen. Vi har alltid fått god 

hjelp fra dommere i Bergensområdet, men forståelig nok, i år prioriterte de å dømme på egen prøve. 

Dette medførte igjen store utfordringer i forhold til dommerkabalen, men også det løste seg til slutt. 

Som vanlig var sekretariatet lagt til Bjåen Turisthytte, hvor også mange deltakere og dommere var 

innkvartert. Jegermiddagen ble også arrangert der lørdag kveld, hvor også premieutdeling foregikk. 

Det ble 3 fine dager i de flotte terrengene på Hovden, fredag og lørdag var været skiftende med noe 

sol, men også enkelte kraftige byger utover dagen. Søndag stort sett lettskyet og sol. 

Jevnt over var terrengene godt besatt med fugl, men som vanlig noe variabelt. Rypetellingene i 

forkant viste en stor oppgang i forhold til i fjor, men det ga dessverre ikke utslag på antall premierte 

hunder. Enkelte partier rapporterte om «vanskelige» ryper, en annen årsak er kanskje at få hunder 

har vært i fugl i høst, naturlig nok da båndtvangen ikke var ferdig før prøven startet - og som 

lovlydige – ingen har vel tjuvtrenet…. 

Vi hadde ut 7 partier fredag, derav 3 VK kvalifisering partier, lørdag også 7 partier inkludert VK finale 

og søndag 6 kvalitetspartier.  258 startende hunder ga 27 premieringer. 

VK finalen ble vunnet av ES Rotua`s G-Kila til Tore Eritzland. Hunden ble også tildelt Cacit. Ekvipasjen 

ga seg ikke med det, den stilte opp i kvalitetsklassen søndag og innkasserte like godt også 1. AK der. 

Imponerende – Gratulerer!!  

Prøvekomiteen takker alle deltakere for sporty innsats. Ingen negative episoder ble rapportert, bare 

mange blide fjes. Takk også til dommere, Bjåen Turisthytte, Hovden Fjellstoge, grunneiere og våre 

sponsorer, Royal Canin og Agder Forsenter, Vennesla dyreklinikk, Buster Shop og Jakt og Friluft 
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