
Referat fra Kvinesdalprøven 2-4 nov. 2018 

Agder Fuglehundklubb arrangerte for tredje året på rad skogsfuglprøve i Kvinesdal.  

Det er alltid spennende å arrangere en jaktprøve som baserer seg på trekkfugl, treffer man trekket 

eller blir det bom? Med regn fredag, og de forgående dagene, var det nervepirrende å sitte i 

sekretariatet. Fem ettermiddagspartier var ute i skogen, og noe fugl ble observert. To klarte å ta vare 

på situasjonen, og fikk hver sin 2. AK.  

Natt til lørdag ble det klarvær, og håpet om at rugda ville trekke mer i vår retning, var stort. Lørdagen 

hadde vi ute to heldagsparti, tre formiddagsparti og tre ettermiddagsparti. Det ble observert mer 

fugl, og mange fikk sjansen. Fire klarte å oppnå øverste valør, 1. AK, tre fikk tildelt 2. AK og én fikk 3. 

AK.   

På søndag hadde vi ute like mange partier som dagen før. Heldigvis meldte ikke regnet sin ankomst 

før ute på ettermiddagen. Fuglesituasjonen ble litt den samme som fredag, og rugdene ville gjerne 

spille litt kostbare. Likevel vanket det premier, og to ekvipasjer oppnådde 1. AK.  

Totalt denne helgen var det 73 startende hunder, og premieprosenten ble på 15 prosent med totalt 

seks 1. AK, fem 2. AK og én 3. AK. 

Hovedkvarteret for prøven var på Fosseland Jakt og Hundesenter til Gustav og Randi Larsen. Gustav 

har bidratt med enormt mye i forkant av prøven, skaffet terreng, kjentmenn, kart og mye 

organisering for at vi i prøvekomiteen skulle få en enkel jobb, og for at deltakerne skulle få en god 

opplevelse. Lørdag stod Fosseland for jegermiddag. En nydelig elggryte, med meget kortreist elg, og 

multekrem til dessert. Kvelden ble sosial og hyggelig. Ingenting slår et godt måltid etter tur i heia.  

I forkant av prøven hadde komiteen vansker med å skaffe nok dommere, heldigvis ordnet dette seg 

kort tid før helgen. Det er en stor kabal med så mange dommere og deltakere. 

Royal Canin var som vanlig med oss på laget, og var prøvens hovedsponsor. Alle deltakerne fikk 

deltakerpremie, og fôrsekker ble også delt ut til alle premierte. Sørlandets Bilsenter A/S sørget for at 

prøvekomiteen fikk med seg alt av materiell til Fosseland, fantastisk med så stor bil fra Nissan. 

Sørlandets Hundehall stilte med gavekort, og Strikketøyet ved Randi Walle leverte et par nydelige 

rypevotter som skulle gå til prøvens beste hund. AniCura Vennesla var også med på laget, og stilte 

med markeringsdekken til premierte.  

Prøvens beste hund ble Sjøsprøyten’s J K Ipa og Knut Mørk. Én start første til 1. AK, Ipa lå hakket over 

andre konkurrenter på karakterer, og gjorde ingen feil i terrenget.  

Sekretariatet var bemannet til enhver tid. Her kunne det bys på kaker, kaffe, varm mat og annen 

snacks. Mange deltakere kom innom, både med og uten premie for en prat og litt bevertning. 

Prøvekomiteen lykkes med å fotografere alle premierte, på denne måten ble alle hedret på 

facebook- og nettsiden til Agder Fuglehundklubb. 

Prøvekomiteen i år bestod av: Kjetil Kirkhus, Espen Kristensen og Inger Lise Walle. 

Til slutt vil vi takke alle deltakere og dommere, og ikke minst Fosseland Jakt og Hundesenter. Vi setter 

utrolig stor pris på alle de hyggelige tilbakemeldingene vi har fått både under, og i etterkant av 

prøven. Vi gleder oss allerede til neste år.  

Vel møtt. 


