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Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb 2017-03 
Dato Tid Sted 

10.05.2017 17:00 Avenyen Sørlandsparken 
Referent Date for sign. 

Kristin Bothner 06.06.2017 
Deltakere 

Pål Friis 
Kristin Bothner 
Odd Rune Valle 
Olav Homdal 
Kjetil Kirkhus 
 
 

 
 
 
Kopi til 
 
 

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

20/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent innkalling Pål Friis 
 

21/17 Gjennomgang av referat MOM 2/17 Pål skal sende en sms til prøvekomiteen 
om det er noen penger igjen på Kiwi 
kortet til Hovden 1 komiteen. 

Pål Friis 

22/17 Evaluering av Hovden 2 prøven. Flott gjennomført prøve. 
Det oppsto en del vanskeligheter i 
forkant. Prøvekomiteen hadde skaffet 10 
terrenger og det ble betydelig 
overtegning. Samtidig var det 
dommermangel tett opp mot prøven. Det 
er uenighet i miljøet om hvordan slike 
problemer skal løses, spesielt om en 
kan skaffe dommere ved å sikre dem 
start uavhengig av loddtrekning. I siste 
liten skaffet terrengkomiteen et nytt 
terreng og mye løste seg tilslutt. De to 
fremste prøveledere har imidlertid i 
ettertid trukket seg fra planlagt 
prøvekomite neste år. 
 

Styret 
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Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

23/17 Forslag til endrede jaktprøveregler AFK skal sende inn forslag til: 
1. Samme championatpoeng ved 

SNUM som ved AC 
2. Krav til respekt i UK 
3. Åpning for at prøvearrangører 

ved overtegning kan forfordele 
nøkkelpersoner for å få prøven 
gjennomført. 

 

Styret 

24/17 Evaluering av Sør-Norsk 
Unghundmesterskap. 

Flott gjennomført prøve. 
 
Viktig å konkretisere til neste år at alle 
UK hunder kan starte på søndag. Ikke 
bare utslåtte hunder. 
 
 

 

25/17 Resultater på prøver Resultatene skal legges ut på 
hjemmesiden på søndager også så 
langt det lar seg gjøre. Målet er at hver 
prøvekomite skal legge ut resultatene 
samme dag som det har vært prøvedag. 
 

Styret 

26/17 AFK Utstilling Det er 80 påmeldte. Fulltallig. Kjetil 
Kirkhus har kontrollen. 
 

Kjetil 
Kirkhus 

27/17 Fuglehundtinget. Kjell Jacobsen representerer AFK . Styret 

28/17 Økonomi Gjennomgang av klubbens økonomi. 
Prøvene har ikke gått med samme 
overskudd i år som de tidligere årene. 

Olav 

29/17 Varmedekken Det er bestilt varmedekken til 
finalepartiene, men vi klubben har fått 
feil levering. Vi leverer disse tilbake, og 
får laget nye riktige dekken. 

 
Styret 

30/17 Gjennomgabg av de neste 
prøvekomiteene. 

Det foretas en gjennomgang av alle 
prøvekomiteene med nødvendige 
rokkeringer. 
 

Styret. 
Olav 

    

    

 
 
Neste Styremøte:  
Pål kaller inn til møtet på e-mail. 
 
 


