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Møtereferat 

Document no.  Page 
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1 

Rev.: 0  
Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb  
Dato Tid Sted  

06.07.2022 19.00 Fjeldal (Farmen) 
Referent Date for sign. 

Odd Valle  
Deltakere 

Pål Friis, Olav Homdal, Inger Britt Foss, Odd Rune Valle, Thor Harald Foss, Marte Sandhaug Brekke  
 
 
Kopi til  
 

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

22/22 Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 

Godkjent innkalling Pål Friis 
 

 Gjennomgang av sist 
referat 

• Fuglehundtinget – AFK deltar ikke  

• Evaluering av vinterens jaktprøver - se egne 
tilbakemeldinger 

• Dugnad på Fjeldal 

• Utstillingen  

Info 

23/22 Økonomi Underskudd på Hovden 1 og 2, men økt 
medlemsmasse og sponsorinntekter sørger likevel for 
at klubben går med overskudd. 

Info 

24/22 Bilde til nytt diplom Styrtet ønsker å «freshe» opp klubbens diplom. 
Forslag om en for høst og en for vinter. 
2 bilder valgt, og gis til grafiker for videre behandling. 
Målsetting er at man har klart nytt diplom til Hovden 
Høst 

IBF 

25/22 Evaluering av jaktprøver Etter underskudd ble komiteene for Hovden I og 
II/SNUM av styret bedt om å foreta en evaluering av 
praktisk gjennomføring og økonomi.  
Begge har levert rapport til styret. Konklusjonen er at 
det er mange faktorer som spiller inn og ikke en enkelt. 
Hovedårsaker det pekes på er: 

• Klubbens ønske om 2-dommersystem 

• Dommere hentes «langveisfra» 

• Økt krav fra FKF om innkvartering til dommere – 
enerom dersom de dømmer flere enn 1 dag 

• Usikkerhet om/ulik praksis av refusjon ved trekking 
av hund 

• Mer fokus på å få til en bra prøve, økonomi 
kommet i andre rekke 

 

Info 
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Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

26/22 Utstillingen Gjennomgått og evaluert  
 

Styret 

27/22 Nesheiaprøven Gjennomgått og evaluert – styret ønsker rapport som 
Hovden 1 og 2/SNUM har levert 

Styret 

 Jaktprøver 2023 – dato Neste år blir kabalen vanskelig å legge. Hovden Tour, 
påske og disp. fra båndtvang legger store 
begrensninger på hvilke helger som er ledige 
 
Klubbens forslag til Samordningskomiteen er: 
Hovden 1: 3 - 5 mars  
Hovden 2: 17 - 19 mars 
SNUM: 14 - 15 april (til 16 dersom mulig) 
Nesheia: 14 - 16 april 
Hovden Høst: 1 - 3 september 
Kvinesdal: 4 - 5 november 
 

Styret 

 Treningsterreng Etter initiativ fra AFK har Statskog nå lagt ut 
treningskort for hund i Gjerstadskog. 
Tilsvarende tilbud finnes også på Brokke.  
Artikkel om dette legges ut på hjemmesida 

 
 
 
ORV 

 Trening i Gjerstadskog  Det planlegges en treningssamling onsdag 7. 
september. Arnt Corneliussen og Odd Valle er 
instruktører.  
Mer info kommer på hjemmeside når det nærmer seg 

 
AC/ORV 

 Prøvekomiteer 2023 Sende forespørsel til komiteer for 2022 og høre med 
dem først 

ORV 

 
Leder (Pål Friis) kaller inn til møtet på e-mail. 


