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Rev.: 0  
Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb  
Dato Tid Sted  

22.03.2022 18.00 Heime hjå Pål 
Referent Date for sign. 

Odd Valle  
Deltakere 

Pål Friis, Olav Homdal, Inger Britt Foss, Arnt Corneliussen, og Odd Rune Valle  
 
 

Kopi til Tom Olsen 
 

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

01/22 Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 

Godkjent innkalling Pål Friis 
 

02/22 Gjennomgang forrige 
referat av 24. nov. 

37/21 Prøvekomiteer 2022 
38/21 Utstillingskomite 2022 
39/21 Økonomi 
40/21 Årsmøtet 2021 
41/21 Jubileumsboka 
42/21 Neste års prøver 
43/21 Fuglehundkveld 
44/21 Treningssamling Bjåen 
45/21 Dreiebok fra VK finale 
46/21 Treningsterreng 
47/21 Andre tilbud 
48/21 Søknad om Utstilling og jaktprøver 
49/21 Klubbens Instagram-konto 
 

Info 

03/22 Økonomi Selv med siste års vanskelige situasjon er fremdeles 
klubbens økonomi solid. 
 

Info 

04/22 Årsmøtet 2021 Årsmøtet avholdes 5. mai 2022.  

• Avklare lokaler 

• Bestille mat 

• Sørge for fotografering av pokalvinnere  

Info 
Odd 
Inger B 
Arnt 
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Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

05/22 Revisjon av 
jaktprøvereglement 

Prosessen med revisjon av jaktprøvereglementet er 
startet og første frist for innlevering av forslag til FKF er 
1. mai.  
Klubben har konkret 2 forslag som skal reises på ny 
etter at de ikke nådde fram ved siste revisjon for 5 år 
siden.  
1. Alle høystatusløp for unghunder bør gi samme antall 
championatpoeng. Det gir ingen mening at Sør-norsk 
unghundmesterskap, som flere år har vært landets 
største høystatusløp for unghunder ikke gir like mange 
championatpoeng som de andre. 
2. Prøvearrangører må gis anledning til å sikre 
dommere og grunneiere start hvis det er overtegning 
og dette er nødvendig for å gjennomføre prøven. Det 
er svært vanskelig for prøvearrangørene å skaffe 
dommere og terreng, og uten å gi disse visse fordeler 
blir oppgaven enda tyngre. 
 
Arnt og Olav skal vurdere og endre ordlyden i forslaget 
og fremmer nytt. 
 
Det skal legges også ut informasjon på hjemmeside og 
facebook hvor klubbens medlemmer bes komme med 
forslag 

Olav og 
Arnt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odd og 
Inger Britt 

06/22 Veiledning til jaktprøver Det er komme en del endringer i FKF sin veiledning for 
jaktprøver, deriblant krav til overnatting og endring av 
diett for dommere. Endringen vurderes som akseptable 
og overkommelige  

Info 

07/22 Treningsdager / 
arrangementer i 
sommerhalvåret 

Spør Tore Foss og Rune Ingebrigtsen om de kan 
arrangere en/flere dager med duetrening 
Høre med Tvedestrand JFF om grupperabatt på 
tilgang/bruk av lufteområdet på Nes verk 
 
Hvilke muligheter finnes for aktiviteter hos Kjetil og 
Inger Lise. 

Inger Britt 
og Pål 
 
Olav 
 
Arnt 

15/22 Dressurkurs i 
sommerhalvåret 

Planlegges dressurkurs øst i Agder i løpet av 
vår/sommer, mer info kommer på hjemmeside og 
facebook.  

Arnt 

08/22 Åpning av Farmen Slutten av april/begynnelsen av mai. Styret tar en 
rydde og klargjøringsdugnad 

Alle 

09/22 Årets Sørlandshund Lørdag 18 juni. Trond Fjermeros stiller på vegne av 
Nisk.4  
Pål kan dømme, vi kan også spør Kjell Jacobsen. 
Trond er også mulig dommer 

Inger Britt 
og Odd 

10/22 Jubileumsboka Boka selges for kr. 200,- Info om hvor den kan hentes 
legges på hjemmeside og facebook 

Alle 

11/22 Treningssamling Ølgod Det arrangeres også i år tur til Ølgod i Danmark. 
Annonseres på klubbens hjemmeside og Facebook 

Olav 
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12/22 Jubileumsdekken Klubben har mange markering- og varmedekken med 
feil årstall. Blir feil å kaste disse.  
Benyttes derfor til finale SNUM og finale VK Hovden 2 
selv om årstall er feil 

Info 

13/22 Evaluering av 
Treningssamling på Bjåen 

Vurder muligheten for 2 samlinger og differensier på 
format. Ha en for nybegynner og en for de mer erfarne 

Alle 

14/22 Treningsterreng Pål og Arnt har sammen med Olav Schrøder hatt et 
møte for å se på muligheter for å leie treningsterreng.  
De er veldig vanskelig å finne terreng som er: 

• tilgjengelig for leie 

• er på rett sted, dvs fjellet 

• er egnet for fuglehundtrening 

• og har overkommelig pris 
 
Vil bli muligheter for leie av trening i Gjerstadskog, men 
har ikke detaljer om dette pr. i dag  

Info 

16/22 Utstoppet rype Klubben kjøpte inn 2 utstoppede ryper som skulle gis i 
premie ifm de planlagte jubileumsarrangementene i 
2020. Som kjent ble disse ikke noe av. 
Den ene er da gitt til BIS på utstilling 2021. 
Den siste gis til vinner av finale SNUM 2022 

Info 

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


