
 Klubbens historie fram til begynnelsen av 2000-tallet   

 
Interessen for etablering av en lokal fuglehundklubb på Sørlandet hadde sitt utspring i 
Grimstadregionen. Det konstituerende møte ble avholdt på Børskafeen i Grimstad, søndag 3. april 
1960. Av de 26 fremmøtte ble Wrold Espestøyl valgt til klubbens første formann. Han ble senere også 
klubbens første æresmedlem. 
 
Aktiviteten blomstret og den første treningssamling fant sted i Gjøvdal høsten 1960. Klubbens første 
jaktprøve ble berammet til 26. og 27. august 1961 i Fyresdal med 16 påmeldte i AK og 9 i UK. I 1962 
og 1963 ble det avholdt jaktprøver i Åseral og klubbens første utstilling fant sted i 1964. Det ble også 
på denne tiden arrangert jaktprøve i Sirdal. 
 
Hovdenprøven så dagens lys i 1967 med 6 dommere og Hovdehytta som innkvartering og 
hovedkvarter. Alf Løkken overtok dette året formannsklubben. 
Den spede begynnelsen med den senere så velkjente Sør-Norge prøven ble unnfanget på denne 
tiden. Telemark fuglehundklubb ble i den forbindelse kontaktet for å få til et felles arrangement på 
Hovden og 27. og 28. august 1971 ble Sør-Norge prøven for første gang avviklet. 
Årsmøtet 29. januar 1972 ble dette året lagt til Lillesand, Audun Brekke ble gjenvalgt som formann og 
treningssamlingene var stadig like populære. For å følge opp interessen ble det i mars 1973 avholdt 
en vintersamling på Hovden. 
 
I 1974 oppstod oljekrisen og bensinrasjonering var et faktum. Til tross for dette ble det arrangert 
klubbmesterskap på Hovden denne vinteren med bra deltakelse. 
Bredden og kvaliteten på hundemateriellet utviklet seg meget godt og våre medlemmer forsynte seg 
rikelig av premiefatet både på jaktprøver og i utstillingsringen. 
 
Vinteren 1976 fikk klubben istand den første vinterprøven i Norge i Hovdenterrengene. Vinnerklassen 
ble vunnet av Sønnafjellets Blue Lady med Wenche Messel som fører. 
I november samme året ble det arrangert et samarbeidsmøte i Kristiansand mellom Agder-, Rogaland-
, Vestlandets- og Telemark fuglehundklubb. Fra Agder deltok Jon Håverstad, Sigbjørn Ryen og Per 
Bergan. 
 
På generalforsamlingen i 1977 overtok Nils Åge Brekke som formann og AFK nytt ble en realitet med 
Erling B. Grundesen og Willy Sjåvaag som de første ansvarlige. 
Dette året fikk Sør-Norge prøven cacitstatus og Åseralsprøven som hadde ligget nede en stund, ble 
det blåst liv i.  
 
I 1980 ble 20års jubileet feiret på Caledonien med spesielt innbudte og Nils Åge Brekke ble gjenvalgt 
som formann. 
 
Samarbeidet mellom Kristiansand Jeger og Fisk og AFK ble på denne tiden et hett tema og styrene i 
de to foreningene ble samlet for å løse eventuelle uklarheter og tvister slik at prøveopplegget på 
Hovden kunne fortsette. De efterhvert så berømte startrevolverene ble så smått tatt i bruk og byttet ut 
haglene. 
 
Hovdenterrengene ble en meget populær jaktprøvearena og dommere langveisfra tok med glede på 
seg dommeroppdrag og trivdes tydelig i miljøet som var skapt i og omkring klubben. 
 
Hundemateriellet hadde lenge skapt respekt på andre høyfjellsarenaer, men først nå slo det ut i full 
blomst, samtidig som flere av klubbens hunder uten særlig kjennskap og trening markerte seg på 
fasanmarkene i Øst- og Vestfold. Klubben var i medvind og medlemstallet nådde 200. 
 
 
 
 
 



I 1985 overtok Jahn M. Timenes formannsvervet efter Willy Sjåvaag. 
AFK nytt begynte så smått å slå sprekker og det var da naturlig å søke kontakt med de øvrige 
samarbeidsklubbene om et samlet og styrket Fuglehundforum. 
Sven J.Skårdal overtok som formann efter Jahn M. Timenes på generalforsamlingen i 1988 og tok 
gjenvalg i 1989 og 1990. 
 
For å lette redaktørjobben av Fuglehundforum ble det foretatt innkjøp av diverse pc utstyr, og på et 
samarbeidsmøte noe senere ble det nedsatt en komite med tanke på forbedringer av tidsskriftet. Man 
endte opp med 2 utgaver pr. år og under AFK’s redaktørperiode gjorde Leif Strømme en utmerket 
innsats og løftet bladet. Idag er dessverre Fuglehundforum historie. 
 
Fyresdal og Neseheia har gjennom 90 tallet blitt godt mottatt i jaktprøvesammenheng i tillegg til de 
mer tradisjonelle på Hovden og i Åseral som inngår i klubbens historie. 
Treningssamlingene på Hovden er et populært arrangement som avholdes i februar/mars hvert år. I 
Drangedal arrangeres samling i august for trening på fasan. Klubben har idag i tillegg avtale med 
Vestfold fuglehundklubb hvor det avholdes samlinger samt muligheter for individuell trening. Dressur- 
og apportkurs tilbys for medlemmene hvert år. 
 
Dommerstanden i klubben er solid og stabil, og dommere fra vår klubb blir årlig oppnevnt til 
høystusløp. Alle som er blitt vist tilliten ved å bli valgt inn i styre og komiteer i Agder Fuglehund Klubb, 
har tatt utfordringen på alvor, og flere av våre medlemmer innehar/har innehatt verv sentralt i 
raseklubbene og FKF 


