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Forord 

Det å ta ansvaret for et slikt prosjekt er krevende. Det har jeg når lært, og jeg 
må bare benytte anledningen til å hedre Willy Sjåvaag som tidligere har 
sørget for at klubbens historie er festet på papir. Det er vanskelig å ta pennen 
etter Willy, og jeg har nok ikke på langt nær slik en herlig karakteristisk form 
som ham. Selv om dette er et omfattende og krevende prosjekt, så har det 
også vært veldig givende. Jeg har personlig lært utrolig mye om både andre, 
og meg selv.  

Medlem har jeg ikke vært særlig lenge, men fuglehund har jeg drevet med 
siden 2007. Det å nøste opp i forskjellige tråder i denne fuglehundklubben 
har gjort meg ydmyk for våre forgjengere. Det står enorm respekt av alle som 
har langt ned innsats det siste tiåret, og så klart årene før dette også. All 
honnør til både grunnleggere og bærere. Likevel er det nettopp det siste 
tiåret som nå skal festes til papiret. Mitt fokus har lagt der, og det er alltid 
mange som burde takkes og hedres. Uten all historien før 2010, hadde det 
ikke vært noe å skrive videre om. Heldigvis er det så mye å skrive om at jeg 
ofte heller har måttet sitte med den røde pennen, og tatt mange 
beslutninger. Noen beslutninger finnes det kanskje innsigelser mot, men slik 
er det alltid. Det hadde vært lett å si «ingen nevnt, ingen glemt», men da 
hadde det blitt en noe tam jubileumsbok etter min mening.  

Jeg håper du kan mimre sammen med meg i denne boken. Kanskje er du ikke 
enig i alt, kanskje du savner noe, eller mener jeg tar feil på noe. Jeg har i alle 
fall gjort mitt aller ytterste for at dette skal være noe klubben kan være stolt 
av, og se tilbake på som et nyttig oppslagsverk. 

Selvfølgelig har jeg ikke stått helt alene i denne prosessen. Jeg må takke min 
mann, Kjetil Kirkhus, som har vært helt uvurderlig hele veien. Olav Schrøder 
tok jobben med gjennomlesning, før boken gikk videre til styret for 
godkjenning. En stor takk til alle jeg har plaget med flere hundretalls 
spørsmål både sent og tidlig.  

Nå er det bare for meg å krysse fingrene for at du liker boken. 
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De siste ti årene – kort fortalt 

Hvordan i alle dager skal man forholde seg kort, når det er så enormt mye 
innhold? Jeg begynte å intervjue forskjellige personer, men fant raskt ut at 
det ikke gav meg det riktige innholdet. Likevel beviste det noe som jeg 
allerede hadde sterk mistanke om. Det finnes ikke én definisjon på Agder 
Fuglehundklubb. Denne klubben har betydd mye for mange, og gjerne 
forskjellige ting. Noen kan nevne at treningssamlingen er det som har vært 
mest givende, andre kan trekke frem Fjeldal, og andre igjen kan legge vekt på 
jaktprøvene. Det er ikke noe hemmelighet at klubben har vokst seg store på 
den sistnevnte fronten. Agder Fuglehundklubb er både en stor 
jaktprøvearrangør, og en velkjent en. Mye takket være hovedkvarteret Bjåen 
Turisthytte og familien Bjåen. Klubben har også de siste årene klart å blåse liv 
igjen i den gamle skogsfuglprøven i Kvinesdal, samt har vinterprøven på 
Nesheia fått et mer solid fotfeste. Stort sett har alle jaktprøvene vært avholdt 
hvert år, med unntak av til tider umulige værforhold, og så klart korona-
pandemien. Sykdommen som tok hele verden på sengen satt også en stopper 
for hele jubileumsfeiringen, da Agder Fuglehundklubb ble 60 år i 2020. 

På utstillingsfronten har det også kun gått oppover. Folk kommer fra nært og 
fjernt for å delta, og utstillingen har stort sett vært fulltegnet og vel så det.  

For å ha mer aktivitet på sommeren har også klubben arrangert uoffisielt 
Sørlandsmesterskap sammen med NISK avdeling 4. Det er blitt gjennomført 
flere fellestreninger, både på Fjeldal og Sørlandets Hundehall.  

Fuglehundkveld er også blitt et kjent begrep for de fleste av medlemmene. 
Flere foredragsholdere har vært invitert for å dele sine erfaringer og historier, 
blant andre den velkjente svenske fuglehundmannen, Anders Landin.  

Klubben er engasjert for å utdanne nye dommere, og dommerutvalget jobber 
stadig med nye kandidater. Flere har fått sin autorisasjon det siste tiåret. 
Klubbens dommere har også vært sterkt representert i høystatusløp og 
norgesmesterskap. 
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Noen dressurkurs har klubben også fått arrangert. Kjell Jacobsen har avholdt 
flere apportkurs, til god hjelp for mange. Saueaversjon har klubben 
etterstrebet å tilby medlemmer, men noen år har det vært avtale med 
samarbeidende klubber som har gjort det mulig.  

Det har vært en jevn økning i medlemsmasse, og ettersom viktigheten av 
internett har vokst har også antall følgere på Facebook gått opp.  

 

Et innslag til og fra Willy 

Da jeg satt opp disposisjonen for 
denne boken var det ingen tvil 
om at jeg gjerne ville ha med 
noen ord fra Willy Sjåvaag. Jeg 
sendte Willy en melding, og lurte 
på om han ville fortelle litt om 
arbeidet bak de to bøkene, samt 
fortelle litt om sin tid i Agder 
Fuglehundklubb og som 
fuglehundmann.  Tilbake kom 
gode ord og historier om alle 
andre. Jeg forespurte igjen, og 
det er ingen tvil om at Willy sitter 
med mye historier og artige 
minner fra klubben. Han har 
sendt et innslag til boken som 
dere kan lese i dette kapittelet. 
Men på bakgrunn av Willy sin 
blyghet måtte jeg kontakte Olav 
Schrøder, som kjenner Willy 
godt, og som kunne fortelle litt 
om Agder Fuglehundklubb sin 
historieforteller: Willy og Ata. 
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Willy kjenner alle i fuglehundmiljøet på Sørlandet. Gullmerkeinnhaver i Agder 
fuglehundklubb og æredsmedlem i Tvedestrand JFF. Mest kjent er han nok 
for sin Sørheias Pols. Pols vant det meste om det var i 
«venstresvingspringing», oppe på brøtet på Nos på jaktprøve, eller etter 
fasan langs dikene i Vestfold. Ingen rakk opp til Pols sitt kaliber dessverre 
etterpå. Men premieskapet til Willy er fullt etter Pols, og ryktene gikk om at 
Willy stadig vekk måtte ha flere frysere på grunn av fugl i bakken. Willy har i 
tillegg til fuglehundmann, også vært ein frykta hagleskytter på Sørlandet i 
mange generasjoner. Willy fortalte meg ein gong at når Pols hørte 
stasjonsvogner som nærma seg heimen til Willy, så var han klar til 
damebesøk! Same sitringa var det i Pols når han nærma seg Åsen i Grendi. 
Willy har ført to bøker til penn for Agder fuglehundklubb. CACIT på begge 
deler. Takk Willy!  

Et innslag fra Willy: 

Over en turbulent og kortere periode på 60-tallet, skjedde meget og lite 
givende i AFK. 
Krangel og uenigheter med påfølgende utskiftninger preget klubbens grå 
hverdag. Gjøvdals-mafiaen kalt på folkemunne. Grep måtte tas. 

Interim styre ble valgt 2.april i -65. Det innebar at Per Tellander ble valgt til 
sekretær og kasserer, og året etter valgt som formann. Nye navn og ansikter 
med vidsyn og karismatisk legning og tanker, bidro til grunnlaget for klubbens 
videre eksistens. Gudskjelov...  

Vi ante at snobberiet i enkelte kretser fikk grobunn og økte i omfang. 
Nybegynnere sto til tider tafatte med lua i handa, turte så vidt trekke pusten, 
når maktpersonene rådde grunnen. 
Jon Håverstad var imidlertid hjelpsomheten selv, hadde gått gradene, vunnet 
en masse og var til stor glede med råd og vink, meg selv iberegnet.  

Sørgeligheter oppsto i avlen også for oss sørlendinger. Innavl med nervøsitet, 
hjernesvinn, HD, ja hale- og tannfeil opphørte sakte, men dog sikkert. 
Seriøsiteten blant oppdrettere hadde begynt å gi ønskede resultater. 
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ES-valper fra Steinheimen ble produsert i hopetall. Scott 2 og Silva er historisk 
velkjente. Selv mente Wrold at Silverson, som døde i valpesyke, kunne blitt 
kennelens ener. 

I dalføre lenger vest var det Gjøvdals setteren som dominerte, spesielt her 
sør.  

I Kristiansand var det Hjalmar Eldor som markerte styrke med sine 
billedskjønne settere, Sønnafjellet. En gang kom det meg for øret at Eldor tok 
livet av et helt kull på grunn av for lyse øyne?! 
 

Jeg nevner Hans Ranestad også og ES Cherry. Hvit og vakker. Topdalen og Jan 
Helge Evensen traff jeg første gang på unghund parti i Haugerudterrenget 
med nyervervelsen Zenta, som kanskje var opptakten til kvalitet og 
skjønnhet. Senere på etter hvert ulike raser. Jan Helge Evensen er så menn 
ingen rasefanatiker, nei.  Jan Helge Evensen har markert som styrke og 
visdom siden 1973 og har så avgjort også vært en fremragende ambassadør 
for AFK og ikke minst hundeoppdrett her sør. 
Den mannen skal jeg intervjue en dag. 

Henry Seljestad og den sorte og hvite ES Hedda var også et godt bekjentskap 
og ofte å se på premielistene. Henry døde på en høstprøve på Hovden. 

Rolf Kvarstein og hans korthåret vorsteh var ofte til stede på så vel benk som 
i prøveterrenget. 
Rolf Qvarstein med irsk setter Aramis var intet unntak i så måte. Mange og 
kanskje de fleste personlighetene og deres husdyr er stort sett nevnt og 
redegjort for i tidligere jubileumsstoff. 

Jeg husker selvfølgelig Torbjørn Hovland og hans den gang Lise. 
Prøvedommer, kyllingoppdretter og kirkesanger, med tilknytning til 
skogskolen på Bygland. 

I Arendal var det Brit og Audun Brekke med sine gordonsettere som sådde og 
høstet. Bridgegeneralen Paul Rostrup. Per Hall, mannen som importerte 
premier fra USA. Jorun og Per Tellander med Frydentopp kunne vi lese om til 
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stadighet ved premieoverrekkelser. Spennende blir det å iaktta nå som Arnt 
Corneliussen igjen skal markere et gullkantet og fryktet kennelnavn. Randi og 
Nils Åge Brekke og deres Sørheias er behørig nevnt i klubbens tidligere 
nedskrevne historie. Arendalsgutten Bjørn Tjøstolvsen svingte klubba som 
leder i klubben. 

Historien om Erling Bjørn Grundesen som sank til hakespissen i et blauthull i 
Myrane forble en latterfrembringende hendelse først og fremst av de 
tilstedeværende på partiet. 
Spikerstand på den gule stripa på riksvei 9 med RIOS ga 1 premie i 
unghundklassen, og derbybillett i 1978. 

Kjell Svensen som fant riktig romnummer, men feil etasje, og som resulterte 
at offiseren måtte ta til takke med natteleie på brisken i eget rom. 
Telemarkingen sov dermed ut rusen i «majorens seng». 

Jan Ole Dahl ble for meg pseudonymt med engelsk setter kennelen, Groheia. 
Som prøveleder i 1982 under festmiddagen på Appartementshotellet fikk jeg 
for første gang æren av å overrekke denne «coming man» 1.UK. Åsheimens 
Bella (Snert av Gimlevang-Åsheimens Vesla). Dommerne var vår alles venn 
Sigurd Grytdahl og Chr. Mellbye. Det hører med til historien at den samme 
unggutten, på same prøve, hanket inn en 2.UK også. Dermed var nok frøet og 
spiren sådd. 1.UK på Roligheden i -82. 
Vi hadde begge stor glede av Olav Åsens tilstedeværelse, så vel hjemme i 
Åsen som på de utallige fuglehundprøver i regi av Agder Fuglehundklubb, 
men også Kristiansand J&FF sine årlige arrangementer på tørrabbene, og 
søkkvåte terreng på Hovden. Med Hommelfjellets Dessie (Dunfjellets Zanto-
Kingdom Dusty Blue) fant Jan Ole stadig vegen til heder og ære. Premieskapet 
begynte og fylles og "skryteveggen" ble tapetsert med de gjeveste diplomer. 
1.UK, Sør-Norge prøven -83 og 6.VK på Rjukan i -86. Også Olav Saaghus, mr. 
Gimlevang, hørte også den gang til i Jan Ole Dahls vennekrets. Skjønnheten, 
Snert av Gimlevang (NUCH/NJCH Sørheias Pols- Jossa 3 av Frydentopp) ble 
positivt lagt merke til og senere solgt. I -84 ble Dessie parret med 
Steinheimens Scott 4- Kennel Groheia hadde med all tydelighet begynt å røre 
på seg. I august-90 dukket endelig Oddmund Sordal opp med 2.UK på 
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Groheias Gay (Morkhaugens Farken- Hommelfjellets Dessie). Groheias Bella - 
Topdalens Pan ga et ordjeten kull. Her kom Glenn Sæbo's TITA og Oddmund 
Sordahl's EVI og hanhund ULRIK til Per Gudmund Foss. Alle VK-hunder. Blodet 
fra Groheia rant og renner videre. TOTTI er et eksempel på nettopp det også i 
avlsøyemed. Senere konverterte han Jan Ole Dahl, til harehunder og den 
finske støver. Også gjennom denne rasen befestet han Groheia blodet med 
individer som gjorde hans disponeringer og vurderinger kjent også langt 
utenfor landets grenser. 

Da prøveleder, foran jegermiddag og premieutdeling på hotellet, avfyrte et 
skudd for å få oppmerksomhet, kunne fått fatale følger. Et fransk ektepar 
som også skulle forsyne seg av herlighetene, fikk panikk når skuddet gikk av 
og hastig forlot matsalen, skrekkslagne. 
 

Prøvene på Hovden var populære og vokste i omfang. Når det ble manko på 
dommere måtte danskene hjelpe til med avviklingen det være seg i Nåsi eller 
Galten. 
 
Et sted for lenge siden skrev jeg at heldigvis vet AFK å fornye seg. Når vi går 
ut på dato stepper yngre krefter til. Heldigvis. Kontinuiteten rår med andre 
ord. 
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Agder Fuglehundklubb som prøvearrangør 

Agder Fuglehundklubb er uten tvil først og fremst en prøvearrangør. Det kan 
dessverre gå ut over annen aktivitet som kurs og andre typer samlinger. 
Likevel er vi kjent for de flotte jaktprøvene vi arrangerer, spesielt på Hovden, 
hvor det er kort vei til terrengene, og mye varme i Nipa-salen på Bjåen. Her 
er en oversikt over alle jaktprøver klubben har arrangert det siste ti-året.  

 

Hovden 1 

2010 

Dato: 12-14 mars 

Komité: Sebastian Sjøberg, Bernt Hansen og Samuel Larsen 

Vær og føre: Føret var ekstremt tungt nede i bjørkeskogen, men betraktelig 
bedre i høyden med stedvis «turboføre». Det var godt med fugl i terrengene, 
men noe av fuglen trakk nok litt ned i bjørkeskogen utover helga der 
forholdene var for vanskelige for hundene. 

VK-vinner: 1VK til ES Frøya og Terje Arnfinn Murberg 
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2011 

Dato: 4-6 mars 

Komité: Ingrid Bjåen, Sebastian Sjøberg, Åse Marit Sjøberg, Bernt Hansen 

Vær og føre: Et nydelig vintervær det meste av tida, men på lørdagen var det 
kald og kraftig vind. Søndagen ble terrengene vist frem i solskinn. Det var 
godt med fugl, men fuglen var vanskelig å mestre.  

Premieringsprosent på omtrent 25 prosent. 

VK-vinner: 1VK m/CK til ES Totti og Oddmund Sordal 

2012 

Dato: 9-11 mars 

Komité: Knut Mørk, Pål Fasseland, Bernt Hansen  

Vær og føre: Det var mye «vær» under prøven og spesielt lørdagen ble en 
utfordring for deltakende hunder og førere. På fredag og søndag var 
imidlertid forholdene bedre og terrengene viste seg da å være relativt bra 
besatt med fugl. 

VK-vinner: 1VK til GS Theo og Gaute Kyllingstad 

2013 

Dato: 8-10 mars 

Komité: Morten Torkelsen, Geir Vedøy og Anne Beth Torkelsen 

Vær og føre: Været var kaldt, men Hovden badet i vintersol. Temperaturen 
midt på dagen kunne komme opp i noe som nesten kjentes som gode 
plussgrader. Det var litt kaldere på lørdagen og god temperatur på søndagen.  

VK-vinner: 1VK til ES Berkjestølen`s Alfa til Tom Petter Johansen med fører 
Jan Telhaug.  
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2014 

Dato: 7-9 mars 

Komité: Anne Beth og Morten Torkelsen og Geir Vedøy 

Vær og føre - Været stod ikke på arrangørenes side, heller ikke i år.  Etter 
fredagens slutt fikk vi inn deltakere og dommer som var både våte og kalde. 
Fra fredag kveld var veien mellom Bjåen og Hovden stengt og deltagere og 
dommere isolert fra hverandre frem til lørdag formiddag. Med velvilje og 
improvisasjon ble lørdagen likevel gjennomført. Søndagen ble avholdt som 
planlagt og det ble en fin dag i fjellet.  

VK-vinner: 1VK m/CK Berkjestølen's Alfa og Tom Petter Johansen 

2015 

Dato 6-8 mars  

Komité: Anne Beth, Morten Torkelsen og Geir Vedøy 
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Vær og føre: Prøven startet med fint vær og det fortsatte utover helga. Noe 
skyer siste dag, men med godt føre ble det ei fin helg på værfronten. 

Premieringsprosent på omtrent 15 prosent. 

VK-vinner: 1.VK m/Cacit ES Ohlsmyrens Jagters Seun – Petter Elvestad 

2016 

Dato: 4-6 mars 

Komité: Anne Beth, Morten Torkelsen og Geir Vedøy 

Vær og føre: Fredag og lørdag var det tunge forhold for hundene, snødryss og 
gode forhold på søndagen.  

VK-vinner: 1VK m/CK til ES Berkjestølen’s Yara og Jan Telhaug 

2017 

Dato: 3-5 mars. 

Komité: Trond Å. Strand, Olav Homdal og John Kenneth Sigvartsen 

Vær og føre: På fredag var været bra, temperaturen likeså, men det var 
meget krevende føreforhold for både hunder og førere. Lørdagen var en 
smule bedre enn fredagen. Fuglebestanden varierte veldig fra terreng til 
terreng. På søndagen var det meldt ruskevær og stengte fjelloverganger. Så 
lørdag morgen valgte prøvekomiteen i samråd med NKK representanten om å 
avlyse søndagen så folk fikk kommet seg hjem i tide. Haukelifjell ble stengt 
tidlig søndag morgen og var stengt i 2 døgn. 

VK-vinner: 1VK m/Cacit til ES Flørli’s Zlatan og Gisle Eriksen 

2018 

Dato: 2-4 mars 

Komité: John Kenneth Sigvartsen, Tore Foss og Kjetil Kirkhus 
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Vær og føre: Fredagen startet med sol og skyfri himmel, men kulda satt godt i 
med over 20 minus. Finværet fortsatte igjennom helgen og temperaturen 
bedret seg lørdag og søndag.  

Premieringsprosent på omtrent 16,6 prosent. 

VK-vinner: 1VK til ES Hågakollens Son of Sam og Robert Colbjørnsen 

 

2019 

Dato: 1-3 mars 

Komité: Bernt Quarstein, Gunnar Wik, Stig Lausland, Olav Homdal, Pål Friis og 
Inger Britt Foss 

Vær og føre: Det var strålende vintervær fredag og lørdag med knallhardt 
skaredekke. Det var greit med ryper spredt rundt i terrengene. Søndagen 



17 
 

kom med lett snøvær og la et 10 cm bløtt dekke over skaren som ga et godt 
underlag. 

Premieringsprosent på 14 prosent. 

VK-vinner: 1VK m/Cacit til IS J-tyfon av Kjerringholm og Randi Halvorsen.  

2020 

Dato: 13-15 mars 

Komité: Bernt Quarstein, Pål Friis, Gunnar Wik og Stig Lauvsland   

Vær og føre: Ikke avhold grunnet korona 

 

Hovden 2 
2010 

Dato: 09-11 april 

Komité: Oddmund Sordal, Haakon Gerhardsen, Bernt Hansen og Ingrid Bjåen 

Vær og føre: Været og føret var strålende med masse fugl i terrengene, men 
fuglen var forholdsvis lett 

VK-vinner: 1VK m/Cacit til ES Frøya og Terje Arnfinn Murberg 

2011 

Dato: 1-3 april 

Komité: Oddmund Sordal, Bernt Hansen og Ingrid Bjåen 

Vær og føre: Prøven var preget av bra med fugl i alle terrengene selv om de 
var delvis i flokk enda. Bra føre og godt vær, men gjennomslag på søndag.  

VK-vinner: 1VK m/Cacit KV Aron til Thomas Ellefsen 

2012 
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Dato: 23-25 mars 

Komité: Sebastian Sjøberg og Håkon Gerhardsen 

Vær og føre: Nydelig vær, turboføre og jevnt og godt med fugl i alle terreng. 

VK-vinner: 1VK til P Barentsvidda's B Dolly og Arild Skeivik / Kjersti Eriksen 

2013 

Dato: 5-7 april 

Komité: Jon Kristen Bosvik, Lisa Fasseland og Edith Somdal 

Vær og føre: Terrengene var jevnt over godt besatt med fugl. (ingen referat 
tilgengelig fra komiteen) 

VK-vinner: Ingen premier i finalen.  

2014 

Dato: 28-30 mars 

Komité: Lene Engdal, Bjarne Hillesund og Marianne Trydal Skeie 

Vær og føre: Flott vær og stort sett god rypebestand i terrengene. 

VK-vinner:  IS «US» Minni Mus og Øyvind Ribesen 

2015  

Dato: 17-19 april 

Komité: Kjetil Kirkhus, Rikke Næss, Inger Lise Walle, Ingrid Bjåen 

Vær og føre: Strålende sol, mye fugl, flinke bikkjer og glade førere. 

En premieringsprosent på 22,82 prosent. 
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VK-vinner: 1VK til P Fugledes Odin og Anton Ringøen 

 

2016 

Dato: 15-17 april  

Komité: Lene Engdal, Bjarne Hillesund og Marianne Trydal Skeie 

Vær og føre: Føret var til dels tungt, men rypene var snille på dag en. Været 
klarnet opp, og med strålende sol og litt nattefrost ble det tilnærmet 
optimale forhold. 

VK-vinner: 1VK m/Cacit til ES Ryghåsens Arn og Lewi Ryghås 

2017 

Dato: 21-23 april 

Komité: Lene Engdal, Marianne Trydal Skeie, Bjarne Hillesund, John Isaksen 
og Arnt Corneliussen 
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Vær og føre: I værgudenes vold; fra kuling og snø til sommerlige tilstander. I 
løpet av tre dager viste Hovden og vinterfjellet seg fra sin verste og beste side 
Med værmelding om stiv kuling med vindstyrke opptil 15 meter i sekundet 
stod hele fredagens VK kvalifisering i fare for å ryke, for ikke å glemme alle de 
håpefulle som hadde meldt på til start i kvalitetsklassene. Lørdagen kom med 
et vær som overgikk all forventning. Søndagen hadde rypene trukket opp i 
høyden.  

VK-vinner: 1VK til IS Setpoint’s Snuppa og Ulrik Myrhaug 

2018 

Dato: 13-15 april 

Komité: John Isaksen, Ingrid Margrethe Bjåen, Olav Schrøder og Thomas 
Pettersen 

Vær og føre: Vinterfjellet viste seg fra sin beste side, men strålende sol og 
god temperatur alle dager. VK finalen går inn i historiebøkene som rene 
hønsegården i terrenget Hartevasstjønn. De fem premierte hadde til sammen 
21 tellende fuglearbeid. Flere andre hunder hadde også godkjente 
fuglearbeid, men hadde for mye minus for premie.  

VK-vinner: 1 VK til P Halsenuten's Bf Nipa og Olav Andreas Schrøder 

2019 

Dato: 29-31 mars 

Komité: Jon Kristen Bosvik, Olav Schrøder, Inger Britt Foss, Samuel Larsen og 
Ingrid M. Bjåen 

Vær og føre: ingen referat tilgengelig fra komiteen 

VK-vinner: 1VK til IS Alfa av Snarum og Leon Alexander Kjelland 

2020 

Dato: 27-29 mars 
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Komité: Jon Kristen Bosvik, Samuel Larsen, Terje Hunemo og Morgen 
Blakstad 

Vær og føre: Ikke avhold grunnet korona 

 

Sør-Norsk Unghundmesterkskap 
2010 

Dato: 09–10 april 

Komite, samt være og føre se Hovden 2, 2010.  

Vinner SNUM 2017 - P Grimasteggens Lixie E/F: Tore Husebø 

2011 til 2016 var det Vestlandske Fuglehundklubb som arrangerte SNUM.  

Vinner 2011 - ES Ohlsmyrens Starshine og Nina Smidsrød 

Vinner 2012 - KV Rampen’s Extra til Stine og Nina Smidsrød 

Vinner 2013 – Ingen vinner (eller ikke avholdt?) 

Vinner 2014 - IS Spira Av Snarum og Morten Fuglerud 

Vinner 2015 - ES Sørelva's Grace Kelly og Ann Kristin Granung 

Vinner 2016 - B Jerpsetras Lala og Axel Clausen  

2017 

Dato: 29-30 april 

Komité: Ingrid Margrethe Bjåen, Inger Lise Walle og Kjetil Kirkhus  

Vær og føre: Lørdag våknet vi til snø, vind og minus 4 grader, men 
meteorologene hadde lovet sol utover dagen og de holdt sitt ord. Før lunsj 
stod solen på himmelen og dagen ut var nydelig. Søndagen viste Hovden seg 
fra sin beste side med skyfri himmel og sol. 
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SNUM kval lørdag med finale søndag, samt ordinær UK på søndagen.  

Vinner SNUM 2017: P Halsenuten's BF Wille, eier Katrin Gonsholt, fører Sven 
Tore Kittilsen 

2018 

Dato: 6-8 april. 

Komité: Inger Lise Walle, 
Ingrid Margrethe Bjåen og 
Kjetil Kirkhus 

Vær og føre: Fredagen startet 
med strålende sol, syv 
minusgrader med tidvis tungt 
føre, og i snill vind. Skyene 
meldte sin ankomst lørdag 
morgenen, heldigvis uten 
særlig innhold. Gradestokken 
viste fire minus. 

SNUM kval fredag med finale 
lørdag. Ordinær UK lørdag og 
søndag. 

Vinner SNUM 2018: ES 
Berkjestølen's Tarzan, e/f 
Samuel Larsen. 

2019 

Dato: 5-7 april 

Komité: Ingrid Margrethe Bjåen og Anja Pedersen 

Vær og føre: Under hele helgen har det vært strålende sol, turboføre og mye 
ryper. 

Berkjestølen's Tarzan sammen med eier og fører Samuel 
Larsen, og handler Kamilla Larsen. Dommere Torfinn 
Lyngroth og Tor Berhard Sagland. 
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SNUM kval fredag med finale lørdag. Ordinær UK fredag til søndag. 

Vinner SNUM 2019: ES Rypedalens Fia og Monica Sawicz 

 

2020 

Dato: 28-30 mars (samtidig som Hovden II) 

Komité: Ingrid Bjåen  

Vær og føre: Ikke avhold grunnet korona 

 

Nesheia 
2010 

Dato: 16-18 april 

Komité: Gustav Larsen, Ove Jan Valente og Bernt Hansen 

Vær og føre: Prøven ble avviklet under varierende vær- og føreforhold. 
Lørdag var været ufyselig med regn og vind. På søndag våknet vi til flott vær 
med nysnø, noe som hjalp betraktelig på skiføret. 

VK-vinner: 1VK m/CK til KM Blink og Astri Ellefsen 

2011 

Dato: 15-17 april 

Komité: Gustav Larsen, Ove Jan Valente 

Vær og føre: Selv om prøven gikk seint på året var det nok snø og mer enn 
nok ryper. Fuglen var trolig vanskelig da det ble relativt få premier.  

VK-vinner: 1VK til KV Lierdalens Troll og Gustav H. Larsen 

2012 
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Dato: 13-15 april 

Komité: Gustav Larsen, Ove Jan Valente og Randi Larsen  

Vær og føre: Fuglebestanden var noe lavere enn tidligere år. 

VK-vinner: 1VK m/CK til ES Totti og Oddmund Sordal 

 

2013 

Dato: 12-14 april 

Komité: Gustav Larsen og Ove Jan Valente 

Vær og føre: På fredagen var det dårlige været og vanskelige forhold. 
Lørdagen var været helt strålende. På kvalitetspartiene var det godt med fugl 
og mange sjanser. 

VK-vinner: 1VK til ES Østkystens Egon til Øyvind Mauseth. 
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2014 

Dato: 4-6 april 

Komité: Gustav Larsen og Ove Dag Valente 

Vær og føre: Prøven ble avviklet under svært variable værforhold. På fredag 
var det sol og godt skiføre, lørdag var det is-skare og piskende vind og på 
søndagen forsvant vi inn i tåkeheimen. Fuglebestanden må betegnes som 
svært god, men det dårlige været på lørdag og søndag og svært skye ryper 
førte til at få hunder lykkes. 

VK-vinner: 1VK m/CK til P Barentsviddas Donald og Arild Skeivik 

2015 

Dato: 10-12 april 

Komité: Samuel Larsen 

Vær og føre: Fredagen startet med mye tåke, men dette bedret seg noe 
utover dagen og ettermiddagen. Lørdag var været strålende men tilskyende 
med snø og regn utover ettermiddagen/kvelden. Søndag ble en dag med 
svært skiftende vær og mye vind. Jevnt over var terrengene bra besatt med 
fugl. 

Premieringsprosent på 22 prosent. 

VK-vinner: 1VK m/CK til KV Rypesteggens Cot Eowyn og Sveinung Steine 

2016 

Dato: 8-10 april 

Komité: Samuel Larsen 

Vær og føre: Værgudene viste seg fra sin aller beste side og vi fikk en 
fantastisk helg på Nesheia både med tanke på vær og føre. Det var også mye 
ryper i terrengene. 

Premieringsprosent på noe over 22 prosent 
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VK-vinner: 1VK til Berkjestølen’s Allé og Pål Friis 

2017 

Dato: 31 mars -2 april 

Komité: Samuel Larsen og Tore Foss 

Vær og føre: ingen referat tilgengelig fra komiteen 

VK-vinner: VK avlyst på grunn av tåke 

2018 

Dato: 9-11 mars 

Komité: Samuel Larsen og Tore Foss 

Vær og føre: På fredagen var det strålende solskinn, men noe sky fugl. Lavt 
skydekke og tåke på lørdag formiddag, men ettermiddagen ble veldig fin. 
Mye vind og snøføyk satte en begrensning på søndagen. Partiene gikk ut i 
lavere områder av terrengene for å være litt i ly for vind. 

VK-vinner: 1VK m/Ck til Gumpefjellet’s Susi og Rune Staddeland. 

2019 

Dato: 26-28. april 

Komité: Tore Foss, Olav Egeland og Kjetil Kirkhus 

Vær og føre: Fredagen startet med regn, men vi fikk sol fra lunsj og utover. 
Lørdag og søndag var preget av tåke og regn. 

VK-vinner: 1.VK m/CK til B Suhlegan Niusha og Axel Clausen 

2020 

Dato: 17-19 april 

Komité: Terje Hunemo, Olav Egeland og Odd Rune Valle 
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Vær og føre: Ikke avhold grunnet korona 

Hovden Høst 

 

2010 

Dato: 3-5 september 

Komité: Nils Jakob Johnsen, Solveig Gonsholt og Ingrid Bjåen 

Vær og føre: Det var strålende solskinn hver dag, men lite vind. Dette gjorde 
at forholdene ble vanskelige for hundene. Det var variabelt med fugl, men 
mange av hunden hadde mulighet på fugl.  

VK-vinner: 1VK m/Cacit til IS “US” Chica til Bjørn Haugland 

2011 

Dato: 20-22 august (lørdag til mandag) 

Komité: Samuel Larsen og Ingrid M. Bjåen 

Vær og føre: Lørdag og mandagen var flotte, mens søndagen var preget av 
regn. Godt med fugl, men de var ujevnt fordelt på terrengene.  

VK-vinner: 1VK til P Barentsviddas Dolly til Kjersti og Arild Skeivik.  

2012 

Dato: 17-19 august 

Komité: Sebastian Sjøberg og Nils Jacob Johnsen 
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Vær og føre: Fint vær og litt lite fugl, men mange hadde sin sjanse fredag. 
Lørdagen så dyster ut ang været, men etter opprop så lysnet det til og ble 
bare noen byger utover dagen. Søndagen ble været veldig bra igjen med god 
trekk av vind og fine forhold. 

VK-vinner: 1VK ES Flørlis Miss Tallulla til Morten og Anne Beth Torkelsen 

2013 

Dato: 30 august-1 september  

Komité: Trond Strand og Olav Homdal 

Vær og føre: Fredag var det nesten i varmeste laget for enkelte, med vel 20 
grader i fjellet og lite vind. Lørdag og søndag ble det mer «normale» 
høstforhold, med vekslende vind, sol, skyer og noen dråper regn. Jevnt over 
var terrengene godt besatt med fugl. 

VK-vinner: Ingen premieringer i VK finale.  

2014 

Dato: 29-31 august 

Komité: Trond Å Strand og Olav Homdal 

Vær og føre: Værmeldingen for helgen var ikke av de beste, men værgudene 
var på vår side, fredag opphold, lørdag «bøttet» det ned både noen mil sør og 
nord for Hovden, men vi slapp unna med noen få dråper, søndag heldigvis 
også uten regn. Gode rapporter i f t rypetaksering gjorde at forventningene 
var store når det gjaldt ryper i terrengene. Generelt mer ryper enn på mange 
år, men veldig variabelt, enkelte dager «vasset» noen partier i ryper, mens 
andre hadde variabelt med fugl. 

VK-vinner: 1VK m/Cacit ES Sørbølfjellet's Zizou og Tord Erik Lien  

2015 

Dato: 28-30 august 
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Komité: Oddmund Sordal og Håkon Gerhardsen 

Vær og føre: ingen referat tilgengelig fra komiteen 

VK-vinner: 1VK m/Cacit til P Østagløtten's Mattis og Helge Qvarstein 

2016 

Dato: 19-21 august 

Komité: Trond Å Strand og Olav Homdal 

 

Vær og føre: Det ble 3 fine dager i de flotte terrengene på Hovden, fredag og 
lørdag var været skiftende med noe sol, men også enkelte kraftige byger 
utover dagen. Søndag stort sett lettskyet og sol. Jevnt over var terrengene 
godt besatt med fugl, men som vanlig noe variabelt. Rypetellingene i forkant 
viste en stor oppgang i forhold til i fjor, men det ga dessverre ikke utslag på 
antall premierte hunder. 

VK-vinner: 1VK m/Cacit til ES Rotua`s G-Kila og Tore Eritzland. 
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2017 

Dato: 1-3 september 

Komité: Kjetil Kirkhus, Olav Homdal og Morten Blakstad   

Vær og føre: På fredag var været veldig bra med sol, lite skyer og litt lite vind, 
noe som gjorde det krevende for hundene. Lørdagen hadde samme vær som 
fredagen. Søndagen startet med opphold, men med litt mere vind. Det kom 
også noe regn litt utpå dagen. God med fugl og mange hadde sine sjanser.   

En premieringsprosent på 11,86 prosent 

VK-vinner: 1VK til KV Rugdelia’s Cornelia og Tore Kallekleiv. 

2018 

Dato: 31 august-2 september. 

Komité: Kjetil Kirkhus, Olav Homdal, Marte Brekke Sandhaug og Inger Lise 
Walle 

Vær og føre: Nydelig høstvær med sol og god temperatur alle dagene. Mange 
hadde sjanser på fugl igjennom helgen uten at det gå veldig uttelling på antall 
premierte.  

En premieprosent på 15,5 prosent 

VK-vinner: 1VK til ES KrokstøensTrym og Skjalg Liljedal 

2019 

Dato: 30 august-1 september 

Komité: Inger Britt Foss, Tore Foss og Terje Hunemo 

Vær og føre: Høsten var kommet og ga oss skiftene være fra fuktig og vått til 
litt solgløtt innimellom.  

VK-vinner: 1VK til P Halenutens BF Nipa og Olav Schrøder 
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2020 

Dato: 4-6 september 

Komité: Tore Foss, Olav Homdal, Tom Jacobsen. 

Vær og føre: ingen referat tilgengelig fra komiteen 

VK-vinner: 1VK til IS Rørbakkens B-Donna Rossa og Per Arild Lie. 

 

Fyresdal  
2010 

Dato: 23-24 august 

Komité: Jon Kristen Bosvik og Robert Colbjørnsen 
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Vær og føre: Grunnet dommermangel og sviktende påmelding måtte 
dessverre årets Fyresdalsprøve avlyses. 

2011 

Dato: 3-4 september 

Komité: Samuel Larsen og Torfinn Lyngroth 

Vær og føre: Prøven var preget av regn og tåke. På søndagen var partiene 
små, og på lørdagen ble noen av partiene avlyst underveis grunnet tåka.  

2012 

Dato: 1-2 september 

Komité: Torfinn Lyngroth og Solveig Gonsholt 

Vær og føre: Fyresdalprøven 2012 blei avlyst grunnet liten påmelding. 

Årsmøtesak i 2012.  

Fyresdalsprøven er avlyst to av de tre siste årene grunnet få påmeldte. Det er 
ikke søkt om å arrangere prøven i 2013. Styret innstiller på å legge prøven på 
is noen år. 

 

Kvinesdal 
Høsten 2015 kontaktet Gustav Larsen styre i AFK med et ønske om å blåse liv 
i den gamle skogsprøven som Kvinesdal JFF tidligere hadde avholdt. AFK var 
positive og november 2016 ble de første premiene delt ut på Fosseland Jakt 
og hundesenter.  

2016 

Dato: 29-30 oktober 

Komité: Kjetil Kirkhus, Rikke A Næss og Inger Lise Walle 
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Vær og føre: Lørdagen var det «lite» fugl, men likevel tilstrekkelig, da de 
fleste situasjoner ble tatt vare på og premiene datt inn både formiddag og 
ettermiddag. I løpet av natt til søndag så hadde gradestokken krypet litt 
nedover og vi våknet til nydelig vær og betydelig økning av rugdebestand i 
skogen. Dette førte til at enda flere fikk sjanse på fugl, noen fikk flere sjanser 
og enda flere premier ble utdelt. 

Premieringsprosent på 39,4 prosent 

Prøvens beste hund: Svarthatten’s Alessa Con Amore til Gunn Ingebretsen 

2017 

Dato: 3-5 november 

Komité: Rikke Næss, Signe Gry Isaksen, John Isaksen og Thomas Pettersen. 

Vær og føre: På fredagen startet vi opp med ettermiddagspartier, usikre på 
hvordan denne dagen skulle bli, men med 8 premier på de totalt 17 startende 
var det en lettelse for prøvekomiteen. Lørdagen kom susende med ruskevær, 
men også med blide deltakere og dommere. Det var ikke mye fugl, men 

Opprop Kvinesdal 2016. 
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nesten samtlige hadde sine sjanser. Søndagen hadde vi fått ett værskifte som 
medførte at det var litt færre rugder i skogen, men likevel hadde de fleste 
sjanse på fugl. 

Premieringsprosent på 43,5 prosent 

Prøvens beste hund: Frankmovangen’s Langbein til Arild Skeivik 

2018 

Dato: 2-4 november 

Komité: Kjetil Kirkhus, Espen Kristensen og Inger Lise Walle 

Vær og føre - Med regn fredag, og de forgående dagene, var det 
nervepirrende å sitte i sekretariatet og noe fugl ble observert. Natt til lørdag 
ble det klarvær, og håpet om at rugda ville trekke mer i vår retning, var stort. 
Det ble observert mer fugl, og mange fikk sjansen. Søndagen var det meldt 
regn, men dette meldte ikke sin ankomst før ute på ettermiddagen. 
Fuglesituasjonen ble litt den samme som fredag, og rugdene ville gjerne spille 
litt kostbare. 

Premieringsprosent på omtrent 16 prosent 

Prøvens beste hund: Sjøsprøyten’s J K Ipa og Knut Mørk 

2019 

Dato: 2-3 november 

Komité: Inger Lise Walle, Espen Kristensen og Kjetil Kirkhus 

Vær og føre - Natt til lørdag var det klarvær, og kaldt. Morgenen var kald, 
vindfull og frisk. Gradestokken viste fire plussgrader under første opprop. 
Utover dagen kom regnet og snek seg på, men de aller fleste var kommet seg 
innendørs før himmelen virkelig åpnet slusene. Litt spredt med fugl, men 
mange fikk sjansen. Det regnet godt natt til søndag, og hele formiddagen ble 
det vekselvis med regn og opphold. Vinden rusket godt hele dagen. Partiene 
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som var ute på ettermiddagen fikk opphold, og mildere vind. Greit med fugl 
var det også. 

Premieprosent på omtrent 37 prosent 

Prøvens beste hund: Huscetina’s Evi til Inger Lise Walle 

2020  

Dato: 7-8 november 

Komité: Inger Lise Walle, Espen Kristensen og Kjetil Kirkhus 

Vær og føre: Prøven var planlagt avholdt, men regjeringen kom med nye 
retningslinjer torsdagen før prøven. Dette medførte at prøven ikke kunne 
avholdes innenfor de rammene som var satt.  

 

Rune Staddeland med et nytt håp i jakka. 
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Venstresving på Hamresanden 

Agder Fugleklubb arrangerte utstilling for første gang i 1964, og de siste ti 
årene har det ikke vært noe unntak. Utstillingen på Hamresanden har vært en 
fast arena for bedømmelse av våre firbeinte venners skjønnhet.  

I 2010 ble utstillingen avholdt 30. mai, i spissen stod Signe Eldor, og Wenche 
Eikeseth var dommer.  

Året etter var det Niels Brandstrup som bedømte de 50 hundene som var 
påmeldt. Utstillingen ble avholdt 29. mai. Brandstrup var tydelig og morsom i 
sin vurdering. Det var flere hunder som oppførte seg mer som «fisk i bånd», 
mente han fordi de hoppet og spratt mye. Best In Show 2011 gikk til Edith 
Somdal og den korthårede vorsteheren Indiana.  

I 2012 ble utstillingen avholdt den 27. mai. Dommer dette året var Vidar 
Grundetjern, og det var 57 hunder påmeldt. Best In Show ble Rypesteggens 
Aoa Bodie til Karen Lønn og Arild Haaland. 

Året etter var det pointeren Barentsvidda’s Donald til Arild Skeivik som stakk 
av med best in show-tittelen. Utstillingen gikk av stabelen søndag 26.mai og 
det var dommer Jens Martin Hansen fra Danmark som vurderte de 49 
hundene som var påmeldt. Også dette året var det Signe Eldor som sørget for 
av utstillingen ble et faktum. 

I 2014 ble det et bytte, Kjetil Kirkhus steppet inn som ansvarlig for 
utstillingen. Da hadde han allerede vært med i komiteen ett år, og fått godt 
opplæring av Signe Eldor. Utstillingen ble avholdt 25. mai på Hamresanden. 
Det var 54 påmeldte. Årets dommer var Bjørn Stang. Han ble assistert av 
ringsekretær Eva Lill Ellingsen og skriver Lill Hege de Groot. Det var godt 
oppmøte blant publikum og det så ut som de koste seg i det fine været. Best 
in show ble irsk setter Kon-Delta Av Kjerringholm, eid av Gunnar Wik. 

31.mai 2015 ble det igjen arrangert utstilling på Hamresanden. Det var hele 
64 hunder påmeldt. Dommer for året var Svein Norang, ringsekretær var 
Gordon Charles Partridge og skriver Randi Partridge. I godt vær, passe 
temperatur og deilig sol bedømte Svein oppmøtte hunder. Når alle rasene 
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hadde blitt vurdert var det klart for Best In Show. Det ble irsk setter Russel ‘s 
Princess Maggie eid av Janne Suggeli. 

I 2016 ble utstillingen avholdt den 22. mai. Ved forlenget frist var utstillingen 
fullbooket med 80 hunder påmeldt. På utstillingsdagen var ikke været helt 
som ønsket. Flere hadde tatt med partytelt og utstillingstelt, så det var mulig 
å sitte tørt. Det var Wenche Eikeseth som dømte hundene, med ringsekretær 
Gordon Charles Partridge og skriver Randi Partridge. Når alle rasene hadde 
blitt bedømt var pointer Røynåsen’s Ida eid av Ingrid Margrethe Bjåen, som 
trakk det lengste strået og ble Best In Show. 

Søndag 21 mai 2017 var det igjen klart for utstilling på Hamresanden. 
Meteorologene hadde i forkant lovet bedre vær en fjoråret, noe som ble 
innfridd. 80 hunder var påmeldt, fordelt på 9 raser. Klokken 09.00 ble det 
ønsket velkommen, og utstillingen ble satt i gang. Dommer dette året var 
Hilde Kvithyll. Hun gjorde en meget god og effektiv jobb med de påmeldte 
hundene. Hun fikk god hjelp av ringsekretær Eva Ottesen og skriver Beate 

Sosialt og hyggelig utenfor ringen på Hamresanden. 
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Trohaug. Best In Show 
ble engelsk setter 
Ranætta’s Aija, eid av 
Jostein Kloster. 

I 2018 meldte sommeren 
sin ankomst på Sørlandet 
tidlig i mai. På 
utstillingsdagen den 27. 
mai skulle det bli 
temperatur opp mot 30 
varmegrader, og solen 
strålte fra himmelen 
allerede fra tidlige 
morgentimer. Heldigvis 
var det et lite vindpust i 
luften, og deltakere var 
godt forberedt med å 
passe ekstra godt på de 
firebeinte i varmen. 
Allerede ved utløp av 
den ordinære påmeldingsfrist var utstillingen fulltegnet, og vel så det. 
Heldigvis godkjente både dommer og NKK at 90 hunder kunne bedømmes, og 
ikke den vanlige grensen på 80 hunder. Det var Christen Lang som skulle 
vurdere de mange hundene, med Gordon Charles Partridge som 
ringsekretær, og Randi Partridge som skriver. Christen Lang hadde åpen 
bedømming, og utfordret publikum til å gjøre seg opp en mening om de 
forskjellige hundene. Meningen trengte ikke være lik som han selv, men han 
forklarte nøye hvorfor han bedømt som han gjorde. Noe flere kommenterte 
at de satt stor pris på. Totalt var ni raser representert. Best In Show ble 
engelsk setter Yggaren’s Argus, eid av Tom Ove Wold. 

Ekstriørdommer Petter Steen ble invitert til Hamresanden 26. mai 2019. 72 
hunder var påmeldt og Best in Show ble engelsk setter Ravneheias Flipp til 
Olav Egeland og Ole Albrekt Egeland 

Gunn Ingebretsen med en av sine svarte skjønnheter. 
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Siden Kjetil Kirkhus tok over etter Signe Eldor har han holdt fast ved 
arrangementet. Likevel kan ikke ett menneske arrangere en hel utstilling 
alene. Flere har trådd til opp igjennom årene. Kiosken har vært i godt driv, og 
vaflene til Nora Brekke er blitt legendariske. Kjell Jacobsen og Aage Ellila har 
vært trofaste hjelpere i en årrekke. Jens og Marte Brekke har stilt opp mye. 
Første del av ti-året har Bernt Hansen vært på plass, og de siste årene har 
Espen Kristiansen vært til god hjelp.  

De siste 30 årene har Gordon 
Charles Partridge også vært en 
viktig brikke for 
fuglehundklubben. Alle som har 
vært på Agder fuglehundklubb 
sine utstillinger har møtt 
Charles. Han har med et par 
unntak vært ringsekretær på 
utstilling i Kristiansand i tre tiår. 
Vi har alle møtt han som 
myndig, rettledende og høflig 
ringsekretær på utstillingen i 
mai. Full kontroll på klasser, 
sertifikater og rekkefølge i 
ringen. Alltid et smil på lur og korrekt i sin opptreden på alle måter.  

I 2020 skulle utstillingen på Hamresanden markeres ekstra i forbindelse med 
klubbens jubileum. Dessverre skulle koronapandemien sette en stopper for 
arrangementet. Mer om planlegging og avgjørelse om avlysning kan du lese 
om i «jubileumskapittelet». 

 

 

 

Gordon Charles Partridge. 
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Oversikt utstillingskomité 

2010: Signe Eldor (leder), Bernt Hansen, Odmund Sordal, Aage Ellila, Lisbeth 
Reinertsen og Lise Uleberg. 

2011: Signe Eldor (leder), Bernt Hansen, Oddmund Sordal, Arnt Corneliussen, 
Frode Fossnes, Lise Uleberg og Kjell Jacobsen. 

2012: Signe Eldor (leder), Kjell Jacobsen, Oddmund Sordal, Bernt Hansen, 
Frode Fossnes, Lise Uleberg og Arnt Corneliussen. 

2013: Signe Eldor (leder), Lise Uleberg, Kjell Jacobsen, Jan Helgestad, Bernt 
Hansen, Frode Fossnes, Aage Ellila og Olav Undheim. 

2014: Kjetil Kirkhus (leder), Rikke Næss, Bernt Hansen, Arnt Corneliussen, 
Jens Brekke og Aage Ellila, Kjell Jacobsen. 

2015: Kjetil Kirkhus (leder), Rikke A. Næss, Aage Ellila, Kjell Jacobsen, Arnt 
Corneliussen og Jens Brekke. 

2016: Kjetil Kirkhus(leder), Aage Ellila, Kjell Jacobsen, Jens Brekke, Marte 
Brekke, Hugo Myhre og Bernt Hansen. 

2017: Kjetil Kirkhus(leder), Aage Ellila, Kjell Jacobsen, Jens Brekke, John 
Kenneth Sigvartsen og Nora Brekke. 

2018: Kjetil Kirkhus (leder), Per Vassbotn, Inger Britt Foss, Espen Kristensen, 
Aage Ellila, Kjell Jacobsen og Inger Lise Walle. 

2019: Kjetil Kirkhus (leder), Kjell Jacobsen, Aage Ellila, Inger Britt Foss, Espen 
Kristensen, Jan Are Amundsen, Mariann Eidet og Inger Lise Walle. 

2020: Kjetil Kirkhus (leder), Kjell Jacobsen, Aage Ellila, Inger Britt Foss, Espen 
Kristensen, Jan Are Amundsen, Mariann Eidet og Inger Lise Walle. (Avlyst på 
grunn av covid-19). 
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Viktigheten av SoMe 

Agder Fuglehundklubb har i over 14 år hatt egen hjemmesiden. Alexander 
Ellila var dataansvarlig i 2010. Videre var det Leif Harald Walle som var 
dataansvarlig, og gav stafettpinnen til Olav Schrøder i 2012. Det siste tiåret 
har det skjedd en del på den fronten, og viktigheten av hjemmesiden har 
kommet tydelig frem. Klubben ble registrert på Domeneshop 8. august 2012. 
Da fikk siden nye bein å stå på, med Sondre Skarli i spissen.  

I 2013 tok Odd Rune Valle over som web-ansvarlig, og har vært det frem til 
2020. I løpet av denne perioden har hjemmesiden blitt pusset opp og 
oppgradert to ganger. Siste gang i 2019.  

Hjemmesiden blir bare mer og mer brukt. Alt av informasjon fra klubben 
kommer ut der. Blant annet referater, invitasjoner, partilister, kurs og 
prøveresultater. 

Inger-Britt Foss tok over som web-ansvarlig etter Odd Rune Valle. 

Den 4. februar 2004 startet en gruppe Harvard-studenter med Mark 
Zuckerberg i spissen, en nettside som skulle gjøre det enklere for studentene 
å holde kontakten med hverandre.  

Klubbens hjemmeside i 2020. 
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Det var ambisjonen; "The Facebook" var aldri ment å være noe annet enn en 
intern tjeneste for Harvard-studentene. Interessen for Facebook ble 
imidlertid raskt svært stor, og snart var flere amerikanske universiteter og 
høgskoler invitert til å bli med. Senere kom også videregående skoler, før 
Facebook ble allment tilgjengelig for alle over 13 år. 

I Norge eksploderte interessen i første halvdel av 2007. I april det året var 
Facebook allerede blitt den 16. mest besøkte siden på nettet. Siden den gang 
har tjenesten bare fortsatt å vokse i voldsomt tempo, og både privatpersoner 
så vel som bedrifter og idrettsorganisasjoner har hatt stor glede av Facebook. 
Agder Fuglehundklubb ble ikke noe unntak, og 22. april 2010 fant man 
klubben på Facebook. I dag har siden over 1300 følgere. Facebook har det 
siste tiåret vært en viktig kanal for å nå ut til medlemmer og deltakere på 
klubbens arrangement. Følgerantallet økte betraktelig da klubben i 2017 la ut 
live-oppdatering fra Sør-Norsk Unghundmesterskap. Noe klubben har gjort 
ved flere anledninger siden. 

 

En engasjert fuglehundklubb 

Klubben har igjennom årene ikke vært redde for å uttale seg eller ta grep.  

Vindmølledebatten 

En debatt som har engasjert mange de siste årene, også oss fuglehundfolk, er 
utbyggingen av vindkraftanlegg. Agder Fuglehundklubb tok til pennen og 
svarte på NVE sin rammeplan for utbygging. Pål Friis tok ansvaret for teksten. 
Som i all debatt er det alltid noen som er både for og imot, men AFK sa nei til 
vindkraftanlegg. Teksten under ble publisert på klubbens hjemmeside og 
viderelinket til Facebook i juni 2019. Til nå har innlegget oppnådd 887 treff, 
og enda større engasjement på Facebook. Flere hedret klubben for å 
engasjere seg.  

Agder fuglehundklubb sier nei til vindkraftanlegg i Agders villmark: 
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Høringsuttalelse til NVEs rammeplan for 
vindkraftanlegg. 
Agder fuglehundklubb organiserer fuglehund-interessene på Agder. Ved 
siden av å arbeide for foredling av jakt med fuglehund, er klubbens formål å 
arbeide for allmenhetens tilgang til fuglejakt på Agder og en bærekraftig 
forvaltning av småviltet. 

NVE sin rammeplan for vindturbinanlegg på Agder berører ikke de områdene 
hvor klubben har pleid å arrangere sine jaktprøver. Men planene berører 
sterkt våre medlemmer og andre jegere og naturbrukere på Agder. 

Agder er blant de områder i landet hvor NVE mener det er de største 
arealene som egner seg for utbygging av vindturbinanlegg. Agder utgjør 6,9 % 
av landarealet i Norge, mens 23 % av de arealene i Norge som NVE mener 
kan egne seg for vindturbinanlegg, ligger i våre fylker. Det dreier seg ikke om 
de høyeste heiområdene med mye turisme slik som Hovden, Bortelid, 
Ljosland eller øvre Sirdal. Her ville konflikten med turistinteressene og 
hyttefolket blitt for stor. Men det dreier seg om nesten hele det arealet som 
består av de noe lavereliggende heiområdene i Indre Agder. Dette er 
områder som er mye mindre berørt av hytte-og veibygging og dels også har 
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mindre inngrep etter vannkraft. Dette er derfor uhyre viktige områder for alle 
friluftsinteresserte i våre og kommende generasjoner. Disse heiene er ofte 
greit tilgjengelige for folk flest. Det er ikke langt fra der de fleste bor langs 
kysten. Heiene henger stort sett sammen med de høyereliggende 
fjellområdene på Agder som igjen henger sammen med Ryfylkeheiene i vest 
og Hardangervidda og fjellområdene nord for oss og danner et 
sammenhengende område av høyfjell og lavere fjellområder. For ikke mange 
år siden trakk villreinen også til de lavereliggende heiområdene som inngår i 
NVEs rammeplan. Det kan den komme til å gjøre igjen.  

Agder fuglehundklubb er sterkt imot at disse store, relativt uberørte 
heiområdene for alltid skal ødelegges og omdannes til industrielle anlegg for 
vindturbiner. 

Vår bekymring dreier seg også om konsekvensene for hønsefugl. De 
områdene NVE mener kan utbyggesuten for store konflikter er dels de 
sørligste områder for ryper i Norge, men først og fremst dreier det seg om 
områder som tradisjonelt har hatt noen av landets beste bestander av orrfugl 
og til dels også storfugl. Man vet en del om konflikten mellom vindturbiner 
og hønsefugl. Av de 30 ulike fuglearter som ble drept etter kollisjon med 
vindturbinene på Smøla utgjorde lirype det største antallet. Vindturbinene 
dreper fugl året rundt, også stamfuglene på ettervinteren og våren. I Europa 
har man noen erfaringer på virkningen på skogsfugl. En undersøkelse fra 
Alpene viste at støy fra turbinene antagelig forstyrret hønsefuglenes 
kommunikasjon i leikperioden. I et studieområde i Østerrike forsvant orrfugl 
fra spillplassene i en radius av 1-2 km fra vindturbinene. Hønene forsvant 
først.  En må anta at det samme gjelder storfugl, selv om denne 
undersøkelsen bare studerte orrfugl. Et vindkraftverk i Pyreneene er stoppet 
etter at storfuglen i kritisk truede bestander forsvant etter anlegg av 
vindkraftverk.  

På vegne av fuglejegere i Agder krever AFK full stopp i videre planlegging av 
vindturbinanlegg i heiområdene våre. 

Referanser: 
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González, M. A. & Ena, V. 2011. Cantabrian Capercaillie signs disappeared 
after a wind farm construction. Chioglossa, 3: 65-74  

Zeiler, H.; Grunschachner-Berger, V. (2009). Impact of Wind Power Plants on 
Black Grouse, Lyrurus tetrix in Alpine Regions. Folia Zoologica, 58(2), 173-182. 

Fuglehundtinget 

Agder Fuglehundklubb er medlem i Fuglehundklubbenes Forbund, som igjen 
er godkjent som forbund hos Norsk Kennel Klub. Hvert år avholdes 
«Fuglehundtinget». Der blir viktige saker som omfatter oss som klubb drøftet 
og stemt over. Antall stemmer avhenger av antall medlemmer i de ulike 
klubbene.  

Det siste tiåret har klubben vært representert på Fuglehundtinget følgende 
år: 

2010: Oddmund Sordal 

2011: Oddmund Sordal 

2012: Samuel Larsen 

2013: Samuel Larsen 

2014: Kjell Jacobsen 

2015: Kjell Jacobsen 

2016: Kjell Jacobsen 

2017: Kjell Jacobsen 

2018: Pål Friis 

2019: Pål Friis 

2020: Avlyst grunnet Covid-19-restriksjoner, Pål Friis skulle ha reist.  
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Regelverksendring 

Hvert 5. år praktiseres det en vurdering av jaktprøvereglementet i 
Fuglehundklubbenes Forbund. For det meste er det endringer i ordlyd som 
blir gjort. Da det ofte trengs å formaliseres praksis og faktisk bedømmelse. 
Sist regelverket ble revurdert var i 2018, neste gang blir i 2023. Agder 
Fuglehundklubb fremmet tre forslag i 2018.  

Bakgrunnen for den ene saken var at det i 2017 oppsto det en uenighet i 
klubben i forbindelse med Hovden II. Da prøven nærmet seg var det klart at 
dem ville bli overtegnet. Det var også fram til det siste vanskelig å få 
dommere nok. Styret fikk henvendelser fra dommere, som hadde gjort avtale 
om både å stille hund noen dager og dømme andre dager, plutselig befant 
seg langt nede på ventelisten. Leder og nestleder sendte melding til 
prøvekomiteen om at dommere som hadde gjort slik avtale skulle være 
unntatt fra loddtrekningen. Prøvekomiteen var uenig i dette, og motsatte seg 
slik forskjellsbehandling. I siste liten løste det seg med et ekstra terreng. 
Uenigheten førte imidlertid til at Agder Fuglehundklubb sendte et forslag til 
endring i jaktprøvereglementet slik at forfordeling av dommere, grunneiere 
og andre, hvis det er nødvendig for å gjennomføre prøven, blir gjort til en 
lovlig del av regelverket.  

Forslaget lød slik: 

Fuglehundtinget 2018 - Overtegning 

Forslag nummer 5 – Fremmet av Agder FK. 

Ved overtegning skal det foretas loddtrekning mellom hunder som er påmeldt 
innen fristen. 

Endres til: 5 Ved overtegning skal det foretas loddtrekning mellom hunder 
som er påmeldt innen fristen, Arrangøren kan, etter eget skjønn, sikre 
dommere, arrangører eller grunneiere start på prøven før loddtrekning i den 
grad dette er nødvendig for å gjennomføre prøven. 
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Dette forslaget var først ute på høring, da blir forslagene behandlet av lokalt 
dommerutvalg. Høringsresultatet ble 84 prosent for, og 16 prosent mot. 
Senere kom avgjørelsen på «Fuglehundtinget» i 2018. Forslaget ble vedtatt 
av Fuglehundklubbenes Forbund med 25 stemmer, men det ble senere avvist 
av Norsk Kennel Klub. 

Agder Fuglehundklubb la også enda et forslag til regelendring dette året. Det 
omhandlet krav om sekundering i unghundklassen.  

Forslaget lød slik: 

Fuglehundtinget 2018 - Krav til sekundering også i UK 

Forslag nummer 20 – Fremmet av Agder FK. 

AFK mener det dette med bakgrunn i at det å sekundere også har noe med 
talent og gjøre når det gjelder jaktegenskaper. Vi ser også at det skal være 
tillatt for hunder fram til de er 2 år å ikke sekundere, for så å bli utslagsgrunn 
etter 2 år er noe motstridende med tanke på en tråd i reglementet. Vi mener 
krav om fortrinnsvis sekundering i UK vil styrke dressuren også i UK, samt de 
jaktlige egenskapene. Et alternativ er at en hund med komplett fuglearbeid 
og søkskvaliteter til 1. UK, men som stjeler stand ved en senere anledning ikke 
kan tildeles 1.UK 

Resultat fra høringen var 5 prosent for, og 95 prosent mot. Det endte med at 
Agder Fuglehundklubb trakk denne saken. 

Det tredje forslaget Agder Fuglehundklubb fremmet var endring av 
championatpoeng. 

Forslaget lød slik: 

Fuglehundtinget 2018 – Endring av championatpoeng 

Forslag nummer 70 - Fremmet av Agder FK 

Det bør være lik poengskala for Sør Norsk Unghundmesterskap, Forus Open, 
Unghund Grand Prix og Arctic Cup.  
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Kun raseklubbene hadde stemmerett i denne saken. Forslaget falt. Det ble 
enstemmig vedtatt å beholde gjeldene regelverk. 

I 2018 ble det også foreslått å fjerne Sør-Norsk Unghundmesterskap. Ikke et 
forslag fra Agder Fuglehundklubb, men et forslag som ville ha rammet 
klubben. Det var Fuglehundklubbenes Forbund og deres dommerutvalg som 
stod for forslaget. Det gikk ut på at det skulle arrangeres tre høystatusløp for 
unghunder: Norsk Derby høyfjell, Norsk Derby lavland og Norsk Derby vinter. 
Arctic Cup, Unghund Grand Prix, Sør-Norsk Unghundmesterskap og Forus 
Open skulle dermed ikke lengre være høystatusløp.  

Begrunnelsen lød slik: 

Flere av dagens høystatusløp for unghunder er preget av varierende 
deltagelse og regelverk som er uklart også for flere av arrangørene 
/initiativtagerne. En reduksjon av antallet høystatusløp vil høyne statusen på 
de høystatusløp som da arrangeres. Regelverket for de forskjellige 
prøvekategoriene vil være det samme noe som gjør det enklere både for 
arrangører, dommere og deltagere. 

Forslaget falt. 139 stemte for å beholde gjeldende regelverk. 

En liten ting som berørte Sør-Norsk Unghundmesterskap var en lovendring i 
2014, da det ble vedtatt på «Fuglehundtinget» at det måtte være mer enn 20 
startende hunder på høystatusløp.  

 

Klubbens pokaler 

Det har alltid vært en liten ekstra gulrot med klubbens pokaler for de som 
stiller på utstilling og jaktprøve. Ved hvert årsmøte blir bragder og 
prestasjoner lagt frem, og de med flest poeng kan hente seg et napp i en eller 
annen pokal. Klubben har en pokal for best UK-hund, en for best AK-hund, 
skogsfuglpokalen, VK-pokalen og Klubbens pokal. Frem til 2015 hadde Agder 
Fuglehundklubb også Stakkhaugen’s Allround Pokal, men den ble da utdelt til 
Kristin og Eskild Bothner etter at de hadde sikret seg fire napp i den. Det er 
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ingen tvil om at ekteparet Bothner er sterke på konkurransearenaen. De siste 
ti årene har de totalt fem napp i de forskjellige pokalene, og man skulle jo tro 
at de hadde flest. Men side om side har Oddmund Sordal og Ingrid Margrethe 
Bjåen like mange napp. Robert Colbjørnsen trumfer disse med totalt seks 
napp, men ingen kan måle seg med Lisbeth Reinertsen. Hun har hele elleve 
napp i pokalene de siste ti årene. Det at Lisbeth skulle drive med fuglehund 
var som med mange andre, ganske så tilfeldig. Jeg spurte Lisbeth om hun 
kunne fortelle om livet sitt, noe hun gjorde åpenhjertig.  

 

Flest napp de siste ti årene 

Som ung i Narvik «diltet» jeg med guttene på støkkjakt og skjøt litt leirduer 
og syntes det var moro. Giftet meg tidlig, og fikk to sønner som sammen med 
full jobb skjøv egne fornøyelser i bakgrunnen. Ble skilt og flyttet til Arendal 

med sønnene i 1980. Etter fem år som alenemor traff jeg Helge, som jeg 
giftet meg med i 1986, og siden har vi bodd i Vennesla. 

Helge og Lisbeth på jakt med sine vorstehre 
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Helge var veldig interessert i friluftsliv, og spesielt skigåing, og hadde alltid 
ønsket seg en trekkhund. Gjennom min jobb i banken visste jeg at selskapet 
hvor han jobbet kom til å gå konkurs, og at han da ville få muligheten til å 
være hjemme en tid med en valp, slik han mente man burde være. I 
november 1988 ble det født et kull med korthåret vorstehhund av 
«trekklinjer» i Grimstad, og vi fikk kjøpt ei tispe av Carl Petter Due som Helge 
fikk av guttene og meg i julegave. Hun fikk navnet Biri etter 
kombinertløperen Torbjørn Løkken - Biri’n. Etter noen måneder som 
hjemmeværende med Biri og guttene, begynte Helge å jobbe igjen og jeg 
måtte trå til med valpen. Til å begynne med var det Biri som luftet meg og 
ikke omvendt, så jeg tok et dressurkurs for å lære litt om hundeoppdragelse. 

Stand for første gang 

Om vinteren da Biri var et drøyt år, dro vi til Hovden, hvor Helge og Biri 
forsvant innover løypene, mens jeg kom ruslende etter. En dag fikk jeg se en 
mann ved siden av løypa med et par pointere som akkurat hadde arbeid på et 
par ryper. Han snakket til meg og lurte på om jeg også hadde fuglehund? 
«Nei», svarte jeg, «men mannen min har en korthåret vorstehhund som han 
snørekjører med foran her nå, og som skal brukes som trekkhund.» Da svarte 
han: «Men vorsteh er gode jakthunder også, og det meste jeg lærte om jakt i 
ungdommen, var av en vorstehhund vi hadde.» Mannen viste seg å være 
Erling Bjørn Grundesen, en av AFK sine dyktige dommere, som dessverre ikke 
er blant oss lenger. Disse ordene fra ham brant seg inn i hodet på meg, og jeg 
tenkte stadig på om den «spenna gærne» hunden til Helge kunne ta stand. Så 
når våren kom, meldte jeg Biri og meg på et fuglehundkurs hos Gustav Larsen 
på Fosseland, og da Biri tok sin første stand på due, var jeg «frelst». 

At vår første hund ble en vorsteh, var altså fordi Helge ville ha trekkhund og 
jeg hadde sett vorsteh i Narvik og visste at de ble brukt til å trekke med. At vi 
senere har valgt å holde oss til vorstehhund, er på grunn av allsidigheten til 
rasene. De fungerer utmerket både som jakt- og trekkhund og de fleste elsker 
å apportere både på land og i vann. De er også utmerkede familiehunder som 
er kontaktsøkende og relativt lette å dressere. Selv kunne jeg nok valgt andre 
raser etter hvert, men Helge er nå en gang slik at når han først fester seg med 
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noe (-n), så holder han fast ved valget. Og det er nok flere som har hørt meg 
si at hvis prisen å betale for ikke å bli byttet ut selv, så har jeg gjerne korthår 
resten av livet. 

Da vi anskaffet vår neste hund i 1991 ble jaktegenskaper prioritert. Vi fikk 
kjøpe en hanhund, -Huldreskogens Jeger, - av Tom R. Mossmann i Mandal, 
som hadde ei meget høyt premiert tispe som het Bergvolds Mutti og som var 
blitt paret med den aller første svartskimmel som ble importert til Norge 

etter at fargevarianten ble tillatt også her til lands. Jeg meldte meg inn i AFK 
og husker meget godt det første medlemsmøtet jeg deltok på. Sven Jørgen 
Skårdal var leder da, mener jeg å huske.  Han kom i hvert fall bort til meg og 
ønsket velkommen og pratet litt og neste gang vi møttes, hadde han laget en 
apportdummy som han ga meg. En særdeles fin måte å få nye medlemmer til 
å føle seg velkommen på. 

Haugtun’s Ffb Frøken Kalla. 
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Jaktprøve på Hovden 

Da Jeger var omtrent ett år startet jeg på prøve for aller første gang på 
Hovden 1. Første slippet var veldig ungdommelig og han var litt opptatt av 
makker og fikk beskjed av dommer at «han skal få en sjanse til, men må vise 
noe mer i neste slipp for å få fortsette». Før Jegers neste slipp hadde det vært 
godt med fugl i lufta og han startet opp i jaktmodus og viste et bra søk. På 
sluttet av slippet tok han stand og jeg gikk mot ham. Fuglen lettet imidlertid 
før jeg var kommet helt opp til ham. Jeg fikk stoppet ham ganske fort, men 
skjøt ikke fordi jeg trodde man måtte helt opp på siden av hunden før skudd 
kunne løses. I utredningen sier dommeren at det var nære på premie, men 
fører hadde jo ikke skutt og dessuten skulle hunden jakte selv om det ikke 
hadde vært fugl i lufta. Det ble blålapp og takk for i dag, til både min og mer 
erfarne deltakeres forbauselse! Så den dagen gikk jeg ned fra fjellet med 
følelsen av at Jeger ikke fikk den sjansen han ble lovet, for han ble jo sendt 
hjem på det han hadde vist i det første slippet.  

På høsten startet vi på Rjukan, og stor var lykkefølelsen da vi gikk hjem med 
vår aller første premie, -en 3. UK, - som ble tildelt etter at dommer Thor 
Moursund så «Jeger montere seg inn i en stand» og var tilstrekkelig rolig i 
oppflukt og skudd. Det var en herlig følelse da vi reiste hjem fra Rjukan! Etter 
dette fikk jeg skikkelig «blod på tann» og deltok på kurs og treningssamlinger 
og vi fikk leid oss jaktterreng og brukte det meste av feriene på fuglejakt. 
Jeger var en trivelig hanhund med flott eksteriør og var en middels god 
jakthund. Han ble hos oss til han var 13,5 år.  

I 1996 kjøpte vi vår neste hund, Itza’s Ayla. Hun var medfødt forsiktig i fugl, 
notorisk henger og hadde elendig vannpasjon. På prøver «rautet» hun i bånd 
mellom slippene, men var det fugl, fant hun dem og tok stand. Hun ble 
premiert både på apportprøver og jaktprøver, med 2. AK lavland som beste 
resultat. Hun var usedvanlig grei og snill i hus og aldri i krangel med andre 
hunder og ble hos oss til hun ble over 13 år.  

I 2003 kom vår neste tispe, - Zica, - i hus. Hun var etter Lofotrypa’s Pia til Arild 
Omestad i Lyngdal, og Zico til Njål Lundevik i Mandal. Zica var et stort talent, 
lita og lett, med et herlig gemytt og naturlig autoritet overfor andre hunder. 
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Hun ble premiert både på felt- og apportprøver og det året hun fylte 2 år (i 
april), hadde hun 2 x 2. UK og 2 x 1. UK på AFK sine prøver på Hovden og 
Neseheia. Så fortsatte hun på høsten med 1. AK lavland i Vestfold, 1. AK skog 
i Kvinesdal og 1. VK m/CK på Forus. I finalen på Forus var det mye fugl og det 
kokte litt over for henne, slik at hun slapp den apporterte fasanen noen 
meter foran meg etter et prima fuglearbeid og ville heller ut for å finne mer 
fugl. Dermed glapp finalepremien og jeg fikk en del kommentarer om 
apportdommerens hund fra de andre på partiet. Ettersom Zica hadde fått 1. 
AK og Cert på utstillinga til AFK i mai, fikk hun napp i flere av klubbens 
pokaler i 2005. Men overraskende nok ikke i UK-pokalen på grunn av at hun 
ikke hadde utstillingsresultat i UK det året. Akkurat det, - altså at både prøve- 
og utstillingsresultat må være oppnådd i «riktig klasse» samme året for å 
være med å kjempe om napp i pokalene, - synes jeg klubben bør minne om 
årlig, - spesielt med tanke på nye medlemmer.  

Zica fikk et kull med Felthunden’s Jeger i 2006 hvor det kom 6 tisper og 2 
hanner. Av de 8 valpene ble 6 stilt på prøve. Alle 6 ble premiert, - to av dem 
oppnådde 1. UK og to av dem 1. AK. Dessverre lyktes det ikke å få flere kull 
på henne, - sannsynligvis fordi hun fikk fjernet de bakre pattene på mistanke 
om kreft, som viste seg å være jurbetennelse. Zica levde til hun ble 14 ½ år 
gammel og ga oss uendelig mange gleder i hverdagen, i prøvesammenheng 
og på jakt. Det skal dog innrømmes at jeg var veldig glad da GPSen kom i hus. 

I 2010 kjøpte vi Haugtun’s Ffb Frøken Kalla av Siv og Ola Øie i Berkåk. Hun er 
etter Haugtun’s Dpb Fri og Fjäderfinnarens Blues. Blues er naturlig rolig i 
oppflukt og har videreført denne egenskapen til mange av sine 
etterkommere, deriblant Kalla, som jeg opplever å kun ha måttet lære tre 
ting, nemlig innkalling, å vente på ordre før utredning og å avlevere apportert 
fugl. Alt annet har bare ligget der. Slik jeg ser det, er hun den komplette 
vorstehhund og har 1. premie i alle greiner, så nær som på høyfjell, hvor hun 
har 2. AK. Hun har ikke det blendende søket som gjerne kjennetegner de 
engelske rasene, men hun er en meget god viltfinner og fuglebehandler! Hun 
er 100 prosent premiert på apportprøver og har 4 x 2. AK fullkombinert, som 
er over 50 prosent premiering i den grenen. I tillegg er hun fullcertet og fikk 
tittelen NUCH i 2013. Høydepunktet i hennes prøvekarriere var når vi i 2017 
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oppnådde bronse i NM skog. Dessverre har det ikke lykkes å få valper på 
henne. 

I 2017 kjøpte vi Bergjordet’s  Kln Lilja fra Ole Erik Furuheim i Skien. Hun er 
etter Rugdelias Xav Lykke og Sagåsen’s Nico. Lilja oppnådde 1. UK på Hovden 
2 i 2019. Hun er ei trivelig og lettbeint tispe, dessverre med for liten porsjon 
av egenskapen mot, som etter min mening er årsaken til «vannskrekken» hun 
hadde til hun ble voksen. Hun er svært hormonpåvirket i løpetid og ved 
innbilt svangerskap, - og foreløpig ikke premiert på apportprøve eller skog. På 
lavland har hun en 3. AK. 

Utdannet apportprøvedommer 

Jeg var jo selvsagt medlem av raseklubben NVK i tillegg til at jeg meldte meg 
inn i AFK på begynnelsen av 90-tallet. Den gangen var Aust- og Vest-Agder to 
distrikt i NVK. Det var noe aktivitet i Vest-Agder, men Aust-Agder var helt 

NJ(k)CH NUCH Haugtun’s Ffb Frøken Kalla. 
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«dødt». Fra 1996 ble jeg valgt til distriktsrepresentant (DR) i NVK Vest-Agder 
og det kom anmodning fra hovedstyret om å slå de to fylkene sammen, 
hvilket ble vedtatt. Fra samme år, - 1996, - og til og med 2010 arrangerte NVK 
Agder apportprøve rundt St. Hans-tider, hvor de fleste øvelser foregikk i 
Iveland. Jeg var som oftest prøveleder og det var veldig dyrt å få dommere fra 
Østlandet. Jeg syntes det var veldig interessant og spennende å se så mange 
hunder i de forskjellige øvelsene, så da jeg ble forespurt om å ta 
dommerutdannelsen, var jeg ikke vond å be og fikk min autorisasjon som 
apportdommer i august 2001. 

Jeg har opplevd samarbeidet mellom AFK og NVK Agder som meget godt opp 
gjennom årene, og vi har flere ganger samarbeidet om både apportprøvene 
og treningssamlinger på Hovden. Da det i 1998 ble vedtatt i FKF og NKK at 1. 
premier i apport kunne gi inntil 5 tilleggspoeng til det norske 
jaktchampionatet, ble det også av årsmøtet i AFK med stort flertall vedtatt at 
det skulle gis tilleggspoeng til klubbens pokaler for premier i apportgrenene. 
Stor var derfor skuffelsen da årsmøtet i 2015 med like stort flertall gikk inn 
for et fremsatt forslag om å fjerne disse tilleggspoengene til klubbens 
pokaler, med begrunnelsen at «det kun er beste utstillings- og 
jaktprøveresultat oppnådd i Norge som teller, altså et resultat i hver 
kategori». For meg er det fremdeles vanskelig å forstå at prestasjoner som gir 
tilleggspoeng til det norske jaktchampionatet IKKE skal gi noe til klubbens 
vandrepokaler. Trøsten er det enorme oppsvinget som apportprøvene har 
hatt de siste årene, hvor det over hele landet nå stiller, - og blir høyt 
premiert, - flere av de engelske rasene også. Kanskje grunnen til dette 
oppsvinget er samfunnets økende krav til human jakt, - som også fordrer 
gode apportører. På sikt er jeg ganske sikker på at nye generasjoner i AFK, - 
på samme måte som flertallet i fuglehund-Norge ellers -, også vil honorere 
disse prestasjonene. 

For mitt arbeid for klubbene opp gjennom årene er jeg tildelt NVK sitt 
gullmerke og ved siste årsmøte, også fra AFK. Det er hyggelig å bli satt pris 
på. 
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Klubbpokalvinnere 

Vinner av UK pokalen  
ÅR Rase Hundens navn Eier 

2010 ES Daisy Olav Egeland 
2011 KV Frøken Kalla Lisbeth Reinertsen 
2012 ES Philippa Kjell Andersen 
2013 ES Isa Jostein Kloster 
2014 ES Kathe Gustav Larsen 
2014 P Mattis Helge Qvarstein 

 Utdelt til Gustav Larsen 3 napp 

 Ny pokal satt opp 
2015 IS Obelix Gustav Larsen 
2016 P Nipa Olav Schrøder / Ingrid Bjåen 
2017 P Richo Kjell Jørgen Steinsholm 
2018 ES Tarzan Samuel Larsen 
2019 KV Lilja Lisbeth Reinertsen 
2020 IS Marve Trond G Fjermeros 

    

Vinner av AK pokalen  
ÅR Rase Hundens navn Eier 

2010 ES Leidi Arnt Coneliussen 
2011 P Frekka Ingrid M. Bjåen 
2011 P Tell Torfinn Lyngroth 
2012 IS Just for Fun Solveig Gongsholt 
2013 KV Frøken Kalla Lisbeth Reinertsen 
2014 ES Son of Sam Robert Colbjørnsen 
2015 ES Emil Randi K. Larsen 
2016 P Vippa Rikke Andrine Næss 
2017 IS Ask Thomas Pettersen 
2018 P Ida Ingrid M. Bjåen 
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2019 IS Take it Easy Tore Foss 
2020 IS Ika Kjell Jacobsen 

    

Vinnere av klubbens VK-pokal 
År Rase Hundens navn Eier 

2010 ES Totti Oddmund Sordal 
2011 ES Eend Jagter Petter Elvestad 
2012 ES Totti Oddmund Sordal 
2013 ES Totti Oddmund Sordal 
2014 ES Miss Tallula Morten Torkelsen 
2015 GS Tattico Diego Gunn Ingebretsen 
2016 ES  Son of Sam Robert Colbjørnsen 
2017 ES Son of Sam Robert Colbjørnsen 
2018 GS  Rappo Kristin og Eskild Bothner 
2019 P Janka Åsmund Hamre 
2020  Ikke utdelt  

    

Vinnere av klubbens Skogsfuglpokal 
År Rase Hundens navn Eier 

2010  Ikke utdelt  
2011 ES YR Kjell Jacobsen 
2012 KV Frøken Kalla Lisbeth Reinertsen 
2013 KV Frøken Kalla Lisbeth Reinertsen 
2014 KV Frøken Kalla Lisbeth Reinertsen 

 Utdelt til Lisbeth Reinertsen som har 3 napp 

 Lisbeth setter opp samme pokalen på nytt 
2015 GS Trixie Kristin og Eskild Bothner 
2016 IS Obelix Gustav Larsen 
2017 KV Frøken Kalla Lisbeth Reinertsen 
2018 P Mattis Helge Quarstein 
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2019 GS Della Thor Harald Foss 
2020 IS Take it Easy Tore Foss 

    

Vinner av klubbens pokal  
ÅR Rase Hundens navn Eier 

2010 ES Daisy Olav Egeland 
2011 P Frekka Ingrid Bjåen 
2011 P Tell Torfinn Lyngroth 
2012 ES Totti Oddmund Sordal 
2013 ES Trevis Robert Colbjørnsen 

 Utdelt til Robert Colbjørnsen etter 4 napp 

 Ny pokal satt opp 
2014 KV Frøken Kalla Lisbeth Reinertsen 
2015 P Mattis Helge Qvarstein 
2016 ES  Son of Sam Robert Colbjørnsen 
2017 KV Frøken Kalla Lisbeth Reinertsen 
2018 P Nipa Olav Schrøder/Ingrid Bjåen 
2019 ES Son of Sam Robert Colbjørnsen 
2020 IS Take it Easy Tore Foss 

    

Vinner av Stakkhaugens Allround pokal 
ÅR Rase Hundens navn Eier 

2010 ES Totti Oddmund Sordal 
2011 KV Frøken Kalla Lisbeth Reinertsen 
2012 GS Trixie Kristin og Eskild Bothner 
2013 KV Frøken Kalla Lisbeth Reinertsen 
2014 GS Trixie Kristin og Eskild Bothner 
2015 GS Trixie Kristin og Eskild Bothner 

 Utdelt til Kristin og Eskild Bothner etter 4 napp 
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Lederens penn 

Jeg stilte på min første jaktprøve på Saltfjellet i 1981, men var bare sporadisk 
jaktprøvedeltaker fram til vi flytta til Kristiansand i 1988. Jeg hadde da en god 
hund og kom raskt i VK og inn i jaktprøvemiljøet. Jeg tror de første jeg traff 
fra klubben var Per Bergan og Sven Jørgen Skårdal. Det var da vi hadde jakke 
og slips på jegermiddag og dans på hotellet på Hovden! Siden ble Oddmund 
Sordal og Robert Colbjørnsen mine nærmeste venner i sporten og etter hvert 
hadde jeg mye kontakt med Gustav Larsen.  Jeg stortrivdes i miljøet! Jeg var 
en periode med i styret under Sven Jørgens driftige ledelse uten å bidra så 
mye. Da jeg ble invitert til å ta jaktdommerutdanning hadde jeg egentlig ikke 
lang fartstid som prøvedeltaker, men hadde nok jakta ryper mer enn mange. 
Dommerutdanninga var en flott tid hvor jeg lærte kolossalt mye under Sven 
Jørgen, Kjell Jacobsen og Robert som var dommerutvalg den gang. Senere 
kom jeg selv inn i dommerutvalget. 

Da jeg ble spurt om å overta som 
klubbleder etter Samuel Larsen fra 
Årsmøtet 2013 var jeg helt klar for 
det. Jeg hadde da vært leder i 
helsevesenet så lenge at jeg helst 
ville være sjef hvis jeg skulle være 
med på noe… Jeg fikk med meg 
solide folk. Nestleder Kjell Jakobsen 
tilhører klubbens grunnfjell. Da de 
økonomiske resultatene etter hvert 
ble svært gode mente Kjell at slike 
resultater stort sett beror på 
nestlederen! Olav Homdal og Odd 
Rune Valle hadde kommet inn i 
styret i årene før meg. Olav er en 
klippe som kasserer. Han er en 
bygdesosialistisk dugnadssjel, sindig 
og klok. Odd er på hele tiden, 



60 
 

initiativrik, positiv og løsningsorientert. Disse to har vært med siden. Etter 
hvert har styret fått noen friske, entusiastiske tilskudd, som for eksempel 
Kjetil Kirkhus og Inger Britt Foss. Ingen av dem vet hva nei er. 

Min styreperiode har i det store og hele vært preget av kontinuitet og 
videreføring. Agder fuglehundklubb er først og fremst vår regions største 
jaktprøvearrangør. Etter at vi reetablerte Kvinesdalsprøven og fikk tilbake 
Sør-Norsk Unghundmesterskap har vi 6 jaktprøver for stående fuglehund på 
menyen. Når vi disponerer noen av Sør-Norges flotteste jaktterreng, med 
kort biltur og slipp fra veikanten og gjerne finner mye ryper, er det ikke rart 
våre prøver har svært gode ord på seg og etter hvert er mer enn fulltegnet. Vi 
fikk en nedtur vinteren 2014. Plutselig viste Hovden-prøvene betydelige 
underskudd. Det kunne ikke fortsette. Men siden har prøvene vist jevne og 
solide økonomiske pluss. Det kan vi takke prøvekomiteer med full kontroll 
for. I den grad vi klarer å få dommere nok holder klubben fortsatt på to-
dommersystem. Det er ikke så mange som klarer det lenger.  

Klubben har fått ny formålsparagraf. Etter at alle klubber måtte tilpasse sine 
lover til NKK ble formålet kun generelle målsetninger om hund og hundehold. 
Nå heter det at AFKs mål er foredling av jakt med stående fuglehund til en 
sportslig og human jaktform, slik vi ønsker å fremme med jaktprøvene; 
dresserte hunder som behersker apport. Jeg er opptatt av at 
jegerorganisasjonene må finne sin plass blant naturvernere og naturbrukere: 
Vi skal arbeide for bevaring av naturområder, en bærekraftig forvaltning av 
småviltet og for allmenhetens tilgang til fuglejakt. Det gav oss grunnlag for å 
avgi en høringsuttalelse mot industrielle vindkraftanlegg i heiområdene på 
Agder. Noen grunneiere er sikkert uenig. 

De siste årene har AFK blitt digitalisert. Hjemmesida er kontinuerlig forbedret 
og Facebooksida lever aktivt. Begge sidene har mange følgere. Det er her vi 
kommuniserer med medlemmer og omverden. I dag forventer folk å få 
resultatene fra prøvene umiddelbart. Fra de store prøvene har vi oppdatert 
utviklingen i VK fortløpende underveis og forbausende mange mennesker 
følger tett med! 
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Økonomien i klubben er nå slik at vi år for år øker beholdningen på bok. Det 
betyr jo at vi ikke makter å gi medlemmene tilbake nok tilbud. Vi har 
onsdagene på Fjeldal med trening på duer i båndtvangtida. Vi har årlig 
treningssamling på Bjåen på vinteren. Vi har arrangert treningssamling i 
Danmark. Vi har hatt ukentlig innendørstrening vinterstid i en hall i Arendal. 
Vi har hatt sporadiske dressurkurs. Vi utsteder apportbevis og dresserer til 
saueaversjon. Vi avholder årlige fuglehundkvelder på vinteren. Vi holder 
ringtrening før utstillingen vår. Alle tilbud er gratis eller sterkt subsidiert for 
medlemmer. Agder fuglehundklubb byr ikke på noe sosialt medlemsmiljø i 
særlig grad. Noen klubber, kanskje særlig de som har klubbhus rundt 
lavlandsaktivitet er langt bedre enn oss på det. Lokalt har raseklubber som 
NISK og Vorsteherklubben vært bedre enn oss. Vi har flere ganger forsøkt å 
lage uhøytidelige klubbmesterskap, men uten å møte særlig interesse. Først 
da vi startet samarbeid med NISK om Årets Sørlandshund hos Tore på Foss 
fikk vi et familievennlig og miljøskapende arrangement. Det er etterspørsel 
etter flere kurs. Og ikke minst er det stor etterspørsel etter et 
treningsområde i høyfjellet på vinteren. Styret har ikke til denne tid klart å 
innfri disse ønskene fra medlemmene. Særlig for de nye som kommer til er 
dette en svakhet. 

Frivillig arbeid med hobbyaktivitet er i det store og hele preget av positiv 
stemning. Noen konflikter dukker opp også hos oss. Selv har jeg fått på 
pukkelen noen ganger når jeg har vært egenrådig og ikke involvert styret i 
beslutninger. Over hele landet har prøvekomiteene vansker med å skaffe 
dommere nok. Komiteene har derfor på ulikt vis holdt av plasser slik at det, i 
tilfelle overtegning, kunne garanteres start til dommere.  Hvis man mange 
måneder før har gjort avtale med en dommer om å dømme, mot å garantere 
en start, blir det vanskelig hvis loddtrekningen hiver dommeren ut. Hovden 2 
var overtegnet i 2016, men komiteen mente det var feil å forfordele 
dommere mens styret mente at dette var nødvendig. AFK foreslo at denne 
praksis skulle gjøres åpent og lovlig gjennom en regelendring. Det var det ikke 
alle som likte. Men vi fikk Fuglehundtingets tilslutning. NKK sa nei. Det kan 
nok bety at prøvekomiteene fortsetter denne praksis i det skjulte. En annen 
konfliktlinje som nå ofte blir tydelig er synet på dressurmetoder. Filosofien 
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bak hundedressur har vært i sterk endring, ikke minst gjennom kvinnelige 
deltakere som har kommet inn i sporten. Den nye dyrevernloven har gjort 
tidligere dressurmetoder til lovbrudd. Mattilsynets tolkning av loven gjennom 
Tilsynsveilederen for hund går ganske langt. Jakthundmiljøene er kanskje 
konservative, men alle er påvirket av nytenkningen og ser at de positive 
teknikkene virker best. Men det er et skille mellom de som fortsatt vil 
sanksjonere uønsket hundeadferd og de som vil ha de positive stimulansene 
alene. Vi må leve med at det er uenighet. Det krever overbærenhet og 
respekt for at ulike syn kan formidles fra klubbens tillitspersoner. Det er ikke 
farlig at nybegynnere får vite at her er det ulike oppfatninger. 

Klubbens drift er avhengig av en lang rekke personer i sine verv og komiteer. 
Det er all grunn til å være fornøyd med hvor pålitelige og innsatsvillige alle 
disse er.  Hos oss som mange andre steder er det en tendens til at de samme 
drar lasset år etter år. Men med bevisst rekruttering har vi fått adskillig flere 
som nå behersker våre store arrangementer. På lang sikt har 
dommerutvalget en nøkkelrolle. De arbeider målrettet og langsiktig med å 
utdanne nye dommere i klubben. Måtte de lykkes i minst samme takt som 
alderen innhenter noen andre av oss! 

I 2020 skulle klubben feire 60 år. Det ble et uvanlig år. Det kom det meldinger 
fra hele landet om hunder som ble alvorlig syke eller døde av blodig diare. 
Før det ble klart at det ikke var noen smittsom sykdom måtte all kontakt 
mellom hunder reduseres til et minimum. Så kom koronapandemien og 
kontakt mellom mennesker måtte reduseres. Hovden 1 ble kansellert rett før 
prøvestart. Så ble resten av vinterens prøver avlyst. Utstillingen ble 
kansellert.  Vi klarte å avholde Hovden Høst innenfor de smittevernregler 
som gjaldt. Da kunne jeg også feire min 70-årsdag og må takke for 
bursdagssang, gaver og oppmerksomhet. Rett før Kvinesdalsprøven i høst 
kom myndighetene med nye innskjerpinger og satte en stopper for denne 
prøven også. Hovden 2 skulle ha vært jubileumsprøve. I mai skulle vi hatt 
jubileumsmiddag i Dyreparken ved Sørlandssenteret. 2020 går uten noen 60-
årsfeiring. Vi satser på en begrenset markering ett år forsinket på Hovden i 
2021, men noen jubileumsfest blir det ikke. Koronapandemien satte også en 
stopper for de økonomiske overskuddene. Det er ingen fare med klubben. Vi 
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sparte penger vi hadde budsjettert til jubileet. Og myndighetene har raust 
tildelt oss kr.88 000 i kompensasjon for tapte inntekter. Snart vil vaksinen 
bringe oss tilbake til normalen. 

Hvordan ser framtida ut for klubben og sporten vår? Jeg var mer pessimistisk 
for en del år tilbake. Da var gråtonen i hår og skjegg nokså dominerende på 
oppropene. Men det er ikke tvil om at interessen er økende. Nå kommer flere 
unge med, og ikke minst blir det flere jenter i miljøet. Det lover godt. 
Hovedproblemet er nok tilgang til jaktterreng. Jaktinteressen har vært 
grunnlaget for interessen for prøvesporten. I gamle dager var småviltjakta 
allmenhetens jakt. I dag er de gode rypefjellene vanskelig å komme til og dyre 
å leie. Det er på langt nær slik lenger at du kan slippe fuglehund der du vil. 
Trening er like regulert som jakt. Grunneiere og rettighetshavere passer godt 
på. For det organiserte fuglehundmiljø er det kritisk viktig at vi har godt ord 
på oss i lokalmiljø, hos grunneiere og kommuner. Vi må pleie disse 
forbindelsene og holde god kustus i rekkene.  Interessen for hund er blitt 
viktigere enn interessen for jakt hos mange nye som kommer til. Det trenger 
ikke være noe dårlig grunnlag for framtidas fuglehundsport. Men i Norge er 
praktisk utøvet fuglejakt malen vi bedømmer hundene etter. I landa sør for 
oss gjelder heller et sett beskrevne regler for hvordan hunden skal te seg. La 
oss håpe fuglebestand og prisen på jaktterreng fortsatt gjør fuglejakta så 
tilgjengelig at vi kan holde på det norske idealet. 

Vennskapet klubben har med familien Bjåen er fundamentet for flaggskipene 
våre: de fire Hovdenprøvene. Hjertelig takk til dem! Vårt æresmedlem Gustav 
Larsen er basis for rugdeprøven i Kvinesdal. Hjertelig takk!  Tusen takk til 
Aage Ellila som passer dueslaget hele året og lar oss få disponere 
eiendommen på Fjeldal. Og hjertelig takk til Inger Lise Walle: Ingen andre i 
styret trodde vi hadde kapasitet og kvalifikasjon til å fortsette tradisjonen 
med jubileumsbok før Inger Lise sa: Den jobben tar jeg! 

Pål Friis 
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Innsendte resultater – la oss hedre enhver prestasjon 

Skal man ha mulighet til å få napp i klubbens pokaler, så må det sendes inn 
resultater. Det er også den muligheten klubben har for å skryte av 
medlemmene. Så her er alle innsendte resultater fra 2010 til 2020. Gratulerer 
alle sammen med flotte premier. Det er så klart mange flere som har fått 
flotte premier på både prøver og utstilling, men dette har dessverre ikke 
klubben oversikt over.  
    

U = Utstilling 
  

Exc. = Excellent 
J = Jaktprøver 

  
VG = Very Good 

A= Apport 
  

G = Good 
FK= Fullkombinert 

  
Suf. = Sufficient     

OPPNÅDDE RESULTATER 2010 
    

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   

    

ES Storåens Daisy  J Hovden, AFK 1UK 
Olav Egeland J Kongsvoll  4 pl. Derby finale  

U Hamresanden, AFK 1JK, 2JKK, HP     

ES Forsethbergets 
Gunhild 

J Nesheia, AFK 1UK 

Gustav H. Larsen J Hovden, AFK 1UK  
U Kristiansand, NKK  1BK, 1BKK, CK, Cert, 

2BTK, Res.Cacib  
U Ølberg, RFK  1BK, 2BKK, CK, 2BTK  
U Kvinesdal, VAJFF 1BK, 2BKK, CK, 2BTK     

ES Sørheias Leidi  J Hovden, AFK 1AK 
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Arnt Coneliussen U Lyngdal 1BK, 1BKK, CK, Cert, 
1BTK, BIR  

U Hamresanden, AFK 1BK, 1BKK, CK, Cert, 
2BTK     

P Ottorino’s B Troll  J Kongsvold, NGK 1AK 
Torfinn Lyngroth U Hamresanden, AFK 1AK, 1AKK     

ES Berkjestølen’s Milo J Hovden, AFK 2AK 
Einar Røsnes U Hamresanden, AFK 1BK, 1BKK     

GS Svartskåras Salsa J Hovden, AFK 2AK 
Trond Å. Strand J Nesheia, AFK 2AK  

U Hamresanden, AFK 1BK, 2BKK     

GS Eikskogen’s Mira  J Hovden, AFK 3AK 
Sebastian Sjøberg U Kvinesdal  1BK, 1BKK     

ES Totti  J Rjukan høst, TFK 2VK m/Res.Cacit 
Oddmund Sordal J Hovden vinter AFK  2VK  

J Rjukan, TFK 3VK  
J Sirdalen, RFK 2VK finale  
J Kongsvold 4VK individuelt NM 

lag     

ES Løvenskarets Aggi J Rjukan høst, TFK 1VK 
Lillian og Knut Mørk J Hovden, AFK  4VK  

J Vestfold, VFK 4VK  
J Vestfold, VFK 2VK finale      

ES Kleivskogens Una  J Hovden høst, AFK 1UK 
Martin Røynås J Forus lavland, RFK 2pl. finale Forus 

open 
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ES Forsethbergets 
Gunhild 

J Nesheia vinter, AFK 1UK 

Gustav H. Larsen J Hovden høst, AFK 1UK     

P NUCH NV-08 
Lytingfjellets E' E Tøffa 

J Hovden, AFK 4VK 

Olav Schrøder J Hovden, AFK 5VK finale  
U Bjåen, NPK  1CHK, 1CHKK, CK, 

1BTK, BIM  
U Hamresanden, AFK  1CHK, 1CHKK, CK, 

4BTK  
U Hamresanden, AFK HP oppdretterklasse 

og avlsklasse     

P Lytingfjellets Flikka U Bjåen, NPK 1UK, 2UKK 
Olav Schrøder U Hamresanden, AFK  1UK, 1UKK, CK, 

3BTK     

ES NUCH Sørheias Niva J Altevann, Troms FHK 3VK 
Kjell Jacobsen U Hamresanden, AFK  1CHK, 1CHKK, CK, 

1BTK, BIR     

ES Travis  J Sirdalen, RFK 6VK 
Robert Colbjørnsen U Hamresanden, AFK 1AK     

WK Garbus Bille  A Oggevatn, NVK Agder  1AK Apport 
Lisen Juvastøl A Oggevatn, NVK Agder 1AK Apport  

U Kristiansand, NKK  1AK, 1AKK  
U Hamresanden, AFK 1AK, 1AKK, CK, 

1BTK, BIR     

 



67 
 

 
OPPNÅDDE RESULTATER 2011     

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   

    

KV Haugtun`s Ffb 
Frøken Kalla 

J Hovden, AFK 3UK 

Lisbeth Reinertsen J Kjær, NESK 3UK  
J Vestfold, VFK 2UK  
J Vestfold, VFK 1UK  
A Horve 1UK apport  
A Horve 1UK apport  
U Kristiansand, NKK VG JK  
U Hamresanden, AFK  Exc. JK, 1JKK     

ES Rona’s Yr  J Rjukan vinter, TFK 1UK 
Kjell Jacobsen J Hovden vinter, AFK 1UK  

J Hovden høst, AFK 2AK  
J Helleland skog, EJFF 1AK  
J Helleland skog, EJFF 2AK  
U Kristiansand, NKK Exc. UK, 1UKK  
U Eiken, VAJFF Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 3BTK     

ES Aija  J Vestfold, VFK 1UK 
Jostein Kloster U Eiken, VAJFF VG     

ES Skaidalens Avanti J Vestfold, VFK 1AK 
Jostein Kloster U Eiken, VAJFF  Suf.     

ES Jagters Seun  J Rjukan, TFK 1UK 
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Solveig, Håvard og 
Petter Elvestad 

J Rjukan, TFK 1AK 

 
U Bogstad, NESK VG     

ES Østheias Eend Jagter J Rjukan høst, TFK 1VK m/Cacit 
Petter Elvestad J Filefjell vinter, 

Vestlandets FHK 
3VK finale 

 
J Vestfold lavland, VFK NM lag, 1VK     

P Lytingfjellets Frekka J Rjukan, TFK 1AK 
Ingrid Margrethe Bjåen U Hamresanden, AFK  Exc. AK, 1AKK, CK, 

1BTK, BIR, 2BIS     

P Lytingfjellets F Tell J Hovden, AFK 1AK 
Torfinn Lyngroth U Tinget, VAJFF  Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, BIR     

ES Totti  J Hovden vinter, AFK 1VK m/CK finale 
Oddmund Sordal J Tjølling Lavland, TJFF 3VK kval  

J Stange skog 1AK     

KV Lierdalens Troll  J Nesheia, AFK 1VK 
Gustav H. Larsen U Hamresanden, AFK  Exc. VTK, 1VTKK     

ES Storåens Daisy  J Hovden, AFK 3UK 
Olav Egeland J Hovden, AFK 2UK  

U Hamresanden, AFK VG AK     

ES A Vaya J Hovden, AFK 1AK 
Haakon Gerhardsen J Hovden, AFK 2AK     

ES Travis J Rjukan, TFK 4VK 
Robert Colbjørnsen J Geilo 2VK 
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ES Terry  J Rjukan, TFK 4VK 
Robert Colbjørnsen 

   

    

ES Gunhild  U Kristiansand, NKK Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, 1BTK, Cacib, 
BIM 

Gustav H. Larsen U Hægebostad  Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, 1BTK, BIR, BIS     

ES Lille  U Kristiansand, NKK Exc. AK, 1AKK, CK, 
2BTK, Res.Cacib 

Randi K. Larsen U Rogaland, RFK Exc. AK, 1AKK, CK, 
1BTK, BIR     

OPPNÅDDE RESULTATER 2012 
    

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   

    

ES Sandlonas Philippa J Hovden, AFK 1UK 
Kjell A. Andersen J Hovden, AFK 1UK  

J Rjukan, TFK 2pl Unghund 
Granprix  

J Forus, RFK 1UK kval, Forus 
open  

U Lillesand, NKK Exc. JK, 4JJK  
U Hamresanden, AFK Exc. BK, 3BKK  
U Ølberg, RFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert,1BTK, BIR, 4BIS     

ES Hågakollen’s  
Son of Sam 

J Vestfold 2, VFHK 1UK 
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Robert Colbjørnsen U Øvrevoll, NESK Exc. BK, 1BKK, CK, 
3BHK  

U Nøtterø, VFHK Exc. BK, 2BKK, CK, 
3BHK     

ES Travis J Rjukan, TFK 1VK 
Robert Colbjørnsen J Trøgstad, RFHK  1VK semi NM 

Lavland  
U Nøtterø, VFHK Exc. BK. 2BKK, CK, 

Res.Cert, 2BTK, 
Res.Cacib     

ES Rotuas G.  
Crocodile Rock 

J Romerike, RFK 1UK 

Håkon Gerhardsen U Hamresanden, AFK Exc. JK, 1JKK  
U Ølberg, RFK Exc. JK, 1JKK     

KV Haugtun`s Ffb 
Frøken Kalla 

J Egersund, EJFF 2AK 

Lisbeth Reinertsen J Tjølling, TJFF 2AK  
J Vestfold, VFHK 2AK  
J Forus, RFK 2AK  
A Horve, NVK  2AK apport  
A Horve, NVK 1AK apport  
A Holleia 1AK apport  
A Holleia 2AK apport  
U Lillesand, NKK VG BK, 2BKK  
U Hamresanden, AFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BTK, BIM  
U Hægebostad, VAJFF Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BTK, BIR, 
2BIG  

U Rogaland, NKK VG BK, 1BKK     
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P Renleåsen`s Gnista J Egersund, EJFF 1AK 
Samuel & Elisabeth 
Larsen 

J Hovden, AFK 2AK 

 
J Geilo, BJFF 2AK  
U Lillesand, NKK Exc. BK, 3BKK, CK, 

Res.Cert, 3BTK  
U Hamresanden, AFK VG BK, 1BKK     

ES Rona`s Yr  J Egersund, EJFF 2AK 
Kjell Jacobsen U Hamresanden, AFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BTK, BIM     

GS Trixie J Tromsø 2AK 
Kristin & Eskild Bothner J Vesterålen 2AK  

J Andøya, HVFK 1VK  
J Kongsvoll 1AK  
J Namdalseid, NFHK 1AK  
J Namdalseid, NFHK 2AK  
J Tjølling, VFHK 2AK  
J Tjølling, VFHK 3AK  
J Vestfold, VFHK 2AK  
J Vestfold 2, VFHK 2AK  
J Vestfold 2, VFHK 3AK  
J Trøgstad, VFHK Bronse NM lag 

lavland, samt 4VK 
NM lag ind.  

J Forus, RFK 1VK  
J Os 1, VFHK 1AK  
J Egersund, EJFF 1AK  
J Egersund, EJFF 1AK  
J Os 2, VFHK 2AK  
U Lillesand, NKK Exc. BK, 1BKK     
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IS Imingen`s Li  
Just For Fun 

J Rjukan, RFK 1AK 

Jonas Kullerud 
Gonsholt /  

J Hovden, AFK 1AK 

Solveig K. Gonsholt J Hovden, AFK 1AK  
U Skien, TFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BTK, BIR  
U Hamresanden, AFK VG BK, 1BKK  
U Drammen, NKK VG BK, 1BKK  
U Skisland, NISK VG BK     

P Lytingfjellet`s Flikka J Hovden, AFK 1AK 
Olav Schrøder U Lillesand, NKK Exc. BK, 2BKK, CK, 

Cert, Cacib, 2BTK  
U Hamresanden, AFK VG BK, 2BKK  
U Drammen, NKK Exc. BK, 2BKK  
U Bjåen, NPK Exc. BK. 2BKK, CK, 

Res.Cert, 2BTK     

ES NJCH Totti  J Neseheia, AFK 1VK m/CK 
Oddmund Sordal J Vestfold 1, VFK 2VK kval  

J Vestfold 1, VFK  1VK m/CK Finale  
U Hamresanden, AFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, BIR     

P Ottorino’s B Troll J Hovden, AFK 1VK kval 
 Torfinn Lyngroth U Lillesand, NKK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, Cacib, 
BIM     

ES Storåens Daisy  J Hovden, AFK 2AK 
Olav Egeland J Hovden, AFK 3AK  

J Rjukan, TFK 2AK 
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OPPNÅDDE RESULTATER 2013 
    

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   

    

ES Finnvellens Isa  J Hovden, AFK   
Jostein Kloster U Hamresanden, AFK Exc. UK, 1UKK, CK, 

2BTK  
Ranættas Aija J Egersund, EJFF 1AK 
Jostein Kloster J Nesheia, AFK 2AK  

U Pellestova, NESK Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, 1BTK, BIM     

GS Bjørklitoppen’s Dino J Forus, RFK 1UK 
Bernt Qvarstein U Hamresanden, AFK Exc. JK, 1JKK     

SV Kattaviks Boleyn J Hafjell, NESK 3UK 
Lene Engdahl U Lillestrøm, NKK  Exc. BK, 2BKK, CK, 

Cert, Cacib, 1BTK, 
BIM, NV-13  

U Birmingham, UK Frist Prize (Best 
junior Bitch)  

U Herning, DK Ex.VG, 4BTK  
U Roskilde, DK Exc., CK. 1 Åben 

klasse  
U Buhol, NVK Exc. UK, 2UKK, CK, 

3BTK     

KV Haugtun`s Ffb 
Frøken Kalla 

J Egersund, EJFF 2AK 

Lisbeth Reinertsen J Egersund, EJFF 3AK  
J Tjølling, TJFF 1AK  
J Ljørdalen, NGK 2AK 
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A Horve, NVK Rogaland 1AK Apport  
A Horve, NVK Rogaland 1AK Apport  
U Hamresanden, AFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Res.Cert, 2BTK  
U Orre, NKK Rogaland Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BTK, Cacib, 
BIR     

ES Sandlonas Philippa J Sirdalen, RFK 2AK 
Kjell A. Andersen J Hovden, AFK 2AK  

J Rjukan, TFK 1AK  
J Forus, RFK 1AK  
U Bø, NKK  Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BTK, Cacib, 
BIM     

ES Hågakollen’s  
Son of Sam 

J Vestfold, VFHK 2AK 

Robert Colbjørnsen J Femunden 2AK  
J Ålen 2AK  
J Østfold, ØFK 2AK  
U Nøtterø, VFHK Exc. BK, 2BKK, CK, 

Res.Cert, 2BHK     

ES Storøyas Pluss J Hovden, AFK 1AK 
Torgeir Haugaa U Prestøya, NJFF VG BK, 4BKK 
  

   

ES NJCH Totti  J Hovden, AFK 2VK m/CK kval 
Oddmund Sordal J Hovden, AFK 2VK finale  

J Kongsvold, NESK 2VK kval  
J Østfold lavland, ØFK Sølv NM Lag lavland   
J Danmark St. Hubertus lag gull 

vinner 
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U Hamresanden, AFK VG BK     

ES Travis  J Hovden, AFK 1VK m/CK finale 
Robert Colbjørnsen J Tjølling, TJFF 5VK finale  

U Nøttrø, VFHK Exc. BK, 1BKK, CK, 
3BHK      

ES Berkjestølen’s Tilla J Sarpsborg, ØFK 1VK kval NM 
Lavland 

Per Gudmund Foss 
   

ES Emil  U Bø, NKK Exc. AK, 1AKK, CK, 
1BHK, Cacib, BIR 

Randi K. Larsen U Hamresanden, AFK  Exc. AK, 1AKK, CK, 
1BHK, BIR  

U Ølberg, RFK  Exc. AK, 1AKK, CK, 
1BHK, BIR  

U Rogaland, NKK  Exc. AK, 1AKK, CK, 
1BHK, Cacib, BIR     

ES Høgdebrotets  
Viva La Vida 

J Hovden, AFK 1UK 

Solveig Kullerud 
Gonsholt 

J Hovden, AFK 1UK 

    

GS Storm ZB J Hovden, AFK 2UK 
Kjetil Kirkhus 

   

    

OPPNÅDDE RESULTATER 2014 
    

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   

    

P Solasteggens Kathe J Rjukan, TFK 1UK 
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Gustav H. Larsen U Ølberg, RFK Exc. UK, 1UKK     

P Østagløttens Mattis J Sirdalen, RFK 1UK 
Helge Qvarstein J Rjukan, TFK 1UK  

J Hovden, AFK 2UK  
J Kongsvold, NESK 1UK  
U Hamresanden, AFK VG UK, 2UKK  
U Vennesla, JFF  VG JK, 1JKK     

ES Tiurfotens Ka  J Hovden, AFK 2UK 
Kjell Jacobsen U Kjær, NESK Exc. 
GS Bjørklitoppen’s Dino J Hovden, AFK 2UK 
Bernt Qvarstein J Hovden, AFK 2UK  

J Hovden, AFK 2UK  
J Hovden, AFK 2UK  
J Hovden, AFK 2AK  
U Hamresanden, AFK VG BK, 2BKK     

P Røynåsens Rabbagast J Hovden, AFK 3UK 
Olav Schrøder U Bjåen, NPK VG UK, 3UKK     

KV Haugtun`s Ffb 
Frøken Kalla 

J Egersund, EJFF 1AK 

Lisbeth Reinertsen J Østfold, ØFK 1AK  
J Vestfold, VFK 3AK  
A Holleia, NVK 1AK Apport  
A Holleia, NVK 1AK Apport  
A Holleia, NVK 1AK Apport  
U Hamresanden, AFK Exc. CHK, 1CHK, CK, 

1BTK, BIR, BIS2     

ES Storåens Daisy  J Egersund, EJFF 1AK 
Olav Egeland J Egersund, EJFF 2AK 
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J Hovden, AFK 2AK  
J Hovden, AFK 3AK  
U Vennesla, VAJFF Exc. BK, 2BKK     

ES Hågakollen’s  
Son of Sam 

J Hamar, HedOpp 1AK 

Robert Colbjørnsen J Sjodalen 2AK  
J Bygdin 2AK  
J Vestfold, VFK 2AK  
U Fetsund, NESK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 2BHK     

GS Langsifjellets  
Tattico Diego 

J Hovden, AFK 1AK 

Gunn S. Ingebretsen J Hovden, AFK 1AK  
J Hovden, AFK 2AK  
U Hamresanden, AFK VG BK, 1BKK  
U Vennesla, VAJFF VG BK, 1BKK  
U Ølberg, RFK VG BK, 2BKK     

GS Trixie  J Tromsø  6VK kval 
Kristin og Eskil Bothner J Ljørdalen 2AK  

J Mjøsprøven, HedOpp 1VK m/CK kval  
J Østfold, ØFK 2VK   
J Vestfold, VFK 4plass NM lag, 5 VK 

individuelt  
J Vestfold 2, VFK 3VK kval  
J Mjøsprøven 2, 

HedOpp 
3VK kval 

 
J Egersund, EJFF 2AK     

ES Gumpefjellet’s Susi J Sirdalen H.Vinter, RFK 2VK 
Rune Staddeland J Egersund Skog, EJFF 1AK 
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J Egersund Skog, EJFF 1AK     

ES Flørlis Miss Tallulah J Hovden, AFK 3VK kval 
Anne Beth og Morten 
Torkelsen 

J Vestfold NM, VFK  1VK kval NM lavland 

 
J Vestfold NM, VFK 2VK semi NM 

lavland  
J Forus, RFK 1VK finale     

IS J-Kira av 
Kjerringholm 

J Hovden, AFK 1VK kval 

Knut Mørk J Rjukan, TFK 2VK semi  
J Hovden, AFK 2VK kval  
J Larvik, VFK 1VK kval NM  
J Larvik, VFK 3VK semi NM 

ES Sandlonas Philippa J Hovden, AFK 2AK 
Kjell A. Andersen J Rjukan, TFK 1AK  

U Kr.Sand, NKK Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, 1BTK, BIR  

U Hamresanden, AFK Exc. CHK, 1CHKK, 
CK, 1BTK, BIM  

U Stavanger, RFK  Exc. CHK, 1CHKK, 
CK, 1BTK, BIR     

GS Langsifjellets  
Tattico Diego 

J Kvelde, VFK 3VK kval 

Gunn Ingebretsen U Hamresanden, AFK VG BK, 1BKK     

P Lytingfjellets Flikka U Hamresanden, AFK Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, 2BTK 

Olav Schrøder U Bjåen, NPK Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, 2BTK     
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SV Alsvinna Flicka A Sørli, NMK 1AK Apport 
Lene Engdal A Holleia, NVK 1AK Apport  

A Presteseter, NVK 1AK Apport  
A Presteseter, NVK 1AK Apport  
A Holleia, NVK 3AK Apport  
A Holleia, NVK 1AK Apport  
U Gøteborg, SKK Exc.     

SV Kattaviks Boleyn  U Kristiansand, NKK Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, Cacib, 1BTK, 
BIR, 4BIG 

Lene Engdal U Hvaltjern, NBK Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, 1BTK, BIR, 3BIS  

U Vikersund, NVK Exc. BK, 1BKK, CK, 
1BTK, BIM  

U Bjerke, NKK Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, Cacib, 1BTK, 
BIR  

U Lillestrøm, NKK Exc. BK, 1BKK, CK, 
4BTK  

U Orre, NKK Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cacib, 1BTK, BIR     

OPPNÅDDE RESULTATER 2015 
    

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   

    

IS Sagåsen’s Obelix J Hovden, AFK 2UK 
Gustav H. Larsen J Hovden, AFK 3UK  

J Sirdalen, RFK 2UK  
J Sirdalen, RFK 2UK 



80 
 

 
U Hamresanden, AFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, BIM  
U Vigeland, VAJFF Exc. UK, 1UKK, CK, 

2BHK  
U Ølberg, RFK Exc. UK, 1UKK, CK, 

Cert, 1BHK, BIR, BIS  
U Leangen, NKK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 2BHK, Res. 
Cacib  

U Skisland, NISK Exc. BK, 1BKK, CK, 
3BHK  

U Orre, NKK  Exc. BK, 1BKK, CK, 
2BHK     

GS NUCH NJCH Trixie J Egersund, EJFF 3AK 
Kristin og Eskild 
Bothner 

J Egersund, EJFF 2AK 

 
J Egersund, EJFF 1AK m/ÆP  
J Hovden, AFK 2VK Kval  
J Geilo 1VK Kval  
J Østfold 1, ØFK 3VK Kval  
J Østfold 2, ØFK 4VK Kval  
J Vestfold, VFK 3VK Kval  
J Hamar, HFK Sølv NM Lag Lavland  
J Østfold 2, ØFK 1VK  
J Ljørdalen H. Høst 2AK  
A Åstjern 2AK Apport  
A Åstjern 2AK Apport  
U Hamresanden, AFK Exc. CHK, 1CHKK, 

CK, 1BTK, BIM     

KV Haugtun`s Ffb 
Frøken Kalla 

J Vestfold Lavland, VFK 2AK 

Lisbeth Reinertsen J Forus Lavland, RFK 1AK 
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J Egersund, EJFF 1AK  
A Holleia 1AK Apport  
A Holleia 1AK Apport  
U Hamresanden AFK Exc. CHK, 1CHKK, 

CK, 1BTK, BIR     

ES NUCH Emil  J Hovden, AFK 2AK 
Randi K. Larsen J Hovden, AFK 1AK  

J Sirdalen, RFK  3AK  
J Egersund, EJFF  1AK  
J Egersund, EJFF  1AK  
U Hamresanden, AFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, BIM  
U Vigeland, VAJFF Exc. BK, 2BKK  
U Ølberg, RFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, BIR  
U Lillestrøm, NKK Exc. BK, 3BKK  
U Orre, NKK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, Cacib, 
BIR     

P NUCH Østagløttens 
Mattis  

J Hovden, AFK 2AK 

Helge Qvarstein J Hovden, AFK 2AK  
J Sirdalen, RFK 1AK  
J Sirdalen, RFK 2AK  
J Hovden, AFK 1VK Kval  
J Hovden, AFK  1VK m/Cacit Finale  
J Egersund, EJFF 1AK  
U Hamresanden, AFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 2BHK 
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U Lindesnes, VAJFF Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, BIR, 
BIG5     

P Sagåsen’s Vippa  J Sirdalen, RFK 2AK 
Rikke Andrine Næss J Hovden, AFK 2AK  

J Egersund, EJFF 2AK  
J Egersund, EJFF 2AK  
U Sørlandshallen, NKK Exc. AK, 1AKK, CK, 

1BTK, BIM, Cacib  
U Hamresanden, AFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 2BTK  
U Bjåen, NPK Exc. BK     

GS Bjørklitoppen’s Dino  J Hovden, AFK 2AK 
Bernt Qvarstein J Neseheia, AFK 2AK  

J Hovden, AFK 1AK  
J Hovden, AFK 2AK  
J Sirdalen, RFK 1VK  
J Egersund, EJFF 1AK  
U Hamresanden, AFK G     

ES Sandlonas Philippa J Rjukan, TFK 2VK 
Kjell A. Andersen J Rjukan, TFK 2AK  

J Forus, RFK 2VK  
J Egersund, EJFF 3AK  
U Ølberg, RFK Exc. CHK, 1CHKK, 

CK, 2BTK     

P Røynåsens Ida  J Hovden, AFK 1AK 
Ingrid M. Bjåen U Bø, TFK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BTK, BIR  
U Hamresanden, AFK VG BK, 2BKK 
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U Bjåen, NPK Exc. BK, 3BKK, CK, 

4BTK     

P Lytingfjellet's Flikka  J Hovden, AFK 2AK 
Olav Schrøder U Hamresanden, AFK Exc. CHK, 1CHKK, 

CK, 1BTK, BIR, BIS2  
U Bjåen, NPK Exc. CHK, 1CHKK, 

CK, 1BTK, BIM     

P Røynåsens Rabbagast  J Hovden, AFK 2AK 

Olav Schrøder        

GS Langsifjellets  
Tattico Diego  

J Hovden H.Vinter, AFK 2VK Kval 

Gunn S. Ingebretsen J Hovden H.Vinter, AFK 2VK Finale  
J Hovden H.Høst, AFK 2VK Finale  
J Vestfold Lavland, VFK 2VK Kval  
J Vestfold Lavland, VFK 5VK Semi  
J Kongsvold 6 NM Lag  
J Hamar, HedOpp Sølv NM Lag Lavland   
J Hamar, HedOpp 3VK Kval NM  
J Hamar, HedOpp 1VK Semi NM  
J Egersund, EJFF 1AK  
J Egersund, EJFF 2AK     

GS Svartskåras Vår J Hovden, AFK 1AK 
Trond Å. Strand J Egersund, EJFF 2AK     

ES NJCH Travis J Hemsedal 1VK m/CK 
Robert Colbjørnsen J Geilo 5VK  

J Hamar, HedOpp 1VK m/CK     
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ES Hågakollens  
Son of Sam  

J Hovden, AFK 3VK 

Robert Colbjørnsen J Femunden 1AK  
J Trysil, NGK  1VK  
U Hadeland, RFHK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, BIM  
U Hamresanden, AFK  Exc. BK, 2BKK, CK, 

Res.Cert, 2BHK 
  U Vestfold, VHF Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, BIR     

OPPNÅDDE RESULTATER 2016 
    

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   

    

P Halsenuten's BF Nipa J Hovden, AFK 1UK 
Olav Schrøder /  
Ingrid M. Bjåen 

U Hamresanden, AFK Exc. JK, 1JKK, CK, 
4BTK     

ES Sørbølfjellets Skaidi J Geilo, BJFF 2UK 
John Kenneth 
Sigvartsen 

J Geilo, BJFF 1UK 

 
J Hovden, AFK 1UK  
J Storelidalen, NFK 1UK  
J Storelidalen, NFK 1UK  
J Sirdalen, RFK 3UK  
J Østfold, ØFK 2UK  
J Vestfold, VFK 3UK  
U Hamresanden, AFK VG  
U Femund, NESK Exc. UK     
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IS NUCH Sagåsen’s 
Obelix 

J Kvinesdal, AFK 1AK 

Gustav H. Larsen U Hamresanden, AFK  Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, 2BHK     

ES Sandlonas Philippa J Neseheia, AFK 2VK 
Kjell.A. Andersen J Hovden, AFK 2VK finale  

J Rjukan, TFK 2VK  
J Hovden, AFK 2VK finale  
J Forus, RFK 3AK  
J Rjukan, TFK 2AK  
J Egersund, EJFF 3AK  
J Egersund, EJFF 2AK  
U Hamresanden, AFK  Exc. CHK, 1CHK, CK, 

1BTK, BIM  
U Ølberg, RFK Exc. CHK, 1CHK, CK, 

2BTK     

ES Hågakollen’s Eros J Kvinesdal, AFK 1AK 
Olav Homdal J Vestfold, VFK 1AK  

U Lillehammer, LJFF  VG BK, 2BKK     

ES Hågakollen’s  
Son of Sam 

J Rjukan, TFK  2VK kval 

Robert Colbjørnsen J Rjukan, TFK 1VK finale m/Cacit  
J Hamar, HedOpp 1VK kval  
J Kvinesdal, AFK 2AK  
U Sande, BJFF  Exc. CHK, 2CHKK, 

CK, 4BHK  
U Femunden, NESK Exc. CHK, 2CHKK     

KV Haugtun`s Ffb 
Frøken Kalla 

FK FK Lardal, NVK  2 AK fullkominert 
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Lisbeth Reinertsen FK FK Lardal, NVK 2 AK fullkominert  
FK FK Nannestad, Holter J 2 AK fullkominert  
J Stange, NMLK 2AK  
U Hamresanden, AFK Exc. CHK, 1CHKK     

GS Bjørklitoppen’s Dino J Egersund, EJFF 2AK 
Bernt Qvarstein J Oggevann, NISK 2AK  

J Rjukan, TFK  3VK kval  
U Kvinesdal, VAJFF  VG BK, 1BKK     

P Sagåsen’s Vippa J Sirdalen, RFK 1AK 
Rikke Andrine Næss J Hovden, AFK 1AK  

J Hovden, AFK 2AK  
U Sørlandshallen, NKK Exc. BK, 1BKK, 1BTK, 

CK, Cert, BIM     

P Fugledes Odin  J Kongsvold, NGK 1AK 
Anton Ringøen J Hovden, AFK 2VK finale  

U Bjåen, NPK Exc. BK     

IS NUCH Sagåsen’s 
Obelix 

J Hovden, AFK 3AK 

Gustav H. Larsen J Neseheia, AFK 3AK  
U Hamresanden, AFK  Exc. CHK, 1CHKK, 

CK, Cert, 2BHK     

GS Trixie  J Hovden, AFK  1VK kval  
Kristin og Eskild 
Bothner 

J Ljørdalen, NGK  1Vk kval  

 
J Vestfold, VFK 2VK kval  
J Østfold, ØFK  1VK kval   
J Kongsberg, NPK 2AK  
FK Gjerstad, NMK 1AK fullkombinert 
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J Egersund, EJFF  1AK m/ÆP     

ES Berkjestølens Alle  J Hovden, AFK 1VK kval  
Pål Friis J Sirdalen, RFK 3VK  

J Nesheia, AFK 1VK  
J Hovden, AFK 1VK kval  

GS Langsifjellets  
Tattico Diego 

J Rjukan, TFK 5VK kval 

Gunn Ingebretsen J Rjukan, TFK 2VK finale  
J Hovden, AFK 2VK CK kval  
J Østfold, ØFK  Nr.7 NM lag  
U Dalholen, NGK Exc. BK     

ES NUCH Emil  J Sirdalen, RFK 3VK 
Randi K.Larsen J Kongsvold, NPK  3AK  

U Hamresanden, AFK Exc. CHK, 1CHKK, 
CK, 1BHK, BIR  

U Kvinesdal, VAJFF  Exc. CHK, 1CHKK, 
CK, 2BHK     

GS Gulluras Rappo  J Neseheia, AFK 1AK 
Kristin og Eskild 
Bothner 

J Neseheia, AFK 2AK 

 
J Vestfold, VFK  4VK kval  
J Egersund Skog, EJFF 1AK     

GS Alessa Con Amore J Kvinesdal, AFK  2AK 
Gunn Ingebretsen J Kvinesdal, AFK 1AK  

J Egersund, EJFF 1AK  
J Egersund, EJFF 2AK     

ES Berkjestølens Molly  J Neseheia, AFK 2UK 
Arnt Coneliussen J Neseheia, AFK 2UK 
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J Hovden, AFK 2UK  
J Hovden, AFK 1UK  
J Geilo 1UK     

IS Tintoramas Tr Arko J Hovden, AFK 1AK 
Tore Foss J Sirdalen, RFK 2AK  

J Egersund, EJFF 3AK  
J Oggevann, NISK 1AK  
J Egersund, NISK 2AK     

P Gaya av Vor-Point J Hovden, AFK 1UK 
Samuel Larsen U Hamresanden, AFK Exe BK, 1BKK, CK, 

Res.Cert, 3BTK     

OPPNÅDDE RESULTATER 2017 
    

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   

    

P Myrteigens Ricko J Hovden, AFK 1UK 
Kjell Jørgen Steinsholm J Hovden, AFK 1UK  

U Bjåen, NPK Exc. BK, 2BKK     

P Rokkomborres B 
Krutt 

J Geilo, BJFF 2UK 

Rikke Andrine Næss J Vestfold, VFK 2UK  
J Vestfold, VFK 2UK  
J Rogaland, RFK 3UK  
U Hamresanden, AFK  Exc. JK, 1JKK  
U Bjåen, NPK  VG JK, 2JKK     
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KV Haugtun`s Ffb 
Frøken Kalla 

J Lardal, NMLK NM skog 3 pr. kval  

Lisbeth Reinertsen J Lardal, NMLK NM skog 3pr. finale  
FK Lardal, NMLK 2AK Fullkombinert 

skog  
U Hamresanden, AFK Exc. CHK, 1CHKK, 

CK, 1BTK, BIM     

P Gaya av Vor-Point J Egersund, EJFF 1AK 
Samuel Larsen U Hamresanden, AFK  Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 2BTK     

ES Røynåen’s Voi Voi J Femunden 3UK 
Robert Colbjørnsen U Hamresanden, AFK VG UK, 1UKK     

ES Hågakollen’s  
Son of Sam 

J Østmarka, NWK  1AK 

Robert Colbjørnsen J Rjukan, TFK 2VK m/CK  
J Geilo 2VK  
J Vestfold, VFK 4VK finale NM 

lavland  
U Hamresanden AFK  Exc. CHK, 1CHKK, 

CK, 3BHK     

GS Bjørklitoppen’s Dino J Oggevann, NISK 1AK 
Bernt Qvarstein J Kvinesdal, AFK 2AK  

J Kvinesdal, AFK 1AK  
J Egersund, EJFF 1AK  
J Egersund, EJFF 1AK  
J Hovden, AFK 2AK  
U Hamresanden, AFK  VG BK, 4BKK     

IS Tintoramas Tr Arko J Oggevann, NISK 2AK 
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Tore Foss J Kvinesdal, AFK 3AK  
J Egersund, EJFF 2AK  
J Egersund, EJFF 2AK  
J Egersund, EJFF 2AK  
J Egersund, NISK 2AK  
J Nesheia, AFK 2AK  
J Hovden, AFK 2AK  
J Hovden, AFK 3AK  
J Sirdalen, RFK 2AK  
J Hovden, AFK 3AK  
U Hamresanden, AFK VG BK, 2BKK     

IS Storstogas Ruffen  J Sirdalen, RFK 2UK 
Tore Foss J Hovden 1, AFK 2UK  

J Rjukan, TFK 2UK  
U Hamresanden, AFK VG BK, 3BKK  
U Skisland, NISK G BK      

IS Guri Mallas W-Ask J Hovden, AFK 1AK 
Thomas Pettersen U Hamresanden, AFK  Exc. BK, 1BBK, CK, 

Cert, 1BHK, BIR, 
2BIS     

P Østagløttens Mattis J Hovden, AFK  2VK finale 
Helge Qvarstein J Kvinesdal, AFK 2AK  

J Egersund, EJFF 2AK     

P Halsenuten's BF Nipa J Nesheia, AFK 1UK 
Olav Schrøder /  
Ingrid M. Bjåen 

J Hovden, AFK 1UK 

 
J Kvinesdal, AFK 1AK     

ES Huscetina’s Evi  J Kvinesdal, AFK 1AK 
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Inger Lise Walle 
   

    

ES Sagåsen’s Lilli  J Sirdalen, RFK 1UK 
Randi K. Larsen J Sirdalen, RFK 2UK  

J Nesheia, AFK 3UK  
U Hamresanden, AFK Exc. BK, 3BKK, CK, 

3BTK  
U Kvinesdal, VAJFF Exc. BK, 2BKK, CK 

OPPNÅDDE RESULTATER 2018 
    

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   

    

ES Berkjestølen’s s 
Tarzan 

J Nesheia, AFK 1UK 

Samuel Larsen J Hovden, AFK  Vinner av Sør-Norsk 
Unghund 
Mesterskap 2018  

U Hamresanden, AFK VG UK, 1UKK  
   

GS NUCH DUCH 
NJ(k)CH NJCH NMFS17 
Trixi 

J Egersund, EJFF 1AK 

Kristin og Eskild 
Bothner 

J Egersund, EJFF 1AK 

 
U Hamresanden, AFK  Exe. CHK, 1CHKK  
U Tinget, NJFF  Exe. CHK, 1CHKK, 

CK, 2BTK     

GS NJCH Gullura`s 
Rappo 

J Kongsberg, NISK 2AK 

Kristin og Eskild 
Bothner 

J Egersund, EJFF 3AK 
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J Egersund, EJFF 1AK  
J Egersund, EJFF 1AK  
J Ålen, NBK  1VK m/Cacit  
J Kongsvold 3VK semi  
J Kongsvold  2VK finale  
J Hovden, AFK 2AK  
U Hamresanden, AFK Exe. BK, 2BKK  
U Tinget, NJFF  VG BK, 2BKK     

GS Gullura`s Miss 
Universe 

J Hamar, HedOpp 1UK 

Kristin og Eskild 
Bothner 

J Vestfold, VFFK  5pl Forus Open 

 
U Hamresanden, AFK  G JK     

GS Gullura`s Nicki J Kongsvold 1AK 
Kristin og Eskild 
Bothner 

U Hamresanden, AFK  VG BK, 3BKK 

    

IS Sjøsprøyten`s JK Ipa J Hovden, AFK 1UK 
Lillian og Knut Mørk J Kvinesdal, AFK 1AK  

U Hamresanden, AFK VG UK, 1UKK     

IS Skarvdalen`s Take It 
Easy 

J Hovden, AFK 2UK 

Tore Foss J Larvik, VFFK 2UK  
U Hamresanden, AFK  Exe. JK, 1JKK 

  
   

IS Tintoramas Tr Arko J Sirdalen, RFK 1VK 
Tore Foss J Rjukan, TFK  3VK finale  

U Hamresanden, AFK  VG VTK, 1VTKK     

ES Hågakollen`s Kaja J Hovden, AFK 3UK 
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Olav Homdal U Hamresanden, AFK  VG JK, 3JKK     

P Østagløtten`s Mattis J Kvinesdal, AFK 2AK 
Helge Qvarstein J Egersund, EJFF 1AK  

U Hamresanden, AFK Exe. CHK, 1CHKK, 
CK, 2BHK     

GS Bjørklitoppen`s Dino J Kongsberg, NISK  1AK 
Bernt Qvarstein J Oggevann, NISK 3AK  

J Egersund, EJFF 2AK  
J Egersund, EJFF 1AK  
J Hovden, AFK 3AK  
U Hamresanden, AFK  VG BK, 3BKK 

IS Imingen`s Fram J Oggevann, NISK 1AK 
Kjell Jacobsen J Kvinesdal, AFK 1AK  

J Egersund, EJFF 2AK  
U Hamresanden, AFK G     

P Myrteigen`s Ricko J Hovden, AFK  2AK 
Kjell Jørgen Steinsholm J Geilo, BJFF 1AK  

J Kvinesdal, AFK 2AK  
J Kvinesdal, AFK 2AK  
J Egersund, EJFF 2AK  
J Egersund, EJFF 2AK  
U Bjåen, NPK Exc. BK, 3BKK     

P Røynåsen`s Ida J Hovden, AFK 1AK 
Ingrid M Bjåen U Skien, Skien JFF  Exc. CHK, 1CHKK, 

CK, 1BTK, BIR     

ES Ravneheia`S Flipp J Sirdalen, RFK 2AK 
Ole Albrekt og  
Olav Egeland 

J Hovden, AFK 1AK 
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U Hamresanden, AFK  Exc. BK, 3BKK, CK, 

3BHK  
U Hægebostad, VAJFF Exc. BK, 2BKK     

P Halsenuten's BF Nipa J Hovden, AFK  1VK semi 
Olav Schrøder /  
Ingrid M. Bjåen 

J Hovden, AFK  1VK finale  

 
U Hamresanden, AFK VG BK, 4BKK     

ES Berkjestølen`s Allè J Ringebu, NESK  1VK m/Cacit 
Pål Friis 

   

    

ES Hågakollen`s  
Son of Sam 

J Hovden, AFK 1VK finale 

Robert Colbjørnsen J Hamar, HedOpp  4VK  
U Hadeland, RFHK  Exc. CHK, 1CHKK, 

CK, 3BHK     

KV Viljetun`s CFD 
Hunter 

U U Bø i Telemark VG BK, 4BKK 

Nina Helene Helle U U Kristiansand, NKK  Exc. BK, 1BKK  
U U Hamresanden, AFK VG BK, 1BKK  
U U Rogaland, RFK  Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK  
U U Rogaland, NKK  Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BHK, Cacib     
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OPPNÅDDE RESULTATER 2019 
    

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   

    

KV Bergjordet s KLN 
Lilja 

J Hovden, AFK 1UK 

Lisbeth Reinertsen U Skien, Skien JFF Exc. BK, 2BKK, CK, 
Res.Cert, 2BTK     

IS Rubestølen s Mari J Rjukan, TFK 2UK 
Gustav H. Larsen U Hamresanden, AFK Exc. JK, 1JKK, CK, BIR     

ES Hågakollen’s s Kaja J Hovden, AFK 1UK 
Olav Homdal U Hamresanden, AFK G UK     

ES Hågakollen’s s Ferd J Rjukan, TFK 2UK 
Robert Colbjørnsen J Hovden, AFK 2UK  

U Sande, BJFF Exc. JK, 1JKK     

ES Hågakollen’s s  
Son of Sam 

J Østfold, ØFK 1VK m/CK 

Robert Colbjørnsen U Sande, BJFF Exc. CH, 1CHH, CK, 
1BHK, BIR     

IS Ika av Snarum  J Hovden, AFK 2UK 
Kjell Jacobsen U Skisland, NISK Exc. UK, 3UKK     

IS Imingen’s Fram J Kvinesdal, AFK 2AK 
Kjell Jacobsen J Egersund, NISK 1AK  

U Skisland, NISK G BK     
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GS Vårbergets Della J Kvinesdal, AFK 1AK 
Thor Harald Foss J Hovden, AFK 2AK  

J Hovden, AFK 2AK  
J Nesheia, AFK 2AK  
U Hamresanden, AFK Exc. BK, 2BKK     

ES Huscetina’s Evi  J Sirdal, RFK 1VK 
Inger Lise Walle J Kvinesdal, AFK 1AK  

J Kvinesdal, AFK 2AK  
U Hamresanden, AFK VG BK     

GS Bjørklitoppen’s Dino J Kvinesdal, AFK 3AK 
Bernt Qvarstein U Hamresanden, AFK VG BK, 1BKK     

IS Skarvdalen’s 
Take It Easy 

J Rjukan, TFK 2UK 

Tore Foss J Rjukan, TFK 1UK  
J Sirdal, RFK 2AK  
U Skisland, NISK Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 1BTK, BIM     

IS Tintoramas TR Arko J Hovden, AFK 1VK kval 
 Tore Foss J Nesheia, AFK 2VK  

U Skisland, NISK Exc. VK, 1VKK, CK 
P Østagløtten's Janka J Rjukan, TFK 2VK kval 
Åsmund Hamre J Rjukan, TFK 1VK kval  

J Hovden, AFK 1VK m/CK  
J Mjølfjell, VFK 3VK     

GS Langsifjellets  
Tattico Diego 

J Sirdal, RFK 1VK m/CK 

 Gunn Ingebretsen 
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P Halsenuten's BF Nipa J Hovden, AFK 1VK finale 
Olav Schrøder /  
Ingrid M. Bjåen 

J Kvinesdal, AFK 2AK 

    

P Gaya av Vor-Point J Hovden, AFK 2VK m/CK kval 
 Samuel Larsen U Hamresanden, AFK Exc. BK, 2BKK, CK, 

Cert, 2BTK     

ES Storåens Daisy  U Hamresanden, AFK Exc. VK, 1VKK, CK, 
Cert, 1BTK, BIM 

Olav Egeland 
   

    

ES Ravneheias Flipp J Rjukan, TFK 3AK 
Ole Albrekt og  
Olav Egeland 

U Hamresanden, AFK Exc. BK, 1BKK, CK, 
Cert, 1BHK, BIR     

GS Trollfuglen Te  
Black Chili 

J Forus, RFK 2UK 

Kjetil Urdal J Forus, RFK 1UK  
J Ålbæk, SJD Danamrk 1UK  
U Hamresanden, AFK BIM VALP     

KLM F-Kompis 
Marianne Høglund 

J Vestfold, VFK 3UK 

 
J Vestfold, VFK 3UK  
J Vestfold, VFK 3UK  
J Vestfold, VFK 2UK  
J Vestfold, VFK 3UK  
J Falkøping, Sverige 2UK  
J Falkøping, Sverige 1UK  
U Vårgårda, Sverige 1 pr. valp m/ HP  

best valp 6-9 
månder 
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OPPNÅDDE RESULTATER 2020 
    

Rase, Hundens navn 
 

Sted/arrangør Resultat 
Eier 

   
    

IS Lyngtrollas SN Marve J Rjukan, TFK 3UK 
Trond G Fjermeros J Vestfold, Vestfold FK 1UK  

J Vestfold, Vestfold FK 2UK  
U Skisland, NISK avd 4 Exc. JK, 1JKK     

IS Ika av Snarum  J Sirdal, RFK 2AK 
Kjell Jacobsen J Hovden, AFK 2AK  

J Vestfold, Vestfold FK 2AK  
J Egersund, NISK 2AK  
U Skisland, NISK avd 4 VG BK     

IS Skarvdalen’s  
Take It Easy 

J Egersund, EJFF 2AK 

Tore Foss J Egersund, EJFF 1AK  
U Skisland, NISK avd 4 Exc. BK, 1BKK, CK, 

Cert, 2BTK     

GS Bjørklitoppen’s Dino J Oggevatn, NISK 2AK 
Bernt Quarstein 

   

    

P Halsenutens WI Des’ 
Vingle 

J Hovden, AFK 2AK 

Kjetil og Inger Lise 
Kirkhus 
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GS Svartskårets Han 
Solo 

J Hovden, AFK 1AK 

Tom Olsen 
   

    

GS Trollfuglens Te  
Black Chili 

A Stavanger, RFK 1UK apport 

Kjetil Urdal A Stavanger, RFK 3UK apport  
J Rjukan, RFK 3UK  
J Danmark, DSJ 1UK  
J Egersund, EJFF 2AK     

ES Tico av Frydentopp J Hovden, AFK 1UK 
Håkon Bergan 

   

    

KLM Skrämmens F 
Kompis 

A Buhol, NVK 
Oslo/Akershus 

2x1AK apport 

Marianne Höglund A Gjerstad, NMLK 
Agder/Telemark 

2x1AK apport 

 
A Holleia, NVK Buskerud 1AK apport  
J Hovden, AFK 3AK  
J Skogsbygda, 

Bretonklubben 
2AK 

 
J Vestfold, Vestfold 

FHK(VFK) 
3AK 

 
J Vestfold, VFK 2AK  
J Vestfold, VFK 2AK  
J Egersund, EJFF 3AK  
J Egersund, EJFF 3AK 
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Champions  

 
Hunder som har oppnådd championat-tittel i løpet av det siste tiåret. 
 
Hundens navn   Far – Mor   Hundens eier 
 
Engelsk setter 
NJCH Østheia’s Eend Jagter Sletthallens Cash –    Petter  
    Østheia's Out O' Touch  Elvestad 
NJCH Totti    Berkjestølen`s Zorro -  Oddmund  
    Evi    Sordal 
NUCH Rona’s Yr   Gallok’s Kustus –  Kjell  
    Sørheia's Niva   Jacobsen 
NUCH Sandlona’s Philippa Ramp –    Kjell  
    Risefjellets Mina  A. Andersen 
NUCH Emil   Leik –    Randi  
    Sørheia's Kapt-toya  K. Larsen 
NJCH Travis   Vigdaætta's Yarrazzo –  Robert  
    Evi    Colbjørnsen 
NUCH NJCH    Sam –    Robert  
Hågakollens Son of Sam  Tøttadalen's Kaisa  Colbjørnsen 
NJCH Berkjestølen's Yara Østkysten’s Vito –   Jan  
    Berkjestølen's Kaisa Krabat Telhaug 
NJCH Berkjestølen`s Allé Totti -    Pål Friis 
    Berkjestølen`s Chess  
NUCH Ravneheias Flipp  Berkjestølen`s Zorro–   Ole Albrekt og  
    Storåens Daisy   Olav Egeland 
  
Pointer 
NUCH Ottorino`s B Troll Red Taps Luis Figo –   Torfinn  
    Ottorino`s Anna  Lyngroth 
NUCH Lytingfjellet’s F Tell Ottorino`s B Troll –   Torfinn  
    Lytingfjellet’s E’ E Tøffa  Lyngroth 
NUCH Lytingfjellet’s F Tell Ottorino`s B Troll –   Olav Schrøder 
    Lytingfjellet’s E’ E Tøffa   
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NUCH NJCH    Jutevatnets Makker –   Helge  
Østagløtten’s Mattis  Østagløtten’s Rosa Montana Qvarstein 
NUCH Røynåsen’s Ida  Daxoronjas Basso –   Ingrid M. 
    Lulu’ Del Frangio  Bjåen 
NUCH Gaya av Vor-Point Barentsvidda’s C Donald – Samuel  
    Trulte Av Vor-point  Larsen 
    
 
Korthåret Vorsteh 
NUCH NJ(K)CH    Fjäderfinnarens Blues –  Lisbeth  
Haugtun’s Ffb Frøken Kalla Haugtun's Dpb Fri  Reinertsen 
 
Gordon setter 
NUCH NJCH NJ(K)CH   Finnvola's Kid –   Kristin og  
Trixie     Oda av Nassa   Eskild Bothner 
NJCH    Dovrefjellet's Lucky –  Gunn  
Langsifjellet’s Tattico Diego Krutrøykens Missan   S. Ingebretsen 
 
Irsk setter 
NUCH Sagåsen’s Obelix  D-kompis Av Kjerringholm–  Gustav H.  
    Båtshaugen's Sigga  Larsen 
NUCH Guri Malla’s W-Ask Kastellhagen's Abenny –  Thomas  
    Guri Malla's Thea Sookie Pettersen 
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Ringrevene – tidligere nevnt, men ikke glemt! 

Det er jo alltid noen som gjør en innsats år etter år, og som gjør seg markert 
på ett eller flere vis. Det er jo litt vanskelig å vite hvor «streken» skal gå, 
hvem skal med og hvem skal ikke med? Via de foregående bøkene til Agder 
Fuglehundklubb har det dukket opp noen personer som fortsatt holder stand. 
Dette er personer som tidligere er nevnt, men ikke glemt, og som har vært 
aktive hele eller deler av det siste tiåret.  

 

Olav Schrøder 

Olav har alltid vært en veldig inkluderende fuglehundmann. Flere kan takke 
ham for gode råd og støtte opp igjennom årene. Selv høstet han informasjon 
av Sigbjørn og Liv Wenche Messel. Det har vært pointer som har lagt Olav sitt 
hjerte nærmest, og han har flere meritter både på jaktprøve og i 
utstillingsringen.  

Olav Schrøder trives godt i fjellene rundt Bjåen. 
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Fra 2010 til 2020 har Olav hatt to kull på kennel Lytingfjellet. Ett på 
Lytingfjellet’s Flicka som han oppnådde utstillingschampionat på, og ett kull 
på Halsenuten’s Nipa. Nipa hadde allerede 21 jaktchampionatpoeng før fylte 
tre år. I tillegg til å være oppdretter, prøvedeltaker og stille hund på utstilling, 
er Olav jaktprøvedommer. Han har siste del av tiåret satt som leder av 
klubbens dommerutvalg, og har ved flere anledninger deltatt på 
dommerkonferansen i regi av Fuglehundklubbenes Forbund og sentralt 
dommerutvalg. Han har vært med i mange prøvekomiteer, stilt opp som NKK-
representant, og har flere ganger vært instruktør på treningssamlingen til 
klubben. Han har flere ganger vært sensor på Kongsvold. Olav har gullmerke i 
Norsk Pointerklub, og de siste 25 årene har han stilt opp som dommer på 
hver eneste høstprøve på Hovden i regi av Agder Fuglehundklubb. 

 

Kjell Jacobsen  

Det er ikke lenge til denne 
mannen har sitt eget 
jubileum i Agder 
Fuglehundklubb. Kjell har 
snart vært medlem i 50 år, 
og hele veien har han hatt 
et eller annet form for 
verv. Han har utdannet seg   
som jaktprøvedommer, og 
hatt flere valpekull under 
kennel Rona. Kjell har også 
vært en premiesanker av 
rang, og er det enda. Noen vil også påstå at han er tidenes mestvinnende 
medlem gjennom tidene med 160 premier på 17 forskjellige hunder. 

Det siste tiåret har Kjell oppnådd utstillingschampionat på Rona’s Yr. De 
øvrige hundene som har vært i hans eie har blitt premiert på jaktprøver i flere 
anledninger, og på variert underlag. Per i dag er det irsk setter Ika av Snarum 

Kjell Jacobsen og Imingens Al Fram. 
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som han starter. I tillegg til å starte på jaktprøve har Kjell stilt opp som 
jaktprøvedommer og NKK-representant på flere prøver. Han har ved flere 
anledninger holdt kurs i regi av klubben, stilt opp for apportbevisprøve, vært 
medlem av styret, representert klubben på Fuglehundtinget, og vært en 
dedikert pokalforvalter. Kjell ble tildelt æresmedlemskap i 2012 for sin 
iherdige innsats for Agder Fuglehundklubb. Selv kommenterer han at det 
bare er vanvittig moro å være engasjert.  

 
Bernt Hansen 

Det var Bernt som jeg først ble kjent 
med i Agder Fuglehundklubb. Han 
klippet og stelt min hund før utstilling, 
gav meg tips og som fikk meg med på 
kurs. Jeg husker at jeg følte meg som 
verdens beste hundeeier fordi Bernt 
skrøt så av oss, det var moro på både 
kurs og ringtrening når Bernt var 
instruktør. Han var også alltid å finne 
på «Farmen» hver onsdag i flere år. Da 
den røde varebilen kom rullende visste 
jeg at det i alle fall ville være et vennlig 
fjes å snakke med, og han snakket mye 
om Prikken 1, 2 og 3, også Mira da, 
samt hunder han passet for andre. 
Første del av tiåret ledet han 
treningssenteret på «Farmen», og var en trofast primus motor i kiosken 
under utstillingen på Hamresanden. Fra 2010 er det kun Sørheia's Prikken 3, 
etter hans egen Heidarheimens Elias og Sørheia's Silje, som har bodd i Gamle 
Malmvei.  Den startet aldri på jaktprøve, men gjorde det godt i 
utstillingsringen, to ganger CK og to ganger BIM. Bernt har alltid vært positiv 
og innsatsvillig. Det er ikke uten grunn at han er innehaver av klubbens 
gullmerke. 

Bernt Hansen. 
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Randi og Gustav Larsen 

På Fosseland Jakt og Hundesenter er det alltid trivelig å ta turen. Det er nok 
først og fremst hjertevarmen som er grunnen til det. Det var Gustav som var 
initiativtaker til å blåse liv i den gamle skogsfuglprøven i Kvinesdal, og siden 
den ble arrangert igjen i 2016 har det vært et høydepunkt for mange. 
Fosseland er hovedkvarter, og Gustav ordner med terreng, kjentmenn, 
overnatting og bevertning. I tillegg stiller han opp som dommer, både på 
skogsfuglprøven og andre prøver, så sant helsa er på plass. Han har også vært 
instruktør på Agder Fuglehundklubb sin treningssamling, samt i 
prøvekomiteen på Nesheia. 

Randi og Gustav har mange meritter bak seg, men har absolutt ikke kastet inn 
håndkle. I utstillingsringen blir det både EXCELLENT, CK og CACIT. Flere 
utstillingschampioner kommer fra Fosseland, blant andre engelsk setter Emil 
og Sagåsen’s Obelix. Oppdrett er nemlig et annet felt Randi og Gustav er 

Gustav og Sagåsens Obelix i Kvinesdal. 
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engasjert i. Pointerkull, engelsk setterkull, irsk setterkull og vorstehkull har 
hatt sin første tid på Fosseland. Fra siste kull kom Sagåsen’s Arn, som blir 
spennende å følge det neste tiåret.  

Gustav ble tildelt æresmedlemskap i Agder Fuglehundklubb i 2018. 

 

Aage Ellila 

Aage gjør en stor jobb få av oss ser. Han tar vare 
på duene Agder Fuglehundklubb har året rundt, 
og åpner sitt private hjem for alle som vil lufte 
fuglehunden sin. I starten var det forbeholdt 
onsdager, men han har de siste årene åpnet for 
at fuglehundfolk kan komme ved forespørsel. 
Aage har et hjerte for dyrene, og fra valpekullet 
han hadde beholdt ham like godt hele gjengen 
selv. Tre av disse har CK på utstilling. En arena 
Aage også er behjelpelig på. Han har vært en del 
av utstillingskomiteen på Hamresanden i en 
årrekke. Utover dette er han en fremragende 
jeger, og bruker mange timer i skog og li med 
hundene.  

 

Lisbeth Reinertsen 

Lisbeth er klubbens fremste pokalplukker, og 
det er ikke uten grunn. For eksempel er Frøken 
Kalla stilt på apportprøve 14 ganger, og 
ekvipasjen har aldri gått tomhendt hjem noen 
gang. De tok også en 3. plass i NM skog i 2017. 
Hjertet ligger hos vorstehren, og Lisbeth er 
svært aktiv i Norsk Vorstehhund Klubb avdeling 

Aage Ellila. 

Lisbeth Reinhertsen. Lisbeth Reinertsen og Lilja på jakt. 
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Agder. For tiden er det Bergjordet’s KLN Lillja som er å se ved Lisbeth sin side, 
og hun har mange gode meritter å vise til på flere underlag. I tillegg til å være 
apportprøvedommer, har hun holdt kurs for Agder Fuglehundklubb, samt 
vært vara som revisor i en årrekke. Lisbeth er ei dame som inspirerer, og som 
er et enormt forbilde for andre kvinner i sporten.  

 

Jan Telhaug 

Jan er en mann med mange visjoner, og 
en klar plan for avlen. Kennel 
Berkjestølen er kjent for sine engelske 
settere. Derfra er det kommet det vi 
nesten kan regne som kjendis-settere, 
for det er hunder som gjør det skarpt på 
flere arenaer, og som blir snakket om på 
sosiale medier. Avkom fra Berkjestølen’s 
har både vunnet NM og Derbyen. Jan er 
selv en dedikert prøvedeltaker, men 
stiller også opp som dommer. Han har i 
flere år satt i dommerutvalget i Agder 
Fuglehundklubb. 

 

Oddmund Sordal 

Oddmund har mange skarpe prestasjoner å vise til 
med rasen som står ham nærmest, nemlig engelsk 
setteren. Dette kommer kanskje tydelig frem via 
hans engasjement som distriktskontakt for Norsk 
Engelsksetterklubb avdeling Agder. Bakover i 
historien finner vi flere gode meritter av hunder 
som har vært i Oddmund sitt eier. Totti, av eget 
oppdrett, føyde seg i rekken og ble jaktchampion 

Jan og Can-am i Kvinesdal. 

Oddmund og Totti 
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etter å ha vunnet vinnerklassen på Hovden i 2011. Oddmund er en dedikert 
mann som blant annet har bidratt i flere prøvekomiteer, og som har vært 
medlem i styret. Han har tillegg vært en del av dommerutvalget i Agder 
Fuglehundklubb i en årrekke, samt stilt som dommer på flere jaktprøver 
rundt om i Norge. Oddmund var også initiativtaker for VK-pokalen som 
klubbens medlemmer kjenner til i dag, og som blir delt ut ved hvert årsmøte. 

 

Robert Colbjørnsen 

Det er liten tvil om at Robert både har hjerte for sporten og for fuglehund. 
Det gir en egen stemning på jegermiddagen når han forteller om sin kjære De 
Soto, som fikk hele 22 1. VK, 4 av dem med CACIT. De siste tiåret har han 
herjet med Hågakollen’s Son of Sam, som ble utstillingschampion i 2015 og 
jaktchampion i 2017. 

Robert og Hågakollens Son of Sam i Kvinesdal. 
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 I 2013 vant Robert «Klubbens Pokal» til odel og eie grunnet resultater 
oppnådd med Travis som ble jaktchampion i 2015. I tillegg til å være en 
dedikert jaktprøvedeltaker stiller Robert gjerne opp som dommer. Han har 
også i flere sesonger stilt opp som saueaversjonsinstruktør. Robert har 
gullmerket i Agder Fuglehundklubb, og ble i 2014 æresmedlem. 

 

Nøkkelpersoner 

En klubb er også helt avhengig av at nye krefter kommer til, og gjennom de 
siste årene har vi flere som fortjener litt ekstra omtale.  

 

Ingrid Margrethe Bjåen 

Det å skrive om Ingrid går ikke an uten å skrive om Bjåen Turisthytte. Disse to 
følger hverandre helt naturlig. Bjåen turisthytte ligger idyllisk til ved Breivatn 
helt på grensen til Telemark, øverst i Setesdalen.  Her bor familien Bjåen. 

Ingrid Bjåen sammen med Røynåsen’s Ida og Lytingfjellet’s Frekka. 
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Med høyfjellet som nærmeste nabo har jakt, fangst og fiske vært hovedsysler 
i flere generasjoner. Rypejakt har vært en sentral del av jakten, og behovet 
for fuglehund meldte seg. Etter en noe skuddredd engelsk setter falt valget 
på pointer, og Bjørkollens Reisa flyttet inn.  

Etter studier, bosatte Ingrid seg på gården, og har blitt svært aktiv i familiens 
drift sammen med lillesøsteren Svanhild. 

Det har vært flere pointere siden det startet. Ørntua’s Bølla ble hentet fra 
Rune Hoholm i Sørreisa våren 2008. Samme år flyttet en hertafarget tispe 
med navn Lytingfjellet’s Frekka fra Ubergsmoen og oppdretter Olav Schrøder, 
inn til Ingrid. Senere kom også Røynåsen’s Ida fra Evje og Martin Røynås. 
Flere hunder har vært innom på korte eller lengre opphold. Felles for dem 
alle er at det alltid har vært en god og varm sofa å sove i hos Ingrid. For her er 
hjerterommet stort.  

Hennes første jaktprøvepremie fikk hun sammen med Reisa da de oppnådde 
3. AK. Det har siden den gang blitt en rekke premieringer på egne og andres 
hunder. Bølla har flere premier i AK, Frekka har 1.AK, BIR på utstilling og 
elitehund i NPK. Ida har oppnådd 1.AK og flere fremragende resultater i 
utstillingsringen. I 2016 på Vestlandske Fuglehundklubbs fuglehund festival 
var kritikken fra dommer Niels Brandstrup kort og konsis «Stilig hund». 
Duoen ble tildelt Excellent, 1BKK, CK, BIR deres tredje Cert og dermed Norsk 
Utstillingschampion. Ida er også elitehund i NPK. 

Sammen med Svanhild er de innehaver av Kennel Halsenutens. Oppkalt etter 
fjellet som ruver over terrenget bak barndomshjemmet.  

Første kullet kom i 2015 og var på Lytingfjellets Frekka i kombinasjon med 
Jutevatnets Birk. Ni valper valper ble født, hvor flere har bemerket seg sterkt 
på prøver og i avl. Fire har oppnådd minimum 1.AK. Halsenutens BF Wille 
vant Sør-Norsk Unghundmesterskap i 2017, og er far til Halsenutens andre 
kull. Da i kombinasjon med Røynåsen’s Ida. Ti valper ble født i 2018. Her har 
to blitt premiert på apportprøve til 1.UK og 1.AK, samt en BIM på utstilling. 

Ingrid har i tillegg til å være aktiv deltaker på prøver, over flere år vært 
prøveleder eller i prøvekomiteen for Hovdenprøvene. Når hun ikke er i 
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komiteen hjelper hun gjerne til med tips og info til de komiteene som måtte 
trenge. De siste årene har Ingrid vært prøveleder for Sør-Norsk 
Unghundmesterskap. Hun har hatt tre år i komiteen for Norsk Derby, og vært 
i komiteen for Arctic Cup i Alta. I tillegg til å være svært aktiv i AFK har hun 
vært distriktskontrakt for Norsk Pointerklub Agder og Telemark. 

Det gule huset i enden av veien har blitt et knutepunkt for alle oss som driver 
aktivt med fuglehund. I mange år har Bjåen stått sentralt i alle Agder 
Fuglehundklubb sine jaktprøver på Hovden. Både det å huse prøvekomite, 
dommere, deltakere og det å koordinere terrengene vi disponerer. Første 
leilighet i første etasje er fast til sekretariatet, og rutinene er godt 
innarbeidet. I Nipasalen serveres kortreiste kulinariske retter sammen med 
en god historie forankret i fortiden, og til og med på kjøkkenet er det ikke 
overraskende å finne Ingrid.  

Det er ingen overdrivelse å si at hele fuglehund-Norge kjenner til Ingrid. Hun 
er en bauta, et forbilde og en person det er utrolig lett å bli glad i. Hun er 
Bjåen. 

 

Kjetil Kirkhus 

I 2011 meldte det seg inn en kar som skulle ha stor betydning for klubbens 
videre aktivitet. Kjetil Kirkhus ble først bemerket som eieren av den røde 
gordon setteren, Storm. Han ble raskt fascinert av både fuglehund og alt som 
hadde med fuglehund å gjøre. I 2013 var han med i utstillingskomiteen på 
Hamresanden, og i 2014 tok han ansvaret som utstillingsleder på egen kappe. 
Siden har han hold stillingen, og i tillegg avhold utstillingstreninger i forkant 
av utstillingen. I 2015 var Kjetil med i prøvekomiteen på Hovden II, og videre 
har det vært sjelden å se en jaktprøve han ikke har en finger med i spillet på. 
Enten som prøveleder, eller kom medlem av komiteen. Kjetil tok også 
ansvaret for å revurdere jaktprøvehåndboken til klubben, slik at jaktprøvene 
skulle være av en viss kvalitet, samt at det skulle være enklere for 
jaktprøveledere å avholde prøve.  
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I 2016 gikk han inn i styret. Siden har Kjetil vært involvert i det aller meste, og 
han satt blant annet i spissen for å kjøre Sør-Norsk unghundmesterskap som  

en egen UK-helg. En svært dedikert mann, som brenner for 
fuglehundklubben, og som gjerne bruker fritiden sin for å hjelpe andre. Kjetil 
var en av initiativtakerne til å sende live-oppdatering fra Sør-Norsk 
unghundmesterskap, og siden VK-finaler fra klubbens jaktprøver. Han er også 
ofte den som klubben sender ut i nettopp det ærende.  

Til tross for sitt enorme engasjement i det administrative har han også fått 
stilt litt hund. Han oppnådde sin første premie sammen med Storm, og videre 
sanket han premier sammen med pointeren Sagåsen’s Vippa. De siste årene 
har han herjet sammen med engelsk setter Huscetina’s Evi. Sammen med Evi 
oppnådde han 1. VK, og med det var det siste kravet for å bli 

Kjetil Kirkhus sammen med ES Huscetina’s Evi og Halsenuten’s WI Des’ Vingle. 
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jaktprøvedommer oppnådd. Et eventyr som enda ikke er påstartet, kun 
forespurt.  

I 2018 hentet han hjem pointeren Halsenuten’s WI Des’Vingle. 

 

Odd Rune Valle 

Da disposisjonen til 
denne boken ble 
kjent for styret var 
det en person som 
protesterte. Hans 
eget navn stod 
nemlig på listen over 
nøkkelpersoner. Noe 
han helt bestemt 
mente at han ikke 
var, og noe alle 
andre mente han 
var. Alle argumenter 
han kom med imot 
forsterket egentlig 
bare avgjørelsen om 
at han skulle være 
der. Odd Rune er 
kanskje ikke den vi 
ser mest på 
jaktprøver og 
utstillinger, men han 
holder i mange 
tråder som er viktig for denne klubben. Han har alltid vært glad i friluftsliv, 
kano og telting. Reinsdyrjakt og støkkjakt på fugl begynte han med for 20 år 
siden, og etter en jakttur høsten 2004 med orrfugl som trøkket noe voldsomt 

Odd Rune Valle sammen med Langsifjellet's Nea. 
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ble tanken om fuglehund plantet. Odd Rune arbeidet med Oddmund Sordal, 
og disse to snakket stadig litt om jakt. Odd Rune nevnte denne jaktturen, og 
at det måtte være artig å jakte med hund. Oddmund Sordal var ikke sein om 
rekruteringen, og allerede på nyåret i 2005 spurte han Odd Rune om han ville 
ha ei to år gammel engelsk setter tispe på fôr, så kunne han se hvordan det 
var å ha fuglehund. Nellie ble etter hvert i Odd Rune sitt eie, og hun var 99 
prosent jakthund. Jaktprøve var ikke noe Odd Rune vektla. Han stilte likevel 
for gøy på en høstprøve og to vinterprøver. I 2011 fikk han og Nellie 2. AK på 
Hovden. Nellie døde i 2017, 14 år gammel. 

Odd Rune meldte seg inn i Agder Fuglehundklubb fordi han hadde lyst til å 
være en del av miljøet, og siden han hadde fuglehund var det naturlig for 
ham. I tillegg var treningssamlingen på Bjåen forbeholdt medlemmer, så da 
var det bare å melde seg inn. Han kjøpt også en ny engelsk setter av Kjell A. 
Andersen våren 2011. Målet var klart, nå skulle han lykkes i 
fuglehundsporten. En del 2. AK og noen utstillingsresultater ble det med 
Nemi, men hun ble kjent for egenrådigheten hennes. Det var ikke sjeldent 
Odd Rune fikk høre kommentarer som "Nemi jakter i anvist retning, men ikke 
i anvist terreng", "når du ser, jeg mener hvis du ser Nemi, får du kalle henne 
inn", og "kan ikke dømme en hund jeg ikke har sett i hele slippet". Det var 
nesten så Odd Rune gav opp. I 2013 gikk han inn i styret som styremedlem 
med web-ansvar. Siden har han tatt godt vare på nettsiden, og han har stått i 
fronten for å gjøre Agder Fuglehundklubb digital på alvor. Blant annet fikk 
han scannet og publisert tidligere jubileumsbøker, og han stod også i fronten 
for tre oppgraderinger av hjemmesiden. I 2019 gav han ansvaret for klubbens 
hjemmeside videre, men tok selv på seg ansvaret som sekretær. Han har også 
arrangert treningssamlingen på Bjåen hvert år siden 2014. 

I 2020 ble lysten på ny fuglehund så stor at han begynte å se seg om etter 
valp. Han vurderte både gordon, irsk og engelsk setter. Dessverre ble det mye 
stang ut, tisper som gikk tomme og valper som døde. Odd Rune fikk 
sistevalget på irsk settertispe hos Thor Bernhard Sagland. Han var redd det 
ble litt mye «møllers tran», men valgte å ta sjansen, og nå er Langsifjellet’s 
Nea på plass.  
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Pål Friis  

Siden 19. februar 2014 har 
Agder Fuglehundklubb 
hatt sammen mann til å 
styre skuta. Da ble nemlig 
Pål Friis valgt inn som 
leder av klubben, og siden 
har han blitt i posisjonen. 
En folkelig mann, som 
gjerne også underholder 
med sang på klubbens 
arrangement. Pål er en 
saklig og engasjert leder. 
Han lar alltid styret få 
uttrykke sin mening, og er 
ikke redd en god 
diskusjon. Han er også 
svært samfunnsengasjert, 
og har ved flere 
anledninger klart å ytre 
klubbens samlede mening 
på papir.  

Pål er ofte å se på samtlige prøver rundt om i landet sammen med engelsk 
setter Berkjestølen’s Allé. Ikke nødvendigvis som en konkurrerende ekvipasje. 
Pål er nemlig også en svært dedikert jaktprøvedommer. Siden han ble 
utdannet i 2001, så har han nok hatt godt over 300 dommerdøgn. Det er bare 
å bøye seg i støvet. Er det dommermangel er det alltid Pål som trekker sin 
egen hund til fordel for at andre skal kunne få muligheten til å vise sine 
jakthundhåp.  

Heldigvis har han fått stille Allè noe de siste ti årene, og det har det vært stor 
suksess over. Sammen har de oppnådd flere premieringer, blant annet CK og 
BIR på utstilling, og hele seiersrekken på jaktprøve. Flere 1. UK som utløste 

Pål Friis. 
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deltakelse i høystatusløp, videre oppnådde ekvipasjen 1. AK vinteren 2013. 
Med VK-billetten i boks har de siden blitt tildelt flere premieringer i denne 
klassen. August 2018 oppnådde Pål og Allé 1. VK finale med CACIT på 
Ringebuprøven som holdes langs Friisvegen. Med dette kunne Berkjestølen’s 
Allé titulere seg med tittelen Norsk Jaktchampion. 

I 2020 hentet Pål hjem et nytt stjernehåp, Berkjestølen’s Arami. 

En annen arena Pål engasjerer seg på er klubbens treningssenter, Fjeldal. 
Stort sett stiller han opp hver onsdag gjennom hele sommeren. Både for å 
trene hund, men også for å hilse på nye og gamle kjenninger.  

Tidligere har Pål bodd 15 år i Nord-Norge, og han er sterkt knyttet til 
landsdelen. Han dømmer og deltar jevnlig på prøver nordpå. Han har jaktet i 
Finnmark i 42 år. Jergul Fjellstue, 4 mil fra Karasjok er hans hovedbase. 

 

Olav Homdal 

Hvis Olav skal beskrives med tre ord må det bli snill, rettferdig og med en 
enorm dugnadsånd. Allerede som 14-åring stod elgjakt høyt i kurs, som for 
mange andre fra indre Agder. Den første hunden ble en drever på starten av 
90-tallet. Slik ble også rådyrjakt et faktum. Den første fuglehunden ble kjøpt i 
2002. Sørheias Cito fra Nils Åge Brekke. Cito var etter Sørheias Silje og 
Topdalens Pluto til Jan Evensen. Til tross for meritterte foreldre ble ikke Cito 
startet på noen jaktprøve, men han la grunnlaget for at Olav siden den gang 
har hatt fokuset på settere og fuglejakt. Sammen med Cito kom 
medlemskapet i Agder Fuglehundklubb, og Olav har hele veien vært et 
engasjert medlem. Han deltok på utstillinger, treningssamlinger og 
dressurkurs før han ble aktiv på jaktprøver.  

Den første jaktprøvepremien kom i 2012 med gordon setter Svartskåras Black 
Hunter. 3 premie i unghundklassen på Tjølling JF sin lavlandsprøve.  
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Siden kom engelsk 
setter Hågakollen’s 
Eros i Olav sitt eie, og 
sammen skulle de 
oppnå både 1. UK og 
1. AK på både lavland 
og skog. Yngve 
Kleppang, som har 
kennel Hågakollen, 
brukte Eros på ei 
parring med sin egen 
Hågakollen’s Gaiza. 
Fra det valpekullet 
som ble født i 2017 
fikk Olav 
Hågakollen’s Kaja. 
Hun har allerede 
oppnådd en 3. 
premie og en 1. 
premie i 
unghundklassen.  

Siden 2012 har Olav 
hatt et styreverv som 
kasserer. Han har 
gjort det enklere for 
prøvekomiteene å ha en 
oversikt på 
regnskapet ved å utforme en regnskapsmal, og han har også selv vært i flere 
prøvekomiteer. Til stadighet setter han andre hunder og eiere fremfor seg 
selv og sitt. Det kommer alltid et velformulert og gjennomtenkt svar fra Olav. 
Dog på dialekt.   

 

Olav Homdal. 
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Samuel Larsen 

Samuel har hatt flere 
posisjoner i Agder 
Fuglehundklubb det 
siste tiåret. Han har 
både vært styreleder, 
medlem i styret, 
prøveleder for flere 
jaktprøver, 
aversjonsinstruktør på 
sau og medlem av 
dommerutvalget. Han 
ble autorisert dommer 
i 2016, og har siden 
dømt mange 
jaktprøver på alle 
underlag. 

Interessen for jakt har 
alltid vært der. 
Foreldrene drev med 
rottweilere, men 
Samuel sin eldre bror 
skaffet seg beagel. 
Broren kjørte moped, og Samuel satt bakpå. Hunden løp etter mopeden når 
de skulle på jakt. Brødrene jaktet så ofte de kunne, og skolen måtte noen 
ganger «vike» for timer i skogen. Samuel kjøpte senere selv en dunker som 
fikk navnet Raija, og selv om det ble mye harejakt, vokste en fascinasjon for 
fuglejakt med stående fuglehund. Samuel var ofte med en kamerat, Per Åge 
Sjøberg, på fuglejakt med hundene hans, og det var også der den første 
fuglehunden kom fra. Vindmarkas Jaro var et resultat av en tjuvparring 
mellom en gordon setter og en engelsk setter. Han tegnet ifølge Samuel til å 

Samuel Larsen. 
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bli et råskinn av en jakthund, men dessverre ble ikke Jaro eldre enn to år 
gammel. 

Samuel var uten fuglehund ett år, og det var ett år for mye. Etter noen runder 
på hvilken rase det skulle bli falt valget på pointer. Enda han var mest kjent 
med engelsk setter. At det ble pointer har ikke Samuel angret ett sekund på, 
og han uttaler at det er den rasen som ligger hjertet hans nærmest. I 2002 
hentet Samuel derfor hjem Tuva fra Jan Inge Røe på Rena. Tuva ble elitehund 
i Norsk Pointerklubb, men Samuel syntes ikke det var nok med en pointer, så 
han kjøpte Lytingfjellet’s Ebbe i 2004 av Olav Schrøder. Ebbe hadde en 
premieringsprosent på hele 58 prosent i åpen klasse. Dette til tross for at han 
brakk venstre frembein som valp. I 2009 fikk Tuva et kull, hvor Samuel behold 
en valp selv, Gnista. Gnista startet showet med en 3. premie i 
unghundklassen, og videre oppnådde hun 2 x 2. AK, 1. AK og 4. VK. Hun ble 
også elitehund i Norsk Pointerklubb. I 2014 kjøpte Samuel Gaia av Vor-point, 
ei tispe som har premie både i unghundklassen, åpen klasse og vinnerklassen. 
I 2019 ble hun også norsk utstillingschampion, og i desember 2020 fikk Gaia ti 
valper.  

Samuel og kona Elisabet har to barn, og driver kennel Renleåsen. Elisabet på 
sin side driver med engelsk setter, og det var sammen med engelsk setter 
Berkjestølen’s Tarzan at Samuel vant Sør-Norsk Unghundmesterskap i 2018. 
Som første fra Agder Fuglehundklubb.  
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Styret de siste ti årene 

2010 

Leder: Bjørn Tjøstolvsen 

Nestleder: Samuel Larsen 

Kasserer: Marit Skårdal 

Sekretær og webansvarlig: Alexander Ellila 

Styremedlem: Kristian Tveit 

Varamedlem: Aage Ellila 

Varamedlem: Nora Brekke 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Per Gonsholt 

Materialforvalter: Oddmund Sordal og Einar Røsnes 

Pokalforvalter: Kjell Jacobsen 

Valgkomite: Solveig Gonsholt, Bjørn Tjøstolvsen og Aage Ellila 

2011 

Leder: Sebastian Sjøberg 

Nestleder: Samuel Larsen 

Kasserer: Marit Skårdal 

Sekretær og webansvarlig: Leif Harald Walle 

Styremedlem: Asbjørn Ribe 

Varamedlem: Håkon Gerhardsen 

Varamedlem: Ingrid M. Bjåen 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Per Gonsholt 
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Materialforvalter: Oddmund Sordal 

Pokalforvalter: Kjell Jacobsen 

Valgkomite: Solveig Gonsholt, Olav Schrøder og Bernt Hansen. 

2012 

Leder: Samuel Larsen 

Nestleder: Espen Ose 

Kasserer: Olav Homdal 

Sekretær og webansvarlig: Olav Schrøder 

Styremedlem: Asbjørn Ribe 

Varamedlem: Bjarne Hillesund 

Varamedlem: Ingrid M Bjåen 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Per Gonsholt 

Materialforvalter: Sebastian Sjøberg og Samuel Larsen. 

Pokalforvalter: Kjell Jacobsen 

Valgkomite: Bård Køber, Randi Larsen og Bernt Hansen 

2013 

Leder: Samuel Larsen 

Nestleder: Espen Ose 

Kasserer: Olav Homdal 

Sekretær: Kristin Bothner 

Styremedlem og webansvarlig: Odd Rune Valle 

Varamedlem: Arnt Corneliussen 
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Varamedlem: Rune Ingebretsen 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Lisbeth Reinertsen 

Materialforvalter: Sebastian Sjøberg. 

Pokalforvalter: Kjell Jacobsen 

Valgkomite: Arnt Corneliussen, Randi Larsen og Bernt Hansen 

2014 

Leder: Pål Friis 

Nestleder: Kjell Jacobsen 

Sekretær: Kristin Botner 

Kasserer: Olav Homdal 

Webansvarlig: Odd Rune Valle 

Varamedlem: Solveig Gonsholt 

Varamedlem: Einar Røsnes 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Lisbeth Reinertsen 

Materialforvalter: Helge Quarstein 

Pokalforvalter: Kjell Jacobsen 

Valgkomite: Arnt Corneliussen, Helge Quarstein, Bernt Hansen og Rune 
Ingebretsen. 

2015 

Leder: Pål Friis 

Nestleder: Kjell Jacobsen 

Sekretær: Kristin Botner 
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Kasserer: Olav Homdal 

Webansvarlig: Odd Rune Valle 

Varamedlem: Solveig Gonsholt 

Varamedlem: Einar Røsnes 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Lisbeth Reinertsen 

Materialforvalter: Helge Quarstein 

Pokalforvalter: Kjell Jacobsen 

Valgkomite: Arnt Corneliussen, Helge Quarstein, Bernt Hansen og Rune 
Ingebretsen. 

2016 

Leder: Pål Friis 

Nestleder: Kjell Jacobsen 

Sekretær: Kristin Botner 

Kasserer: Olav Homdal 

Webansvarlig: Odd Rune Valle 

Varamedlem: Rikke Andrine Næss 

Varamedlem: Kjetil Kirkhus 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Lisbeth Reinertsen 

Materialforvalter: Helge Quarstein 

Pokalforvalter: Kjell Jacobsen 

Valgkomite: Samuel Larsen, Helge Quarstein, Bernt Hansen og Rune 
Ingebretsen. 

2017 
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Leder: Pål Friis 

Nestleder: Rikke Andrine Næss 

Sekretær: Kristin Botner (trakk seg i løpet av året) 

Kasserer: Olav Homdal 

Webansvarlig: Odd Rune Valle 

Varamedlem: John Isaksen (ble styremedlem da Kristin trakk seg) 

Varamedlem/Facebook: Kjetil Kirkhus 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Lisbeth Reinertsen 

Materialforvalter: Helge Quarstein 

Pokalforvalter: Kjell Jacobsen 

Valgkomite: Samuel Larsen, Helge Quarstein, Rune Ingebretsen og Nora 
Brekke. 

2018 

Leder: Pål Friis 

Nestleder/Facebook: Kjetil Kirkhus 

Sekretær: John Isaksen 

Kasserer: Olav Homdal 

Webansvarlig: Odd Rune Valle 

Varamedlem: Inger Britt Foss 

Varamedlem: Inger Lise Walle 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Lisbeth Reinertsen 

Materialforvalter: Helge Quarstein 
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Pokalforvalter: Kjell Jacobsen 

Valgkomite: Bernt Quarstein, Rune Ingebretsen og Nora Brekke og Steffen 
Malmo. 

2019 

Leder: Pål Friis 

Nestleder/Facebook: Kjetil Kirkhus 

Sekretær: John Isaksen 

Kasserer: Olav Homdal 

Webansvarlig: Odd Rune Valle 

Varamedlem: Inger Britt Foss 

Varamedlem: Inger Lise Walle 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Lisbeth Reinertsen 

Materialforvalter: Helge Quarstein 

Pokalforvalter: Kjell Jacobsen 

Valgkomite: Bernt Quarstein, Rune Ingebretsen og Nora Brekke og Steffen 
Malmo. 

2020 

Leder: Pål Friis 

Nestleder/Facebook: Kjetil Kirkhus 

Sekretær: Odd Rune Valle 

Kasserer: Olav Homdal 

Webansvarlig: Inger Britt Foss 

Varamedlem: Tom Olsen 
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Varamedlem: Inger Lise Walle 

Revisor: Nils Jacob Johnsen og Lisbeth Reinertsen 

Materialforvalter: Helge Quarstein 

Pokalforvalter: Kjetil Kirkhus 

Valgkomite: Bernt Quarstein, Rune Ingebretsen og Nora Brekke og Steffen 
Malmo. 

 

Høystatusløp dømt av våre 

Følgende dommere i klubben har dømt høystatusløp de siste ti årene. 
 
2010 
Oddmund Sordal - Unghund Grand Prix, begge dager. 
Robert Colbjørnsen - NM-høyfjell høst, kvalifisering og finale. 
 
2011  
Jan Telhaug - Forus Open finale. 

2012 

Pål Friis – NM høyfjell høst semifinale. 

Oddmund Sordal – Norsk Derby semifinale. 

Olav Schrøder – Norsk Derby finale. 

2013 

Robert Colbjørnsen – NM lavland semifinale. 

Finn Eigil Sødal skulle dømme NM lavland semifinale, men måtte trekke seg 
av helsemessige årsaker. 
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2014 

Robert Colbjørnsen – NM lavland finale. 

2015 

Olav Schrøder – NM lavland finale. 

2016 

Torfinn Lyngroth - NM skog finale.  

Robert Colbjørnsen - NM lag vinter. 

Oddmund Sordal NM lavland seminfinale.  

2017 

Jan Telhaug - NM lag lavland.  

Samuel Larsen - NM lavland semifinale.  

2018 

Olav Schrøder – NM lag høyfjell høst 

2019 

Torfinn Lyngroth – NM lavland semifinale 

Samuel Larsen – NM lavland semifinale 

2020 

Oddmund Sordal – NM lavland finale. 

Pål Friis – NM lavland semifinale. 
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En takk til dommerne  

Fuglehundsporten er helt og holdent avhengig av dommere. Personer som 
kvalifiserer, tar utdanningen, som stiller opp, og som ofte prioriterer andres 
hunder fremfor egne. Dette er mennesker som bruker mangfoldige timer i 
terrenget, og som i løpet av en prøvedag må være med i alle situasjoner 
uansett vær og føre. De skal være skjerpet, hyggelig og rettferdige. 
Jaktprøvedommerne blir både elsket og hatet, kanskje stort sett hatet på feil 
grunnlag, og som et resultat av deltakeres egen skuffelse. En dommer har 
nok opplevd mye rart, og ser nok et bredt spekter av følelse i løpet av en 
prøvedag.  

De fleste omtaler det å være dommer som givende. At det er artig å møte så 
mange mennesker og hunder, og ikke minst se våre firbeinte venner jobbe 
etter naturlige instinkter. Oppleve naturen, se variasjonene på hundene, 
både som individer og rase. Det kollegiale kommer også på bordet. Det å 

Tegning etter hukommelsen av Pål Friis: Ørnefjell. Egil Dåsvatn har 
fuglearbeid, Jan Telhaug dømmer.  
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omgi seg med mennesker som har samme interesse, og det å skape minner 
sammen. 

For det er jo nettopp fuglehund som binder oss alle sammen, både dommere 
og deltakere.  

En stor takk til dere som gang på gang forfordeler deltakere fremfor dere 
selv. Dere som stiller opp med positivitet, og som ønsker at andre skal lykkes.  

Agder Fuglehundklubb har det siste tiåret hatt et engasjert dommerutvalg, og 
fått flere nye dommere. I 2010 var Njål Lundevik og Rune Staddeland klare 
for autorisasjonsprøve på Kongsvold i august, noe de bestod med klar 
margin. Samme år ble det også tatt i bruk en ny utdanningsmodell for 
dommerkandidater, som har vært i bruk siden. Det er ikke hvem som helst 
som kan bli jaktprøvedommer. For å bli kandidat må du ha jaktet med 
stående fuglehund i minst ti år, du skal ha ført egen hund til premie i 
unghundklassen, til 1. premie i åpen klasse, og du skal ha ført en hund til 
premier i vinnerklassen. I tillegg skal du være egnet, og må ha en 
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fuglehundklubb i ryggen. Klubbens dommerutvalg ser på disse kriteriene, og 
forespør eventuelle kandidater. Er man først blitt kandidat så skal det 
nedlegges flere hundre timer som elev, før man kanskje kan prøve på 
Kongsvold I, som må bestås. Likevel er ikke kandidater autoriserte dommere 
før tidligst året etter, hvor da Kongsvold II blir avholdt, og denne 
autorisasjonsprøven blir bestått.  

I 2012 ble det formelt meldt opp tre kandidater til dommerutdanning, og 
håpet var at disse skulle være autorisert høsten 2014. Høsten 2013 besod de 
Kongsvold I, men i 2014 var det bare en av disse tre kandidatene som bestod 
Kongsvold II, og det var Torfinn Lyngroth. Året etter kunne også Samuel 
Larsen motta sin autorisasjon. Det å jobbe frem nye dommerkandidater er en 
av de viktigste oppgavene dommerutvalget har. Hele veien vurderes det 
aktuelle kandidater. Likevel er det ikke alltid aktuelle kandidater blir 
autorisert dommer. Noen faller av på veien av forskjellige grunner. Knut 
Mørk var dog en av dem som stod løpet ut, og som kunne motta sin 
autorisasjon i 2019. 
 
I tillegg til å få frem nye dommere har dommerutvalget en viktig oppgave 
med å opprettholde kontakten mellom klubbens dommere, og 
Fuglehundklubbenes Forbund sitt sentrale dommerutvalg, DU. Før de årlige 
sentrale dommerkonferansene arrangeres lokale møter slik at utsendingene 
møter med mandat fra sin egen klubbs dommergruppe. Dette dreier seg om 
praktiseringsregler der det kan være uklarhet i forståelsen av regelverket. 
Hvert fjerde år er regelverket for stående fuglehunder oppe til revisjon. I 
2018 sendte dommerutvalget inn tre forslag til endring på regelverket. Da i 
samarbeid med styret. 
 
I 2012 ble det avholdt en feltsamling på Bjåen. Her ble det gjennomgått teori 
om kveldene, og praktisk dømming og kritikkskriving i felt. Året etter dro 
dommerutvalget og dommerkandidater til Klitgård i Danmark, hvor også 
dommerkandidater og dommerutvalget fra Rogaland var invitert. Målet var å 
få en feltsamling som skulle gi trening i VK-bedømming. Det stilte også flere 
erfarne danske ekvipasjer her. I 2017 ble det samling på Hovden igjen, og 
frem til 2020 har denne vært årlig. I tillegg har dommerutvalget avhold 
samlinger lokalt hvor det har blitt gjennomgått oppgaver, og situasjoner som 
kan oppstå på fuglehundprøve. På disse samlingene har det primært vært 
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autoriserte dommere som diskuterer, men dommerkandidater har også vært 
invitert. 

 
Dommerutvalget de siste ti årene: 
 
2010 – Robert Colbjørnsen, Kjell Jacobsen og Finn Eigil Sødal. 
2011 – Finn Eigil Sødal, Oddmund Sordal og Pål Friis. 
2012 – Oddmund Sordal, Rune Staddeland og Pål Friis. 
2013 – Oddmund Sordal, Rune Staddeland og Pål Friis. 
2014 – Oddmund Sordal, Rune Staddeland og Pål Friis. 
2015 – Oddmund Sordal, Rune Staddeland og Pål Friis. 
2016 – Olav Schrøder, Jan Telhaug og Samuel Larsen. 
2017 – Olav Schrøder, Jan Telhaug og Samuel Larsen. 
2018 – Olav Schrøder, Jan Telhaug og Samuel Larsen. 
2019 – Olav Schrøder, Jan Telhaug og Samuel Larsen. 
2020 – Olav Schrøder, Jan Telhaug og Samuel Larsen.  
 

Dommermøte på Fjellstoga. 
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Dommere i Agder Fuglehundklubb per 31.12.2020 

Jan Telhaug 

Njål Lundevik 

Rune Staddeland 

Kjell Jacobsen 

Oddmund Sordal 

Per Gudmund Foss 

Samuel Larsen 

Robert Colbjørnsen 

Olav Schrøder 

Torfinn Lyngroth 

Knut Mørk 

Morten Aasbø 

Pål Friis 
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Aktiviteter 

Gjennom årenes løp av Agder Fuglehundklubb stått i som arrangør av mer 
enn jaktprøver og utstilling. Det er blitt arrangert treningssamlinger, kurs, 
fellestreninger, Fuglehundkvelder og uoffisielle mesterskap. Farmen har også 
være et samlingspunkt for mange. 

 

Treningssamling 

Mange har fått gleden av å være med på treningssamling. Først og fremst på 
Bjåen vinterstid, men også Danmark har blitt en hit de siste årene.  

I starten av dette tiåret var det Samuel Larsen som hadde ansvar for 
treningssamlingen på Bjåen. Samlingen har vært forbeholdt nybegynnere, 
men ringrevene har også vært velkomne dersom det har oppstått ledige 
plasser. I 2011 var det Olav Schrøder og Haakon Gerhardsen som var med 
som instruktører. Fredag ble det gjennomgått litt teori, da om jakt med 
stående fuglehund, lørdag delte Olav litt om sine erfaring om fôring og 
trening. Søndag var det gjennomgang av lineføring. Ellers ble tiden brukt til 
praksis i fjellet. Grunnet litt lave temperaturer ble det ikke start før klokken ti 
begge dagene, til gjengjeld var det strålende vintervær som satt en fin 
ramme rundt arrangementet.  

I 2012 var det Olav Schrøder og Gustav Larsen som stilte som instruktører. 
Lørdagen bydde på ruskevær, men til gjengjeld ble det smeigevær på 
søndagen. Fredag var det teori, temaet var føring av hund i fjellet. Lørdag var 
det oppsummering på kvelden, hvor instruktørene forklarte litt om hver 
enkelt hund.  

Dessverre skjedde det en dobbeltbooking på Bjåen i 2013, og Agder 
Fuglehundklubb måtte vike. I 2014 var vi tilbake, denne gangen med Odd 
Rune Valle som organisator og pågangsdriver. Treningssamlingen ble avholdt 
på Bjåen 21.–23.mars.  Etter historien å dømme snødde det bra på fredags 
ettermiddag og kveld, og værmelding for helga kunne ha vært bedre. Det var 
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totalt 15 personer med, flesteparten av disse var ute og fikk testet både seg 
selv og bikkje i snøføyka mens andre kun være med som ledsager og koste 
seg innendørs. Det er jo som kjent viktig å holde fyr i peisen også.  

Instruktørene for samlingen var Samuel Larsen og Jostein Kloster.  Teoretisk 
gjennomgang ble gjennomført på fredag, og emner som ble tatt opp og 
diskutert var blant annet føring av hund i fjellet, samt forklaring av ord og 
uttrykk inne hundesporten. Både lørdag og søndag skulle teori bli satt i 
praksis. Deltakerne ble delt i to grupper. En med unge hunder og en med litt 
mer erfarne hunder.  

Helgen 27. februar til 1. mars 2015 var det igjen tid for treningssamling på 
Bjåen. Denne gangen med Pål Friis og Kjell Jacobsen som instruktører. 
Tradisjon tro ble det, utover de praktiske timene i fjellet, gjennomgått teori 
på fredagen. Temaer som ble nevnt var hva bør du tenke på når du fører 
hund i fjellet, vindbruk og reviering, føring av hund i terrenget, hva består de 

Vinterstemning på Bjåen. 
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ulike klassene av (UK, AK og VK), hvordan bedømmes hunden på en 
jaktprøve, hva er bedømmelsen i fuglearbeid, utredning, apportering og 
premieringsgrad. Det var 13 deltakere, og i fjellet ble disse delt i to grupper. 
Lørdag kveld ble det holdt en oppsummering av dagen, hvor de to dommerne 
forklarte litt om hvordan de vurderte hundenes arbeid, hvordan de brukte 
vinden, og hvordan de holdt kontakt med fører. Været for helgen ble langt 
bedre enn først antatt. Litt vind og snø. 

Året etter var det strålende vær, og nok en gang bra med påmeldte. 12 
deltakere ble instruert av Solveig K. Gonsholt og Kristin Botner. 

I 2016 skulle det også bli treningssamling i Danmark. Jostein Kloster stod for 
opplegget. En fin gjeng med fuglehundfolk dro til Skagen, og hadde to dager 
med trening på lavland. Instruktører var Jostein Kloster, og danske Ole Kai 
Frank. 

I 2017 ble treningssamlingen på Hovden avholdt 24-26. februar. Totalt med 
instruktører og deltakere var det 30 personer på Bjåen denne helgen. 
Tradisjonen tro ble det teori på fredagskvelden. Kristin og Eskild Bothner 
hadde tatt på seg oppgaven og foredro om føring av hund i terrenget, 
reviering og da særskilt med vekt på vind og hvordan hunden bruker den. 

Været var ikke av det aller beste på lørdagen, men «det finnes ikke dårlig 
vær, bare sure tær». Så det bar det ut i terrenget. Kristin og Eskild Botner tok 
med seg ei gruppe, Kjetil Kirkhus en annen, Pål Friis og Robert Colbjørnsen en 
tredje, og Odd Rune Valle tok med seg den fjerde gruppa. På kvelden ble det 
en gjennomgang av dagen fra instruktørene.  

I forkant av denne treningssamlingen ble det lagt frem et forslag om 
klubbmesterskap i forbindelse med samlingen. Det ble annonsert, men 
mange reagerte på et klubbmesterskap uten åpen påmelding. En kritikk 
styret så seg enig i. Søndagen ble det, utover vanlig trening, satt opp et parti 
for de som ønsket å se hvordan det ble praktisert og dømt på en jaktprøve. 
Fordelen her var at denne gangen ble ingen sendt hjem. Været var 
upåklagelig, og uformelle vinnere av UK-klassen var Stian Steinsholt med 
pointer Rico, og i AK-klassen var det Tomm Oscar Pedersen med pointer Pax. 
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23-25. februar 2018 var det igjen duket for treningssamling på Bjåen. 
Instruktører for helgen var Kjetil Kirkhus og Pål Friis. Denne gangen med åtte 
deltakere. Fredag var det litt teorigjennomgang. Kjetil gikk igjennom hundens 
«5 om dagen», en liten huskeliste over ting man kan trene i hverdagen. 
Deretter hadde Pål en gjennomgang av sitt og innkalling. Lørdag ble det 
strålende vær, og med små grupper på fire deltakere i hver fikk alle mye slipp 
tid og god oppfølgning. Dagen ble avsluttet med en gjennomgang av dagens 
hendelser, og et herremåltid på Nipa-salen. Søndag gikk gruppen samlet, og 
denne dagen med fint vær. Det refereres også om at alle hundene var i fugl. 

Året etter avholdt Agder Fuglehundklubb treningssamlingen 8-10. februar. 
Det ble en helg med vekslende vær, og innslag av både vind, snø og sol. 13 
deltakere ankom fredag. Instruktører for helgen var Pål Friis og Samuel 
Larsen. De informerte litt om programmet for helgen. Deretter var det en 
presentasjonsrunde der deltagerne sa litt om seg selv, hund, ambisjoner og 
forventning til samlingen. 

Etter frokost lørdag morgen gikk et parti og Samuel på Nos og Pål tok med 
seg sitt parti på Bjåen vest. I motsetning til i fjor hvor man «vasset» i fugl på 
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Nos, var det i år temmelig lite å finne. Kun helt på tampen av en lang dag fant 
gruppa en flokk. De som gikk på Bjåen vest var borti noe mer fugl, men å kalle 
det mengdetrening ville være feil. Samuel Larsen vet å utnytte dagen, så 
gruppa på Nos fikk en lang dag før de ankom Bjåen sånn omtrent når 
middagen var ferdig. Siste del av de offisielle programmet var gjennomgang 
av dagens hendelser, kun avbrutt av et måltid bestående av den faste 
menyen, gryterett med ris og is til dessert. Helge var som vanlig til uvurderlig 
hjelp med matlaging og orging på kjøkkenet. Lange dager i fjellet er bra for 
sovehjertet til både folk og hunder, så i henhold til ryktene så var de fleste i 
seng før midnatt. 

Dagen etter byttet instruktørene grupper. Men selv med perfekte forhold fikk 
gode hunder omsider nok. Det lønner seg jo å slutte mens leken er god. 
Spesielt med unghunder. 

Utrolig nok kunne Agder Fuglehundklubb avholde treningssamling i 2020. 
Den 28. februar til 1. mars var booket. Men det var ikke koronapandemien 
som skulle gjøre denne treningssamlingen litt vanskelig. Hverken værguder, 
reinsdyr eller kommunestyret i Bykle var på vår side. Det var i den siste tiden 
kommet mye snø på Hovden, så man var lenge usikker på om det i det hele 
tatt var mulig å ta seg fram i terrenget. 

Området Agder Fuglehundklubb hadde til disposisjon var også sterkt 
begrenset av Bykle kommunes innføring av ekstraordinær båndtvang. Vi 
måtte derfor gå et stykke slik at man kom inn i Vinje kommune før hundene 
kunne slippes. 

Basert på dette fikk deltagerne mulighet til å trekke seg.  Noen benyttet seg 
av tilbudet, men når fredagskvelden kom satt syv deltager og to instruktører, 
Tore Foss og Pål Friis, i stua på Bjåen Turisthytte. Alle presenterte seg selv, 
hund og fortalte om hvilke forventninger de hadde til helgen.  Instruktørene 
hadde tjuvstartet litt og vært i terrenget tidligere på dagen. De kunne fortelle 
om ok føre og ryper i terrenget. Værmelding for lørdagen derimot var ikke 
lovende. Det ble derfor bestemt at gruppa skulle gå ut tidlig lørdag morgen.   
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Pål tok med seg et parti som gikk i Vinje delen av Bjåen vest, og Tore gikk til 
Nipadalen. Mye vind og snøfokk satte sitt preg på dagen. Ikke alle hundene 
kom i fugl, men alle hundene fikk sine sjanser, selv om snøen blåste vannrett. 

Når det stormer og snør ute, er stua på turisthytta et fint sted å være inne. 
God fyr i ovnen, trivelige folk som samles rundt bordet til et hyggelig 
fellesmåltid, da har du oppskriften på god stemning. Hund og dressur ble 
diskutert opp og ned og engasjerer like mye hvert år. Nytt av året var 
vindkraft. 

På søndagen var det meldt om bedre vær. Litt snø fra morgenen, lite vind og 
kjempefine forhold. Etter frokost og utrydding bar det til fjells. Pål og Tore 
byttet gruppe. Ut på ettermiddagen kom gruppene ned fra fjellet, og 
tilbakemeldingene var gode.  

En stor takk til Odd Rune Valle som har tatt ansvar for å arrangere 
treningssamlingen disse årene.  

I 2020 ble det også arrangert treningssamling i Danmark fra tirsdag 4. august 
til torsdag 6. august. Da med Olav Homdal i spissen. Agder Fuglehundklubb la 
ut invitasjon tidlig på hjemmesiden med informasjon om at det var plass til 
maks 12 personer. Samlingen ble raskt overtegnet, og det var 4-5 på 
venteliste. Så kom våren og forsommeren med Covid-19 og usikkerhet 
omkring utenlandsreiser. Danmark var stengt, og ferjene gikk ikke. Agder 
Fuglehundklubb vurderte både avlysing og utsettelse. Valget falt på å utsette, 
og etter hvert ble grensen åpnet slik at samlingen var mulig å gjennomføre. 
Det var en del som likevel valgte og ikke reise. Totalt ble det ni deltagere med 
til sammen tolv hunder som reiste ned Ølgod og Kennel Birkemose ved Jens 
Abildgård.  

Her ble gruppen tatt godt imot av Jens, som vartet opp med flott lunsj. 
Ettermiddagen og kvelden ble tilbrakt ute på markene der hundene fikk 
prøve seg på mye rapphøns. Sent på kvelden gikk returen hjem til Jens, der 
det ble servert en sen middag.  

Dag 2 startet med frokost før en lang formiddagsøkt med fugletrening. Midt 
på dagen, når sola stod høyt og varmet godt, slappet gruppen av med lunsj 
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hjemme hos Jens. Med masse fugl og ivrige deltagere ble det igjen en sen 
kveld. Dag 3 var det igjen ut på treningsfeltet etter frokost. Treningen ble 
avsluttet før lunsj, og returen gikk til Norge med ferje. Ettersom smitten igjen 
bredde seg i både Norge og Danmark valgte gruppa å vente hos Jens så lenge 
som mulig før de kjørte til Hirtshals. Det ble også smurt nistepakker, slik at 
det ikke ble nødvendig med stopp underveis.  

Disse tre dagene i Ølgod ga masse gode fuglesituasjoner. Jens stod på og la ut 
mye fugl. Noen ønskte å trene i kontrollerte situasjoner, der fugl ble lagt ut 
og hundene ført opp i langline, mens andre valgte frislipp ute på de store 
åkrene som Jens disponerte. Alle deltagerne ga uttrykk for at de var svært 
fornøyde, det var både mye og flyvesterke fugl i terrengene. 

 

Farmen 

I 2004 ble det signert en 10-årsavtale mellom Agder Fuglehundklubb og Aage 
Ellila, om et frislippområde og treningssenter på eiendommen hans utenfor 
Lillesand. 

Opp igjennom har området blitt kalt litt forskjellig, noen kaller det 
«treningssenteret», andre «Farmen» og andre bare «Fjeldal». Kjært barn har 
mange navn. Jeg ble faktisk kjent med «Farmen» i en annen setting enn 
fuglehund direkte. Jeg har i en årrekke jobbet for nettsiden hunden.no, og jeg 
skrev en artikkel fra området i 2011. Siden skulle det bli en plass jeg stadig 
besøkte med min engelsk setter.  

Fra 2010 var det vanlig å ta betalt for trening av medlemmer og besøkende, 
noe som egentlig var vanlig prosedyre frem til 2017. Prisen for duetrening har 
aldri vært høy, den har lagt stabilt på 50 kroner, men ettersom at 
klubbøkonomien har vist seg å være stabilt god, så har duetrening på 
«Farmen» vært et tilbud til medlemmene.  

Hele året er det Aage Ellila som tar seg av duene. I artikkelen jeg skrev i 2011 
fortalte han meg at dette var noe han gjorde med glede. De siste årene har 
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Aage også stilt området til disposisjon for medlemmer hele året. Alt man 
trenger å gjøre er å spør. Sist gang jeg var der måtte jeg høre om han fortsatt 
syntes det var greit. Svaret var det samme som i 2011.  

I tillegg til duetrening har området vært flittig brukt til hundelufting. Vanlig 
kutyme i alle disse årene har vært at det er frislipp fra klokken 17 på 
onsdager, og deretter duetrening fra klokken 18. En som har satt mye i 
hovedsete for «Farmen» er Bernt Hansen, men med seg har han hatt dyktige 
instruktører. I 2011 hadde instruktørene en samling sammen med Tore C. 
Røde som har god erfaring. Han presenterte mange flotte teknikker som fikk 
instruktørene til å tenke litt nytt. Det har også vært mulig å ta apportbevis på 
«Farmen» når det har vært jaktprøvedommere til stede. Etter en presisering 
fra Fuglehundklubbenes Forbund om regelverket rundt apportbevisprøver i 
2019, har Agder Fuglehundklubb arrangert noen av disse i forbindelse med 
opplegget på Fjeldal. 

Bernt holdt stand frem til 2017, videre har det vært Pål Friis som har stått for 
organiseringen.  

I 2015 arrangerte Rikke Andrine Næss, Kjetil Kirkhus og Haakon Gerhardsen 
dressurkurs på eget initiativ på «Farmen». Etter endt kurs fulgte trioen opp 
med treningssamlinger gjennom sommeren. Dette var populært og 
kjærkomment.  

I 2019 ble fire av kveldene gjennom sommeren satt av til organisert 
grunndressurtrening. Noe som også slo godt an. Denne gangen var det 
undertegnede som stod for opplegget.  

Koronapandemi til tross, «Farmen» kunne åpne som vanlig sommeren 2020. 
Styret hadde opprusting og dugnad før sesongåpning. Senteret ble godt 
besøkt hele sommeren. Det ble ført liser over deltakere hver onsdag, slik at 
mulig smitte kunne spores dersom noen skulle vise seg å ha covid-19. 
Heldigvis kunne disse listene makuleres.  
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Om 10-årsavtalen er blitt forlenget offisielt står ikke nedskrevet noe sted i 
klubbens papirer. Likevel kan klubbens medlemmer, og andre besøkende, 
enda ønskes velkommen til Farmen og treningssenteret på Fjeldal. 

 

Kurs 

Kurs er nyttig for alle. Både nybegynnere og erfarne fuglehundfolk. Dette har 
kanskje ikke vært Agder Fuglehundklubb sin sterkeste side, men det har blitt 
avholdt en del kurs likevel gjennom det siste tiåret.  

I 2010, ble det gjennomført aversjonsdressur fire ganger i løpet av 
sommeren. I tillegg holdt Bernt Hansen dressurkurs i Arendal. Det ble prøvd å 
avholde dressurkurs på «Farmen», men det var dessverre ingen instruktører 
som kunne stille opp.  
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Året etter ble et stille år på kursfronten. Fire ganger i løpet av sommeren ble 
det avholdt aversjonsdressur. Robert Colbjørnsen hadde ansvaret for dette. 
Utover det ble det ikke utlyst noe kurstilbud. Det ble dog gjennomført et 
instruktørkurs i samarbeid med Norges Jeger og Fiskerforbund. Sebastian 
Sjøberg, Samuel Larsen, Leif Harald Walle, Svanhild Bjåen og Espen Ose ble 
pinsen 2011 utdannet jakthundinstruktører. Olav Schrøder og Christian 
Flørenes var kursholdere.   

2012 ble et år hvor det var lite kursvirksomhet. Det ble gjennomført et 
prøvelederkurs på Bjåen 17-18. februar. Etter at valgkomiteen hadde fått 
med så mange nye prøveledere for jaktprøvene til AFK så mente styret at det 
var på tide med et felles prøvelederkurs. I samarbeid med treningssamlingen 
så var det ledig plass på Hovden samme helg og da fant vi ut at det ville passe 
bra og kombinere dette. Det var 10 personer som hadde mulighet til å stille 
opp på kurset. Kurset ble for øvrig godkjent av Natur og miljø med egen 
kursplan som kan brukes i fremtiden. Kursledere var Sebastian Sjøberg og 
Ingrid Bjåen.  

I 2013 ble det ikke avholdt noe kurs. Etter at Robert Colbjørnsen flyttet, ble 
det ikke arrangert aversjonsdressur for hund på sau i mangel på instruktører. 
Samuel Larsen tok utdanningen som instruktør på aversjonsdressur dette 
året, etter endt aspiranttimer, var håpet at klubben igjen skulle kunne tilby 
aversjonsdressur fra 2014. Noe som absolutt ble tilfellet.  

Det ble på vårparten arrangert videregående apportkurs i samarbeid med 
Norsk Vorstehhund klubb Agder med Lisbeth Reinertsen som instruktør. Av 
de påmeldte var det fem engelsk settere. Både søk-vann- og sporapport ble 
gjennomgått. I november tok Kjell Jacobsen initiativ til apportsamling med 
mulighet for å ta apportbevis på Hamresanden. Fire møtte opp, tre besto og 
fikk apportbevis.  

I 2015 fortsatte Samuel Larsen med å avholde aversjonsdressur. Rikke 
Andrine Næss, Kjetil Kirkhus og Haakon Gerhardsen startet dressurkurs på 
Fjeldal på eget initiativ.  
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I årsberetningen for 2015 ble det skrevet at klubbens gode økonomi bør 
komme medlemmene til gode. Agder Fuglehundklubb har vært drevet slik at 
nær alle aktiviteter har vært tilgjengelige for medlemmer og ikke-
medlemmer på samme vilkår og til samme pris. Medlemmene får derved ikke 
noen særlig fordel av å betale 400 kroner i årskontingent. Medlemmer skulle 
derfor få en fordel i forhold til kurs, treningssamling og andre arrangementer 
i regi av klubben.  

I 2016 ble det derfor satt mange kluter til for et aktivt år på kursfronten. 
Rikka Andrine Næss og Haakon Gerhardsen arrangerte grunndressurkurs over 
seks uker på vårparten. Kurset var fullbooket med 12 deltakere med hunder 
fra ni måneder til fem år. Kjell Jacobsen arrangerte apportkurs på Bjønnes 
stadion, kurset gikk over ti kvelder. Én av åtte deltakere fikk apportbevis etter 
endt kurs.  

Til tross den høye satsingen i 2016 ble det ikke avholdt noe kurs i 2017. Kun 
aversjonsdressur med Samuel Larsen som instruktør.  

Kurs på Farmen. 
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Det samme tilbudet blir det i 2018. Samuel Larsen stiller som instruktør på 
aversjonsdressur. Men i tillegg inngikk Agder Fuglehundklubb et samarbeid 
med Norsk Irsksetterklubb avdeling 4. Hvor deres dressurkurs ble tilgjengelig 
for medlemmer av Agder Fuglehundklubb. 

I årsberetningen for 2018 er det skrevet: Vi er fortsatt i hovedsak en stor 
prøvearrangør, blant de største i Norge, men er relativt svake på andre 
medlemsaktiviteter, slik som dressurkurs. Folk spør etter slike tilbud, både for 
valper og voksne hunder, og det etterlyses spesialkurs slik som apport. Vi har 
ikke veldig mange utdannede instruktører. Styret har hatt som målsetning å 
utvikle kursvirksomheten, men har ikke kommet særlig langt enda. Vi vil gi 
støtte til medlemmer som vil ta instruktørutdanning. For å styrke kurstilbudet 
er planen å gi generell dressurinstruksjon noen av dagene på Fjeldal i 2019. 
Flere av medlemstilbudene er gratis: Onsdagssamlingene på Fjeldal er gratis 
for medlemmer, og det har ikke kostet noe å ta apportbevis. Saueaversjon og 
treningssamlingen på Hovden har lavere pris for medlemmer. Hvis ønskelig 
kan vi øke medlemsfordelene enda mer ved å gjøre saueaversjonen gratis og 
treningssamlingen enda billigere? 

I 2019 ble det i samarbeid med Aust-Agder JFF ble det satt opp både 
grunnkurs og jakthundinstruktørkurs, som er Norges Jeger og Fiskerforbund 
sin instruktørutdanning. Fire medlemmer fra klubben benyttet seg av dette, 
og ble instruktøraspiranter. Alle fire valgte å ta utdannelsen privat. Det vil si 
at de ikke må holde kurs i regi av Agder Fuglehundklubb. I 2019 ble det kun 
avholdt ett kurs, og det var svømmekurs med Inger Lise Walle som instruktør. 
Svømmekurs var noe mange var skeptisk til, men kurset var fulltegnet og 
kursdeltakerne fikk en god innføring i verdien av svømmetrening.  

Det ble også dette året ikke arrangert noe dressurkurs i regi av Agder 
Fuglehundklubb, men avtalen med Norsk Irsksetterklubb avdeling 4 ble 
videreført, og deres kurs var tilgjengelig for medlemmer av Agder 
Fuglehundklubb.  

I 2020 ble det naturlig nok ikke arrangert noe dressurkurs på grunn av 
koronarestreksjoner. Det ble gjennomført aversjonsdressur, da med Samuel 
Larsen i vest og Eskild Bothner i øst.  
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Fellestrening 

Akkurat som med kurs er også fellestrening bra for både hund og eier. 
Fellestreninger er en god måte å hjelpe hverandre til å bli best mulig, også er 

det hyggelig å treffe andre likesinnede. Den fellestreningen som Agder 
Fuglehundklubb har vært best på det siste tiåret er desidert ringtrening i 
forkant av utstillingen på Hamresanden. I 2010 og 2014 ble ringtreningen 
gjennomført i regi av klubben, med Bernt Hansen i spissen. Fra 2015 og til 
dags dato har Kjetil Kirkhus stått for disse ringtreningen i forkant av 
utstillingen. Alltid med godt oppmøte.  

I 2015 ble det også gjennomført dressurtreninger utvalgte torsdager i juni og 
juli på «Farmen». Dette hadde Kjetil Kirkhus, Rikke Andrine Næss og Haakon 
Gerhardsen ansvar for, med stor suksess.  

I 2016 ble det arrangert leirdueskyting og grilling 4. juni. Dette var et 
samarbeid med Songdalen JFF. Oppmøte var ikke av det største, men de som 

Ringtrening med Kjetil Kirkhus i spissen. 
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kom hadde en trivelig dag med nydelig vær, god mat og god trening på 
skytebanen. 

De kommende årene ble det stille på treningsfronten bortsett fra 
ringtreningen ble det ikke gitt noe tilbud om fellestrening. Det var først i 2019 
det endret seg. Da ble det avholdt fellestrening på grunndressur på 

«Farmen» fire ganger i løpet av sommeren. Inger Lise Walle stod for 
opplegget. Hun og Kjetil Kirkhus tok også ansvaret for å leie Sørlandets 
Hundehall i desember 2019 og januar 2020. Hver fredag fra klokken 16 til 17 
hadde klubben treninger med fokus på forskjellige dressurelementer.  

 

 

Fellestrening på Sørlandets Hundehall. 
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Fuglehundkveld 

I løpet av de siste årene har klubben hatt besøk av mange dyktige 
fuglehundfolk til «Fuglehundklubb».  

 

Ingvar Rødsjø 

I 2014 inviterte Norsk engelsksetterklubb (NESK) avdeling Agder, og 
distriktskontrakt Oddmund Sordal, til foredrag med Ingvar Rødsjø. Alle 
fuglehundentusiaster i omegn var invitert. Sordal er også et aktivt medlem av 
Agder Fuglehundklubb, og flere medlemmer av AFK møtte opp for å hørte på 
det Rødsjø hadde å fortelle. Rødsjø har vunnet Norgesmesterskapet flere 
ganger, og i foredraget sitt fortalte han om gode vaner, og et godt lederskap. 
Hans egen oppskrift på å få en god fuglehund.  

I tillegg til Rødsjø viste Jan Thomassen flotte naturbilder, og kom med 
praktiske råd om riktig bekledning i vinterfjellet.  

Da AFK så engasjementet rundt dette arrangementet ble et frø sådd for 
videre fuglehundkvelder, da i regi av klubben selv.   

 

Anders Landin 

Videre tok Jostein Kloster og Marianne Trydal Skeie ballen i egne hender. I 
2015 ble den svenske hundemannen Anders Landin invitert til å holde 
foredrag. Landin er en merittert hundemann fra Sør-Sverige. Under sitt 
oppdrett av strihåret vorsteh har han de siste tiårene avlet, og ført fram, en 
rekke dobbeltchampioner. Foruten å være en ivrig jeger og dyktig 
hundefører, er Landin også kjent for sine dressurkurs. Landin er tilhenger av å 
starte jakttilpasset dressur på et tidlig stadium. Mye av grunnlaget for den 
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ferdige jakthunden legges gjennom appelldressur og trening i apport- og 
ettersøksøvelser, foruten hensiktsmessig trening på fugl. 

 

Jon Georg Hov 

Det stoppet ikke der. I 2016 ble Jon Georg Hov fra Fuglehundens Verden 
invitert til det blide Sørlandet. Hov har jobbet som fuglehundinstruktør ved 
andre fuglehundsentre i en årrekke før han startet Fuglehundens Verden. 
Interessen for hund fikk han tidlig, han har faktisk aldri jobbet med noe annet 
enn hund. Hov har jobbet som instruktør for alle typer hunderaser, men alltid 
med en spesiell interesse for fuglehunder. Han er også en ivrig 
jaktprøvedeltaker, og har således både solid felterfaring, og egne resultater å 
vise til. Formelt er han utdannet ved Center for dyreterapi og Etologisk 
institutt i Danmark, hvor han etter tre års utdanning tilegnet seg graden 
Bachelor of Sciences in Animal Behaviour (BSc ABT) og Examined Animal 

Fuglehundkveld med Anders Landin. 
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Behaviour Counselor (Exam ABC). Denne utdanningen er godkjent av PETbc i 
England. 

 

Mattias Westerlund 

I 2017 kan vi si at Fuglehundkveld var blitt en tradisjon, og et av årets 
høydepunkt. Jostein Kloster stod fortsatt i bresjen for at denne kvelden skulle 
være av kvalitet, både med hyggelig samvær og lærdom. Sammen med 
Marianne Trydal Skeie, Morten og Anne Beth Torkelsen ble den fjerde 
Fuglehundkvelden også en stor suksess. Over 100 fuglehundentusiaster tok 
turen for å høre Mattias Westerlund fortelle om hvordan hierarkiet i en 
hundeflokk fungere. At det er flokken som velger sin leder og ikke motsatt. 
Han kom deretter med tips om hvordan du skal bli din hunds foretrukne 
leder. Videre var det innlæring av sitt uten, eller med lite, bruk av korrigering. 
Deretter gikk man over til hvordan man avlærer jagelyst og jageadferd ved 
bruk av «visions-ripan», og til sist trening av reis ved bruk av «avance-
plattan». 

 

Ulrik Myrhaug og Einar Holmvik 

I 2018 fikk Fuglehundkvelden et opphold. Et arrangement som raskt ble 
savnet av flere. Dermed tok Inger Britt Foss og John Isaksen ansvaret, i 
samarbeid med NISK avdeling 4, for at dette skulle avholdes i 2019. Ulrik 
Myrhaug fant veien til Kristiansand, og holdt foredraget sitt med tittelen 
«Min vei til mål». Myrhaug er utdannet instruktør fra Oslo Hundeskole. Han 
er lidenskapelig opptatt av jakt og fuglehund. I tidlig alder oppnådde han 
store ting, og til daglig jobber han på Sando Hundesenter med fuglehund som 
spesialfelt. Det var om lag 120 personer som møtte opp på Kvadraturen 
Skolesenter denne kvelden. 
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Avslutningsvis holdt Pål Friis, jaktprøvedommer og mangeårig 
fuglehundmann, et foredrag om «De første som brukte stående fuglehund i 
Norge (og litt om oversettelsen av bibelen til samisk)». 

Siden det ikke ble holdt noen Fuglehundkveld i 2018, ble det like greit holdt to 
i 2019. Einar Holmvik tok dermed også turen til Kristiansand dette året. 
Holmvik holdt foredrag om boken sin «Mitt liv med fuglehunder», og om 
dressur av fuglehunder med demonstrasjon. Han har drevet med fuglehund i 
en mannsalder, og vunnet NM-høyfjell flere ganger. Han er å betrakte som en 
levende legende i fuglehundmiljøet.  

 

Ida Sollie 

I 2020 ble Fuglehundkvelden arrangert i samarbeid med distriktets 
vorsthhundklubb og Lisbeth Reinertsen. Denne gangen kunne Sørlandets 

Fuglehundkveld med Ida Sollie. 
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fuglehundentusiaster ta turen til Hamresanden og Hamresanden Resort for å 
høre på Ida Sollie. Sollie driver hundeskolen "Hundeliv" på Jæren. 

Hun har bred erfaring fra jakt og friluftsliv og har ført egne hunder til høye 
plasseringer på jakt, spor og apportprøve i Norge. Med sine tre strihårsgutter 
jakter hun, går ettersøk for kommunen, og benytter de som apportører. Med  

Haldor tok hun sølv i VM for stående fuglehunder i 2017. Hun kvalifiserte seg 
også for VM i 2019 med Trygve. Sollie liker å trene hund og fokuserer på 
oppgaven hunden skal utføre, enten det handler om hverdag eller 
jakt. Foredraget "Fra valp til RIOs" tok for seg hvordan hun trener hund til 
RIOs, og er en kombinasjon av forelesning og film. Ida er opptatt av 
samarbeid og lydighet og mener at dette får man ved å trene hunden 
systematisk og ved å bygge opp øvelsene slik at hunden har de rette 
forutsetningene til å takle de utfordringene som den senere skal utsettes 
for. Sollie opplever at det folk ofte savner er inspirasjon til konkrete øvelser 
man kan trene slik at man får en mer naturlig vei fra sitt i stua, til sitt i fjellet, 
og i dette foredraget forklarte hun sitt tankesett, og viste helt konkret 
hvordan hun går frem.  

 

Sørlandsmesterskapet 

Etter et møte mellom NISK avdeling 4 og Agder Fuglehundklubb den 11. april 
2018, ble det enighet mellom partene å samarbeide om forskjellige tilbud. 
Derav kom også «Sørlandsmesterskapet» på banen. Dette skulle være en 
uformell konkurranse, som skulle skape aktivitet i sommermånedene. 
Hundene skulle testes i tre disipliner, for UK-hundene stod søksapport, 
vannapport og RIO på due på plakaten. For AK-hunden var det samme 
disiplinene, dog med strengere krav. Hundefører måtte også gjennom 
leirdueskyting med fem skudd.  
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Første mesterskap ble allerede avholdt i 2019 på Fosseren’s Hundesenter, og 
Tore Foss. Dommer for dagen var Pål Friis. 17 hunder deltok, fire i 
unghundklassen, og 13 i åpen klasse. Det var også øvelser for barn og hund. 
En innholdsrik dag for både to- og firbeinte, store og små.  

Resultatet ble slik: 

Unghundklassen: 

1. IS Ika av Snarum og Kjell Jacobsen 
2. P Halsenuten’s WI Des’Vingle og Kjetil Kirkhus 
3. IS Rubestølens Storm og Arne Stensland 

Åpen klasse: 

1. IS Skrimfjellet’s Laponia og Trond Fjermeros 
2. IS Tintorama’s Tr Arko og Tore Foss 
3. IS Rypebua’s Monsieur Loki og Kåre Aspenes 
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2020 skulle arrangementet gjentas. Til forskjell fra strålende sol året før, så 
værmeldingen noe dyster ut dette året, men som mange andre ganger tok 
meteorologene feil også denne dagen. 15 stilte til start på Fosseren’s 
Hundesenter. Også i år med Pål Friis som dommer. Fire hunder i 
unghundklassen, og elleve i åpen klasse. Det ble konkurrert i søksapport, 
vannapport, RIO på due og leirdueskyting. Hele dagen var det svært jevn i 
toppen, og flere måtte dele pallplass etter at poengene ble regnet sammen. 

Resultatet ble slik: 

Unghundklassen: 

1. IS Lyngtrollas SN Marve og Trond Fjermeros 
2. KV Sira Lunas-Synne og Odd Christian Hagen 
3. Delt mellom ES Berkjestølen’s Felix og Henrik Z. Røed / ES Røynåsen’s 

Polly og Finn Tore Andreassen 
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Åpen klasse: 

1. ES Bjergagers Ranja «Siva» og Per Gudmund Foss 
2. IS Tintorama’s Tr Arko og Tore Foss 
3. Delt mellom IS Skrimfjellet’s Laponia og Trond Fjermeros / IS 

Skarvdalens Take It Easy og Tore Foss 

 

Trening i Vestfold 

I 2002 ble det gjort en avtale med Vestfold om å bruke området på Brunla.  

I 2010 var Agder Fuglehundklubb noe sene med å søke, og dermed fikk ikke 
klubben treningskort før i oktober. Likevel ble kortene benyttet åtte ganger 
frem til båndtvangen tredde i kraft 1. april 2011. Da båndtvangen igjen 
opphørte fikk vi tilgang på fire treningskort på Brunla. I 2012 ble det solgt syv 
treningskort.  

I 2013 hadde Agder Fuglehundklubb tre treningskort på Brunla, og 12 
dagskort ble benyttet. I 2014 kjøpte klubben likt antall treningskort, men 
dette året var det 18 som benyttet seg av tilbudet og kjøpte dagskort. Frem 
til 2014 har prisen for dagskort vært den samme. Klubben tar 100 kroner per 
dagskort. I 2015 kom det en økning, og Agder Fuglehundklubb begynte å ta 
200 kroner per dagskort. Klubben hadde da tre treningskort, ni personer 
benyttet seg av tilbudet. Året etter var det 13 valgte å ta turen bort til 
Vestfold for å trene. I 2017 var det kun to personer som benyttet seg av 
treningskort.  

I januar 2018 ble Vestfold Fuglehundklubb satt under lupen hos 
Miljødirektoratet etter at en gårdseier i Stokke meldt klubben inn til 
Mattilsynet. Gårdseieren forklarte at det til stadighet ble funnet halvdøde 
fasaner, som andre fugl hakket på. I tillegg ble det lagt frem at fuglene frøs -
eller sultet i hjel når vinteren kom. Dette førte til at søkelyset ble satt på 
oppdrettsfugl og utsatt treningsfugl. Agder Fuglehundklubb hadde fortsatt 
treningskort, og det ble solgt seks dagskort, men det var lite fugl å se.  
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I 2019 ble innstrammingene enda tydeligere. Agder Fuglehundklubb hadde 
treningskort, men grunnet innstramninger i regelverket, lav fuglebestand og 
sen tilgang, var det kun to dagskort som ble benyttet. Kortene ble i 2019 
gratis for medlemmer av klubben. I 2020 hadde Agder Fuglehundklubb to 
kort, men de ble kun benyttet et par ganger også dette året. Det var veldig 
begrenset tilgang grunnet krav om ro etter utsetting, og stengning før og 
under jaktprøver.  
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Skandinavias mestvinnende gordon setter 

Som tidligere nevnt har ekteparet Bothner ofte hevdet seg på resultatlistene, 
og ikke minst med napp i klubbens pokaler. Merittene er nemlig mange, og 
det de har oppnådd med gordon setter Trixie er det bare å ta av seg hatten 
for. Jeg spurte om de ville skrive litt om denne allsidige frøkna, noe de 
gladelig gjorde.  

 

N DK UCH, NJCH, NJ(K)CH, NMFS-17 Trixie 

Trixie er en allrounder som er premiert i alle disipliner. Hun er en glimrende 
apportør, og rapporterer både spontant og innkalt. I tillegg er hun definert 
som «rasestandard» i forhold til utseende og funksjon. Hennes største styrker 
er viltfinnerevnen og evnen til å tilpasse seg de ulike disipliner og årstider. En 
av hennes mindre kjente egenskaper, er hennes meget gode evner som 
gjeterhund.  
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Trixie er den mest premierte gordon setteren som til dags dato har eksistert i 
Skandinavia. Hun er også den gordon setter som har innehatt flest 
Championattitler i tillegg til å være Norgesmester. Så vidt vi er blitt opplyst, 
er det heller ingen andre fuglehunder i Norge som har gjort det samme. Hun 
har blitt ført til disse premiene av oss begge. 

Hun har 1AK og 1VK i alle disipliner, til alle årstider, både i Norge og i 
utlandet. 

Høyfjell høst, Høyfjell Vinter, Lavland, Skog og apport. Flere av prøvene er 
med felling. 

Trixie er Norsk og Dansk utstillingschampion, Norsk Jaktchampion og Norsk 
Kombinertchampion. 
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I tillegg er hun vinner av NM skog 2017 m/CACIT (NMFS -17). Hun hadde tre 
fuglearbeid og to innkalte rapporter i finalen. Det var en stor dag for oss, 
spesielt med tanke på alle de gode konkurrentene hun hadde, som blant 
annet medførte full premieliste (6stk) i finalen. Hun har 2x1AK m/ÆP skog og 
1AK Fullkombinert. Sølv og bronse fra NM-lag på har hun også. Trixie har 
representert Norsk Gordonsetterklubb på NM-lag 9 ganger. Hun har også 
representert NGK under lagkonkurranser i Danmark. 

 

Hun var den første gordon setter i Norge som klarte å oppnå 1AK 
Fullkombinert, med 2 fuglearbeid, hvorav ett med rapport (Innstilt til premie 
med 1AK m/ÆP) 

Trixie har mange ganger vist Rapport på prøve, spesielt på lavland og på skog, 
men også på høyfjell. 

Trixie har oppnådd til sammen 75 premier på jaktprøve i Norge og utlandet:  
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20 stk 1AK (Hovedsakelig på skog) 

24 premier i VK hvorav 9 stk 1VK høyfjell høst/vinter, lavland og skog (NM) 
2mCK,1 Res CACIT og 1 m/CACIT 

Vinner av Appetitt-cupen i 2012 og 2017(beste fuglehund i Norge gjennom et 
helt år, uansett rase) 

Årets Gordonsetter i 2012 og 2017 

To ganger Årets skogsfuglhund i NGK 

To ganger Årets kombinerthund i NGK 

To ganger Årets lavlandhund i NGK 

To ganger Vinner av VK-cup høst i NGK 

To ganger årets hund i HVFK  

Tre ganger vinner av Stakkhugens allroundpokal, som medførte at den ble til 
hennes odel og eie.  

Hun ble NUCH i 2012 og NJCH og NJ(K)CH i 2016. Samme år ble hun også 
DUCH 

Innimellom dette har hun også fått fire valpekull med følgende fedre: 

 

Nicko 

Blåstøyten`s Pelle 

Hardhausen`s Floyd 

Lilleskogen`s Wayne 

 

Alle valpene til Trixie som er 
startet på prøve, er premierte. 
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En av dem, Gullura`s Rappo, (Trixie-Nicko) er dobbeltchampion (N DK UCH og 
NJCH). Han ble også kåret til Årets Gordonsetter i 2018, Årets VK hund i AFK 
og Årets hund i HFVK. 

Trixie fyller 14 år i 2022, hun har nesten ikke et grått hår på kroppen, har aldri 
vært syk og er i overraskende god form - hennes alder tatt i betraktning. Hele 
familien er jegere, og hun deltar på jakt hele jaktsesongen (10sept-15mars) - 
på lik linje med våre andre hunder. Trixie har alltid blitt jaktet svært mye 
med, både i Norge og utenlands. 

Under NM-skog i 2020 gikk hun som beste hund alle tre dager, og var eneste 
hund som ble sendt videre til matching fra sitt finaleparti. Hun var påmeldt, 
og hadde plass til NM-skog 2021, men fikk en skade under jakt uken før 
avreise, og kunne dessverre ikke delta.  

N DK UCH, NJCH Gulluras Rappo (Trixie-Nicko) 
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For oss er det ekstra 
hyggelig at to av AFK 
sine egne dommere, 
Pål Friis og Kjell 
Jakobsen har fått 
oppleve å tildele 
Trixie hver sin 1AK 
m/ÆP. Det er ikke 
ofte en 
jaktprøvedommer får 
denne muligheten. 
Det krever også at 
dommeren er svært 
erfaren og dyktig. AFK-dommer Kjell Jakobsen tildeler Trixie 1AK m/ÆP 

Den skal tidlig krøkes... 
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Vi er svært ydmyke og 
takknemlige for at vi har 
fått muligheten å få ha 
Trixie hos oss. Og, vi 
ønsker å rette en stor takk 
til oppdretterne av Trixie, 
Eidun og Knut Søderholm, 
for tilliten og at de har 
klart å lykkes så godt med 
sitt avlsarbeide. Disse 
genene har hun videreført 
som stammor til vårt lille 
oppdrett: Kennel Gullura 
som holder til på et lite 
småbruk i Grimstad. 

Men, det er som den fantastiske jakt- og familiehunden vi kommer til å huske 
henne best – og hun har i skrivende stund, tydeligvis ikke planer om å legge 
inn årene med det første. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin på høstjakt med Trixie, Rappo, Nicki og Miss Universe 
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En hilsen til Agder Fuglehundklubb 

 

Til jubilanten 

Norsk Pointerklub distrikt Agder og Telemark sender store gratulasjoner til 
60års jubilanten! 

Dere står støtt som en av de største prøvearrangørene i Sør-Norge, om ikke i 
hele landet. Der leverer dere høy kvalitet i alle ledd. Norges sydligste 

høyfjellprøve på Nesheia, den intime og koselige skogsprøven med hovedsete 
på Fosseland, og til sist prøvene på Hovden. Der med de unike terrengene, og 
kort avstand fra opprop til hundene får utfolde seg i nydelig omgivelser, være 

seg hvitkledde vidder eller i fargesprakende høstfarger i fjellet. 

Vi deler mange av de samme medlemmene, som alle nyter godt av deres 
aktiviteter. 

Vi ønsker dere lykke til videre inn i historien og håper at vi kan få til et 
samarbeid i fremtiden. 

Styringsgruppa i Norsk Pointerklub Agder/Telemark 

Distriktskontrakt Kjetil Kirkhus 
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TELEMARK FUGLEHUNDKLUBB (TFK) hilser og gratulerer Agder 
fuglehundklubb med jubileet. 

 
TFK var allerede i tenårene når Agder FK så dagens lys, uten at det syntes å ha 

påvirket klubbens innsats og renomme. 
 

Dere er dyktige arrangører av jaktprøver, og vi syntes alt det dere har fått til 
på Hovden er imponerende. Flotte terreng, dyktige arrangører, overnatting i 
alle prisklasser og kvaliteter. Dette søker deltakere til og det er en god grunn 

til at Agder FK tildeles CACIT både høst og vinter… 
 

Samarbeidet med klubben har alltid vært god, og vi har bistått dere på prøver 
og dere oss. Terreng har vi utvekslet.  Før SU ble etablert hadde vi formelle 

møter hvor vi diskuterte og utvekslet erfaringer, bl.a. jaktprøver, for å unngå 
dato kollisjoner. Rogaland og Vestlandet var også med på de møtene. 

 
Vi må også nevne Sør-Norsk unghund mesterskap som dere har i samarbeid 

med Vestlandske FK. Dette mesterskapet har fått et godt rykte, 
deltagelsen har vært god og vi håper dette vil fortsette i fremtiden. Vi som 
naboer og samarbeidende kollegaer har hvert vårt høystatus løp for ung 

hunder, dette sier jo litt om interesse, kapasitet og evne. Det må tas vare på. 
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Sporten vi driver er i sterk utvikling, og fler og fler ulike mennesketyper 

kommer til. Det er bra, men det setter også større krav til klubbene, og vi må 
vel regne med at regelverk, holdninger og utfordringer vil endres fremover, 

noe vi tror Agder FK vil takle på en overbevisende måte. 
 

TFK håper på gode relasjoner, godt samarbeid og utvikling i tiden som 
kommer. 

 
GRATULERER… 
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Gode fuglehundvenner - gratulerer så mye med jubileet! 

Det er en høyst oppegående 60-åring som nå jubilerer. Agder 
Fuglehundklubb har de sisteårene nådd over 200 medlemmer og er aktiv som 
aldri før. Flere og store jaktprøver på Hovden, Nesjen og i Kvinesdal samt en 

velfylt aktivitetsplan for sine medlemmer. 

Klubben har også mange, dyktige og vel ansette dommere som bidrar i hele 
Sør-Norge og vel så det. Det er vel på den fronten samarbeidet mellom våre 

klubber først begynte. 

Vi har utvekslet mange dommer mellom våre arrangementer i mange tiår. 
Særlig for våre medlemmer i den sørlige delen av vår region, har turen over 

fjellet til Hovden vært kort. Vi har alltid blitt tatt vel imot, uansett om det har 
vært på Fjellstoga eller på Bjåen. Alltid har det vært imøtekommende, 

trivelige og dyktige mennesker som har styrt med prøvene. Prøvene har vært 
administrert på en meget velfungerende måte med gode resultater så vel 
sportslig som økonomisk. Agder Fuglehundklubb har også velvillig delt sin 

erfaring og kompetanse med oss når vi har spurt om det. 

Det var vel i denne gode ånd at ressurspersoner i både Agder FK og 
Vestlandets FK slo sine pjalter sammen og skapte Sør Norsk 

Unghundmesterskap på begynnelsen av 2000 tallet. 

Dette skulle være et sørnorsk alternativ eller supplement til Arctic cup i nord, 
et høystatusløp for unghunder som hadde oppnådd 1pr UK. Arrangementet 

skulle rullere mellom klubbene, noe det også har gjort. Første året på 
terminlisten var 2003 og vi nærmer oss 20 -årsjubileum. 

Jeg vil tro det gleder ledelsen i klubben at medlemstallet er stigende. Det 
betyr gjerne at det gjøres en god jobb for fuglehund folket og det tilbys de 

ønskede arrangementer. Med økende medlemsmasse, blir det også til å dra 
lasset. Å drive fuglehundklubb er en dugnad og rekruttering til denne er 

viktig. Selv om det for det aller meste er svært givende, er enhver 
fuglehundklubb avhengig at det kommer nye til. Så til dere som ennå ikke har 
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fått anledning til å være med på å skape aktiviteter til glede og nytte for seg 
selv og andre, ta kontakt med ledelsen! 

Til slutt vil jeg og få sagt at jeg personlig har stor glede av å komme til 
Hovden. Masse trivelig mennesker, flott miljø på Bjåen (og Fjellstoga), 

nydelige terreng med godt med fugl - til tider for mye. Dette gjelder både 
som deltaker - selv om jeg ikke akkurat har forsynt meg grovt av 

premiebordet - og som dommer. 

Hjertelig til lykke med jubileet ønskes fra fuglehundvenner i Vestlandets 
Fuglehundklubb! 

For Vestlandets Fuglehundklubb 

Øystein Utne 

Styreleder 

Kattaneset 12.01.2021 
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En firbeint helt 

Lørdag 14. mars 2020 jobber Bykle kommune med å informere alle hytteeiere 
om koronapandemien, og oppfordrer alle til å dra hjem. Det er stille i 
fjellbyen.  

Klokken 23:18 melder Agder Branndistrikt på Twitter at de rykker ut til en 
bygningsbrann på Hovden. Nærmere bestemt i Røyrvikåsen. På adressen bor 
Svanhild Bjåen Breivegen, ektemannen Yngve Breivegen, og pointeren 
Mørups Ata. 

Svanhild våkner plutselig av at Ata dytter henne insisterende i beinet. Tiden 
som følger, er det ingen som kan forestille seg. Et levende mareritt. Huset 
brenner. Svanhild og Yngve kommer seg ut. 

Agder Branndistrikt melder på Twitter klokken 23:38 at huset er overtent, og 
at det kun slukkes fra utsiden. 

Har Ata kommet seg ut? Spørsmålet henger der i vinternatten. Ubesvart. 
Huset brenner ned til grunnen. Fordi teknikere må gjøre seg ferdig på 
branntomten får ikke Svanhild sjekket om hun ligger igjen i ruinene. Dyretolk 
og synske mener hun kom seg ut. Svanhild, eier Willy Sjåvaag, familie og 
venner oppfordrer alle til å ha øynene åpne. Hele Hovden ser etter Ata.  

20. mai meddeler Svanhild den triste nyheten på sin facebook-profil. Ata er 
funnet i brannruinene, på plassen sin. Det er godt å vite, men så ufattelig 
vondt å miste. Svanhild deler posten med et bilde av den vakre pointertispa, 
sammen med et sitat fra Ole Brumm; «Jeg er så heldig som har noe som gjør 
det så vanskelig å ta farvel». 

Mørups Ata ble født i Danmark 2008, og er etter Niholys Pax og Makeos Mai. 
Oppdretter var Hugo Nilsen. Som valp ble hun solgt til Norge, og Willy 
Sjåvaag. Adressen hennes ble likevel Hovden i Setesdal store deler av året. En 
løsning som passet for alle. Ata ble raskt Svanhild sin øyensten, og begge var 
like avhengig av hverandre.  
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I 2012 var Ata involvert i en stygg bilulykke, men med Svanhild sin omsorg 
fikk Ata mange fine jaktstunder, turer og et godt liv. 

Hva hadde skjedd om Ata ikke hadde våknet Svanhild? Det er tanker man ikke 
vil tenke, men faktumet er at Ata reddet to liv den kvelden. Hun setter sine 
potespor i historien.  

Svanhild har bestilt et stort portrett av Ata, og det skal naturligvis få 
hedersplass i det nye huset.  

Mørups Ata 24.03.2008 – 14.03.2020 

For alltid en helt. 
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Æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere 

Nye æresmedlem 

Kjell Jacobsen 2012 

Marit Skårdal 2012 

Robert Colbjørnsen 2014 

Gustav A. Larsen 2018 

Nye gullmerkeinnehavere 

Signe Eldor 2012 

Bernt Hansen 2012 

Oddmund Sordal 2012 

Gustav Larsen mottar æresmedlemskap. Han gratuleres her av klubbens leder, Pål Friis. 
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Robert Colbjørnsen 2013 

Totalt ser listen over æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere slik ut 
per 31.12.2020 

Æresmedlemmer: 

Wrold Espestøyl † 

Per Tellander † 

Nils Åge Brekke † 

Kari Røynås 

Sven Jørgen Skårdal † 

Marit Skårdal 

Kjell Jacobsen 

Robert Colbjørnsen 

Gustav A. Larsen 

Gullmerkeinnehavere: 

Jon Håverstad † 

Oddvar Røinås 

Signe Eldor 

Bernt Hansen 

Oddmund Sordal 

Robert Colbjørnsen 
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Hvem var det som sa «bare en hund»? 

Du har kanskje lest det diktet, det 
som heter «Sorg»? Om ikke så skal 
jeg gjengi det her.  

"Jeg stryker over din gylne pels, 
men halen din slår ikke mer. 
Øynene dine er lukket igjen 
over øyne som ikke ser. 
Ditt gylne hjerte har sluttet å slå- 
aldri mer løpe, hoppe, gå. 
Alt er slutt...., det er over nå. 
Jeg legger hodet mitt ned mot ditt, 
og tårene drypper som blod. 
Aldri mer skal det bli som før- 
aldri mer "oss to". 
Som isende kulde inni meg 
kjenner jeg noe dør med deg. 
Jeg må reise meg, sier de, jeg går mot en dør. 
Der ute går livet videre som før. 
Jeg snur meg, du ligger så livløs og stille. 
Du kan ikke komme, selvom du ville. 
Skriket vil ut, men jeg lukker min munn. 
Hvem var det som sa "bare en hund"? 
 
Dikt er skrevet av Anne Lise Boge. Det er stilet til hennes første Golden 
Retriever «Tajo», og står i boken «Gyldne minner fra en hunds hverdag». 
 
Jeg er ikke den eneste som har mistet en hundevenn, og når jeg sitter på 
jegermiddager rundt om i landet mimres det til stadighet om hunder som 
ikke er med oss mer. Vi har kanskje en spesiell hund som har kommet oss 
veldig nær, en som har gjort det helt glitrende i skogen, på jakta eller i 
vinnerklassen. Alle hunder har sin personlighet, og det er noe helt eget når to 
øyne ser skuffet opp på deg fordi du bommet på den rypa.  
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En fuglehund er til for å jobbe sammen med oss jegere. Joda, det finnes de 
hundene som gjerne tar med seg både den ene og den andre kommunen, og 
da blir de kanskje best husket for akkurat det. Alle minner fra et helt hundeliv 
er kanskje heller ikke utelukkende positive, men en dag vil du smile av minne 
om eksploderte sofaputer og maltrakterte sko. Disse tingene vil veie like 
tungt den dagen din firbeinte kompis ikke er der mer. På lik linje som store 
meritter, tunge, kalde og våte dager på jaktprøve med stang ut, flotte turer i 
utstillingsringen, gode jaktdager og slumring på sofaen.  
 
Et farvel følger med i kontrakten når du kjøper valp. Gi hunden et godt 
hundeliv, og ta vare på øyeblikkene. For ingen hund er «bare en hund».  
 
 

Til minne om 

Det er aldri lett å snakke om døden. Døden er en endestasjon, og det er slik 
livet fungerer. Det er livets sirkel. Selv om døden inntreffer så vil vi leve 
videre i minnet til våre etterkommere. Våre venner og familie. Det er noe 
godt ved å vite det. At vi skal huskes, og minnes. I løpet av de siste ti årene 
har vi dessverre mistet flere medlemmer. Mange har hatt en markant rolle i 
fuglehundsporten, og for klubben. 

 

Jeg finner nok fram 

Døden er ikke så skremmende som før. 

Folk jeg var glad i 

har gått foran og kvistet løype. 

De var skogskarer og fjellvante. 

Jeg finner nok fram. 

- Kolbein Falkeid - 



174 
 

Sigbjørn Messel 28.02.1929 – 18.03.2012 

Sigbjørn Messel, best kjent som «Siggen», ble født i Kristiansand. Familien var 
mye på flyttefot, men sammen med kona, Liv Wenche Warrøe Messel, slo 
han seg til ro i Bygglandsfjord. Av yrket var han kaptein i militæret.  

Sigbjørn sin første jakttur var allerede som to-åring i ryggsekken hos faren. I 
1942, 13 år gammel, fikk han sin første engelsk setter. Den første 
prøvestarten var i 1964 med to pointere. Begge fikk tredje premie, og unge 
Sigbjørn var bitt av basillen. Ambisjonene var krystallklare, vinnerklassen, 
men i senere tid har han uttrykket at han foretrakk kvalitetsklassen grunnet 
bedømmingen.  

I 1966 registrerte Sigbjørn Hekkfjellet som kennelnavn, og flere fikk gleden av 
gode pointere og engelsk settere fra kennelen. Selv hevdet ekteparet Messel 
at valper hovedsakelig ble solgt til jegere, men kennelnavnet dukker opp på 
flere premielister, både på jaktprøver og utstilling. Sigbjørn og Wenche førte 
også egne hunder til mange premier. 5. september 1974 førte Wenche NUCH 
Sønnafjellet’s Blue Lady frem til en andre premie i vinnerklassen på Hovden, 
kun slått av Hekkfjellet’s Doffen jr. som ble ført av ektemannen.  

En av dem som høstet godt av «Siggen» sin kunnskap var Olav Schrøder. Han 
husker godt når han var med Sigbjørn på fjellet og trente. Olav hadde det 
med å gå litt fort, og da kom det kun én advarsel fra «Siggen», etter det kom 
korrigeringen ved hjelp av en skistav over knærne. 

Sigbjørn var kjent for å gå sin egne veier. Han hadde klare tanker og meninger 
om fuglehundsporten. Han hadde en klar formening også i avl, og «Siggen» 
viste flere ganger at han gjorde gode valg ved parringer. Likevel var han en 
realistisk mann. 

– Jeg husker godt når jeg fikk min første topp-premie i mars 1991. Jeg ringte 
«Siggen» fra telefonkiosken fra Hovden for å informere at Arra hadde fått 1. 
AK. «Ho er akkurat samme hunden som du hadde i går» svarte han. Men så 
kom gratulasjonene, og jeg tror nok han var litt stolt over «eleven» likevel, 
forteller Olav Schrøder.  
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Sigbjørn har også tjent Agder Fuglehundklubb i flere omganger, både som 
styremedlem, men også som klubbens representant i forbindelse med ulike 
oppdrag. Han ble også tildelt gullmerke i Norsk Pointerklub. 

Etter flere år med skrantende helse hang Sigbjørn «Siggen» Messel kobbel og 
børse på knaggen for godt. Han ble 83 år gammel. 

 

Per Halvor Tellander 11.10.1930 – 07.11.2015 

Arendals mangeårige rådmann, Per Halvor Tellander, døde på Plankemyra 7. 
november 2015. Han ble 85 år gammel. Per Halvor opplevde det tyske 
angrepet på Bodø i 1940, og det medførte at familien måtte rømme til fjells. 
Det satt de og så de enorme brannene som oppstod av bombeflyenes 
herjing. Noe som preget ham hele livet. På godt og vondt. Oppholdet i 
fjellene ble nemlig innledningen på interessen for jakt og friluftsliv.  

Per Halvor var født i Bodø, men flyttet til Arendal i 1963. Etter gymnaset 
ønsket han egentlig å studere kunsthistorie, men det ble i stedet til at han tok 
sin juridikum, mest sannsynlig inspirert av at hans far var rådmann i Bodø. I 
elleve år var Per Halvor kontorsjef for rådmann, Konrad M. Havigs. I 1974 ble 
han selv valgt som rådmann. En redelig, raus og klartenkt rådmann. Han 
sluttet i jobben da han ble 65 år. Per Halvor var mannen som stod bak 
kommunesammenslåingene mellom Øyestad, Hisøy, Tromøy og Moland.  

Per Halvor var aktiv og engasjert på mange plattformer, en av dem var 
fuglehundsporten. I en årrekke var han svært aktiv i Agder Fuglehundklubb. 
Han har vært innom de fleste tillitsverv i klubben.  

Engelsk setter Bach’s Cap av Gluterne var Per Halvor sin første hund, men det 
var først etter noen år, og et par hunder at Per Halvor markerte seg på 
jaktprøve. Sønnafjellet’s Jossa II ble både jaktchampion og 
utstillingschampion. Hun ble mor til tre valpekull i kennel Frydentopp. En 
kennel om oppdrettet flere toppklasse-hunder opp igjennom tiden. 
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Frydentopphundene omtales som sosiale, sunne og høyt premierte engelsk 
settere.  

I 1974 var han ferdig autorisert jaktprøvedommer, og siden dømte han 
mange prøver, på høyfjell så vel som lavland. Han har blant annet dømt 
norgesmesterskap og Svensk Derby. Per ble utnevnt som æresmedlem i 
Agder Fuglehundklubb for sin innsats. 

Per Halvor ble bisatt fra Barbu 20. november for fullsatt kirke. Han etterlater 
kone, barn og barnebarn. 

 

Egil Dåsvatn 27.08.1957 – 26.08.2017  

Egil Dåsvatn sovnet stille inn lørdag den 26. august på lindrende enhet. Han 
ble gravlagt i Voie kirke 5. september. Egil var en kjær bror, svoger og onkel. 
FN-veteraner og jaktkamerater sørger.  

 

Liv Wenche Waarøe Messel 06.11.1931 – 13.03.2018 

Sigbjørn Messel sin kone, Wenche Messel, født Hjemdahl, sovnet inn den 13. 
mars 2018 i Byglandsfjord, 86 år gammel. Seks år etter sin mann. Hun ble 
gravlagt fra Oddernes kapell 23. mars. Wenche vant vinnerklassen på landets 
første vinterprøve sammen med engelsk setter NUCH Sønnafjellet’s Blue 
Lady. En engelsk setter som herjet miljøet i sin glanstid, og som ble mor til 
fire kull. På generalforsamlingen i 1978 vant ekvipasjen klubbens pokal. 
Wenche omtales som en profesjonell når hun stilte ut hunder på utstilling, og 
flere utstillingschampions ble det hos ekteparet Messel.  

Gjester ble alltid godt tatt imot. Olav Schrøder husker godt når han som 
førstegangs hundeeier var på besøk i 1988. Han hadde 1000 spørsmål om 
dressur og avl. Det ble mange besøk så lenge de levde. Mye kaffe, kake og 
mange timer hundeprat ble det. Noe han setter stor pris på den dag i dag.  
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– Wenche er et av de mest fantastiske mennesker jeg har møtt i mitt liv. Så 
snill, hjelpsom og hjertegod som henne skal man lete lenge etter. Hun veldig 
god på valpedressur og apportdressur, mild, men bestemt. Wenche sa alltid 
at det første halvåret med dressur er en investering i hundens neste ti år, 
forteller Schrøder. 

Wenche etterlater seg tre barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn. I dag er 
det barnebarn, Kristiane Waarøe, som fører kennelhistorien videre. Hun har 
overtatt kennelnavnet, og driver oppdrett av pointer. 

 

Jahn Martin Timenes 22.03.1944 – 17.11.2019 

Jahn Martin Timenes sovnet stille inn 17. november 2019 etter lang tids 
sykdom, 75 år gammel. Han ble gravlagt i Kristiansand kapell 28. november. 
Jahn Martin etterlater seg venner og familie. Kona Anne-Lise, to barn, 
svigerbarn og barnebarn. 

 

Nils Åge Brekke 09.08.1934 – 20.02.2020 
Nils Åge var født i Arendal 9. august 1934. Han sovnet rolig inn på Færvik Bo- 
og omsorgssenter 20. februar 2020, 85 år gammel. 

Han var en bauta innen fuglehundsporten i Norge, og har satt mange spor 
etter seg. Utenfor fuglehundmiljøet var han kjent fra sin bedrift som han 
etablerte i 1963, Brekke Musikk & Sport 

Omkring 1970 fikk han sin første hund, engelsk setter Pan. En råtass av en 
hund som oppnådde en 2.UK, men som dessverre ble påkjørt og døde ung. 
Etter Pan kom Sønnafjellets Pia, og den hunden ble sentral i etableringen av 
kennelen Sørheia. Fra Sørheia er det avlet frem en rekke høyt premierte 
engelsk settere. Nils Åge trente og førte flere av sine hunder frem til 
jaktchampioner. 
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I tillegg til å være en svært anerkjent oppdretter og hundefører, var han også 
høyt respektert som dommer på jaktprøver. Ikke bare innenfor egen klubb, 
men også deltagere på flere høystatusprøver rundt omkring i landet har nytt 
godt av Nils Åges rettferdighet og dyktige egenskaper som dommer på blant 
annet Norsk Derby Finale, NM kval Høyfjell, Kongepokalløp Lavland. 

Også innen klubb og organisasjonsarbeid var han svært aktiv. Han ble utnevnt 
til æresmedlem i Agder Fuglehundklubb for sitt store engasjement og virke, 
blant annet tre år som leder på slutten av 70-tallet. Nils Åge satt også flere år 
som prøveleder for Hovden-prøvene, og han engasjerte seg sterkt i arbeidet 
med å utdanne nye jaktprøvedommere. Han ble også hedret av NESK med 
gullmerke for sin store innsats og arbeid med å fremme engelsk setteren i 
Norge. Nils Åge var også kjent for sitt utadvendte vesen og gode humør - det 
var ofte mye sang og musikk på arrangement som han var med på. 

Nils Åge etterlot seg kona Randi, tre barn og barnebarn. 

 

Øivind Wold 23.12.1932 – 21.03.2020 

I Stavanger begynte Øivind Wold med fuglehund, ikke pointer riktignok, men 
med breton. Da han ankom Kristiansand i 1967 kom interessen for jaktprøver 
og pointeren. Aktivt medlem i Agder Fuglehundklubb, styremedlem, samt 
komitémedlem ved flere arrangementer. Øivind Wold så verdien av å eie en 
topphund. Både han og kona var faste innslag på ulike arrangement på 80-
tallet. Flere kull er registrert under deres kennelnavn, og derav mange 
hunder som har sanket premier på både jaktprøve og i utstillingsringen. Siste 
registrerte kull på Kennel Sømslia var i 2005.  

Øivind Wold døde 21. mars 2020. Han etterlot seg kona, Siss, barn, barnebarn 
og olderbarn.  
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Jan Erik Liene 04.06.1949 – 03.12.2020 

Jan Erik Liene tapte kampen mot kreften 3. desember 2020. Han ble gravlagt 
fra Voie kirke 11. desember. Jan Erik etterlater seg kone, barn og barnebarn. 
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Jubileumsåret 

2020 var året hvor Agder 
Fuglehundklubb skulle feire 60 år. 
Planene var mange, og først ble 
det satt ned en egen komite for 
feiringen. Kjetil Kirkhus stod i 
spissen, og hadde store planer. 
Spesielt med tanke på 
jubileumsmiddag. Dessverre ble 
det for mye å gape over alene, og 
dermed ble hele styret engasjert. 
Styret ønsket at det skulle 
markers hele året, da med en jubileumsprøve, jubileumsutstilling og en 
jubileumsmiddag. Det ble ordnet med ekstra premier, samt trykket opp 
tekstiler med egen jubileumslogo. 2020 ble et helt annet år enn det noen 
skulle se for seg. Det ble året hvor en hel verden skulle tvinges i kne av en 
omfattende pandemi. Hvordan er det mulig at et virus fra Kina skal kunne 
spre seg over hele verden, og i et forrykende tempo? Det ble raskt klart for 
styret at å gjennomføre feiring i noe som helst grad var helt umulig da det ble 
lagt frem en total nedlukking av hele Norge. Det å leve i håpet at det skulle 
endre seg i løpet av året var helle ikke sannsynlig. Dermed bestemte styret 
for å utsette hele feiringen til 2021. 

 

Jubileumsprøven Hovden ll 

Det var aldri noe tvil om at jubileumsprøven skulle tilfalle Hovden II. Dette er 
klubbens største prøve, det bruker å være god tilslutning, og fjellet viser seg 
stort sett fra sin beste side med sol og snille ryper.   

I utgangspunktet var det tiltenkt en ekstra stor jegermiddag, med 
underholdning nede i Hovden sentrum i regi Gunnar Wik og Stig Lauvsland. 
Da Norge stengte ned ble Hovden II i 2020 avlyst, og alt som var planlagt ble 
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naturligvis også avlyst. Planene i 2021 ble ikke like omfattende. Det var 
fortsatt mye usikkerhet rundt mulighetene for gjennomføring. I store deler av 
Norge steg smittetallene før påske, og det ble innført strenge tiltak. Blant 
annet skulle man unngå unødvendige fritidsreiser, og var det ikke lov å 
arrangere noe i kommunen man bodde i, hadde man heller ikke lov til å reise 
og delta på noe i en annen kommune. Hovden II 2021 måtte også avlyses.  

 

Til dekket bord 

Planen om en jubileumsmiddag begynte tidlig. Vertshuset i Dyreparken ble 
booket. For å unngå de delene av året hvor fuglehundfolket er travelt opptatt 
med jakt, prøver og utstillingen ble jubileumsmiddagen lagt til starten av mai. 
Ønsket var å sende ut skriftlige invitasjoner til alle medlemmer, 
samarbeidende klubber, Fuglehundklubbenes forbund og Norsk Kennel Klub. 

Drømmen og tanken var en storslått festmiddag, med mimring, god mat og 
hyggelig selskap. Noe som selvfølgelig ikke var mulig med en total nedlukking 
av samfunnet. Usikkerheten om hvordan 2021 ville bli gjorde at styret 
bestemte seg for å legge hele middagen på is.  

 

Utstilling på Hamresanden 

I utgangspunktet var planen at utstillingen skulle gjøres enda større, og 
utstillingsleder Kjetil Kirkhus så på mulighetene for å ha to ringer. I 2020 ble 
utstillingen tvert avlyst. Ingenting var mulig å gjennomfør, og dermed ble den 
utsatt til 2021. Dato ble satt til søndag 30. mai, og skulle ta plass på 
Hamresanden. Muligheten for to ringe uteble ettersom 
koronarestreksjonene var såpass strenge i Kristiansand kommune, og 
utendørsarrangement var kun tillatt med 100 deltakere. Da 
påmeldingsfristen gikk ut var 84 hunder påmeldt. Utstillingsleder måtte 
forhøre seg med dommer om muligheten for å øke antallet til 90 hunder, noe 
dommer, Siv Sandø, sa seg villig til.  
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I mai økte smittetrykket i Kristiansand kommune, og uken før utstillingen 
vanket det lenge usikkerhet rundt mulighetene for gjennomføring. Fredag 
kom beskjeden fra Kristiansand kommune, det ble arrangementforbud og 
ingen fra Kristiansand kunne heller delta på noe utenfor kommunen.  

I all hast ble utstillingen flyttet til Skisland i Øvrebø kommune på området til 
Norsk Irsksetterklubb avdeling 4. Hundeeiere med bostedsadresse i 
Kristiansand fikk ikke mulighet til å delta, men fikk muligheten til å sende 
hunden med andre. Det ble en stor dugnad med mange involverte. 
Utstillingskomiteen så til at alt ble flyttet, og at alle fikk informasjon, samt at 
smittevern ble overholdt under arrangementet. Det var påbud om munnbind 
i ringen, samt en sterk oppfordring om bruk av munnbind på utsiden av 
ringen. Flere stilte også hunder for andre, og alle bidro så langt det lot se 
gjøre for at vakre fuglehunder skulle få vise seg frem. Være var upåklagelig, 
sol fra skyfri himmel. 

Best in Show N UCH Frankmovangen's Langbein til Arild Skeivik, her sammen med dommer 
Siv Sandø. 
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Det var engelsk setter N UCH Frankmovangen's Langbein til Arild Skeivik som 
ble Best in Show. 

BIS 2 KM Skrämmens F-Kompis - Erik Höglund  

BIS 3 P Pointstaffs Blix - Henrik Erlandsen  

BIS 4 KV Bergjordet's Kln Lilja - Lisbeth Reinertsen 
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