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Agder Fuglehundklubb 50 år. 

Tiden etter 1990. 

Betraktninger om klubb - hendelser og hunder 

Nye 20 år er tilbakelagt siden AFK utga sin første jubileumsbok i 1990. Atter igjen er 
jeg bedt om å fortsette arbeidet slik at del 2 om klubbens eksistens kan føres i pen
nen. 

Komite ble oppnevnt bestående av sentrale medlemmer. 
Dessverre ble arbeidet langt mer anstrengende denne gang idet "arvesølvet" 

eller klubbprotokollene ikke var å oppdrive. Det påtross av etterlysning på nett og 
årsmøter, men også telefonisk kontakt med de tideligere formenn og ledere. Det er 
dog brakt i erfaring at skrevne protokoller ble erstattet med et "løsbladsystem". 
Hvorfor, spør enkelte utmeldte medlemmer. Skremmende arroganse, slendrian 
og/eller makelighetshensyn sier andre. 

På tross av dette ble endelig, i mai 2011, deler av klubbhistorien overlevert i flere 
handleposer og plastlommer. Ved gjennomgang og lesing fant jeg også en protokoll 
fra 1999. Håndskrevet og svært lettlest av Signe Eldor som sekretær og Robert Col
bjørnsen som leder. I 2002 fortsatte Robert som leder mens ny sekretær ble valgt 
inn i styret. Dermed opphørte en ryddig og årelang måte å samle AFK's historie i inn
bundet form. 

Under alle omstendigheter ble det, så langt, lite og ingenting å fordele av gjøre
mål og oppgaver komiteen imellom. På tross av det inntrufne ønsket imidlertid klub
bens årsmøte at arbeidet skulle fortsette i en eller annen form. Derfor gjøres et nytt 
forsøk, denne gang supplert med Ingrid Margrethe Bjåen som kunnskapsrik data
lagspiller. 

Innholdet i en slik publikasjon vil utvilsomt, også denne gang, bære preg av per
sonlige betraktninger og ideer. Faren, og den største skaden er imidlertid dersom 
noen av de ulike prestasjoner og verv blir uteglemt. 

Agder Fuglehundklubb jakter videre. 
Bykle gamle skysstasjon / hotell ble klubbens første hovedkvarter. En vinterprøve 

i 28 minus grader. Avstanden til prøveterrengene på Hovden tvang fram en forflyt
ning. Først til Turistforeningens "Hovdehytta" som vi benyttet i flere år, ofte i sam
arbeid med Kristiansand Jeger og Fiskerforening som arrangerte prøver i de samme 
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terrengene og ofte i den samme uke. Sportellet var vi innom og da Per O Bergan ble 
styreleder på Hovden Appartement havnet vi der. 

"Slakteplassen" besøkte vi også. Og har vært der siden, dog under navnet Hovden 
Fjellstoge .. 

Så fortsatte klubbens tilværelse hos Ole Bruun på Hovden Høyfjellshotell. Det 
ble liksom "gromstedet" det .. Men med enkelte deltageres negative opptreden og 
adferd så vel innom som utomhus måtte Ole beklage at samarbeidet måtte opp
høre. Forståelig nok .. 

Nå har klubben heldigvis knyttet til seg Sondov og Bjåen Turisthytte. Lokaliteter av 
beste merke, og med fasiliteter som bærer bud om tilbakevending i svært egnede 
omgivelser. Skulle andre aktører komme på banen med alternativ overnatting etc. vil 
resultatet fort bli en slags russisk rulett. Dvs fem kuler i tønna istedenfor en. 

Skulle AFK komme i skade for å miste støttespillere/forhandlere hva angår bruk 
og leie av prøveterrengene i Hovdenområdet, kan dessverre prøvetradisjonen bli 
vingeskutt og i verste fall bringes til opphør. 

Garantert. 

Så kan en spørre seg om hundemateriellet er blitt bedre i disse 20 årene. Det kan 
selvfølgelig gi grobunn for diskusjoner. 

Dog er det imidlertid rimelig klart at dressurmengde og metoder er endret. Nå 
tilbys treningsterrenger med både villfugl og utsatte fasaner og rapphøns. Dueslag 
og utkastmaskiner er blitt hjelpemidler og nyttige bruksgjenstander. Tidelige re uvø
ren bruk av strømband får en håpe har avtatt i omfang. Samfunnet oppfatter bru
ken forkastelig og dyrplageri i dressur øyemed for trening i fugl, men kan lite gjøre. 
Noe annet er selvfølgelig kontrollert bruk i forbindelse med sauetest eller aver
sjonsdressur som det nå så fint heter. 

Slag og spark med kjetting / skistav og beksømsko får vi tro er avlegs og gått ut 
på dato. 

Premiemengder I prosenten varierer også nå, fra prøve til prøve. Det jaktbare vilt 
lever i den samme biotop i dag som den gang da ... Mengden ryper synes å være den 
samme. Også svingningene. 

Det kan forresten høre med til historien at på klubbens prøve i august-96 retur
nerte Thor B. Sagland og Nils Åge Brekke, som dommere, fra VK finalen i Nåsi uten 
premieringer. Det hører til sjeldenhetene i dag? 

Bulkete tinnpokaler og amerikaimporterte hunder på stett er heldigvis gravd ned. La 
vandrepremiene rullere videre og la øvrig premiering bli tilgodesett med vakre di
plomer. En skrytevegg har jo de fleste, eller vil kunne få? 

Gleden, smilet, humøret, visesanger og stev var noen av ingrediensene som sær
preget partiene i tidelige re tider. Svært avslappende spør du meg. Nå har im
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jeg selvopplevd alvoret og "steinansiktene" på nært hold, og beklager at dagens del
tagere ikke fikk oppleve tiårene før tusenårsskiftet. Engangstilfelle? Nå skal det selv
følgelig sies at sikkert ikke alle kanskje, deler dette syn. 

For all del så kan det være min aldrende helse og tynnslitte hukommelse som 
spiller meg et puss ... 

Spisse albuer og deltagere som gikk både utav hånd og anvist terreng har vært 
en uting i alle år. 

Men den største synden er uvettig bruk av fløyte. På siste vinterprøve kom en 
førstegangsstiller til meg, oppgitt og irritert, og uttrykte fortvilelse over deltagers 
bruk av hjelpemidlet. Atter en gang henstilles det til den enkelte dommer om å iverk
sette tiltak/beskjed til partiet ved opprop slik at unoten kan opphøre. Om det ikke 
er hjemmel i lovverket til å få stanset adferden så vet jeg om dommere i Agder Fu
glehundklubb som har meningers mot nok til å få slutt på utyske og i verste fall en 
ødelagt dag for makker. 

På få år har AFK mistet mer enn 50 medlemmer. Fenomenet gir grunn til ettertanke 
og vil være en utfordring for styre og stell til å løfte antallet til gamle høyder. 

Dog har jeg merket meg at klubbens nettside nå, fremstår på en slik måte at nye 
og gamle medlemmer blir holdt underrettet og informert raskere og grundigere og 
til stor tilfredshet. Bilder på nettsiden, foreviget fra klubbens ulike aktiviteter kan 
også være med på å pirre nysgjerrigheten og dermed få økt tilhørighet til klubben. 

Hovden har alltid hatt ord på seg for å være rikt på rype, spesielt under vinterprøvene. 
Grunnen til at jeg, for min del, aldri bedriver jakt etter nyttår er troen på at ei 

vinterrype kan i beste fall gi 8-10 høstfugl ... 

('�;,� ). ,'' ' -:;;.Æ.. ,,. 

Jeg håper selvfølgelig at innholdet er lesbart. 
Skulle du derimot stusse og I eller savne noe så 
les alt engang til. Du kan muligens finne et og 
annet mellom linjene også ... 
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Skoddehei men og Reidar Thorsen 

På ei fjellhylle nord for sørlandske hovedveg holder den gamle boktrykkeren til med 
sine engelske settere. Her har han foret vakre fuglehunder på ulike typer hushold
ningsrester ispedd tørr for siden tidelig på 70 tallet. 

Hans første møte med fuglehundmiljøet var i tvilsomt samarbeid med en knallhard 
engelsksetter hannhund. En langbeint råtass som ikke lot seg stoppe eller affisere 
av verken piggtråd eller mosegrodde steingjerder. 

Da Kvernbakkens Liss (NJUCH Dunfjellets Zanto-NUCH Bennfloens Silva) ankom 
som 8 uker gammel hvalp startet Skoddehei men epoken for fullt. 



En lemon belton tispe av edel type, ble veldressert og holdt god kontakt. Dette 
resulterte derfor i,. pr. AK på Rjukan med påfølgende Cert og fargerike sløyfer fra ut
stillingsringene. 

Tapetseringen og dekoreringen av kjellerstuas vegger, smekkfull av diplomer, var 
dermed i full gang. Malurten kom ved HD fotografering. Sterk grad på begge hofter. 
Skuffelsen var selvfølgelig stor men besettelsen ved å vinne mer hadde nå inntatt 
hans kropp. 

I Kristiansand hadde Jan Evensen nettopp fått to skjønne tispevalper etter hans egen 
Centa og NJUCH Sørheias Pols. 

Reidar tok hjem Tapdalens Tina og sovnet tilfreds på bikkjerommet den natta. 
Noen måneder senere vant Tina unghund pokalen og ble senere ei svært navn

gjeten og gullkantet avistispe på Agder. 
T inas første kull kom etter parring med Per Tellanders NUCH Julius (Gay av Fry

dentopp-Toya av Opallien). Resultatet ble 8 valper alle med Cert og frie for HD. 

Selv beholdt han Skoddehei mens Frikki mens den internasjonale skjønnheten Skod
dehei mens Alexander gikk til Catrine T horsen, oppdretterens niese. 

Andres Stykket valgte NUCH Skoddehei mens Tell som ordnet ,.pr. AK på sin før
ste start i Nåsi. Senere og i samme sesong vant ekvipasjen BIS på Fuglehundklub
benes Fellesutstilling i Oslo. De øvrige i kullet ble sendt landet rundt og var stadig å 
se på premielistene, øverst. 

Som de andre i kullet viste også Frikki vinneregenskaper og kunne lett ha hanket 
vinnerklasse billetten i Nåsi på sin første høyfjellsstart. Men da eieren der og da 
manglet årvåkenhet kunne ikke dommerne honorere tispa med annet enn 2.pr. AK. 
Uvisst av hvilken grunn ble Frikki aldri brukt i avl. 

Jeg tillater meg dog og minnes en kort jaktopplevelse i Bykleheia med nettopp 
Frikki som selskapsdame og støvsuger. 

Etter drøye tre timer på en overskyet og "minne for livet formiddag" måtte jak
ten avbrytes. Sekken var nemlig stappfull og selv i jakkelommene var der knapt plass 
til en pose kamfersukker. Grådigheten var nær ved å ta overhånd. Hadde skytefer
digheten stått i stil til hundens evne og nese for å bringe fugl for skudd, hadde børa 
blitt langt tyngre å bære. 

Reidar var på den tiden opptatt av trønderne og deres hunder. Det resulterte i at 
Tina ble parret med Sandtjønnas Mezzo. Den kombinasjonen nådde aldri de samme 
høyder, verken eksteriøret eller jaktlig. Pelsfargen på valpene ga heller ikke grunn
lag for om parring. 

Tiden gikk og en ny trønderhund, Tarpans Togo (Boss av Lysne-Dividalens Toya), 
ble førstevalget til ny parring. Noe bedre denne gang kanskje, men aldri som kom
binasjonen med Julius. 

- <k{ -�-l;:i<{._7;,' 
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Riktignok fikk hans egen NUCH Skoddehei mens Frida 1. pr AK og Cert i bøtter og 
spann. 

Kullbroren, Skoddehei mens Dreng gikk til Nils Åge Brekke. Lys, ven og vakker med 
1. pr VK på Rjukan bar håp om en ny stjerne på Agder. 

Etter påkjørsel ble Dreng avlivet. 

Da Reidar brukte Langsifjellets Rex (Vigdaættas Pelle - Sandloas Funny Girl) kom 
dette overraskende på mange. 

Alminnelige pene valper kanskje, men jaktlig og i prøvesammenheng ble resul
tatet magert. 

I disse dager og ved innløpet til jubileumsåret har han anskaffet en ny valp med 
Skoddehei men blodet blandet med Vinsterfjellets Vi-To. 

Hvem vet, kanskje emnet og fremtiden vil gjøre det mulig også å dekorere kjel
lernedgangens vegger med ytterlige hedersbevisninger. 

Bernt Hansen og hans meritter 
At en hund maktet å bekle ,.premie- podiet på skog- I lavland og høyfjell og i tillegg 
stadig sto først i utstillingsringen for så å smykke seg med tittelen dobbelchampion, 
hører til sjeldenhetene. Prikken (Albert-Åsheimens Troya) ble diamanten til Bernt. Rap
port og ærespremier kan dokumenteres på skogsfugl prøver etter tiur og røy. 

Landskjent og positivt samtaleemne, relativt lite benyttet i avl, uviss av hvilken 
grunn. 

Da Bernt pensjonerte Prikken lå avkom etter han i valpekassa. 

NUCH Heidarheimens Elias(Prikken-Rødsjeggens Esther). Også Elias har markert 
styrke og vist med premieringer og jakt at også her hadde Bernt en stabil prøve
hund og en jeger av guds nåde. Da Nils Åge Brekke brukte Elias på Sørheias Silje be
holdt Bernt hannvalpen Prikken. 

I det samme kullet hentet Arnt Corneliussen tispevalpen Leid i. Den har allerede opp
nådd 1. AK, vinter og er langt på veg til utstillingschampionatet. Det skjer når Leid i 
har mottatt det tredje og store Certet. 

I flere år har Bernt Hansen avsatt åtte vårlige tirsdagskvelder for å gi valper og ung
hunder, samt nybegynnere og tilårskomne hundeeiere doser av dressur og sosial 
omgang. Ringkultur og fremvisning for dommer samt premieringer på fuglehund
prøver er derfor blitt resultater av et solid håndverk. 
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At han i snart 20 år har vært ikledd 
rollen som forpleiningssjef på Hovden 
arrangementene, for ikke å snakke om 
vinterprøvene på Nesheia, vitner og ibo
ende interesse og dugnadsånd. 

For tiden beveger han seg med krykker 
og gåstol. Tidelig i mai ble han nemlig 
kneoperert for andre gang. Håpet, 
troen og en umåtelig interesse for 
fuglehundsporten og miljøet tenner håp 
om tilbakevending til høstens arrange
menter.. 

Bernt Hansen er nemlig genuint 
interessert i fuglehundsporten og Agder 
Fuglehundklubb. 

Takk og pris ... 

Sagåsen og Fosseland Jakt og Hundesenter 
Vest i sør finner vi ovennevnte fritidssenter sammen med Randi og Gustav. 

Her legges forholdene til rette for en
hver som ønsker bistand hva angår dres
sur av så vel pur unge som eldre råskinn. 

Dressurkurs.jaktmuligheter og fiske er 
noen av ingrediensene som gjør stedet 
besøksvennlig. Hundepensjonatet, er of
fentlig godkjent, inngår også som aktu
ell mulighet når bl.a. sydens fristelser 
lokker en solsugen sørlending. 

Butikk har de også. 

Treningssamlingene som arrangeres 
hvert år, og gjerne flere ganger, samler 
uerfarne og mer råbarske hundeeiere i 
håp om lærdom og forståelse. 

For de av oss som ser etter jaktmulig
heter kan senteret tilby ulike former for 
jakt,høyt og lavt i terrenget. 
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Gustav har fått omtale tideligere. Allikevel er det ikke til å unngå at han også 
denne gang får navnet på prent. 

Nå er det imidlertid Randi som i høyeste grad gjør seg fortjent til omtale og bilde. 
Sagåsen lever videre. Rasefanatisme finnes ikke. 

Gordonsettere, Engelsksettere ,Pointere og Vorsthervalper sendes til nye eiere 
rundt i det ganske land. 

Ofte er Randi og Gustav på farten. Det være seg prøver og /eller utstillinger. 
Ikke sjelden gjøres det vendereis med sløyfer og premier i bøtter og spann. 
Vi tar med KV Lierdalens Troll, NJCH, NJ(K)CH, NUCH, Norgesmester, Lavland 2006. 

Også sist vinter bekledde representanten fra Fosseland øverste trinn på pallen. 
På årets Fellesutstilling i mai-11 kunne engelsksettervalpen Forsethbergets Loke 

smykke seg med tittelen BEST IN SHOW. 
På NKK's utstilling i Kristiansand -11 ble Forsethbergets Gunhild etter Leik og 

Berkjestølens Lita bedømt med følgende resultat: 
Excellent, 1. konk. Ck. Cert. 1 BTK. Cacib. Bim. 
Det hører dessuten at kullsøstera Forsethbergets Lille fikk 2BTK og res.Cacit. 
Gustav har vunnet mye. Imidlertid så hardner konkurransen til. 
Tilrettelegging, teft og forståelse samt nødvendigheten av å være "to om bei

net" tvinger som frem. 

Bare han ikke tar alt som en selvfølge og glemmer å takke Randi for hennes enga
sjement og dyktighet. 

Ingen fare, spør du meg.! 
Gustav er jo en klok mann ... 

Per 0. Bergan - Med laks og ryper i fokus 
Av eldre fotos ser vi at Per startet sin fuglehundkarriere sent på 60-tallet. Da som 
handler/ hjelper for Alma og Alf Løkken, Bennfloens. 

Senere fikk han sitt eget materiell og staket ut kursen til sagnomsuste 
hendelser/ begivenheter i høghei. 

Hekkfjellets Anthon var fryktet. Flere andre også,Bennfloens Kim f. eks som vant på 
Hovden i 1975. Det resulterte bl.a. i napp i Setesdal Jeger og Fiskarlag's oppsatte pokal. 

Berkjestølens Herman (Prikken - Finnvellens Zica) ble aldri stilt i unghundklassen. 
Perfeksjonisten følte at tiden ikke var riktig moden og ventet. Det resulterte at 
Herman på sin aller første start fikk 1.pr. AK. 

12 



Nå er også denne "gangeren" pensjonert. 

Foto: Inger Lise Walle. 

Når høstens mønstringer og opprop 
finner sted vil mange kaste stjålne blikk 
mot kapasitet for å se hva som kan bli 
neste storgåer. 

I prøvesammenheng er Per en av AFK 
dommerne med karisma og meningers 
mot. Rettferdig og krystallklar i tale og 
væremåte er han også. 

Skulle en og annen ønske å komme i 
kontakt med vedkommende før høstar
rangementene tar til, vil rådet være å 
oppsøke Mandalselva eller lete opp 
hytta langt innen i Finndalen. For en
kelte spiller vassføringen liten rolle. Per 
får fangst uansett. På hytta der inne i 
vildmarken har viltpleie prioritet. 

Store og blanke laks kombinert med 
sølvpokaler i fjellbandet er Per 0. Bergans 
lidenskaplige naturopplevelser som han 
mestrer til fulle . 

... og vi har brakt i erfaring at denne fri
luftskjempen på årets lengste og lyseste 
dag fylte 70 år. Det betyr at vi løfter vin
glasset og gratulerer jubilanten med en 
avstandsskål .... 

Oddvar Røinås - 80 år 12.mai 2011 
AFK's gullmerkemann er en spretten og spenstig frilufts-/ og naturbruker, for ikke 
å snakke om en jeger av en helt spesiell støpning og kaliber. 

Jaktprøvedeltager med brystlomma full av kamfersukker. 
Stadig langt fremme i utstillingsringen både med irske og engelske settere, mest 

irske. 

Jaktprøvepremier i alle klasser gjennom mange år. 
Pådriver og beslutningsdyktig til gavn for likesinnede med samme hobby. 

- !,¾hl< 
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Agder Fuglehundklubb heiser flagget og gratulerer med hundeholdet, premiene 
og alderen. 

Lytingfjellet og Olav A. Schrøder 
Olav ble barnefødt i Fyresdal og har senere i ungdomstid og voksen alder bodd på 
mange ulike steder grunnet jobb og kjærlighet. 

Etter flere år med støkkjakt anskaffet han seg pointeren Eiemyras Go Kompis. 
1. pr. AK på skog og Bir i benk var resultater som lovet det aller beste. Men Kom

pis manglet tæl og vilje i dårlig vær og ble derfor solgt. 

Helt fra den gang har Olav hatt både korte og langsiktige planer klare. 
I 1988 kom derfor Pråvhkas Arra (Black Luckys Papageno -Bjørghill's Rut). Ken

nelnavnet Lytingfjellet ble godkjent. Valget av kennelnavn kan vel trygt sies å være 
pseudonymt med utsikt til flere kirkespir, rent og sildrende kaffevann og med vier og 
kjerr godt besatt med ryper, også i tider da smågnagerne uteble. At Lytingfjellet 
også i sportssammenheng kan assosieres med superlativer er viden kjent. 

Pråvhkas Arra ble 1. gang parret med den gang så velkjente Black Luckys Kawass. 
Fra dette kullet tok Olav Allti Groggy. Den hentet raskt 1. pr. UK. Fra samme kombi-

��, 1J,J'_,,, ;;, 
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nasjonen tok Otto Knutsen valpen Arrga, som ble en svært verdifull avistispe, både 
for han selv men også for pointernorge. Alle i kullet var H D-frie. 

Olav hadde og har klare tanker og ideer omkring avl og blodslinjer. 
Det resulterte i ny parring. Denne gang med NJUCH Westpoint's Pinto (Vesle Frikk 

-Jemtens Seja) til Elin Dugstad. Pinto hadde Æp på skog og flere 1. pr VK i fjellet. 
De to mest kjente fra dette kullet var Olavs egen Lytningsfjellets Bitte Lilla og 

Bra neo til Dag Kåre Alme. 
Arra's dager var talte. Datteren Bitte Lilla skulle føre blodet videre. Da valgte Olav 

Surjemtens Fighter til Anton Ringøen. Her kom bl.a. Commomara, som for øvrig ble 
elitehund i NPK og ikke minst Cesær til Jan S Sørhus. 

Denne gang beholdt Olav ingen valp selv. 
Det gjorde han imidlertid ved neste parring. Partner NJCH Huldreveiens Malle. En 

sentral faktor til at nettopp Mol le ble brukt var hans 14 stk. 1 .  pr. VK. 
Alle valpene var fri for H D. 

Bjørnar Eidem fikk NJCH Lille My. Denne vant heder og ære over en lang periode og 
ble kronet til årets høyfjellshund i 2008. 

Lytingfjellets Kofi og ikke minst hans egen Deppa vitnet om en kombinasjon av 
ypperste slaget. Bir og Bim samt cert og ck ga disse hundene fargerike sløyfer. 

NUCH Lytingfjellets D-Trym til Torfinn Lyngroth er intet unntak i så måte. Nå kan 
nemlig også den smykke seg med championat tittelen og utnevnelsen som elite
hund i Norsk Pointerklubb. 
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Deppa ble pensjonert og forært til den gamle bakeren i Tvedestrand, Einar Knutsen. 
Dermed kunne han slå korset tegn i pur lykke over en viltfinner og apportør som ga 
gledelig resultater under fryseboks lokket. 

Lytingfjellets Bitte-Lilla ble så parret med NJCH Westpoint's Emil. Her beholdt Olav,Tøffa. 
Ved inngangen til jubileumsåret merker vi oss at Tøffa er blitt champion og at kullbroren 
Eda er svært nær samme mål. Begge er utnevnt til elite hunder i NPK. 

Om en antyder at utfallet av en god jaktprøvestart er eksamen for å bli brukbar jakt
hund kan det fastslås at Lytingfjellshundene har bestått med laud. At de i tillegg er 
rolige i hus og fremfor alt lydløse, gjør at verdien er på stadig stigende kurs. 

Slik alt har utviklet seg er det liten grunn til å tro at siste grein på stammen, Lytingfjel
lets Flikka (Tøffa - Ottorinos Troll) skal gjøre skam på kennelnavnet. Hvem vet, kanskje 
vil Olav allerede inneværende år motta premier for RIOS og vel utført fuglearbeid. 

At Olav stadig er å finne på meiene til et hundespann, forteller litt om allsidigheten. 
For når handicaplaget inviterer til felles naturopplevelse på Rauland eller Hovden, 
setter Olav sin ære i å stille opp for at de bevegelseshemmede skal få ta del i å opp
leve hunder i norsk natur, på skare eller dypsnø og i all slags vær. 

Fyresdølen er også kjent for veiskjøttet dommergjerning. NM finale vinter samt 
landskamp i Finland vitner om det. 

At han også har vært av isrådsformann i Norsk Pointerklubb forsterker et positivt 
inntrykk, ytterligere. 

I januar 2011  kom meldingen om at Olav med sitt Lytingfjellet var blitt tildelt 
Agnes Delphins oppdretterpris for 2010. På Norsk Pointerklubb's årsmøte i mai 2011  
ble Olav tildelt gullmerke etter flere markante år for klubb og rase. 

Rogaland fuglehundklubb 
og et årelangt samarbeid 

Forrige gang (1990) da AFK jubilerte mottok vi hilsener fra Vestlandet FHK v/Ole 
Daltvedt og Telemark FHK v/Svein Hoseth .  Det står nemlig å lese i den gangens 
jubileumsbok. 
I dag er det derfor ganske naturlig og på sin plass å be om noen ord og linjer fra Rogaland. 

For min del, falt valget på F i n nve l l e n 's J o n  Nesh e i m .  
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Knapt noen, siden midt på 70-tallet, kan oppvise prestasjoner og personlige 
markeringer bedre enn nettopp han, tideligere formann i Rogaland Fuglehundklubb. 

Hvem har vunnet mer enn han og da med forskjellige hunder? Ingen, spør du 
meg. I alle fall ikke øst og vest for vannskillet ! 

Og hvem har gått fly forbanna og misfornøyd ned av heia, med Jon Nesheim som 
dommer? Knapt noen! 

Altså må konklusjonen bli: 
Fremragende oppdretter, rettferdig dom mer og en "livsfarlig" deltager. Altså en 
hundemann i særklasse. 

Jeg har vanskelig for å sette noen hunder høyere enn Blåmyras Nicko, (Dunfjellets 
Zanto-Vetens Lala). 20 stk 1. VK med CK og Cacit og en vegg full av øvrige vinner
klasse plasseringer. 

Et soleklart alternativ om en Norges ener, opp gjennom tidene, skal utropes. 
Derbyvinner- NorgesCupvinner- Kongepokalvinner- Dobbelchampion. 
Nicko's blod renner naturlig nok tynnere nå i Finnvellen og Berkjestølen opp

drett, men vitner om styrke og storhet også på dette felt. 
Det hører for øvrig med til historien at Jon's første hund var en vorsteher. 
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Hilsen i fra Rogaland Fuglehundklubb 
Rogaland Fuglehundklubb ønsker Agder Fuglehundklubb, en god nabo, støttespiller 
og samarbeidspartner over mange år, til lykke med 50 års jubileum 3. april 2010. Den 
offisielle feiringen skjedde under en fuglehundprøve på Hovden, AFK's hovedarena 
for jaktprøver. Få steder om noen, vil kunne presentere terreng av samme høye 
kvalitet og i slike vakre omgivelser. Ved festmiddagen var en rekke fuglehundklub
ber fra en stor del av Norge representert og mange gode ord og lykkeønsker ble 
jubilanten til del. 

Like før Agder Fuglehundklubb feiret sitt 50 års jubileum hadde Rogaland Fugle
hundklubb feiret sitt 40 års jubileum og følgelig blir RFK å betrakte som "lillebror" 
i denne sammenheng og eller ikke uten grunn. AFK's fuglehundprøver spesielt på 
Hovden, ble i stor grad en spore til etterfølgelse for RFK og som videre i vesentlig 
grad benyttet seg av den ekspertise, ikke minst på dommersiden som AFK var i 
besittelse av. Det var naturlig for RFK å avvikle sine jaktprøver i Sirdal hvor tilgangen 
på fugl, ryper, var den aller beste og som likeledes betraktes som nærområde for 
Stavanger og omegnen. 

AFK hadde allerede på et tidlig tidspunkt fått frem fuglehunddommere av høy 
integritet og kvalitet og spesielt ønsker en å nevne to dommere som fikk ekstra stor 
betydning for RFK, nemmelig Alf Løkken og Sigbjørn Ryen. I dag er begge dessverre 
borte. Men uten god hjelp fra disse to hedersmenn ville nok RFK ha slitt tungt for sin 
eksistens spesielt i tilknytning ti! jaktprøver. Flere personer fra AFK kunne vert nevnt, 
men jeg vil begrense meg til disse to som får stå som meget gode representanter for 
et godt samarbeid mellom naboklubbene RFK og AFK. 

Helt naturlig og ikke minst grunnet avstand, ble det et relativt nært og godt sam
arbeid også innen avl og oppdrett og til tider med et meget godt resultat. Ikke få 
hunder fra disse områdene har kunne hente premier fra øvre hylle og av høyeste 
valør også på landsbasis. 

Etter en tid ble det også etablert et nært og godt samarbeid med de øvrige fugle-
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hundklubbene  i Sør-Norge, dvs mellom V FK, TFK, RFK og AFK, et samarbeid som 
fremdeles består om enn ikke like tett som tidligere. Dette skyldes i vesentlig grad 
den digitale verden som vi alle har blitt en del av. T idligere hadde klubbene som 
kjent ett felles tidskrift, Forum, men grunnet en mengde tilførsel av informasjon 
over nettet ble bladet etter manges mening overflødig og etter en tid nedlagt. Frem
deles samarbeides det om enkelte prosjekter slik som fordeling av jaktprøver både 
vinter og høst, men trolig ville det ha gagnet regionen. ja hele landsdelen om dette 
samarbeidet b le ytterligere intensivert. 

Først og sist ønsker Rogaland Fuglehundklubb Agder Fuglehundklubb til lykke 
med 50 års jubileum og videre ønsker vi som nære naboer og gode venner, et fort
satt nært og godt samarbeid med "storebror" i sør. 

Med hilsen 
Rogaland Fuglehundklubb 

Jon Nesheim 

Championatsanker uten sidestykke 
Kjell Jacobsen har vist storhet gjennom 
flere tiår. Hvert eneste år, helt siden 
høsten 1972 har Kjell deltatt i klubbsam
menheng og bidradd til, kanskje mer 
enn  noen ,  med å sette AFK på adels
kalenderen for distriktsklubber. Hans  
væremåte, hans ukuelige tro på resul
tater, hans pågangsmot, hans dømming 
krydret med vidsyn og rettferdighet og 
hans tilstedeværelse når klubben i hans 
hjerte trenger en hjelpende hånd, er i 
korte trekk perfeksjonisten i et nøtte
skall. 

Derfor kan følgende foreløpig doku
menteres: 
Engelsk setter NUCH Mil ka av Kvervelvind 
(Sølvmoens Fjeld -Cherry av Kvervelvind) 

"Kranser av laurbær tildeles og derfor asso
sieres med enere. Kjell har mange slike" 
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Engelsk setter NUCH Sølvmoens Vicky (Pluto - Toffy) 
Gordon setter NJCH Veidermarkas Fram (Kruttrøykens Tell - Quartens lnca) 
Engelsk setter NJCH Geirrabbens Vicksi (Sølvmoens Vick - Lisefjellets Leika) 
Gordon setter NJCH Furustiens Ai (Veidermarkas Fram - Kråkelifjellets Mika) 
Engelsk setter NUCH Sørheias Niva (Tapdalens Pluto - Sørheias Silje) 
Engelsk setter NUCH Berkjestølens Japp (Pluto - Finnvellen's Zica) 

Den nyeste avleggeren i Kjell Jacobsen's fargerike bukett er Ronas Yr (Sørheias Silje
Gallaks Kustus) 

På sin første start i et hardført vinterlandskap på Rjukan i mars 2011 fikk den 1. pr. UK. 
Første helg i april på Hovden hentet han nok en 1. pr. UK 
Aner vi en ny tilvekst til mannens merittliste? 

Der lykken er ro i oppflukt og skudd .. . 
I juni 2002 inngikk AFK v/Robert Colbjørnsen og Vestfold Fuglehundklubb v/Roar 
Karlsen en avtale om bruk av " Farmen", treningsområde. 
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Et innegjerdet felt på om lag 1500 m2
• Her åpnet det seg muligheter til 

arrangement av klubbmesterskap og 
treningssamlinger, men selvfølgelig 
også til enkeltmedlemmets bruk. Den 
første bruksavtalen koster kr 30000.- og 
utgikk 31. mars 2005. 

AFK har fortsatt gleden av samar
beidet. Sesongkort / dagskort. 

Parallelt med ovennevnte har det seg 
slik at AFK, i sitt eget nærområde, har 
etablert eget samlingssted på inn
gjerdet område, lokalisert vest for Lille
sand, langs gamle E-18. 

Aage Ellia heter gubben som stiller 
grunn og sitt glødende engasjement til 
rådighet. 

Området er besatt med fasan, duer 
og rapphøns. Sosialisering av hund og 
eier står sentralt i onsdagstreffene. 

Mang en fremragende jakthund har 
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i nnåndet den første "god l u ktstrå len" gjort i boende stopp, men også ram pet med 
påfølgende ettergåing og skr ik ing .  Her s itter en tørt i oppsatt lavvo og her utveks les 
erfa ringer fra hendelser i skogsterreng og på tørrrabbene etter fje l lfuglen.  

Sauetest g l i r  automatisk inn i rekken av medlem menes t i lbud hos Åge. 
Her  gis om ønske l ig ve i led n ing  av d revne fuglehundfo l k  både nå r  det gje lder  

va l pe rs beteende men også t i l  ra m pete jakthunde r  som har "glemt" roen nå r  
fasancooken ta r på  vingene. 

Har du  d i n  egen d ressu rmåte å utprøve så er  det så vidt vites ingen som har noe 
imot det.. . . 

En ny og spennende sesong er  a l lerede i gang .. . 

Utgifter til inntekts ervervelse! ?  
Dommergaver av forskje l l ig  materia le, form og farge i nngikk som e n  i ngred iens og 
den natur l igste ting av verden på k l ubbens prøvea rrangementer. 

På dommermøtene va r Smirnoff og Upper Ten også en selvfø lgel ighet .  Noen vi ste 
måtehold mens andre igjen spyttet så men ikke i g lasset. Nei ,  mengde i nntaket og 
en påfølgende tarmsky l l i ng hørte på en måte godt sa mmen,  hos en kelte. Dømte 

Dommergaver. 
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gjorde de godt og lenge.ja dagen til ende. Aldri hørte en klager på dommernes bruk 
av terreng og tid.  L å  det an til premiering brukte de dagen til tussmørket kom 
smygende. 

På opprop en høst- eller vintermorgen kunne en til tider kjenne odøren av gammelt 
brennevin, bikkjedrit og dårlig mage. Men det var ofte fra smånervøse deltagere 
som slapp seg løs, og feiret en eventuell premiering på forskudd. 

At regnskapene alltid gikk i pluss, kan en undre seg på. 
Dommergavene var jo dyre og populære, men vi fant alltid en sponsor eller to 

fra næringslivet som støttet arrangementene med klingende mynt. 

Slik var det til tider den gang. Jeg husker jo det. Jeg var jo selv prøveleder, men det 
er lenge siden det . 

Markante kvinner i AFK 
Formannsjobben i klubben har alltid vært forbeholdt menn. Ikke noe uvanlig det 
kanskje? For ser vi oss omkring til andre distriktsklubber er tendensen og tradisjonen 
den samme. Så får vi vente og se hvem som vil bryte dette årelange mønster. 

Nå har det seg imidlertid slik at flere kvinner med tilhørighet til AFK har markert 
styrke og gitt klubben, i en år rekke, dugnadstimer som har resultert i økonomisk 
velvære og arrangementsavviklinger uten kritiske bemerkninger. 

Her er de: 

Signe Eldar, Kari Røinås , Marit Skårdal og Lisbeth Reinhertsen. 



Skuffelser og gleder i utstillingsringen ... 
Klubbens årelange og tradisjonelle utstillingsmønstring fant sted på Hamresanden 
siste søndag i mai. 

Med turbostøy fra innlandstrafikken over tretoppene, lukten av nystekte vafler 
og kald nordavind fra sør gjorde timene til en småkald opplevelse. 

Med Signe Eldor og en samarbeidsvillig komite lå forholdene til rette for et vel 
smurt arrangement. 

Dog noe glissent kanskje med så vel utstillere som nyfikne publikummere. 
En opplagt og høytsnakkende dommer .Flere irsksettere enn i fjor. 
Gråspurv i ringen, lenge. 
Bernt Hansen tilbake i manesjen med krykker og nytt kne av edelt metall, men 

på bedringens vei og fremkommelig. Skuffelser og gleder, som vanlig. 
Ny karakterskala og eiere på søken etter CK og Cert. 
En kirurg med engelsksetter og 3. BIS 
En kunnskapsrik kvinne på Agder's tak 2. BIS 
En nyinnmeldt kvinne i AFK som har byttet hundespann,  lue av skinn og frost og 

frostnetter med joggesko og troen på vorsteher stander på fjellfuglen ,  1. BIS 

Pål Fri is og engelsk setter Berkjestølens Alle, Ingrid M. Bjåen og pointer Lytingfjellet's 
Frekka, dommer Niels Brandstrup og Edith Somdal og vorsteher Indiana. 



Avlsmål og blodslinjer 

Et evig diskusjonstema! ! ! ! !??. 

Jeg, og mange med meg, både her på Agder, i våre naboland og i landets for øvrig har 
vært og er, opptatt av blodslinjer og avls mål. 

Blodfornyelse har vært en nødvendighet, både for å bedre så vel eksteriør som de 
jaktlige egenskapene. 

Dog tror jeg imidlertid at miljøet også kan ha en viss betydning hva angår 
hundens prestasjoner og i arbeidet med å nå ønskede mål. 

Egenskaper Arv Miljø 
Psyke ••• •• 
Stil ••• •• 
Søksmønster ••• •• 
Jaktlyst og utholdenhet ••• • 
Selvstendighet i forhold til fører ••• • 
Evnen til å finne fugl ••• • 
Evnen til å spikre fugl ••• 
Evne og lysten til å bruke vinden ••• 
Evne og lysten til å reise fugl •• • •• 
Lysten til å forfølge fugl •• •• 
Adferd ovenfor andre hunder •• •• 
Oppførsel ovenfor fremmende og barn ••• • 
Oppførsel i hundegården og innomhus ••• • •• 
Selvstendighet ovenfor makker ••• • 
Helse og eksteriør ••• •• 
Mottagelig for dressur ••• • •• 
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I forbindelse med avls arbeid og valg av partner, saumfares stamtavler, utstillings
resultater samt prestasjoner og premieringer fra prøvene. 

Andre hundefolks synspunkter kan også til en viss grad ha betydning. Utholdenhet 
på jakt og ikke minst HD - fri e helst i 3 - 4 ledd bakover er klare krav. 

Han hunden må gjerne ha de samme egenskaper som tispen. Negative og 
positive ting følges, som kjent, ad i avlen. En god avls tispe er viktig, fordi hun betyr 
ca 75 % i avlen, ble meg fortalt for mange år siden. At enkelte hanner også må til
legges vekt for et godt resultat, skaper vel knapt uenigheter og høylydte diskusjo
ner? 

Etter hvert bør en ut å finne nytt blod, for så å gå tilbake til egen stamme for å 
holde fast i sin egen linje. 

Tabellen indikerer med • hvor meget avl og miljø kan bety for hundens prestasjoner. 
En kan muligens også stille spørsmål om de korte vinnerklasseslippene gir det 
riktigste bilde av hundens evner. 

Småplukk 
Klubbens første høyfjellsprøve fant sted i Fyresdalsheiene i august 1961.  Det inne
bærer at AFK i år, på dagen, kan invitere til 50 års jubileumsprøve i kupert Tele
marksterreng. 
Den gang i 1961 var 16 hunder påmeldt i AK mens det i UK var påmeldt 9 hunder. 
Ingen VK start. 
1. pr AK til es Lessy eier I fører Einar Moe 
1. pr AK til es Stein heimens Vinn eier/fører Wrold Espestøyl. 

Året etter, altså i 1962 ble klubbens første Åseralsprøve avviklet. 

Snøstorm, stengte veger, kansellering og 
avlysning, februar 2008 

To dagers VK ble innskrenket til kun en dag. 18  hunder til start. 

Resultat: 4 premieringer. Greit nok. 
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På fredagen da a lt va r hvitt tok Jon Nesheim og Jan  Te l ha ug, uoppford ret, hvert s itt 
part i  med på treningstur, t i l  usedva n l ig høylydt begeistr ing. Spesielt t i l  stor g lede og 
nytte for nybegyn nere og førstega ngssta rtende. 

Vi andre bøyer oss mot ska ren og i sk isporet, takker og bukker for u løn net kreativitet, 
entusiasme og offervilje. 

Fuglehundforum, k lu bbens medlemsblad opphøre r, etter 21 å rs d rift. 

Giverglede 
Den 10.mars 2003 mottok Agder Fugleh undk lubb  ta kkebrev fra N isseda l  Omsorgs
senter for en gave på kr  4700.- Beregnet for utsmykning av senteret. 
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Anton M Ringøen 
Etter at Anton M. R ingøen g i kk  t i l  
a n s kaffe lse av pointer m i stet enge l sk
setterven ner/kjøpere og bru kere mu l ig
heten ti l  en hva l p  av edleste sorten. 

Nå er det poi nteren som rå r gru n n  i 
To rrid a l sve ien .  Anton h a r, i flere å r  nå,  
lagt s in  e lsk  på det da nske h u ndemi ljø. 
Her  h a r  han ma rkert styrke og g itt s ine 
d a n s ke de ltagervenner  ka m p  på stub
ben og i turn ipsåkeren .  

Den  svenske S u rjemtens F ighter gjorde 
rent bord ved flere a n led n i nger. I kke 
mi n st Forus  Open vi n ne r. So l id  også i 
avi søyemed, bl .a .  med Red Ta p Omi  Sofie 
som ga foreksempel Red Ta p Luis Figo. 

Vestfjordda lens  B lack  Luck (Vestfjord
da lens  Ti na  - Black Luckys Kawa ss) b le  
neste p rem iesa n ker  og s a mta leemne.  
Oppd retter: Jan H aga l i a .  

B lack  Luck b le  Norgescu pvi n ner i 
1997 og n r. 2 på NM lavland samme å r. 

1 .  VK m/Cacit i Tysk l and  vitner  o m  
storhet. 



Tittel: I nternasjonal Jaktchampion. 
Også i nærområdet og hjemlige trakter som i Sirdal hentet ekvipasjen , .  pr VK 

Da Black Luck ble parret med Fugledes Snert kom Fugledes Venus. Her kan vi tillate 
oss å snakke med store bokstaver lenge, for 3. plass i VM for lag i St. Hubertus i Italia 
er prestasjon langt over gjennomsnittet. Riktignok er det Tor Espen,  sønn  av Anton, 
som eier kanonen, mens faren forestår føringen. 

Det kan tilføyes at Venus/ Anton gikk til topps på Danmarks Hovedprøve i 2007 
med Cacit. VM deltagelse i Danmark med oppnådd Tres Bon inngår også i premie
samlingen. 

Nå er det imidlertid Black Luckys William (Black Luckys Gun - Black Luckys 
Kawass) som stadig er å finne på premielistene. 

Og hvem vet, snart er vel en ny unghund å finne i bikkjegården langs Otra. 
Jeg gjentar gjerne at; " Ved å gå i andres fotspor kommer du aldri foran. 
Anton, derimot, har alltid gått først. " 

Berkjestølen og Jan Tel haug 
Skolelæreren fra Eiken startet på fuglehundprøve første gang på 90-tallet. 

Med engelsk setter Fin nvellens Zica. 
Denne tispa var for øvrig kullsøster til Cherokee, Baggen og Gubi. 
Oppdretter var Jon Nesheim som parret sin egen Miss Janken med Brannigan. 

Kanskje den mest suksessfulle kombinasjon,  ever? 
Stammoren til Berkjestølen er dermed nevnt, altså NJCH Finnvellens Zica. 
Hennes beste plassering var kanskje 2. pr VK finale NM. 
leihaug parret Zica med Spar Joker Sjakk og beholdt selv NJCH Berkjestølens 

Vicky. 
Da han senere parret Vicky med NJUCH Sandtjønnas Mezzo beholdt han NJCH 

Berkjestølens Peace. 

Med nøye vurderinger av de ulike han hunder til tispene fikk han frem de ønskede 
resultater. Hele tiden vel vitende om en sterk og god morslinje. 

Berkjestølens oppdrett er plassert og spredt Norge Rundt til enorm glede for 
derbyvinner, kongepokalvinner og eieren av rapporterende Æp-hunder på skog. 

Det ville for øvrig være en stor skam om jubileumsboken til Agder Fuglehund
klubb ikke skulle nevne Berkjestølens Hi-Treff til I ngvar Rødsjø. 

Fem NM titeller, hvor to individuelt og med en poengsamling som ingen norsk 
fuglehund tidelige har vært i nærheten av. Det er gutten sin det ... 

; :\ 
- ,� . 

_, 
l\lo 

27 



Også blant fasan og rapphøns har Berkjestølenhundene gjentatte ganger markert 
styrke og viltfinneregenskaper. La oss ei heller glemme Per Gudmund Foss' sin 
derbyvinner Berkjestølens Tilla (Berkjestølens Peace - Høimyras Zico). 

Alle leihaugs jaktchampioner kan ingen komme utenom. 

Nå har Jan Tel haug en ny stjerne på gang, nemlig Berkjestølens Kaisa Krabat. For å 
få frem denne, benyttet han Bjørn Watle's italienske Black på NJCH Berkjestølens 
Vicky. Etter å ha sett Black i fjellet som ung hund og i voksen alder bestemte han 
seg. 

En gang tideligere har en velkjent oppdretter i klubben gjort det samme. Den gang 
var det Nils Åge Brekke som brukte italiener og sverigeimporten Lagopus Dandie på 
Sønnafjellets Pia. Det formodes at samtlige prøve- og utstillingsinteresserte på Agder 
erindrer eller har hørt om den suksessen. 

Det snakkes så fint om å legge stein på stein. I det Telhaugske hus blandes blod 
med blod som foredles i troen på flere fornøyde pokalvinnere og jegere etter rype og 
storfugl. 

Skulle hans egenskaper som prøvedommer stå i noenlunde stil med hans opp
dretter egenskaper. ja da ville mange heretter gå ned av heia vel tilfreds, uansett 
premiegrad .. 

Den ovennevnte stjerne fant seg vel til rette på årets vinter NM. 
3. VK semi den ene dagen ble kronet med 3.VK på finaledagen. 
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Mer Småplukk 
Fuglehundklubbenes Forbund ble konstituert i Oslo 8.juni 1961. Fra sta rten deltok 
Nordenfjeldske - Vestlandet -Østfold -Telemark -Agder Fuglehundklubber. 

FKF ble stiftet i hovedstaden den 13. mai 1965. 1 3  klubber deltok. 

Arne Holmesland ble forbundets første formann. 

Innføringen av apportbevis for 1.pr AK ble innført fra høsten 1991. Sta rtpistolens inn
treden på fuglehundprøver km i 1990. 

Sør Norge prøven på Hovden fant sted første gang 27--29. august 1971. 

Klubbens formenn fra den gang da t i l  her og nå: 
Wrold Espestøyl 1960 • 1961 • 1965 
Nils Smeland 1962 • 1965 
Kristian Rud 1963 • 1964 
Per Tel lander 1966 
Gjermund Rysstad 1967 
Alf Løkken 1968 
Audun Brekke 1969 • 1 970 • 1971 • 1972 
Hja lma r Eldor 1973 
Jon Håverstad 1974 • 1975 • 1976 • 1993 
Nils Åge Brekke 1977 • 1978 • 1979 * 1980 
Sigbjørn Ryen 1981 • 1982 
Willy Sjåvaag 1983 
Jens Skov -Skov 1984 
Jan Ma rtin Timenes 1985 • 1986 • 1987 
Sven Jørgen Skårdal 1988 • 1989 • 1990 • 2006 
Robert Colbjørnsen 1991 • 1992 
Øyvind Jensen 1994 • 1995 • 1996 
Leif Strømme 1997 • 1998 
Finn Eigil Sødal 1999 * 2000 
Robert Colbjørnsen 2001 * 2002 
Finn Eigil Sødal 2003 
Jon Kr. Bosvik 2004 • 2005 
Nils Jakob Johnsen 2007 • 2008 
Bjørn Tjøstolvsen 2009* 2010 
Sebastian Sjøberg 2011 

Finn Eigil sødal. 
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Blindleia og Oddmund Sordal 
Høsten 1990 gjorde Oddmund inntok på 
fuglehundsportens slagmark 

Om ikke rasefanatiker så kun eng
elsksettere i det Sordalske hus. 

Den første premierte krabaten var 
Groheias Gay (Morkhaugens Fanken -
Hommelfjellets Dessie). 2. pr. UK. 

Groheias Beila fikk han også fra Jan Ole 
Dahl. Hun ble parret med Sven Jørgen's 
Tapdalens Pan. Her valgte Oddmund en 
valp med navnet Evi. 

Kullet det her snakkes om må ha 
vært bra for Evi ble jaktchampion. Kull
søstera 

Tita til Glenn Sæbø likeså. Hannhun
den Ulrik fra samme kull kom til Per 
Gudmund Foss og fikk også premie
sanker med 1. VK som topplassering. 

I Unghund Grand Prix på Rjukan i 2005 ble Oddmund nr. 3 med es Rotuas Au. 
Dom mersertifikatet har gitt han flere ærefulle oppdrag og flere vil komme. 
Kennel Blindleia ble en realitet. 

Etter flere prøver med gode plasseringer deltok og representerte Oddmund med 
Totti på NM-lag for Nesk. 

Beste poengsanker. 
Den sam me Totti ble for øvrig jaktchampion etter å ha vunnet 1.VK m/Ck på 

Hovden i mars 2011. 

Stakkhaugen - Strihåret Vorsteher 
Nå som Roy er borte er det Lisa og Pål som er psedonymnt med Stakkhaugen, mest 
Pål, kanskje. 

Søskenparet som hver på sin måte fører faren's grunnleggende arbeider og tanker 
videre. Det er nemlig ingen grunn til å tro at mentoren Roy's oppdrett vil stagnere 
eller " koke bort i kålen". Tvert imot. 
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Æresmedlemmer: 
Wrold Espestøyl, AFK 
Nils Åge Brekke, AFK 
Per Tella nder, AFK 
Sven Jørgen Skårdal, AFK 
Kari Røinås, AFK+ NISK 
Oddvar Røinås, NISK 

Gullmerkebærere: 
Jon Håverstad, AFK 
Oddvar Røinås,AFK 
Wrold Espestøyl, NESK 
Nils Åge Brekke, NESK 
Sven Jørgen Skårdal, NESK 
Geir Eriksen, NISK 
Birte Mønstad, NISK 
Sigbjørn Messe!, NPK 
Alfred Larsen, N PK 
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Etter at en spasertur, kongeriket på 
langs, var unnagjort fikk slitne ledd og 
lemmer hvile, mens blemmer og gnag
sår ble plastret og leget. 

Nå som Pål er tilbake i den grå hver
dag vil Stakkhaugen på ny bli å finne der 
hvor heder og ære tildeles hund og fører. 

Stakkhaugen's Silva filminntreden 
fra trening og prøver har gitt massevis 
av natur tilbedere, hundefolk og sofa
griser mange fantastiske øyeblikk. 

NUCH, NJCH,NJ(K)CH (Rondeslottets 
Quick Silver -Stakkhaugen's Frøya) 

Glemmes må heller ikke Stakk
haugens Chia, Stakkhaugens Biri og 
Stakkhaugens Fryd som tilbringer dagene 
hos Lisa på Vegårshei. 

Roy i Høghei. Foto: Morten Fasseland 

Utmerkelser: 
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Lisbeth Reinertsen NVK 
Olav Andreas Schrøder, NPK 

NKK's Sølvmerkebærer: 
Signe Eldar NKK 

Sentrale verv: 
Leder Fuglehundklubbenes Forbund, Per 0. Bergan 

Siden 1990 har klubbens dommere blitt tildelt svært ære - og ansvarsfulle oppdrag. 
Her følger en oversikt som bl.a. viser noe av guttenes gjerninger. 

Robert Colbjørnsen: Norsk Derby Finale - NM lag - Unghund Grand Prix Finale -
Forus Open Finale 

Per O.Bergan: Norsk Derby Finale 
Gustav Larsen: NM - Finale Høyfjell 
Kjell Jacobsen: NM - Finale Lavland 
Olav A. Schrøder: NM - Finale Vinter, 
Pål Fri is: Artic Cup - Finale 
Per Gudmund Foss: Forus Open Finale 
Oddmund Sordal: Fasan Cup - Finale 
Nils Åge Brekke: Norsk Derby, finale 

Vi tar også med at Olav har dømt Nordisk Pointermatch i Finland. 
Når det gjelder SørNorsk Unghundmesterskap finale har Robert, Oddmund, Pål og 
Olav utropt glade vinnerne og premiesankere. 

Avslutningsvis nevnes at Oddmund, Per Gudmund, Jan, Finn Eigil, Olav og Robert 
har alle medvirket som dommere i semifinaler på høyfjell både vinter og høst og 
langs diker og på nypløyd mark etter lukten av fasan. Instruktører i klubben. 

Den 12. juni 2001 var det samling og kurs på Fosseland senter. 
Følgende medlemmer ble klarert: 
• Bernt Hansen 
• Oddmund Sordal 
• Leif Strømme 
• Gustav Larsen 
• Sven Jørgen Skårdal 

I løpet av 2010 og 2011har det blitt utdanna 5 nye instruktører gjennom NJFF. Disse 
fem er; Haakon Gerhardsen, Ingrid Margrethe Bjåen, Samuel Larsen, Leif Harald 
Walle, Sebastian Sjøberg, Espen Ose og Svanhild Bjåen. 
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Våre derbyvinnere 
1953 Eng. setter Vestfjellets Au Lucky Guy- Wrold Espestøyl 

Vestfjellets Mira 
1962 Pointer Zitas Kathe Mailands Bass Alfred Larsen 

Kate 
1971 Pointer Flying Scott av Hurum Risbakkens Boy- Odd Pedersen 

Sniffi av Syningom 
2006 Eng. setter Berkjestølens Tilla Berkjestølens Per Gudmund Foss 

Peace-Høimyras 
Zico 

Den 24.september 2006 ble igjen en positiv merkedag for fuglehundfolket på Agder. 
Det årets norske derby var den 60. i rekken. 380 hunder var forhåndspå meldt. 83 
klarte kvalen ved fristens utløp. 78 hunder stilte til start. 

Finaledommere var: Per Sandanger og Ingvar Rødsjø. 

To velkjente AFK medlemmer stilte til finalestart. Thorheims Tara med Sven Jørgen 
som fører og Berkjestølens Tilla med sin eier og fører, Per Gudmund. 

I 8. slipp støkker Tara to ganger og forfølger. I samme slipp tar hun stand men 
blir for urolig tid at situasjonen er premieverdig. Allikevel over es Voffi(Øystein Utne). 
I 9. slipp vinner Tilla hårfint over breton Atanja(Einar Apeland) 

17. slipp starter med at Ata nja støkker to ganger. Tara fester stand, reiser på ordre 
kort og presist rype RIOS.utreder. Ata nja støkker flere ganger under fuglearbeidet 
uten at Tara har sjanse på disse fuglene. Ata nja har hatt sine sjanser og utgår. 

Tara fortsetter mot Tilla. Rype tråkkes opp av fører, senere støkker Tilla. Tilla går 
meget godt, fester intens stand i nedoverbakke. På ordre reiser hun djervt og presis 
ryper og er rolig i oppflukt og skudd.utreder ok. To meget gode søkere. Tilla over Tara. 
Dermed var det gjort. 

1. pr. Norsk Derby 2006 ES Berkjestølens Tilla: Eier/Fører: Per Gudmund Foss 
2. pr. Norsk Derby 2006 ES Thorheims Tara: Eier :Sven Axel Skårdal.fører: Sven Jørgen 
Skårdal 

Norsk Derby finale har plass til 6 hunder ... 
3. premie 1992 Eng. setter Loke eier: Bertram Mossmann 
2. premie 2006 Eng. setter Thorheims Tara eier: Sven Axel Skårdal 
4. premie 2010 Eng. setter Storåens Daisy eier: Olav Egeland 
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Årets h u nd i FKF: 
1996 Pointer Njuch Vestfjorddalens Black Luck eier: Anton 
M Ringøen 
1997 Pointer Njch Tverrfjellets De Soto, eier: Robert 
Colbjørnsen 

N ESK Ungh u nd: 
1994 Topdalens Ra nja, eier Jan H. Evensen 

Årets vorsther: 
2005 Stakkhaugens Biri eier Pål Fasseland 

Forus Open vinner: 
1993 Engelsk setter, Topdalens Ran ja, eier/ fører Jan H.Evensen 
1997 Pointer, Surjemtens Fighter, eier/ fører Anton M. Ringøen 

Vinner - UNGH UND GRAND PRIX-RJ UKAN: 
2005 Pointer Sørelvas Atena, eier Nils Jacob Johnsen 

Forus fasancup: 
2008 Engelsk setter, Monty, eier Egil Dåsvatn. 

Klubbens championer etter 1990 
Noen er riktignok nevnt andre steder i jubileumsutgivelsen 

Gordon setter 
NUCH Hurlumsheias Kikki Jotuns Stegg Sandåsens Mira 

Korth .vorsther 

Bernt Qvarstein 

NJUCH Lierda lens Troll (K) 
NUCH Zico 

Lierdalens Bl.pepsi Toes Brahms Gustav Larsen 

Strih.vorsther 
NUCH Stakkhaugens Biri 
NJUCH (K) 
Stakkehaugens Silva 
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Feltmyras Tsarek Kynos Ronja Njål Lundvik 

Klaudius Stakkhaugens Tanja 
Rondeslottet Q. Silver 
Stakkehaugens Frøya 

Pål Fasseland 
Pål Fasseland 



Pointer 
NUCH Setpoints Raj Black Luckys Tramp Helge Qvarstein 

Vestfjorddalens Famous) 
NJCH Rebell av Sivertsvik - Robert Colbjørnsen 
Tverrfjellets de Soto Hekkfjel I ets Na kis ka 
NSUCH Embercombs Kittiwake - Øyvind Wold 
Sømslias Angus Vestfjorddalens Pleti 
NUCH Black Luckys Kawass - Øyvind Wold 
Vestfjorddalens Pleti Vestfjorddalens Tina 
NUCH Afferns Shani Black Luckys Tramp - Jan Evensen 

Afferns Marte 
NSJCH Vestfjorddalens Black Luckys Kawass - Anton M. Ringøen 
Black Luck Vestfjorddalens Tina 
NUCH Varlis Buck -Ruth Bent Storgård 
Buck li 
NUCH Westpoints Emil -
Lytingfjellets Tøffa Lytingfjellets Bitte- Lilla Olav A. Schrøder 
NUCH 
Lytingfjellets Trym Huldreveiens Mol le - Torfinn Lyngroth 

Lytingfjellets Bitte-Lilla 

Engelsk setter 
NUCH Sagåsen's Trico Fasens Mira -La bland Gismo Arne Svensson 
NUCH Åsheimens Gaya Topdalens Gay- Sven J. Skårdal 

Åsheimens Janna 
NUCH Gimlekollens Tommy Åsheimens Gaya - Sven J. Skårdal 

Heggebakkens Falco 
NJCH Heggebakkens Falco Kogtvedts e.Philip -

Mofjellets Fauna Sven J. Skårdal 
NJCH Topdalens Gay Vigdeættas Rambo -

Topdalens Rubi Sven J. Skårdal 
NUCH Berkjestølens Tjorven Berkjestølens Peace -

Topdalens Pluto Lisbeth/Olav Tredal 
NJCH Berkjestølens Herman Prikken - Finnvellens Zica Per O.Bergan 
NJUCH Albert Gay av Frydentopp - Nils Åge Brekke 

Toya av Opal lien 
NUCH Himmelhøgdas Sølvi -Thorliens Mr.Yankee Arne Husveg 
Erin Ruby 
NUCH Vasslåttas Runo 2 Rangelfjellets Brennie - Leif Strømme 

Vinsterfjellets Bobby 
NJCH Evi Topdalens Pan - Oddmund Sordal 
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Groheias Bel la 
NJCH Totti Berkjestølens Zorro - Evi Oddmund Sordal 

I rsksetter 
NUCH Steinfossens Bastian Sølvklumpens Aka - Kari/Oddvar Røinås/ 

Småbergets Hilde Sirte Mønstad 
NUCH Steinfossens Raska Steinfossens Flint - Kari/Oddvar Røinås/ 

Småbergets Hilde Sirte Mønstad 
NUCH Steinfossens Ruben Steinfossens Flint - Kari/Oddvar Røinås/ 

Småbergets Hilde Sirte Mønstad 
NUCH Steinfossens Flint Rødmyrans Ampere - Kari/Oddvar Røinås/ 

Steinfossens Wilma Sirte Mønstad 
NUCH Skotttjønna Kama Nord moens Rufus - Lillian & Knut Mørk 

Syltoppens Gaya 
NUCH Storstogas Robbie Hav'gas Area- Bcz Amy Turid & Jan A Tveiten 



For der skulle vi ha vøri Kal, vi sku ha ... 
På tross av innsats og et solid hundemateriell igjennom 50 år har det, uvisst av hvilken 
grunn, vært et noe sjeldent skue å finne AFK-hunder på toppen av seierspallen når av
viklingen av Norgesmesterskapene har vært et faktum. På vegen dit har imidlertid 
mange gjort seg positivt bemerket. 

Når det er sagt, må i alle fall de spredte tilfeller som dog har markert seg få spalte
plass i jubileumsutgaven 

NM - 1. VK-finale lavland Korthåret vorsther Njuch Lierdalens Troll, 
Eier/fører Gustav Larsen 
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NM- 6. VK- finale 

NM - 3- VKK 

NM- 3. VK-finale 

NM- 1.VKK 

NM - 2. VK- finale 

NM- 3. VK-finale, 

NM- 3. VK semi 

NM- 4. VK-finale 

NM- 2. VK-finale 

NM- 3.VKK, 

NM- 2. VK-finale 

NM - 1. VKK 

NM- 3.VKK 

VM -Tres Bon, 

VM - bronse, lag 

NM - 3.VKK 

NM- 1.VK semi 

NM - 5. VK-finale 

NM - 3. VK semi 

NM - 2. VK-finale 

NM - 6. VK-finale 

lavland Engelsk setter 

lavland Engelsk setter 

høyfjell Engelsk setter 

lavland Engelsk setter 
eier/fører Bernt Hansen 

Njuch Sørheias Pols 
eier/fører, Willy Sjåvaag 
Njuch Sørheias Pols, 
eier/fører; Willy Sjåvaag 
Njch Sørheias Non-Stop, 
eier/fører, Nils Åge Brekke 
Nuch Heidarheimens Elias, 

lavland Pointer Njuch Vestfjordalens Black Luck, 
eier/fører, Anton M. Ringøen 
vinter Pointer Njuch Vestfjorddalens Black Luck, 

lavland 

lavland Pointer 

lavland Pointer 

høyfjell 

lavland Pointer 

lavland Pointer 

lavland Pointer 

Danmark Pointer 

Italia Pointer 

lavland Pointer 

lavland Pointer 

lavland Pointer 

lavland Engelsk setter 

lavland Engelsk setter 

lavland Engelsk setter 

eier/fører, Anton M.Ringøen 
Njch Tverrfjellets De Sota, 
eier/fører Robert Colbjørnsen 
Njch Tverrfjellets De Sota, 
eier/fører Robert Colbjørnsen 
Njch Tverrfjellets De Sota, 
eier/fører; Robert Colbjørnsen 
Njch Tverrfjellets De Sota, 
eier/fører; Robert Colbjørnsen 
Njch Largo, 
eier I fører, Arne Næverdal. 
Westpoint Tem pest, 
eier /fører, Robert Cal bjørn sen 
Westpoints Tem pest, 
eier/fører; Robert Colbjørnsen 
Fugledes Venus, 
eier/fører, Espen/Anton M Ringøen. 
Fugledes Venus, 
eier/fører, Espen/Anton M. Ringøen 
Nuch Sømslias Angus, 
eier/fører; Øyvind Wold 
Nuch Sømslias Angus, 
eier/fører Øyvind Wold 
Nuch Sømslias Angus, 
eier/fører Øyvind Wold 
Tita, 
eier/fører; Glenn Sæbø 
Njch, Finnvellens Zica, 
eier/fører; Jan Tel haug 
Terry, 
eier/fører; Per Gudmund Foss. 



Hunder på Agder med , .premie AK på skog 
Toralf Egeland 
Toralf Egeland 
Turid/Jan Arild Tveiten 
Turid/Jan Arild Tveiten 
Lillian/Knut Mørk 
Kari/Oddvar Røinås/Birte Mønstad 
Kari/Oddvar Røinås/Birte Mønstad 
Thomas Røinås 

Robert Colbjørnsen 
Anton M. Ringøen 
Anton M.Ringøen 
Olav A. Schrøder 
Olav A. Schrøder 
Øyvind Jensen 

Pål Fasseland 
Pål Fasseland 
Pål Fasseland 

Njål Lundevik 
Lisbeth Reinertsen 
Gustav Larsen 

Bernt Hansen 
Bernt Hansen 
Bernt Hansen 
Oddmund Sorda 
Glenn T. Sæbo 
Kjell Jacobsen 
Arild Ormseth 
Leif Strømme 
Solveig Kullerud Gonsholt 
Per O.Bergan 
Sven Jørgen Skårdal 
Sven Jørgen Skårdal 
Sven Jørgen Skårdal 
Arne Svenson 
Egil Dåsvatn 
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Irsk setter Fugloddens Tanja 
rsk setter Fugloddens Mira 
Irsk setter BCZ Amy 
Irsk setter Storstogas Robbie 
Irsk setter Skottjønnas Kama 
Irsk setter Steinfossens Bastian 
Irsk setter Steinfossens Raska 
I irsk setter Steinfossens Gonvald 

Pointer Tverrfjellets De Soto 
Pointer Surjamtens Fighter 
Pointer Vestfjorddalens Black Luck 
Pointer Lytingfjellets Edo 
Pointer Eiemyras Go Kompis. 
Pointer Mjaabergs Scott 

Strih.v Stakkhaugens Frøya 
Stri.v Stakkhaugens Biri 
Stri.h. Stakkhaugens Silva 

Korth. v Zico 
Korth. v Zica 
Korth. v Lierdalens Troll 

Eng. setter Heidarheimens Elias 
Eng. setter Ronas Fjellvind 
Eng. setter Prikken m/Æp 
Eng. setter Evi 
Eng. setter Tita 
Eng. setter Berkjestølens Japp 
Eng. setter Sagåsens Bianca 
Eng. setter Julie av Frydentopp 
Eng. setter Slottviddas Papageno 
Eng. setter Berkjestølens Herman m/ÆP 
Eng. setter Gimlekollens Ti  ril 
Eng. setter Heggebakkens Falco 
Eng. setter Åsheimens Peik 
Eng. setter Sagåsen Trico 
Eng. setter Max m/Æp 
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Bernt Qvarstein 
Kjell Jacobsen 

Gor. setter Storevolls Ruby 
Gor. setter Furustiens Ai 



Sørlandske skjønnheter 

I en jubileumsbok er det grunn til å tro at også de vakreste hundene på Agder fortjener 
spalteplass for ettertiden. 

Det betyr at hunder med oppnådd BIM-BIR og BIS tilgodesees i oversikten. 

BIS 
Eng. setter, Hekkfjellets Rosso (Sørheias Pols-Hekkfjellets Twiggy) 
Eier: Robert Colbjørnsen 
Eng. setter, Steinfossens Yankee (Sørheias Pols-Steinfossens Vivi) 
Eier: Oddvar K.Vestli 
Eng. setter, Sandlonas Jossa (Tarpans Togo-Sagåsens Hedda) 
Eier: Gustav Larsen 
Eng. setter, Skoddehei mens Tell (Julius-Topdalens Tina) 
Eier: Andres Stykket 
Eng. setter, Skoddehei mens Bliss (Julius-Topdalens Tina) 
Eier: Morten Paulsen 

BIR 
Eng. setter, Stein heimens Skott V (Albert-Steinheimens Fauna) 
Eier: Jens Skov 
Eng. setter, Heidarheimens Elias (Prikken-Rødsjeggens Ester) 
Eier: Bernt Hansen 
Eng. setter, Prikken (Albert-Åsheimens Troja) 
Eier: Bernt Hansen 
Eng. setter, Skoddehei mens Alexander (Julius-Topdalens Tina) 
Eier: Catrine Thorsen (BIG) 
Eng. setter, Berkjestølens Rose Marie (Spar Joker Sjakk-Finnvellens Zica) 
Eier: Jon Håverstad 
Eng. setter, Maja (Skoddehei mens Dreng-Sørheias Tilla) 
Eier: Bjørn Tjøstolvsen 

Irsk setter, Steinfossens Copper ( Småbergas Hilde/ Steinfossens Flint) 
Eier: Thomas Røinås 
Irsk setter, Steinfossens Pige (Pav-Steinfossens Raska): 
Kari/Oddvar Røinås Birte Mønstad 
Irsk setter, Steinfossens Quinnty (Steinfossens Wilma / Steinfossens Bru no): 
Kari/Oddvar Røinås / Birte Mønstad 
Irsk setter, Småbergas Hilde (Zico-Steinfossens Furie) 
Eier: Kari/Oddvar Røinås / Birte Mønstad 
Irsk setter, Steinfossens Flint (Rødmyras Ampere-Steinfossens Wilma) 
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Eier: Kari/Oddvar Røinås / Sirte Mønstad 
Irsk setter, Steinfossens Ru ben d Røde (Steinf. Flint-Småbergas Hilde) 
Eier: Kari/Oddvar Røinås/Birte Mønstad (BIG) 

Pointer, Black Luckys Kiwa (81.Luckys Glory-Assynt Tom) 
Eier: Helge Qvarstein 
Pointer, Varlis Buck li (Buck-Ruth ) 
Eier: Bernt Storgård 
Pointer, Vestfjorddalens Pleti (BI.Luckys Kawass-Vestfjorddalens Tina) 
Eier: Øyvind Wold 
Pointer, Ottorinos Troll (Red Taps Figo - Ottorinos Anna) 
Eier: Torfinn Lyngroth 
Pointer, Lytingfjellets Tell (Ottorinos Troll - Lytingfjellets Tøffa) 
Eier: Torfinn Lyngroth 

Gar.setter, Fleddefjellets Danwi King (Fjellets Dannie-Fleddefjellets Raya) 
Eier: Cecilie Onsrud 
Breton, Havredalens Shila (Todormyrs Max-Tanja) 
Eier: Jon Håverstad 

BIM 
Engelsk setter, Sagåsens Windy (Myrhegårdens Fant-Sagåsens Kathe l i ) 
Eier: Gustav Larsen 
Engelsk setter, Skoddehei mens Bliss (Julius-Topdalens Tina) 
Eier: Morten Paulsen 
Engelsk setter, Gimlekollens Ti ril (Trønderviddas van Gogh-Åsheimens Gaya) 
Eier: Sven J. Skårdal 
Engelsk setter, Skoddehei mens Frikki (Julius-Topdalens Tina) 
Eier: Reidar Thorsen 

Irsk setter, Steinfossens Raska (Steinfossens Flint- Småberga Hilde) 
Eier: Kari/Oddvar Røinås / Birte Mønstad 
I rsk setter, Steinfossens Ru ben d Røde (Steinfossens Flint-Småbergas Hilde) 
Eier: Kari/Oddvar Røinås / Birte Mønstad 

Pointer, Black Luckys Raj (BI.Luckys Tramp-Vestfjorddalens Famous) 
Eier: Helge Qvarstein 
Pointer, Black Luck (BI.Luckys Kawass-Vestfjorddalens Tina) 
Eier: Anton M Ringøen 
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Drømmehunden, Tverfjellets De Soto 

Tverrfjellets De Soto (Rebell av Sivertsvik -Hekkfjellets Nakiska). 

En vellykket blanding av Wassbergs Black Lucky blod , Hagalias Vestfjorddalen og en 
aning amerikablod gjennom avl på Hank Fire. 

For De Soto spilte ikke terreng og underlag(føre) noen som helst rolle. 

1 .AK i Børtemannsbekken på skareføre i mars. 
Elitehund i NPK. 
1 .  AK på Oggevatn. 
22 stk 1. VK med 3 Cacit. 

· .� �l•:o f 
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2.VK m / res .Cacit NM l avland. 

Norges Cupvinner for samtlige stående fuglehu nder. NM-lag. 
Representerte Norge på Nordisk Pointermatch. 

Avsluttet karrieren 12 år gammel med 3. VK fina le NM Forus. 

En årlig stormønstring av fuglehunder 

Så vidt vites har  i ngen hund fra Agder Fuglehu nd klubb verken før el ler siden vunnet 
fel l esutst i l l ingen i hovedstaden. Det maktet Skoddehei mens Tel l  og eier Andres Stykket 
i Tvedestrand. Tel l  var etter Per Tel lander's Ju l ius  og ReidarThorsen's Topdalens Tina  som 
kom fra Jan  Helge Evensen's oppdrett. 

Agder Fuglehundklubb awikler høyfjellsprøver 
på Hovden, i Fyresdal, Nesheia og Åseral 

Da det nærmest er en umu l ighet å ta med a l le premiegrader, begrenser det hele seg ti l 
kun å gjelde medlemmer av AFK med 1.  VK fina le . 

Åseral 
1990 Pointer Black Luckys Bambi eier: Robert Col bjørnsen 
1992 Eng. setter Bru no eier: Arne Husveg 
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1 994 Eng. setter Gei rrabbens Vicksi eier: Kje l l  Jacobsen 
1 997 Eng. setter Heggeba kkens Falco eier: Sven Jørgen Skårda l  
1 9 9 8  Eng. setter Topda lens Gay eier: Sven Jørgen Skå rda l  
1 9 9 9  Eng. setter Tita eier: G lenn Sæbø 
2002 Eng. setter Berkjestølens Herma n eier: Per 0. Bergan 
2003 Eng. setter Ravneheias D. Kid eier: Olav Egeland 
2005 Eng. setter U l ri k  eier: Per Gudmund Foss 
2006 Eng. setter Finnvel lens Nikko eier: Tor M. Lorentsen 
2007 Pointer Lytingfjel lets D-Trym eier: Torfinn Lyngroth 
2009 Eng. setter Mol ly eier: Bård Køber 

Fyresda l 
1 993 Gord.setter Furustiens Ai eier: Kjel l  Jacobsen 
1999 Pointer Gru nd igs Sabina eier: Vidar  Straum 
2000 Pointer Lytingfjel lets Bitte Li l l a  eier: Olav A .  Sch røder 
2001 Eng. setter Heggebakkens Falco eier: Sven Jørgen Skårdal  
2009 Pointer Lyti ngfjel lets D Trym eier: Torfinn  Lyngroth 

Norsk Pointerklu bbs vinterprøve i Fyresdal 2002 
1. VK/Ck Es Topda lens P luto (Topdalens Ru bi-Spa r Joker Sjakk) eie / fører: Jan  Helge 

Evensen 

Hovden (Høst og Vinter) 

1992 Eng. setter Gei rrabbens Vicksi e: Kje l l  Jacobsen 
1 993 Eng. setter Albert eier: Ni ls  Åge Brekke 
1 999 I rsk setter BCZ Amy eier: Jan Arild Tveiten 
2000 Eng. setter Tita eier: G lenn T. Sæbø 
2000 Eng. setter Tinka eier: Glenn T Sæbø 
2000 Eng. setter Berkjestølens Rose Marie eier: Jon Håverstad 
2001 Pointer Tverrfjel lets De Soto eier: Robert Colbjørnsen 
2001 Breton Dri l lo eier: Arne A Lunde 
2002 Eng. setter Berkjestølens Peace eier: Jan Tel haug 
2002 I rsk setter Aan Enya eier: Jan A.Tveiten. 
2003 Eng. setter Berkjestølens Vicky eier: Jan Tel haug 
2004 Eng. setter Evi  eier: Oddmund Sorda l  
2004 Eng.  setter Berkjestølens Vicky eier: Jan Tel haug 
2005 Gor. setter Kaisa eier: Håvard Rosnes 
2006 Eng. setter Langvel las Chess eier: Sverre Smedberg 
2007 Eng. setter Panto eier: Håkon Bergan 
2008 Eng. setter Berkjestølens Kaisa Krabat eier: Jan Tel haug 
2009 Kv. Lierdalens Tro l l  eier: Gustav Larsen 
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2010 Irsk setter US Chica eier: Bjørn Haugland 
2011 Eng. setter Totti eier: Oddmund Sordal 

Hovden - Sørnorgeprøven 
1991 Pointer Black Luckys Bambi eier: Robert Colbjørnsen 
1996 Pointer Tverrfjel lets De Soto eier: Robert Colbjørnsen 
2002 Eng. setter Berkjestølens Peace eier: Jan Tel haug 

Nesheia 
2005 Eng. setter Comtessa, Fører: Sven Jørgen Skårdal 
2008 Eng. setter Gimlekollens La Chasse eier: Pål Fri is 
2011 Kv. Lierdalens Troll eier: Gustav Larsen 

Klubbens pokaler 
UK Poka len 
1 990 ES Sagåsens Windy Gustav Larsen 
1991 ES Varlias Chiwa Oddvar K Vestli 
1992 ES Sandlonas Jossa Gustav Larsen 
1993 ES Topdalens Rubi Jan Helge Evensen 
1994 ES Kuarstølens Lady Grouse Michael Simonsen 
1995 GS Fram li Kjell Jacobsen 
1996 ES Bekjestølens Rose Marie Jon Håverstad 
1997 IS Askedalens Nikita Sylvia/Geir Eriksen 
1998 ES Åsheimens Gaya Sven Jørgen Skårdal 
1999 GS Rørosviddas Guri Toralf Dahl 
2000 ES Felix Arild Ormseth 
2001 p Setpoints Raj Helge Qvarstein 
2002 KV Kvitnykens ATP Henny S.M. Haraldsen 
2003 SV Stakkhaugens Silva Pål Fasseland 
2004 SV Stakkhaugens Silva Pål Fasseland 
2004 ES Sørheias Niva Kjel l Jacobsen 
2005 ES Rotuas Au Oddmund Sordal 
2006 ES Thorheims Tara Sven Aksel Skårdal 
2007 ES Totti Oddmund Sordal 
2008 p Lytingfjellets Arra Samuel Larsen 
2009 p Oterbekkens Hearsæg Robert Colbjørnsen 
2010 ES Storåens Daisy Olav Egeland 

46 >dr �· "'\ ot,, 



AK-Pokalen 
1993 ES Sandlonas Jossa Gustav Larsen 
1994 BR Tørvdalens Repo Jon Håverstad 
1995 ES Sandlonas Zippy Kjell Andersen 
1996 ES Skoddeheimens Frida Reidar Thorsen 
1997 ES Tobias Nils Åge Brekke 
1997 ES Prikken Bernt Hansen 
1998 ES Bekjestølens Rose Marie Jon Håverstad 
1999 IS Steinfossens Ru ben Kari/Oddvar Røinås/Birte Mønstad 
1999 ES Topdalens Pluto Jan Helge Evensen 
2000 p Black Luckys Kiwa Helge Qvarstein 
2001 p Grundigs Grunde Erling Bjørn Grundesen 
2002 KV Zico Njål Lundevik 
2003 IS Lyngstuas Millenium Fie Sylvia/Geir Eriksen 
2003 ES Ravneheias D Kid Olav Egeland 
2003 p Setpoints Raj Helge Qvarstein 
2004 IS Skottjønnas Rosso Knut Mørk 
2005 KV Zica Lisbeth Reinertsen 
2006 ES Ravneheias D Kid Olav Egeland 
2007 p Lytingfjellets Trym Torfinn Lyngroth 
2008 p Sømslias Fokus Øyvind Wold 
2009 KV Sagåsens Guri Malla Gustav Larsen 
2010 ES Sørheias Leidi Arnt Corneliussen 

Klubbens Pokal 
1990 ES Julius Per Tell ander 
1991 ES Albert Nils Åge Brekke 
1992 ES Geirrabbens Viksi Kjell Jacobsen 
1993 ES Geirrabbens Viksi Kjell Jacobsen 
1993 ES Albert Nils Åge Brekke 
1994 ES Skoddeheimens Dreng Nils Åge Brekke 
1995 ES Topdalens Gay Sven Jørgen Skårdal 
1996 p Tverrfjellets D Soto Robert Colbjørnsen 
1997 p Vestfjordalens Black Luck Anton M Ringøen 
1 998 p Tverrfjellets D Soto Robert Colbjørnsen 
1999 ES Heggebakkens Falco Sven Jørgen Skårdal 
2000 ES Topdalens Pluto Jan Helge Evensen 
2001 p Sømslias Angus Siss/Øyvind Wold 
2002 p Afferns Shani Jan Helge Evensen 
2003 ES Evi Mette/Oddmund Sordal 
2003 p Afferns Shani Jan Helge Evensen 
2003 ES Gimlekollens Tommy Sven Jørgen Skårdal 
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2004 p Westpoints Tem pest Robert Colbjørnsen 
2005 KV Zica Lisbeth Reinertsen 
2005 ES Bekjestølens Japp Kjell Jacobsen 
2006 KV Lierdalens Troll Gustav Larsen 
2007 ES Bekjestølens Japp Kjell Jacobsen 
2008 ES Ravneheias D Kid Olav Egeland 
2009 KV Lierdalens Troll Gustav Larsen 
2009 ES Ravneheias D Kid Olav Egeland 
2010 ES Storåens Daisy Olav Egeland 

Minner om øyeblikk og mennesker . . .  
Bortgangen blant AFK's medlemmer og tilhengere siden 1990 har satt spor, alle 

sammen, hver enkelt og samlet. 
Noen med årelang dommergjerning, andre med styreverv i så vel Agder Fugle

hundklubb som sentrale forum. Noen med championater fra jaktprøveprestasjoner. 
Andre igjen der anatomien og hundens bevegelser ble saumfart av utstillingsdommere 
fra inn-og/ eller utland. 

Felles for dem alle var tilhørigheten til klubben. Alle bidro med oppgavene de ble 
tildelt og dugnadsånden rådde grunnen. 

Vi som står tilbake plukker årlig produkter av spirene som disse kjempene sådde. 
La øyeblikkene og minnene om disse jegere, sportsmenn, ektefeller og "gamle" 

venner bli husket, lenge ... 
RIP 
Wrold Espestøyl - Alfred Larsen - Brit Brekke - Audun Brekke - Jon Håverstad -

Sigbjørn Ryen - Per Hall -Erling Bjørn Grundesen - Arne Næverdal - Olav Åsen - Sven 
Jørgen Skårdal -Torbjørn Hovland - Roy Fasseland. 
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En hilsen til jubilanten 
Det er en ære bli vist den til litt det er å være formann i Agder Fuglehundklubb. 

Det er et stort oppdrag styret har i klubben med å dekke alle sine behov og interesser 
med sin fuglehund. Vi er som en stor familie med like mange meninger som vi har 
hunder i klubben. Men det er sånn det skal være slik at vi kan løse utfordringer sam
men. Et råd jeg selv vil anbefale er å høre på dem alle men ta med de som du selv synes 
høres mest riktig ut. Vi har i den siste tiden fått mange nye og veldig interesserte med
lemmer som bidrar enormt for klubben og sammen med de som har erfaringer og kan 
det meste, så blir det et veldig godt miljø og det er jeg stolt av når vi arrangerer prøver 
i fjellet og hører i partiet hvor bra det er å komme til prøvene våre. Vi har i dag et vidt 
spekter av raser i klubben og mange hevder seg helt i topp eliten i Norge og det er bra 
for klubben vår. 

Styret vil takke spesielt til alle de som har bidratt med alle sine dugnadstimer siden 
forrige jubileumsbok og oppfordre alle nye medlemmer å bidra like mye i fremtiden. 

Sammen så kan vi fortsette med å drive en slik flott klubb. 

Takk til alle AFK sine medlemmer 

Konsmo 14.06.11 
På vegne av styret i Agder Fuglehundklubb 2011 

Sebastian Sjøberg 
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Your Journey, Our Passion 
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VI GRATULERERAFK 

MED JUBILEET! 

VI HAR 

fi FIRSTSTOP 
WWW.FIRSTSTOP.NO 




