
 Agder fuglehundklubbs 58. ordinære årsmøte 

 

Innkalling til årsmøte 

Torsdag 8. februar 2017, kl. 19:00 i Sørlandets Bilsenter sine lokaler i Skibåsen 

1, Sørlandsparken 

 

1. Åpning.  

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

3. Valg av møteleder og referent. 

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.  

5. Valg av tellekorps. 

6. Årsberetning 2017 

7. Regnskap 2017 med revisors beretning. 

8. Budsjett for 2018. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2019. 

10. Innkomne forslag  

11. Valg 

 

 

 

 

Under årsmøtesakene blir det en enkel servering. Etterpå blir det utdeling av 

klubbens pokaler. Vi håper at riktig mange har anledning til å delta og ønsker spesielt 

våre nye medlemmer velkommen. 



Årsberetning 2017. Agder fuglehundklubb 

Organisasjon 

Styret: 

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 (rykket opp som styremedlem da Kristin trakk seg) 

Varamedlem/Facebook  Kjetil Kirkhus 

Revisorer:   Nils Jacob Johnsen, Lisbeth Reinertsen (vara) 

Valgkomite: Samuel Larsen(leder), Rune Ingebretsen, Nora Brekke og Helge 

Quarstein (vara) 

Terrengkomite Hovden:  Ingrid Margrete Bjåen, Petter Elvestad og Martin Røynås 

Dommerutvalg:  Olav Schrøder (leder), Jan Telhaug, Samuel Larsen 

Prøvekomiteer: 

Hovden høst:    Kjetil Kirkhus, Olav Homdal og Morten Blakstad 

Hovden I:    Trond Å Strand, Olav Homdal og John Kenneth Sigvartsen 

Hovden II: Lene Engdal, Marianne Trydal Skeie, Bjarne Hillesund, John Isaksen og 

Arnt Corneliussen 

Sørnorsk unghundmesterskap: Inger Lise Walle og Ingrid Bjåen 

Neseheia:    Samuel Larsen og Tore Foss 

Kvinesdal: Rikke Andrine Næss, Signe Gry Isaksen, John Isaksen, Thomas 

Pettersen 

Utstillingskomite:  Kjetil Kirkhus (leder), Aage Ellila, Kjell Jacobsen, Jens Brekke, John 

Kenneth Sigvartsen og Nora Brekke 

Materialforvalter:   Helge Quarstein 

Pokalforvalter:    Kjell Jacobsen 

Treningssenteret på Fjeldal: Rikke Andrine Næss, Pål Friis 



Medlemstall: 

Klubben har 201 Medlemmer pr 31.12. Det er en økning på 6 fra i fjor. 

Æresmedlemmer: 

Wrold Espestøyl † 

Per Tellander † 

Nils Åge Brekke 

Kari Røynås 

Sven Jørgen Skårdal † 

Marit Skårdal 

Kjell Jacobsen 

Robert Colbjørnsen 

Gullmerkemedlemmer: 

Jon Håverstad † 

Oddvar Røinås 

Signe Eldor 

Bernt Hansen 

Oddmund Sordal 

Robert Colbjørnsen 

 

Møtevirksomhet: 

Det har vært 5 styremøter. Det er ellers løpende kontakt, ofte flere ganger i uka, mellom 

styremedlemmene på epost.  Mange saker diskuteres fortløpende og noen avgjøres på epost.  

Varamedlemmene har deltatt som fullverdige styremedlemmer. 

Styrets vurdering av organisasjonen: 

Klubben utmerker seg først og fremst ved å være en stor jaktprøvearrangør, den desidert største i 

vår del av landet, med 6 jaktprøver.  Hovden 2 er også en av Norges største prøver. Vi har hatt CACIT 

på tre av dem. I framtida vil CACIT rullere mellom Hovden 1, Rjukan 2 og Filefjell slik at én er uten 

CACIT hvert tredje år. Nykommeren, rugdeprøva i Kvinesdal ble arrangert for andre gang i 2017, med 

stor suksess. Vi er igjen arrangør av Sør-norsk unghundmesterskap etter at Vestlandet har hatt 

prøven i 5 år. Vi valgte å lage en egen unghundhelg med denne prøven. Det ble svært vellykket.  



Alle de andre prøvene holder sitt høye nivå slik de har gjort i en årrekke, både arrangementsmessig 

og på hva vi har å tilby av terreng, fuglebestand og rammer rundt for øvrig. Utstillingen på 

Hamresanden fortsetter i sin gamle, gode tradisjon. Det ble arrangert ringtrening i forkant av 

utstillingen. 

Treningssamlingen tidlig på vinteren på Bjåen er klubbens tilbud om jakttrening, i første rekke for 

nybegynnere. Samlingen er alltid fulltegnet og svært populær. Vi annonserte klubbmesterskap i 

forbindelse med samlinga. Mange reagerte på et klubbmesterskap uten åpen påmelding, en kritikk 

styret er enig i. Det ble derfor arrangert en vanlig treningssamling hvor det var gjennomgang av teori 

på fredagen, og vanlig trening med instruktør lørdag og søndag. I tillegg ble det avholdt et 

jaktprøvelignende arrangement søndag for de som ønsket det. Deltagerne fikk derved se hvordan en 

jaktprøve foregår, og fikk kritikker på sine hunder som på prøve. 

Klubben har treningskort for medlemmer som vil dra til Vestfold og trene på fasan og rapphøns. Kun 

to benyttet dette tilbudet i 2017. 

Med Jostein Kloster, Marianne Trydal Skeie og Morten og Anne Beth Torkelsen som arrangør ble det 

holdt fuglehundkveld med Mathias Westerlund 19 januar. Det var stort oppmøte. Som vanlig med 

lodd og gevinster. 

Vi har ikke samme høye nivå på andre medlemstilbud. I år ble det ikke holdt noen kurs. Det er 

etterspørsel etter grunnleggende dressurkurs og etter mer avansert dressur for fuglehunder, slik som 

apportkurs. Vi har heller ikke treningsterreng som tilbud til våre medlemmer. 

Onsdagskveldene på Fjeldal i båndtvangstida er populære og samler en god del nye medlemmer. Det 

er mulighet for lufting av hund sammen med andre hunder på inngjerdet område og til å trene ro i 

oppflukt på duer. Det er gratis for medlemmene. Det er også mulig å ta apportbevis i tilslutning til 

disse onsdagskveldene. Kjell Jacobsen tilbød seg i tillegg flere omganger med apportbevis før 

prøvestart til høsten. 

Samuel Larsen er klubbens godkjente instruktør i aversjonsdressur på sau og har trent og utdelt 

sauebevis på Tore Foss sin gård i Marnardal. Det ble utført 46 tester på 26 hunder. Det har også vært 

formidlet kontakt til andre instruktører. 

Vi viser ellers til referater fra alle arrangementene på våre hjemmesider 

Det oppsto en uenighet i klubben i forbindelse med Hovden 2. Da prøven nærmet seg var det klart at 

det ville bli overtegning. 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 med hund noen dager og dømme 

andre dager og plutselig befant seg langt nede på ventelista. Leder og nestleder sendte da melding til 

prøvekomiteen om at dommere som hadde gjort slik avtale skulle være unntatt fra loddtrekningen. 

Det er vanlig praksis at prøvearrangører reserverer noen plasser som de kan tilby dommere, uten at 

denne praksis er hjemlet i jaktprøvereglementet.  

Prøvekomiteen var uenig i dette og motsatte seg slik forskjellsbehandling. I siste liten løste det seg 

med et ekstra terreng, og prøven ble strøkent gjennomført. Uenigheten førte imidlertid til at to av 

prøvelederne trakk seg fra neste års prøve. Senere trakk Kristin Bothner seg fra styret, og uenigheten 

om man har anledning til å forfordele dommere er en del av hennes begrunnelse.  



AFK har sendt 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. 

Dette forslaget er sammen med en rekke andre endringsforslag nå ute på høring. Avgjørelse faller på 

Fuglehundtinget til sommeren. 

Etter Kvinesdalsprøven sist reagerte noen deltagere på at det ikke ble utdelt AFK-glass til premierte 

hunder. Prøven er liten og premieprosenten høy. Skulle det utdeles premieglass ville prøven gått 

med underskudd. Styret budsjetterer med premier på denne prøven i 2018.. 

Styret leverer i år et regnskap med underskudd på 60 000 etter å ha hatt positive økonomiske 

resultater de siste 3 år. Dette skyldes underskudd på jaktprøvene, særlig de tre vinterprøvene på 

Hovden. Styret har gått grundig gjennom prøveregnskapene. Det er ingen enkeltfaktor som slår ut. Vi 

har tro på at prøvekomiteene vil klare å snu denne trenden. Hovden høst gikk igjen med overskudd. 

Det hjelper også at påmeldingsavgiften er økt med 50 kroner. 

Styret retter en stor takk til alle våre komiteer som gjør en stor innsats for medlemmer og deltagere. 

Vi takker familien Bjåen for deres vertskap på Hovden og all mulig hjelp og bistand. Takk også til 

vertskapet på Hovden Fjellstoge, grunneiere og våre sponsorer. Takk til familien Ellila for at vi får 

disponere treningsområdet på Fjeldal og for stell av dueslaget. 

 

Rapport frå det lokale dommerutval Agder fuglehundklubb  

Dommarutvalet har siste år bestått av Jan Telhaug, Samuel Larsen og Olav Schrøder. 
 
Dommarutvalet har i 2017 har 5 møter. Fire pr. Skype og et fysisk møte. Utanom dette har vi hatt 
kontakt på både Tlf. og e-post. 
Vi har hatt dommarsamling 3. januar 2018 i Kristiansand. Der møtte 9 dommarar. Tema var 
praktiseringsregler for domarar på jaktprøve, samt dommarane sitt syn på forslag til nye 
jaktprøveregler som skal opp på fuglehundtinget til sommaren. 
 
18.-19. januar reiste Jan og Olav på dommarsamling med det sentrale Dommarutval og dommarar frå 
heile landet på Gardermoen.  Her la vi fram synet til dommarane frå AFK på både oppgåver og 
regelendringar på jaktprøvereglementet.  
 
 Det er plukka ut 4-5 kandidatar til å starte dommarutdanning. Desse kandidatane hadde 3 samlingar 
med teori, og ei helg med praksis på Hovden i 2017. 
 Vi har lagt et langt løp for desse, og håper å få ei opp i løpet av 2-3 år. Vi har ein kandidat som har 
bestått Kongsvold I og skal opp på Kongsvold II til hausten, om alt går som planlagt. Vi har også ein 
elev som skal opp på Kongsvold I til hausten. 
 
 Dommarar frå Agder blir stadig vekk teken ut til å dømme høgstatusløp og dette er svært gledelig. 
I2017 dømte Jan Telhaug NM lag lågland, og Samuel Larsen dømde NM semifinale lågland. 
 
 
 
 
 
 



AFKs hjemmeside 

Det har ikke vært de store endringer eller hendelser ifm klubbens hjemmeside I 2017. Hjemmesiden 

vår har som hovedoppgave å formidle relevant informasjon om klubbens aktiviteter, samt fungere 

som en form for «elektronisk arkiv» over aktiviteter som har vært. Siden har jevnt bra besøk med 

ekstra mye «trøkk» i tiden før og under prøver. Sist år har vi hatt i underkant av 200.000 artikkeltreff, 

noe som ca. 540 pr. dag.  

AFKs facebookside. 

På Facebook distribueres informasjon som blir lagt ut på hjemmesiden, samt informasjon om andre 
aktiviteter i fuglehundnorge som NM høyfjell, lavland og skog, Forus Open og andre høystatusløp.  
Har våre sponsorer tilbud som er aktuelle for våre medlemmer blir dette delt på siden til AFK.  
Det har vært en god vekst av følgere på vår facebookside også i 2017.  
Pr. 1.1.18 er antall følgere 971, dette er en økning på 210 gjennom 2017.Vil vi runde 1000 i løpet av 
året?  
Alle prøvene, utstillingen, fuglehundkvelden mm, får opprettet sitt arrangement. Tall viser at disse 
når ut til vært mange.  
På finalen i SNUM og VK finale Hovden Høst ble det live oppdatering slipp for slipp på Facebook. 
Dette ble godt mottatt av de som satt hjemme.  
 

 

Regnskap 2017 med revisors beretning 

Regnskap uten revisors beretning er tilgjengelig på nett 

 

Budsjett for 2018 

Budsjett er tilgjengelig på nett 

 

Fastsettelse av kontingent for 2019 

Styret innstiller på ingen økning av kontingenten for 2019. 

 

Innkomne forslag  

Ett innkommet forslag 

 

 

 

 

 



Valgkomiteens innstilling. 

Styret: 

Leder  Pål Friis  Gjenvalg, 1år  

Nestleder  Kjetil Kirkhus Ny, 1 år 

Sekretær  John Isaksen Ny, 2år 

Kasserer  Olav Homdal  Gjenvalg, 2år 

Styremedlem / Webansvarlig Odd Rune Valle  Ikke på valg (gjenstår 1år) 

Varamedlem  Inger Britt Foss Ny, 1år  

Varamedlem  Inger Lise Walle Ny, 1år  

 

Revisor: 

Nils Jacob Johnsen  Gjenvalg, 2år 

Lisbeth Reinertsen (vara)  Gjenvalg, 2år 

  

Valgkomite: 

Bernt Qvarstein (leder)  Ny, 2 år  

Rune Ingebretsen Ikke på valg (gjenstår 1 år) 

Nora Brekke Ikke på valg (gjenstår 1 år) 

Steffen Malmo  (vara) Ny, 1 år  

 

 


