
 Agder fuglehundklubbs 59. ordinære årsmøte 

 

Innkalling til årsmøte 

Torsdag 7. februar 2019, 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 2018 

7. Regnskap 2018 med revisors beretning. 

8. Budsjett for 2019. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2020. 

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 2018. Agder fuglehundklubb 

Organisasjon: 

Styret: 

Leder:    Pål Friis     På Valg 

Nestleder, Facebookansvar: Kjetil Kirkhus    På valg 

Sekretær:   John Isaksen    Ikke på valg 

Kasserer:   Olav Homdal    Ikke på valg 

Webansvarlig:   Odd Rune Valle    På valg 

Varamedlem:   Inger Britt Foss    På valg 

Varamedlem   Inger Lise Walle    På valg 

Revisor: 

Nils Jacob Johnsen       Ikke på valg 

Lisbeth Reinertsen (vara)      Ikke på valg 

Valgkomite: 

Bernt Quarstein (leder)       Ikke på valg 

Rune Ingebretsen       På valg 

Nora Brekke        På valg 

Steffen Malmo (vara)       På valg  

Terrengkomite Hovden 

Ingrid Margrethe Bjåen, Petter Elvestad, Martin Røynås 

Dommerutvalg: 

Olav Schrøder (leder), Jan Telhaug, Samuel Larsen 

Prøvekomiteer: 

Hovden høst: Kjetil Kirkhus (prøveleder) Olav Homdal, Marte Brekke Sandhaug og Inger Lise Walle 

Hovden I: John Kenneth Sigvartsen (prøveleder), Tore Foss, Kjetil Kirkhus. Hjelpere: Inger Lise Walle, 

Ingrid M. Bjåen. 

Hovden II: John Isaksen (prøveleder), Ingrid Margrete Bjåen, Olav Schrøder, Thomas Pettersen. 

Hjelpere: Inger Lise Walle, Morten Blakstad, Inger Britt Foss. 



Sør-Norsk Unghundmesterskap/ UK-prøve: Ingrid Margrethe Bjåen (prøveleder) Inger Lise Walle. 

Hjelper: Kjetil Kirkhus. 

Neseheia: Samuel Larsen (prøveleder), Tore Foss. 

Kvinesdal: Kjetil Kirkhus (prøveleder), Espen Kristensen, Inger Lise Walle. 

Utstillingskomite: Kjetil Kirkhus, Per Vassbotn, Inger Britt Foss, Espen Kristensen, Aage Ellila, Kjell 

Jacobsen, Inger Lise Walle. 

Materialforvalter: Helge Quarstein. 

Pokalforvalter: Kjell Jacobsen. 

Treningssenteret på Fjeldal: Pål Friis. 

Medlemstall: 

Klubben har 204 medlemmer pr 31.12. Det er 3 flere enn i fjor. 

Æresmedlemmer: 

Wrold Espestøyl † 

Per Tellander † 

Nils Åge Brekke 

Kari Røynås 

Sven Jørgen Skårdal † 

Marit Skårdal 

Kjell Jacobsen 

Robert Colbjørnsen 

Gustav A. Larsen 

Gullmerkemedlemmer: 

Jon Håverstad † 

Oddvar Røinås 

Signe Eldor 

Bernt Hansen 

Oddmund Sordal 

Robert Colbjørnsen 



Møtevirksomhet. 

Styret har hatt 5 møter, og har i tillegg løpende kontakt, særlig via epost, men også på telefon. En del 

saker blir behandlet og avgjort på epost. 

Styrets vurdering av organisasjonen. 

Vi leverer i år et regnskap med vel 80 000 i pluss. Klubben har derved spart opp en beholdning på 

over 400 000 kroner. Dette skyldes først og fremst gode arrangementskomiteer på jaktprøvene og 

utstillingen. Klubben hadde et underskudd på 60 000 forrige år, men det var et unntak. De tre årene 

før det gav gode overskudd. Fjorårets resultat skyltes ekstraordinære utgifter og utypiske resultater 

på noen jaktprøver. Slik klubben drives i dag går det altså jevnt i økonomisk pluss. Dette er i og for 

seg positivt. Imidlertid har vi nå mer penger på bok enn det vi trenger som buffer. Styret ser det slik 

at det økonomiske overskuddet egentlig betyr at klubben ikke gir medlemmene tilstrekkelige tilbud 

tilbake. 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 spørres etter 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? 

Jaktprøvene. 

Jaktprøvene er AFKs varemerke. De fire Hovdenprøvene ble som vanlig strøkent gjennomført. Vi 

disponerer jo fantastiske høyfjellsterreng som ligger nært til og hvor vi kan slippe rett fra bilene. Det 

er bra med ryper i terrengene. Bjåen har flotte fasiliteter for komité, dommere og en del deltakere. 

Rugdeprøven i Kvinesdal ble arrangert for tredje gang. Prøven blir satt stor pris på, både av deltakere 

og dommere og den er svært veldrevet. Fosseland hundesenter gir en fin sosial ramme. Vi var mer 

uheldig med Neseheiaprøven i 2018. Prøven ble satt til litt tidlig dato. Det var ikke fulltegnede partier 

og ganske få overnattinger på hyttene. Det endte med et underskudd på 15 000, mot budsjettert 

5000. Vi vil prøve igjen, og i 2019 er Neseheiaprøven flyttet tilbake til siste helga i april. Da er det ikke 

mange konkurrerende prøver. Så får vi vurdere på nytt om Neseheiaprøven kan fortsette. Sør-Norsk 

Unghundmesterskap ble nok en gang en stor suksess, og omsider fikk vi en mester fra Agder: Samuel 

Larsens ES Berkjestølens Tarzan. Som tidligere var det samtidig en ordinær unghundprøve. Til 

sammen er det over 1100 starter på AFK sine jaktprøver.  

Utstillingen. 

Utstillingen på Hamresanden ble gjennomført i samme gode spor som tidligere. Det var kolossalt 

med påmeldinger og vi fikk tillatelse av dommer og NKK til å utvide til 90 startende hunder, men 

langt fra alle fikk bli med. Dommeren fikk veldig godt skussmål fra deltakerne. Også denne gang 

arrangerte Kjetil Kirkhus tre kvelder med ringtrening i forkant. Om lag 16 hunder stilte opp hver gang. 

Vi viser til egne referater fra prøver og utstilling på klubbens hjemmesider. 



Treningssamling. 

Treningssamlingen på vinteren på Bjåen har i alle år vært svært populær og fulltegnet. Dette året ble 

det ikke fullt besatt. Vi vet ikke hvorfor det, men vil fortsette å invitere til denne samlingen etter 

samme mal, men neste gang vil vi unngå kollisjon med vinterferien og vi gjør samlingen enda billigere 

for medlemmer. Instruktører i 2018 var Kjetil Kirkhus og Pål Friis, arrangør Odd Valle. Som vanlig var 

det teorigjennomgang om kveldene og trening/instruksjon i felt på dagen. Det var ryper i alle slipp på 

Nos-terrenget, men mer spredt på Bjåen vest, og flotte snøforhold for folk og hunder. Det ligger eget 

referat på hjemmesida.  

Fasan og rapphøns i Vestfold. 

Klubben disponerer treningskort for lavlandstrening i Vestfold. På grunn av de nye bestemmelsene er 

fuglebestanden nå langt mer usikker. Noen har vært der uten å se en eneste fugl. Det ble solgt 6 

treningskort. 4 av disse har enda ikke gjort opp for seg. 

Onsdagene på Fjeldal. Apport. 

Onsdagskveldene på Fjeldal i båndtvangstida er populære og særlig dukker det opp mange ferske 

fjes. Det er lufting og sosialisering for folk og hunder før kl. 18 og mulighet for å trene ro i oppflukt på 

duer etter kl. 18. Samlingene er gratis for medlemmer. I praksis krevde vi ikke inn penger for ikke-

medlemmer heller, men oppfordret dem til å melde seg inn. Flere benyttet muligheten til å ta 

apportbevis noen av dagene på Fjeldal. Senere på høsten ble det også annonsert tilbud om å ta 

apportbevis i Kristiansand hvor fire ekvipasjer prøvde seg.  

Aversjon mot sau. 

Samuel Larsen har gitt aversjonsdressur og utdelt sauebevis på Tore Foss sin gård i Marnardal. Det 

var 4 samlinger, med 26 tester på 18 forskjellige hunder. Det kostet kr 200 for medlemmer og kr 250 

for ikke-medlemmer pr gang. 

Samarbeid med Irsksetterklubben. 

Styret har innledet sonderinger med Irsksetterklubbens avdeling 4 om et samarbeid. Det har vært to 

felles styremøter. Irsksetterklubben har jo sine samlinger på Skisland om sommeren og har i likhet 

med oss på Fjeldal vansker med å skaffe instruktører alle dager. Et samarbeid vil kunne styrke begge 

klubbene. Irsksetterklubben inviterte AFKs medlemmer til dressurkurs på Skisland som deltakerne 

var veldig fornøyd med. AFK kan på sin side for eksempel gi deltakere på Skisland mulighet for å ta 

apportbevis. Et konkret resultat av samarbeidet var familiesamling med uhøytidelig konkurranse om 

tittelen Årets Sørlandshund på Fosserens Hundesenter. Det ble et riktig vellykket stevne. 22 hunder, 

10 UK og 12 AK stilte til start i grenene apport, søksapport og støkk på due. Leirdueskyting måtte 

avlyses på grunn av tørke og brannfare. Vinner UK IS Ask, eier Terje Hunemo og vinner AK IS Laponia 

til Trond Fjermeros. Det ligger an til at dette blir et årlig arrangement. Styret ønsker å utvikle 

samarbeidet med Irsksetterklubben videre. 

Vester med AFK-logo. 

Vi har solgt Bergansvester med AFK-logo til 28 medlemmer. 



Årshjulet og mal for prøvekomiteer. 

Vi har utarbeidet et årshjul som beskriver styrets arbeid, tidsfrister, fordeling av oppgaver osv. 

gjennom året. Det er også utarbeidet en mal for prøvekomiteenes arbeid som er under vedvarende 

forbedring. 

Hjemmesida. 

Hjemmesida har hatt samme oppsett i mange år og vi vurderer en ansiktsløfting. Det er et forum for 

viktige meddelelser fra arrangører og styret og et arkiv over klubbens virksomhet. Det har i 2018 

vært i underkant av 190.000 treff på sida, noe som er ca. 525 i snitt pr. dag. Antall besøkende på 

hjemmesida vår har vært rimelig stabil de siste årene. Odd Valle er ansvarlig. 

Facebook. 

På Facebook distribueres informasjon som blir lagt ut på hjemmesida som partilister og premielister, 

samt informasjon om andre aktiviteter i Fuglehund-Norge 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 er stadig flere følgere på facebooksida. Ved årsskiftet er det 1154 som 

følger sida vår, 183 flere enn året før. 

Alle prøvene, utstillingen, fuglehundkveld osv. får opprettet eget arrangement på Facebook. Disse 

når ut til svært mange. På finalen i SNUM og VK-finalene på Hovden høst og Hovden II ble det lagt ut 

umiddelbar oppdatering slipp for slipp. Dette ble godt mottatt av mange som satt hjemme og fulgte 

med. Kjetil Kirkhus er ansvarlig. 

Representasjon. 

Pål Friis representerte klubben på Fuglehundtinget i Bodø. Olav Schrøder dømte NM høyfjell høst lag, 

Torfinn Lyngroth dømte Norsk Derby semifinale. Oddmund Sordal og Robert Colbjørnsen dømte NM 

lavland semifinale. 

Årsberetning dommerutvalget: 

Dommarutvalet har bestått av: Olav Schrøder, Jan Telhaug og Samuel Larsen.  

Dommarutvalet har i siste årsmøteperiode har kontakt pr. telefon og mail og kun hatt et fysisk møte.  

Knut Mørk har i perioden bestått Kongsvold I. Vi jobbar med 2 andre kandidatar som skal opp i 

framtida når tida er moden for dette.  

Jan Telhaug og Olav Schrøder møtte i januar på dommarsamling i regi av sentralt dommarutval på 

Gardermoen. Vi arrangerte også samling for klubbens dommar i januar der vi gjekk gjennom 

oppgåver og fagleg oppdatering, samt vi gjekk gjennom forslag til endring av regelverk for ståande 

fuglehundar som var på revisjon. 

Dommerutvalet sendte også inn 3 forslag til endring på regelverk forut for dette. Dette i samarbeid 

med styret i Agder fuglehundklubb.  



Dommarutvalet har også bestått prøvekomitene i AFK med å skaffe dommarar til prøvene etter 

ønske frå styreleiar.  

Takk fra styret. 

Styret berømmer arrangementskomiteene som gjør en stor innsats og gir et flott bilde av AFK utad. 

Vi har vært bekymret for om vi bruker opp våre trofaste Tordenskjolds soldater i prøvekomiteene og 

har tatt inn nye rekrutter for å lære faget. Arrangementene er blitt enklere med de nye 

datasystemene. Internt i klubben har vi lagt prøveregnskapene direkte til klubbens kasserer og vi 

prøver å engasjere klubbens dommere i dommerrekruttering. Det vil lette litt på prøvekomiteenes 

arbeid.  

Alle som gjør en innsats i klubbens ulike organer fortjener en stor takk. 

Takk til våre sponsorer, Royal Canin, Nissan/Sørlandets bilsenter, AniCura Vennesla, og Agder 

Forsenter. 

Styret takker familien Bjåen for all hjelp og bistand som er helt avgjørende for Hovdenprøvene! 

Takk også til vertskapet på Hovden Fjellstoge og grunneiere til våre prøveterreng! 

Takk til Randi og Gustav A. Larsen for all bistand med Kvinesdalsprøven! 

Takk til familien Ellila for treningssenteret på Fjeldal og stell av dueslaget hele året! 

Styret i AFK 

 

 

Regnskap 2018  

Regnskap uten revisors beretning er tilgjengelig på nett 

 

Budsjett for 2019 

Budsjett er tilgjengelig på nett 

 

Fastsettelse av kontingent for 2020 

Styret innstiller på ingen økning av kontingenten for 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

Innkomne forslag  

Ny lovmal for AFK etter pålegg fra FKF. Styret i AFK har i tillegg utvidet formålsparagrafen i forhold til 

minimumskrav.  

Årsmøtet må vedta eller forkaste Styrets forslag til ny lov for AFK. Forslag til lov er tilgjengelig på 

hjemmeside. 

I lovmal fra FKF er noen endringer som er pålagt, andre er valgfrie. Årsmøte skal ta stilling til de 3 

valgfrie endringen fra FKF, samt Styrets forslag til utvidelse av formålsparagrafen. (i kursiv) 

1. §1-2 Formål. Agder Fuglehundklubbs formål er å fremme jakt med stående fuglehund som en 
sportslig, kultivert og human jaktform. Klubben skal arbeide for allmenhetens tilgang til 
småviltjakt og en bærekraftig forvaltning av viltressursene. Klubben skal også ivareta hunden og 
hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og 
arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder. 

2. Skal klubben opprette ordning for familiemedlemskap? – Her ble det en misforståelse. Dette 

punktet skulle aldri har vært med i Årsberetningen. Klubben har allerede ordning for 

hustandsmedlem, noe Styret og Årsmøtet ønsker å opprettholde. 

3. Ref. §3.3 Innkalling: Skal det kalles Dagsorden eller Saksliste? – Styrets innstilling er at det kalles 

Saksliste 

4. Skal det åpnes opp for benkeforslag under helt særskilte omstendigheter - Styrets innstilling er at 

man godtar benkeforslag iht. Retningslinjer fra FKF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valgkomiteens innstilling. 

Styret: 

Leder  Pål Friis  Gjenvalg, 1år  

Nestleder  Kjetil Kirkhus Gjenvalg, 1 år 

Sekretær  John Isaksen Ikke på valg (gjenstår 1år) 

Kasserer  Olav Homdal  Ikke på valg (gjenstår 1år) 

Styremedlem / Webansvarlig Odd Rune Valle  Gjenvalg, 2 år 

Varamedlem  Inger Britt Foss Gjenvalg, 1år  

Varamedlem  Inger Lise Walle Gjenvalg, 1år  

 

Revisor: 

Nils Jacob Johnsen  Ikke på valg (gjenstår 1år) 

Lisbeth Reinertsen (vara)  Ikke på valg (gjenstår 1år) 

  

Valgkomite: 

Bernt Qvarstein (leder)  Ikke på valg (gjenstår 1år) 

Rune Ingebretsen Gjenvalg, 2 år 

Nora Brekke Gjenvalg, 2 år 

Steffen Malmo  (vara) Gjenvalg, 1 år 

 

 


