
 Agder Fuglehundklubb 
 
 

Innkalling til klubbens 60. årsmøte 

 

Torsdag 6. februar 2020 kl. 19:00 i Sørlandets Bilsenter sine lokaler i Skibåsen 

1, Sørlandsparken 

 

1. Åpning.  

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.  

3. Valg av møteleder og referent. 

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.  

5. Valg av tellekorps. 

6. Årsberetning 2019 

7. Regnskap 2019 med revisors beretning. 

8. Budsjett for 2020. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2021. 

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. 

 



 Agder Fuglehundklubb 
 
Årsberetning 2019 

Organisasjon: 

Styret: 

Leder:    Pål Friis      

Nestleder, Facebookansvar: Kjetil Kirkhus     

Sekretær:   John Isaksen     

Kasserer:   Olav Homdal     

Webansvarlig:   Odd Rune Valle     

Varamedlem:   Inger Britt Foss     

Varamedlem   Inger Lise Walle  

Revisor:   Nils Jacob Johnsen      

    Lisbeth Reinertsen (vara)     

  

Valgkomite:   Bernt Quarstein (leder)      

    Rune Ingebretsen      

    Nora Brekke       

    Steffen Malmo (vara)      

   

Terrengkomite Hovden: Ingrid Margrethe Bjåen, Petter Elvestad, Martin Røynås Grundetjønn. 

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

Prøvekomiteer: Hovden høst: Inger Britt Foss(prøveleder) Tore Foss, Terje Næs 

Hunemo. 

Hovden I: Bernt Quarstein (prøveleder), Gunnar Wik, Stig Lausland, 

Olav Homdal, Pål Friis, Inger Britt Foss (hjelper) 

Hovden II: Jon Kristen Bosvik (prøveleder), Ingrid Margrete Bjåen, 

Olav Schrøder, Samuel Larsen, Inger Britt Foss 

Sør-Norsk Unghundmesterskap/ UK-prøve: Ingrid Margrethe Bjåen 

(prøveleder) Anja Pedersen. 

Nesheia: Tore Foss (prøveleder), Olav Egeland, Kjetil Kirkhus. 
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Prøvekomiteer forts.: Kvinesdal: Inger Lise Walle (prøveleder), Espen Kristensen, Kjetil 

Kirkhus  

Utstillingskomite:  Kjell Jacobsen, Åge Ellila, Inger Britt Foss, Espen Kristensen, Jan Are 

Amundsen, Mariann Eidet, Inger Lise Walle og Kjetil 

Kirkhus (utstillingsleder). 

Treningssamlingen på Bjåen: Odd Valle 

Materialforvalter:   Helge Quarstein. 

Pokalforvalter:    Kjell Jacobsen. 

Treningssenteret på Fjeldal: Pål Friis. 

Medlemstall: Klubben har ved utgangen av 2019 197 medlemmer pr. Det er 7 

færre 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 
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Styrets arbeid. 

Styret har hatt 5 møter, og har i tillegg løpende kontakt, nesten ukentlig, særlig via epost, og noe på 

telefon. Styreleder ønsker å bruke anledningen til å berømme styremedlemmene. De fleste har sittet 

i styret i flere år. Alle utfører sine tildelte oppgaver til punkt og prikke. Det skjer knapt at noen sier 

nei til en oppgave. I tillegg kommer det stadig initiativ og ideer til bedring av klubbens drift fra 

styremedlemmene.   

Vi har en del styresaker til behandling på epost. I år har vi hatt diskusjoner om gjennomføringen av 

60-årsjubileet i 2020. Vi skal ha jubileumsmiddag for medlemmer og gjester og vi skal ha 

jubileumsprøve på Hovden 2, og også markere jubileet på utstillingen. Hvor mye av klubbens midler 

skal vi bruke på jubileumsfeiringen? Hva er riktig fordeling mellom de ulike arrangementene? Det har 

vært mulig å diskutere slike spørsmål på epost fordi alle styremedlemmene er raskt på og utrykker 

tydelig egne synspunkter. Da får vi fram bredden i synsmåter og får gode diskusjoner. 

Klubbens virksomhet og styrets vurdering av driften. 

De siste årsberetningene har pekt på at driften av klubben gir jevne gode overskudd og at dette 

burde føre til bedring av tilbudet til medlemmene, særlig i form av etterspurte tilbud slik som kurs. Vi 

har hatt for få instruktører til å klare å få i gang nok aktiviteter.  

I samarbeid med Aust-Agder JFF ble det satt opp både grunnkurs og jakthundinstruktørkurs, som er 

Norges Jeger og Fiskerforbund sin instruktørutdanning. Fire medlemmer fra klubben benyttet seg av 

dette, og er i dag instruktøraspiranter. Disse har et visst antall timer praksis igjen før de får sitt 

diplom. Alle fire valgte å ta utdannelsen privat. Det vil si at de ikke må holde kurs i regi av AFK, men vi 

håper de ønsker å stille opp ved forespørsel. Til tross for at det ikke ble avholdt noe form for kurs i 

2019 i regi av klubben, så har vi likevel klart å utvide medlemstilbudet på en del områder: 

Fire av kveldene på Fjeldal ble i sommer avsatt til organisert grunndressur ved Inger Lise Walle. 

Oppslutningen var svært god. 

Det ble arrangert svømmekurs en ettermiddag i juli. Instruktør Inger Lise Walle. Dette var fulltegnet, 

og det er kommet forespørsel om AFK arrangerer dette også neste år.  

Fra desember har vi leid Sørlandets Hundehall en time i uka for organisert dressur omkring ulike 

dressurelementer. Dette fortsetter i januar 2020. Initiativtakere og instruktører er Inger Lise Walle og 

Kjetil Kirkhus 

Vi har videreført samarbeidet med Irsksetterklubben og som foregående år gjennomført: 

 Uhøytidelig Sørlandsmesterskap på Fosserns hundesenter i Marnardal. IS Ika til Kjell Jacobsen 

vant UK-klassen og IS Lapponia til Trond Fjermeros vant AK. Det kunne gjerne vært flere 

deltakere fra AFK. Arrangementet er både hyggelig og gir bra impulser til hundene sommerstid. 

 Dressurkursene til NISK er åpne for AFK-medlemmer. De som har deltatt er veldig fornøyd. 

 Fuglehundkveld, åpen og gratis for alle, i år med Ulrik Myrhaug som delte sine erfaringer og Pål 

Friis som kåserte om de første fuglehundfolk i Norge. Stort oppmøte. 
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AFK hadde i 2019 i tillegg en åpen fuglehundkveld med Einar Holmvik som lanserte sin nye bok. Også 

her meget bra oppmøte. 

AFKs faste onsdager på Fjeldal i båndtvangstida med tilbud om dressur av ro i oppflukt på duer hadde 

lite besøk på forsommeren, men det tok seg opp etter hvert. Her kan man også ta apportbevis og 

mange er interessert i det når prøvesesongen nærmer seg. Trening på duer og apportbevis er gratis 

for medlemmene. Tidlig i februar stilte Kjell Jacobsen opp på Hamresanden for de som trengte 

apportbevis før prøvesesongen begynte. 

AFK disponerer treningskort for lavlandstrening i Vestfold, og disse er gratis for medlemmer. Det har 

kun vært 2 forespørsler om kort. Årsak til liten interesse er nok innstramming i regelverket, usikker 

fuglebestand og sen tilgang, dvs etter at lavlandsprøvene var ferdige. 

Treningssamlingen på Bjåen på vinteren har i alle år vært klubbens tilbud om instruksjon i felt. I 2019 

var samlingen igjen fulltegnet, som vanlig med en blanding av nybegynnere og mer erfarne. Samuel 

Larsen og Pål Friis var instruktører. Odd Valle organiserte det hele. Medlemmer har fortrinnsrett og 

arrangementet sponses av klubben. 

Som vanlig hadde AFK sine 6 jaktprøver. Hovden 1 var historiens største. Hovden 2 har i en årrekke 

vært blant Norges største, og har nok ikke videre utvidelsesmuligheter. Også i 2019 gikk Sør-Norsk 

unghundmesterskap en egen helg, sammen med en ordinær unghundprøve. Nesheia var tilbake med 

god påmelding, mye overnatting på hyttene og fint økonomisk overskudd. Dette i hovedsak som 

følge av at prøven ble flyttet tilbake til siste helga i april. Hovden Høst ble vel gjennomført med 

stedvis bra rypebestand og vekslende vær. Kvinesdalprøven har vært en suksess og er nå godt 

etablert.   

Alle prøvene er strøkent arrangert, med mye gode tilbakemeldinger fra deltakere og dommere og gir 

solide økonomiske overskudd.  

Det ligger referater fra de fleste prøvene på hjemmesida. 

Den tradisjonelle utstillingen på Hamresanden var svært populær som alltid, denne gang med Petter 

Steen som dommer. I forkant av utstillingen ble det avholdt tre kvelder med ringtrening, ledet av 

Kjetil Kirkhus. Disse kveldene hadde svært godt oppmøte 

Vi hadde ikke tilbud om aversjonsdressur og sauebevis i 2019. 

AFKs formål er blant annet å arbeide for allmenhetens adgang til fuglejakt og en bærekraftig 

forvaltning av viltressursene. I tråd med dette sendte klubben høringsuttalelse til NVEs rammeplan 

for vindkraftverk og gikk mot utbygging av vindkraftanlegg i Agders naturområder. 

Styret mener klubben drives godt, ikke minst takket være dyktige komiteer og enkeltpersoner med 

sine oppgaver. Det økonomiske resultatet er også i 2019 meget godt og arbeidet for å gi dette tilbake 

i form av gode medlemstilbud bør fortsette. 
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Hjemmesida. 

Hjemmesida fikk i 2019 en ansiktsløfting. Det er et forum for viktige meddelelser fra arrangører og 

styret og er et arkiv over klubbens virksomhet. Vi nærmer oss 60-årsjubileet og Willy Sjåvaags 

jubileumsbøker fra 30- og 50 årsjubileet er lagt ut på hjemmesida. Odd Valle er ansvarlig for driften.  

 

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 og andre 

høystatusløp.  Hvis våre sponsorer har tilbud som er aktuelle for medlemmene blir dette delt på sida 

til AFK. Det er stadig flere følgere på facebooksida. Ved årsskiftet er det 1302 personer som følger 

sida vår, en økning på 166 stk. 

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 på Gardermoen. Klubbens dommere har også i år 

fått æren av å dømme høystatusløp. Torfinn Lyngroth og Samuel Larsen dømte semifinale NM 

lavland. Olav Schrøder er sensor på Kongsvold når det gjelder å autorisere nye dommarar. 

 

Årsberetning dommerutvalget: 

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

siste årsmøteperiode har kontakt pr. telefon, skype og mail og kun hatt ett fysisk møte. 

Knut Mørk har i perioden bestått Kongsvold II og er autorisert dommer. Gratulere! 

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

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

oppgåver og fagleg oppdatering. Vi hadde feltsamling på Bjåen for dommere i klubben samt 

dommerkandidater i februar på Bjåen. 

Dommarutvalet har også vore behjelplege for prøvekomitane i AFK med å skaffe dommarar til 

prøvene etter ynskje frå leder av klubben. 
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Takk fra styret. 

Styret berømmer arrangementskomiteene for den flotte jobben de gjør. Det er våre arrangementer 

som resten av fuglehund-Norge forbinder med AFK.  

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. Kiwi Hovden har sponset Hovdenprøvene de 3 siste årene. 

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 Gustav A. Larsen for all bistand med Kvinesdalsprøven! 

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

 

 

Regnskap 2019  

Regnskap uten revisors beretning er tilgjengelig på hjemmeside 

 

 

Budsjett for 2020 

Budsjett er tilgjengelig på hjemmeside 

 

 

Fastsettelse av kontingent for 2021 

Styret innstiller på uendret kontingent i 2021. 

 

 

Innkomne forslag  

Det er ikke kommet inn forslag til Årsmøtet 
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Valgkomiteens innstilling. 

Styret: 

Leder  Pål Friis  Gjenvalg, 1år  

Nestleder  Kjetil Kirkhus Gjenvalg, 1 år 

Sekretær  Inger Britt Foss Nyvalg 2 år 

Kasserer  Olav Homdal  Gjenvalg 2 år 

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

Varamedlem  Tom Olsen Nyvalg, 1år  

Varamedlem  Inger Lise Walle Gjenvalg, 1år  

 

Revisor: 

Nils Jacob Johnsen  Gjenvalg 2 år 

Lisbeth Reinertsen (vara)  Gjenvalg 2 år 

  

Valgkomite: 

Bernt Qvarstein (leder)  Gjenvalg 2 år 

Rune Ingebretsen Ikke på valg (gjenstår 1år) 

Nora Brekke Ikke på valg (gjenstår 1år) 

Steffen Malmo  (vara) Gjenvalg, 1 år 

 


