
 Agder Fuglehundklubb 
 

 

Innkalling til klubbens 61. årsmøte 

 

Onsdag 5. mai kl. 19 på Fjeldal, også kjent som Farmen 

 

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 2020 

7. Regnskap 2020 med revisors beretning. 

8. Budsjett for 2021. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2022. 

10. Innkomne forslag / Kunngjøring fra Styret 

11. Valg 

 

 

 

 

I år blir det blir kun servering av kaffe, boller og mineralvann 

Vi håper at riktig mange har anledning til å delta og ønsker spesielt våre nye 

medlemmer velkommen. 
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Årsberetning 2020 

Organisasjon: 

Styret: 

Leder:    Pål Friis      

Nestleder, Facebookansvar: Kjetil Kirkhus     

Sekretær:   Odd Rune Valle      

Kasserer:   Olav Homdal     

Webansvarlig:   Inger Britt Foss    

Varamedlem:   Tom Olsen     

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 I: Bernt Quarstein (prøveleder) Pål Friis, Stig Lauvsland, 

Gunnar Wik 

 Hovden II: Jon Kristen Bosvik (prøveleder), Samuel Larsen, Terje 

Hunemo, Morten Blakstad 

 SNUM: Ingrid M Bjåen 

 Nesheia: Terje Hunemo (prøveleder), Olav Egeland, Odd Valle 

Hovden høst: Tore Foss (prøveleder), Olav Homdal, Tom Jacobsen. 

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

Kristensen 
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Utstilling Hamresanden: Kjetil Kirkhus 

Treningssamlingen på Bjåen: Odd Valle 

Materialforvalter:   Helge Quarstein. 

Pokalforvalter:    Kjetil Kirkhus. 

Treningssenteret på Fjeldal: Pål Friis. 

Medlemstall: Klubben har ved utgangen av 2020 223 medlemmer pr. Det er 26 

flere enn i fjor, og antakeligvis høyeste medlemstall noensinne  

 

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 8 møter, en del av dem digitale. I tillegg er det løpende kontakt på epost og en rekke 
spørsmål blir diskutert på denne måten. Alle styremedlemmene følger tett med på eposten sin og 
saker kan diskuteres og avgjøres på kort varsel etter styrebehandling. 
 

Klubbens Drift. 
Året 2020 ble sterkt preget av koronaepidemien også for Agder fuglehundklubb.  Årsmøtet for 2019 

lot seg gjennomføre som vanlig, og 20 februar ble det holdt en vellykket fuglehundkveld i 

Kristiansand med Ida Solli som foreleser. Treningssamling på Bjåen var siste aktivitet som ble 

gjennomført før Covid-19 pandemien traff oss og alle tiltakene kom. Referat fra fuglehundkveld og 

treningssamlinga på Bjåen ligger på hjemmesida. 

Prøvekomiteen for Hovden 1 planla prøven som vanlig og hadde mye tilleggsarbeid som skyldes 

ekstraordinær båndtvang i Bykle kommune. På grunn av stort snøfall hadde villreinen trukket ned i 

bjørkeskogen. Alt var likevel på plass da regjeringen bestemte nedstengning torsdagen og prøven 

måtte avlyses på timen. De fleste fikk beskjed før de var på vei mot Hovden. Det ble snart klart at 

Hovden 2, Sør-Norsk Unghundmesterskap og prøven på Nesheia også måtte avlyses. 

Deltakere har krav på tilbakebetaling av startavgift, men klubben har anledning til å beholde 25 % i 

administrasjonsgebyr. Styret bestemte likevel å tilbakebetale 100 % for Hovden 2/SNUM og Nesheia. 

Det betyr at klubben dekket Aktivitetsavgift og IT-avgift til NKK, terrengleie, kompensasjon til Bjåen 

turisthytte og til Fosseland Hundesenter. Utstillingen på Hamresanden måtte også avlyses.  

2020 var 60-årsjubileumsår for AFK. Det kunne dessverre ikke bli noe av den planlagte festmiddagen. 

Sommeren kom med visse lettelser i koronarestriksjonen. I samarbeid med Irsksetterklubben kunne 

vi derved gjennomføre det uhøytidelige og familievennlige mesterskapet Årets sørlandshund på Foss. 

15 hunder stilte i konkurransen. 

Treningssenteret på Fjeldal kunne også åpnes under de generelle koronaregler, etter at styret hadde 

hatt dugnad og opprustet området.  Det ble ført lister over deltakere hver gang slik at en kunne spore 

smitte om noen skulle vise seg å ha covid-19. Treningssenteret er godt besøkt og mange nye kommer 

dit. I tillegg til frislipp og sosialisering er det trening på ro i oppflukt med duer. På ettersommeren kan 

man ta apportbevis. Det ble gjennomført aversjonstrening mot sau og utstedt sauebevis hos Eskild 

Bothner i øst og Samuel Larsen i vest. Trening på Fjeldal, apportbevis og sauebevis er gratis for 

medlemmer av AFK. 

På grunn av smittehensyn ble det ikke holdt kurs i 2020. Men i august dro en gruppe til Danmark og 

hadde noen svært vellykkede treningsdager hos Jens Abildgård i Ølgod. Klubbens sponset deltakende 

medlemmer med noe av utgiftene. 
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I begynnelsen av september var smitterestriksjonene såpass lempelige at det lot seg gjøre å 

arrangere høstprøven på Hovden med CACIT. Som vanlig en meget vellykket prøve. Rugdeprøven i 

Kvinesdal måtte derimot avlyses. 

Året 2020 gikk derved med Hovden høst som eneste inntektsgivende arrangement. Da det ble en 

mulighet for foreninger som vår å søke statlig støtte for tapte inntekter ble vi kompensert med 

88 000. Derved ble årets underskudd redusert til ca. 10 000. 

 

Takk fra styret 
Agder fuglehundklubb takker våre sponsorer, særlig Nissan og Royale Canine. En stor takk til familien 
Bjåen for alt samarbeid om hovedprøvene våre på Hovden. Takk til vårt æresmedlem Gustav Larsen 
for samarbeidet som legger grunnlaget for Kvinesdalsprøven, takk til Aage Ellila som lar oss disponere 
treningsterrenget på Fjeldal og som passer dueslaget hele året. 
 

Klubbens hjemme- og facebookside 
Styret foretok en intern rokering av oppgaver slik at Inger Britt Foss er Webansvarlig. Hun overtok for 
Odd Rune Valle som fikk rollen som Sekretær. Det har ikke vært andre store endringer og driften har 
vært rimelig normal. Kjetil har ansvaret for FB siden og relevant info er publisert gjennom året. 
 
 
Representasjon. 
Fuglehundtinget ble i år avlyst pga. covid-19 restriksjoner.  
 

Årsberetning fra dommerutvalget: 
Lokalt dommerutvalg har bestått av: Olav Schrøder (leder), Jan Telhaug og Samuel Larsen. 
Dommerutvalget har i 2020 hatt jevnlige møter på Teams, telefon og e-post. 
I januar arrangerte vi samling for klubbens dommere med faglig oppdatering og gjennomgang av 
oppgaver som senere ble videreformidlet på sentral dommerkonferanse på Gardermoen der Olav og 
Samuel deltok. 
I februar arrangerte vi en feltsamling på Bjåen for fremtidige dommerkandidater. Vi hadde 
teorigjennomgang på kveldene og praktisk bedømming av hunder ute i fjellet på dagtid. 7 potensielle 
kandidater deltok på samlinga. 
Resten av sesongen ble mye preget av restriksjoner grunnet Covid-19. 
For tiden har vi 3 aktuelle kandidater som kan meldes opp til Kongsvold 1 i 2022 dersom de 
prioriterer utdanningen. I tillegg har vi 2 kandidater som er i startfasen på dommer opplæringen, 
men disse har et mer langsiktig løp. 
 
Følgende lokale dommere har dømt høystatusløp i 2020: 
Oddmund Sordal, Finale NM lavland 
Pål Friis, Semifinale NM lavland 
 
 
 
 
 



 Agder Fuglehundklubb 
 

Regnskap 2020 
Regnskap med revisors beretning er tilgjengelig på hjemmeside 
 
Budsjett for 2021 
Budsjett er tilgjengelig på hjemmeside 
 
Fastsettelse av kontingent for 2022 
Styret innstiller på uendret kontingent i 2022. 
 
Innkomne forslag  
Det er ikke kommet inn forslag til Årsmøtet 
 
Kunngjøring fra Styret 
 
Valgkomiteens innstilling. 
Styret: 

Leder  Pål Friis  Gjenvalg, 1år  

Nestleder  Arnt Corneliussen Nyvalg, 1år 

Sekretær  Odd Rune Valle Gjenvalg, 2 år 

Kasserer  Olav Homdal  Ikke på valg (gjenstår 1år) 

Styremedlem / Webansvarlig Inger Britt Foss  Ikke på valg (gjenstår 1år) 

Varamedlem  Tom Olsen Gjenvalg, 1år 

Varamedlem  Synne Åkre Nyvalg, 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 

 


