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Innkalling til klubbens 62. årsmøte 

 

Torsdag 5. mai kl. 19 på Sørlandet bilsenter  

 

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 2021 

7. Regnskap 2021 med revisors beretning. 

8. Budsjett for 2022. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2022. 

10. Innkomne forslag  

11. Valg 
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Årsberetning 2021 

Organisasjon: 

Styret: 

Leder:    Pål Friis      

Nestleder:   Arnt Corneliussen     

Sekretær:   Odd Rune Valle      

Kasserer:   Olav Homdal     

FB-og Webansvarlig:  Inger Britt Foss    

Varamedlem:   Tom Olsen     

Varamedlem   Synne Åkre 

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 (leder) Gunnar Wik, Stig Lauvsland og Pål 

Friis 

Hovden II/SNUM: Kjetil Kirkhus (leder), Inger Lise Walle (leder 

SNUM), Terje Hunemo, Odd Valle 

Nesheia: Terje Hunemo (leder), Olav Egeland, Kjetil Kirkhus 

Hovden høst: Olav Homdal (prøveleder), Tom Jacobsen, Pål Friis og 

Odd Valle med Inger Britt Foss som viktig hjelper. 

Kvinesdal: Inger Lise Walle (leder), Kjetil Kirkhus og Espen Kristensen 

Utstilling Hamresanden: Kjetil Kirkhus, Trond Fjermeros, Kjell Jacobsen, Espen Kristensen, 

Inger Britt Foss 
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Treningssamlingen på Bjåen: Odd Valle 

Treningssamling i Danmark: Olav Homdal 

Materialforvalter:   Helge Quarstein. 

Pokalforvalter:    Kjetil Kirkhus. 

Treningssenteret på Fjeldal: Pål Friis. 

Medlemstall: Klubben har ved utgangen av 2021 259 medlemmer. Det er 36 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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Ingrid Margrethe Bjåen 

Sondov Bjåen 

Aage Ellila 

Olav Schrøder 

Finn Eigil Sødal 

Lisbeth Reinertsen 

Willy Sjåvaag 

Kjetil Kirkhus 

Klubbens virksomhet. 

Styret har hatt 5 møter. I tillegg er det løpende kontakt på epost og en rekke spørsmål blir diskutert 

på denne måten og avgjort etter saksbehandling på nettet. Dette er effektivt. Alle styremedlemmene 

følger tett med på eposten sin og saker kan diskuteres og avgjøres på kort varsel etter 

styrebehandling uten formelt styremøte. 

Også året 2021 ble sterkt preget av koronaepidemien.  Årsmøtet for 2021 måtte utsettes til 5.mai og 

ble avholdt utendørs på Fjeldal med 22 frammøtte medlemmer. Været var tålig og det gikk greit å 

gjennomføre utendørs. 

Allerede tidlig på vinteren måtte vi gå til det skritt å avlyse den tradisjonsrike treningssamlingen på 

Bjåen. Også Hovden I, Hovden II og SNUM ble avlyst, men det lykkes heldigvis å arrangere 

Nesheiaprøven. Denne ble gjennomført i fint vårvær og fjellet viste seg fra sin beste side for de 

påmeldte. Info finnes på hjemmeside. Det ble ikke arrangert noen fuglehundkveld slik vi pleier. 

Sommeren kom med noen lettelser og en del aktiviteter kunne gjennomføres. Klubbens utstilling på 

Hamresanden ble planlagt på vanlig vis. Det ble arrangert ringtrening ledet av Espen Kristiansen og 

Trond Fjermeros på Hamresanden. Kort før ble det innført arrangementforbud i Kristiansand. 

Irsksetterklubben stilte velvillig sine områder på Skisland til disposisjon og utstillingen kunne 

gjennomføres. Påmeldte Kristiansandere som klarte å skaffe seg handler fra andre kommuner fikk 

stilt hundene sine. Referat ligger på hjemmesida 

Det ble holdt to kurs. Synne Åkre holdt kurs i basal lydighet på Evjemoen. Astrid Ellefsen holdt 

helgesamling på Foss med belønningsbasert fuglehundtrening. Referat ligger på hjemmesida. Det ble 

arrangert valpetreff over flere kvelder i Arendal. Onsdagene på Fjeldal gikk hele sommersesongen 

som vanlig, med bra oppmøte og mange ferske fjes. Det ble noe innskrenket trening på duer på 

grunn av få duer etter mårangrep. På ettersommeren kunne man ta apportbevis. Eskild Bothner 

arrangerte saueaversjon på gården i Svennevig med utdeling av sauebevis. Det var mange deltakere.  

Samuel Larsen gjennomførte 23 saueaversjonstester for medlemmer i vest. Det ble ikke arrangert 

Årets Sørlandshund på Foss.  
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For andre gang arrangerte klubben treningssamling på Ølgod i Danmark. Noen deltakere måtte 

meldeavbud i siste liten på grunn av endringer i koronareglene. Treningssamlingen får svært god 

tilbakemelding fra deltakerne og det er folk på venteliste. Treninga i Danmark vil bli en årlig 

foreteelse. Referat ligger på hjemmesidene. 

Mindre koronarestriksjoner gjorde til at høstprøvene heldigvis lot seg gjennomføre.  

Hovden høst med CACIT hadde stor pågang og lange ventelister. I løpet av prøve ble det 235 starter 

og mye, men til dels vanskelig fugl. Referat ligger på hjemmesida. 

Kvinesdal ble avhold i varierende høstvær med tidvis mye nedbør. Det var mange påmeldte og 

dommerkabalen ble ikke enkel. God innsats fra komiteen sørget for at det ble totalt 60 starter fordelt 

på for- og ettermiddag- og heldagspartier. Referat ligger på hjemmeside. 

Med bare fire inntektsgivende arrangementer gikk klubben med et underskudd på 37.200 i 2021. Vi 

har en solid buffer og økonomien er fortsatt solid. Vår langsiktige strategi med å gi medlemmene 

fordeler gjennom gratis eller sterkt subsidierte tilbud bærer frukter: Medlemstallet er jevnt stigende 

og antagelig på sitt høyeste noensinne. Kontingentinntekten er basis for klubbens økonomi. 

60-årsjubileet som skulle vært i 2020 har passert uten egne markeringer, men en jubileumssatsing er 

fullført i 2021; Inger Lise Walle har skrevet AFKs historie fra de siste 10 år. Hun har levert en fyldig og 

velskrevet beretning som derved viderefører Willy Sjåvaags tidligere klubbhistorier. Boka er i 

hovedsak ment for å leses på nett, men det er trykket noen eksemplarer på papir som interesserte 

kan kjøpe. Styret takker Inger Lise for jobben! 

 

Styrets vurdering av klubben. 

Styret mener klubben er godt organisert, med tydelige instrukser for arbeidsoppgavene i styrets 

årshjul og mal for prøvekomiteer. Til sammen er det et stort antall mennesker som trekker lasset. 

Det er stor kontinuitet i klubbens tillitsvalgte og andre bidragsytere, kanskje med tendens til noe for 

liten ny-rekruttering. Til jaktprøvekomiteene er det de siste årene kommet inn en del nye som har 

lært seg håndverket. Vi har gradvis klart å øke tilbudet til medlemmene, men mangler fortsatt for 

eksempel et fast apportkurs. Dette arbeidet vil fortsette, og ideer og initiativ til medlemsaktiviteter 

er velkomne.  

En komite har arbeidet med det tilbakevendende ønske fra årsmøtet om å skaffe klubben 

treningsterreng i høyfjellet. Det viser seg svært vanskelig og det har ikke lyktes denne gang heller. 

Styret har imidlertid vært i kontakt med Statskog som vil legge til rette for trening i 

Gjerstadterrengene til høsten. Både Statskog og Jeger og Fisk har hytte i området som man kan leie. 

Det er endel private tilbydere av kurs og samlinger for fuglehundfolket på Agder som klubben gjerne 

videreformidler informasjon om. 
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Takk fra styret 

Agder fuglehundklubb takker våre sponsorer, Sørlandets bilsenter og Royal Canin. En stor takk til 

familien Bjåen for alt samarbeid om hovedprøvene våre på Hovden. Takk også til Hovden Fjellstoge 

for samarbeid og til grunneiere som lar oss disponere sine jaktterreng. 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 

Inger Britt Foss er ansvarlig for Web og Facebook. VK-finalen på Hovden høst ble fortløpende 

rapportert inn på Facebook og i pausen var det 900 som hadde vært inne. Totalt var ca. 2000 

personer inne på siden og fulgte med.  

Vi hadde hyret inn en profesjonell fotograf og fikk derved en fin opprusting av bilde-vignetten på 

hjemmesida. 

Representasjon. 

Vi hadde ikke representant på Fuglehundtinget i 2021. 

Samuel Larsen dømte NM finale lavland. Robert Colbjørnsen dømte semifinale NM lavland. 

 

Årsberetning dommerutvalget: 

Lokalt dommerutvalg består av Samuel Larsen, Jan Telhaug og Olav Schrøder.  

På grunn av Covid -19 har vi hatt 3 Teams-møter i utvalget og samarbeidet har vært meget godt.  

Det har også vært en dommersamling for kandidater på Bjåen vinteren 2021 med noe begrenset 

deltagelse pga Covid -19. Vi har 2 aktuelle kandidater som kan har blitt meldt opp til Kongsvold 1 i 

2022. I tillegg er det 2-3 kandidater som er i startfasen på dommer opplæring, men med et noe 

langsiktig løp. 

Det har vært et møte på Teams med dommere i Agder FHK hvor vi har hatt en gjennomgang og gitt 

tilbakemelding til sentralt dommerutvalg på hvordan vi vurderer ulike situasjoner som dommere, for 

å få best mulig praksis og lik håndtering av regelverket. 

I høst har vi gjennomført 2 Teams-møter med framtidige dommere. Feltsamling blir gjennomført til 

vinteren.  

Dommerutvalget AFK 

Samuel Larsen, Jan Telhaug og Olav Schrøder 
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Regnskap 2021 

Regnskap med revisors beretning er tilgjengelig på hjemmeside 

 

Budsjett for 2022 

Budsjett er tilgjengelig på hjemmeside 

 

Fastsettelse av kontingent for 2022 

Styret innstiller på uendret kontingent i 2022. 

 

Innkomne forslag  

Ingen innkomne forslag 

 

Valgkomiteens innstilling. 

Styret: 

Leder  Pål Friis  Gjenvalg, 1år  

Nestleder  Arnt Corneliussen Gjenvalg, 1 år 

Sekretær  Odd Rune Valle Ikke på valg (gjenstår ett år) 

Kasserer  Olav Homdal  Gjenvalg, 2 år 

Styremedlem / Webansvarlig Inger Britt Foss  Gjenvalg, 2 år 

Varamedlem  Thor Harald Foss Nyvalg, 1år 

Varamedlem  Marte Brekke Sandhaug Nyvalg, 1år 

 

Revisor: 

Nils Jacob Johnsen  Gjenvalg 2 år 

Lisbeth Reinertsen (vara)  Gjenvalg 2 år 
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Valgkomite: 

Bernt Qvarstein (leder)  Gjenvalg, 2 år 

Rune Ingebretsen Ikke på valg 

Nora Brekke Ikke på valg 

Steffen Malmo (vara) Gjenvalg, 1 år 

 


