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Innkalling til klubbens 63. årsmøte 

 

Onsdag 8. februar 2023 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 2022 

7. Regnskap 2022 med revisors beretning. 

8. Budsjett for 2023. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2023. 

10. Innkomne forslag  

11. Valg 
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Årsberetning 2022 

Organisasjon: 

Styret: 

Leder:    Pål Friis      

Nestleder:   Arnt Corneliussen     

Kasserer:   Olav Homdal     

Sekretær:   Odd Rune Valle   

Styremedlem:  Inger Britt Foss (gikk ut av styret i perioden)   

Varamedlem:   Thor Harald Foss, rykket opp som styremedlem 

Varamedlem   Marte Brekke Sandhaug 

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 1: Bernt Quarstein (prøveleder) Gunnar Wik, Stig Lausland og 

Pål Friis. 

Hovden 2/SNUM: Inger Britt Foss (prøveleder), Tom Jacobsen 

(prøveleder), Tom Olsen, Tore Foss og Odd Valle. 

Nesheia: Terje Hunemo (prøveleder) Olav Egeland, Stig Lausland og 

Gunnar Wik. 

Hovden høst: Olav Homdal (prøveleder), Inger Britt Foss, Pål Friis, 

Silje Mørk og Odd Valle. 

Kvinesdal: Inger Lise W. Kirkhus (prøveleder). Espen Kristiansen og 

Kjetil Kirkhus. 
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Utstilling Hamresanden: Espen Kristiansen, Trond Fjermeros + Styret 

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 2022 357 medlemmer. Det er 98 flere 

enn i fjor, og høyeste medlemstall noensinne.  

 

Æresmedlemmer: 

Wrold Espestøyl † 

Per Tellander † 

Nils Åge Brekke † 

Kari Røinås † 

Sven Jørgen Skårdal † 

Marit Skårdal 

Kjell Jacobsen 

Robert Colbjørnsen 

Gustav A. Larsen 

 

Gullmerkemedlemmer: 

Jon Håverstad † 

Oddvar Røinås 

Signe Eldor 

Bernt Hansen 

Oddmund Sordal 
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Robert Colbjørnsen 

Ingrid Margrethe Bjåen 

Sondov Bjåen 

Aage Ellila 

Olav Schrøder 

Finn Eigil Sødal 

Lisbeth Reinertsen 

Willy Sjåvaag 

Kjetil Kirkhus 

 

Klubbens virksomhet. 

I 2022 kunne vi etter hvert endelig legge koronarestriksjonene bak oss. Vi kunne ikke ha 

fuglehundkveld i januar, men ellers gikk klubbens arrangementer som planlagt. Unntaket var 

årsmøtet som ble utsatt og avholdt 5. mai.  

Styret har hatt 5 fysiske møter. I tillegg er det løpende kontakt på epost og mange spørsmål blir 

diskutert og avgjort etter saksbehandling på nettet. Dette er effektivt.  Kontakt med utvalg og 

komiteer foregår også i stor grad på epost. Men erfaringen er at mer sensitive saker og uenighet best 

løses når vi møtes personlig. 

Lavlandssaken er en stor sak for Fuglehund-Norge. Foreløpig er det slik at Tingretten har gitt en 

oppsettende kjennelse som forbyr utsetting av fugl. Saken har enda ikke kommet til endelig 

avgjørelse. FKF har bedt medlemsklubbene om ekstra bevilgninger for å kunne føre saken med ny 

ekspertrapport og juridisk hjelp. Styret i AFK har ment at vi ikke har mandat til å bevilge mer enn 

omkring 15 000 uten årsmøtets godkjenning. Saken vil derfor komme opp senere på dette årsmøtet 

under budsjett for 2023. 

Jaktprøvene. Vi har gjennomført alle våre 6 vanlige jaktprøver. Vinterprøvene på Hovden hadde 

rekordstor påmelding og lange ventelister, særlig i kvalitetsklassene.  

På Hovden 1 stilte 238 hunder til start fordelt på 6 partier og på Hovden 2/SNUM 369 hunder i 9 

partier. Vi kunne heldigvis supplere med to terreng som Telemark FK lot oss bruke. Det er godt å ha 

gode venner i naboklubbene.   

Sør-Norsk Unghundmesterskap ble etablert i samarbeid mellom Agder FK og Vestlandet FK, men er 

nå fast etablert på Hovden med Bjåen som hovedkvarter. AFK er innstilt på å ta hovedansvar for 

dette høystatusløpet i framtida. 
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Prøveledelsen oppsporet og inviterte direkte alle unghundeiere som hadde oppnådd 1. UK og derved 

var kvalifisert. Den lengst-reisende deltaker kom fra Finnmark og to dommere kom kjørende fra Mo i 

Rana for å dømme og delta, med stor suksess: Kenneth Ressem vant sin runde i kvalifiseringen og 

Edvard Lillegårds ES Heggskogens Fighter ble Sør-norsk unghundmester. 

Over 60 unghunder stilte til start i mesterskapet. Prøven har i mange år vært jamstore med Arctic 

cup, men tilgodesees ikke med like mange championatpoeng. Dette mener vi er feil, og har tatt det 

opp med Raseutvalget i FKF. 

Hovden 2/SNUM er store arrangementer, 40 dommere dømte en eller flere dager. Terrengene er 

suverene, og rypebestanden er bra. Inger Britt Foss rapporterte fortløpende fra VK-finale og SNUM-

finale på Facebook. 4600 personer var innom og fikk med seg oppdateringene!  

Økonomisk gikk vinterprøvene på Hovden i år med store underskudd. Prøvekomiteene og styret har 

gått nøye gjennom regnskapene. Det er en rekke faktorer som bidrar, blant annet langtreisende 

dommere. AFK fastholder sin ambisjon om å holde på to dommere også i kvalitetsklassene. Det er 

ikke så mange klubber som gjør det lenger. Men det koster. 

Hovden høst er også en stor prøve. I 2022 var det 235 hunder til start i de 6 terrengene vi disponerte. 

Mye fugl, men vanskelig. VK-finale hadde fortløpende oppdatering på Facebook med 900 følgere, og 

den grundige økonomigjennomgangen etter vinterens prøver virket; Hovden høst gikk med 

overskudd. 

Klubben avholder to mindre prøver, seinvinterprøve på Nesheia og skogsfugl/rugdeprøve i Kvinesdal i 

november. Dette er prøver som får en egen hyggelig atmosfære, med mange deltakere som bor i 

hovedkvarterene. Begge er blitt veldig populære. Sportslig er det gode prøver med fine terreng og 

godt med fugl. 83 ekvipasjer stilte til start i Kvinesdal og 131 på Nesheia. I Nesjen-området kan det 

være lite snø og dårlig is så seint på året. I år skjedde det dramatiske at dommer Per Gudmund Foss 

gikk gjennom isen og måtte reddes opp av prøvedeltakerne. Men partiet samlet sammen det som 

fantes av tørt tøy og Per Gudmund gikk dagen ut! Rot i dataføringen gjorde at en del deltakere som 

hadde krav på refusjon av startkontingenten dessverre ikke fikk tilbakebetalt. Men det var en glede å 

kunne feire en av våre mest trofaste dommere, Mette Møllerop fra Rogaland sin 70-årsdag. 

På klubbens hjemmesider ligger referater fra alle prøvene (unntatt Nesheia) med premieringsprosenter, 

VK-vinnere osv. 

 

Utstilling 

Klubbens utstilling ble avviklet i tradisjonelle rammer på Hamresanden. Espen Kristiansen var 

utstillingsleder, med Trond Fjermeros som «co-pilot.» Svein Nordang var dommer og Eva Ottesen 

ringsekretær. Skriver var Annabel Guldahl. Styret tok jobben med rigging og kiosk. Det var påmeldt i 

underkant av 100 hunder som ble vist fram og bedømt. Dagen ble avsluttet med valpeshow 
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Lyngrollas SN Marve til Trond Fjermeros ble kåret til Best in Show. Resultater kan hentes fra NKK ved 

å følge lenke NKK Utstilling - Resultater (dogweb.no) 

Espen Kristiansen og Trond Fjermeros tilbød ringtrening i forkant av utstillingen.  

Treningssamlinger. 

Den faste vintersamlingen på Bjåen, arrangert av Odd Valle, ble tatt opp igjen. Arnt Corneliussen og 

Espen Kristiansen var instruktører.  12 deltakere, en del nybegynnere og noen mer erfarne, hadde 

fine dager i fjellet. Samlingene på Bjåen er lærerike, engasjerende og sosiale. Etter en lang dag på 

fjellet er stua i «gamlehuset» på Bjåen et av de bedre sted man kan være.  

Treningssamlingen i Danmark, hos Jens Abildgaard i Ølgod, er nå blitt en fast del av klubbens tilbud. 

Mange påmeldinger gjorde at vi i 2022 utvidet til 20 deltakere. Alle kunne derved ikke bo sammen.  

Ute i felten byr Jens på rapphøns i store mengder og alle hundene får godt med situasjoner. 

Forpleining og service er av beste kvalitet. Olav Homdal har allerede booket neste år. 

Det er referat fra treningssamlingene på hjemmesida. 

Onsdagene på Fjeldal i båndtvangstida er populære og mange nye hundeeiere tar veien. Det er 

frislepp av hundene på inngjerdet område fra kl. 17-18 og deretter trening på ro i oppflukt med duer. 

På grunn av lite antall duer kan vi ikke tilby individuell trening, men dresserer ro med alle hundene 

samtidig. Det kan tas apportbevis på Fjeldal annonserte dager. 

Vi har hatt 3 treningskort til terrengene i Vestfold for våre medlemmer, men trolig på grunn av 

usikkerheten omkring lavlandsfuglen har de ikke blitt benyttet. 

Kurs 

Hedvig Gåskjenn holdt kurs i basal lydighet ved Hove leir på Tromøya. Totalt 6 ekvipasjer 

gjennomførte kurset.  

Målet med kurset var å få økt samspill mellom hund og eier og bedre kunne kommandere ønsket 

adferd.  

Det var trening på ulike former for innkalling, avstandskommandering, fokus hos hunden og hvordan 

motivere den over en lengre periode, samt samspill og engasjement hos hunden. Det var også 

oppgaver relatert til apportering og hvordan bedre få hunden til å apportere med et godt bitegrep.  

Det ble jobbet mye med hvordan man som fører innvirker på hunden og hvordan bedre evnen til å 

kommunisere tydeligere med den, og hvordan vi kan oppnå god kontakt.  

Hverdagslydighet er et viktig grunnlag for å kunne samarbeide godt, så da var lineføring, fri ved fot, 

sitt, dekk, langdekk, bli og passering også med.  

Kurset inneholder ulike oppgaver hver gang og hver kurskveld bygde videre på forrige time. 

Deltagere fikk oppgaver fra gang til gang for å få best mulig resultat.  

https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/220608/finaler
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Saueaversjon 

Samuel Larsen er instruktør på sau for medlemmer ved Fosserens hundesenter på Foss. Eskild 

Bothner tilbyr aversjonsdressur på Svennevig gård ved Kaldvellfjorden. Kristin og Eskild disker opp 

med kaffe og vafler og mange finner det vel verdt å melde seg inn i klubben når alt er gratis for 

medlemmene. Det har vært stor aktivitet, totalt 77 hunder har vært innom.  Av disse har 42 stk. 

mottatt bevis for første gang, og 35 har fått det fornyet. Se artikkel på hjemmesida. 

Årets Sørlandshund. 

Arrangementet er et uhøytidelig familietilbud med stor vekt på grilling og fellesskap. I 2022 var vi på 

NISK avd. 4 sitt flotte treningsterreng på Skisland. 12 ekvipasjer stilte til start og konkurrerte i ro på 

due i oppflukt og apport på land og vann. Tittelen Årets sørlandshund ble delt mellom ES 

Monsen/Jan Oddvar Håland og IS Laponia/Trond Fjermeros. UK-tittelen gikk til P Liv/Kristiane Messel. 

Det ligger referat på hjemmesida. 

Eksterne tilbud 

Det er etter hvert flere eksterne som gir gode tilbud til fuglehundfolket på Agder. Inger Lise og Kjetil 

ved Seden Hundepark i Froland tilbyr luftingsområde og kurs, bl.a. med apport. Rune Ingebretsen 

med Tytingen tilbyr kurs på Lista og har duer. Fosseland jakt-og hundesenter ved Gustav Larsen tilbyr 

treningssamlinger i fjellet vest i fylket. Fosserens hundesenter på Foss har stort inngjerdet 

luftingsområde og dueslag. AFK videreformidler gjerne slike gode tilbud via hjemmeside og 

Facebook. 

Styrets vurdering av klubben. 

Hvis medlemstilstrømningen er et mål på om klubben drives bra gjør AFK det godt. Medlemstallet er 

jevnt stigende. På slutten av året hadde vi en kort liten medlemsverving som resulterte i tidenes 

medlemstall, 357 ved årets slutt. Bakgrunnen for vervingen er Fuglehundtinget sommeren 2023. 

Hvert 5. år revideres jaktprøvereglene. Det er kommet forslag om kun å akseptere fuglearbeid på 

stor- og orrfugl under skogsfuglprøvene og å skille rugdeprøvene ut som egen prøvegren. AFK er mot 

dette og mange syns tydeligvis at klubben bør ha størst mulig stemmestyrke for å hevde vårt syn på 

Fuglehundtinget til sommeren. 

Agder Fuglehundklubb er en stor dugnad med en rekke aktive bidragsytere. Det er ikke vanskelig å 

folk til å bidra. Men styret mottar fortsatt gjerne ideer til bedret medlemstilbud. 

Vi har fortsatt ikke treningsterreng i høyfjellet. Statskog tilbyr treningskort i Gjerstad-skogene og på 

Brokke er det et privat tilbud om treningskort. Styret er på vedvarende leting etter et område der 

våre medlemmer kan trene på fugl. 
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Klubbens digitale kanaler  

Odd Valle og Inger Britt Foss har hatt ansvaret for hjemmesida. Inger Britt har i tillegg vært ansvarlig 

for Facebook og Instagramkonto. Thor Harald Foss overtok Facebook og kommer også til å ta 

ansvaret for Instagram. Som nevnt under prøvereferatene forventer mange nå fortløpende 

oppdatering av resultatene på de store prøvene. Facebook er en svært aktiv del av klubbens kontakt 

med medlemmer og andre. Hjemmesida er i tillegg et arkiv over klubbens virke.  Vi hadde hyret inn 

en profesjonell fotograf og fikk derved en fin opprusting av bilde-vignetten på hjemmesida 

Takk fra styret 

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

Sondov og Ingrid Margrethe Bjåen for alt samarbeid om hovedprøvene våre på Hovden. Ingrid er 

sterkt til stede og hjelper komiteene med terreng og dommerfordeling, råd og vink. Petter Elvestad 

holder kontakt med en del av grunneierne og reforhandler avtalene våre. 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 

gullmerkemann Aage Ellila som lar oss disponere treningsterrenget på Fjeldal og som passer 

dueslaget hele året. Og en stor takk til alle de i klubben, materialforvalter Helge Quarstein, 

prøvekomiteer, dommerutvalg, dommere og våre dommerelever og alle de andre som gjør at 

fuglehundsporten i Agder er så utbredt, aktiv og vital som den er. Det er et privilegium å være styre i 

en slik klubb! 

Representasjon. 

Vi var ikke representert på Fuglehundtinget i 2022. Ei heller noen dommer som har dømt 

høystatusløp. 

Årsberetning dommerutvalget: 

Dommerutvalget i AFK har bestått av Jan Telhaug, Samuel Larsen og Olav Schrøder.  Vi har hatt 5 

møter i 2022.  

Vi starta med ei samling av dommarene for oppgåveløysing i januar der mesteparten av dommarane 

møtte opp.  Som oppfølging av dette skulle det vært ei dommersamling for alle dommerutval i 

landet, men den blei avlyst grunna Covid. 

Vi hadde feltsamling for dommerkandidatar i februar måned på Bjåen der vi hadde både teori og 

praksis i fjellet.  Vi hadde 4 dommerkandidater med i fjellet. 

I same månad brukte dommarutvalet en del tid på å få kandidatane til å gå med dommar som ville 

bruke tid på dei når det tok elevarbeid. Dette har blitt veldig bra da dommerutval i andre klubber tar 

kontakt for å sette opp forslag.  

Før våre kandidater reiste til opp til Kongsvold for Kongsvold I hadde vi ei teamsamling der vi gikk 

gjennom diverse problemstillingar for å skjerpe kandidatane.  
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Vi hadde to kandidater til Kongsvold I som bestod med glans! Veldig gledelig med gode 

tilbakemeldingar på våre kandidatar. På hausten var det også en del arbeid da våre kandidatar skulle 

gå elevarbeid på prøver i Sør-Noreg med å sette opp desse med gode dommarar.  

På slutten av året hadde vi samling for dommarane pr. teams for å gå gjennom forslag til 

regelverksendringar.  

Jan Telhaug, Olav Schrøder og Samuel Larsen.  

 

Regnskap 2022 

Regnskap uten revisors beretning er tilgjengelig på hjemmeside 

 

Budsjett for 2023 

Budsjett er tilgjengelig på hjemmeside 

 

Fastsettelse av kontingent for 2023 

Styret innstiller på uendret kontingent i 2023. 

 

Innkomne forslag  

Ingen innkomne forslag. 

 

Valgkomiteens innstilling. 

Styret: 

Leder  Pål Friis  Gjenvalg, 1år  

Nestleder  Arnt Corneliussen Gjenvalg, 1 år 

Sekretær  Odd Rune Valle Gjenvalg, 2 år 

Kasserer  Olav Homdal  Ikke på valg (gjenstår ett år) 

Styremedlem Thor Harald Foss Nyvalg, 2 år 

Varamedlem  Marte Brekke Sandhaug Gjenvalg, 1år 

Varamedlem  Siv Wiken Nyvalg, 1 år 
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Revisor: 

Nils Jacob Johnsen  Ikke på valg (gjenstår ett år) 

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

  

Valgkomite: 

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

Rune Ingebretsen Gjenvalg, 2 år 

Nora Brekke Gjenvalg, 2 år 

Steffen Malmo (vara) Gjenvalg, 1 år 

 


