
NDF Strategiplan  
- med handlingsplan 2016-17 
Vedtatt på DHT april 2016 

 

NDFs formål er å: 

 fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet  

 fremme mulighetene for aktivitet med hund  

 fremme utviklingen av de raser NDF forvalter  

 bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer 

 arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper  

 ivareta medlemmenes kynologiske interesser  

 utgi tidsskrift  

 bistå klubbene i organisasjonsspørsmål. 

 

Hvor står vi, hvor skal vi og hvordan skal vi komme dit? 

 

Avl: 
Rasespesifikk avlsstrategi for dachshund (RAS) er vedtatt av NDF HS, og godkjent av NKK i 2015.  
NDFs avlsanbefalinger er fulgt i 10 prosent av de registrerte kullene i 2015. 

Mål: 

 Skape bevissthet rundt RAS som et utmerket verktøy, og få oppdretterne til å bruke det. 

 Forebygge tilstander der oppdrettere selger dyre valper etter foreldre som mangler meritter og vesentlige helseopplysninger. 

 Flere følger NDFs avlsanbefalinger. 

Strategi 

 Evaluere RAS i 2019.  
 Overvåke registreringer og lage statistikker for å sikre at vi er på rett vei mot vedtatte mål i RAS. 
 Arrangere oppdretter-konferanse hvert 3. år.  



 Reetablere avlsråd for hver rase som mottar prøve-, utstillings- og helseresultater, setter opp hannhundlister, anbefaler/godkjenner parringer 
og utarbeider avlsstatistikk og arvbarhetsanalyser. 

 Sikre god kompetanse i utvalg/avlsråd. 
 Bruke sosiale medier og Finn.no for å spre opplysninger om rasen. Være aktive med positiv info på arenaer der kjøpere og potensielle 

oppdrettere er. 

Handlingsplan 2016-17 

1. Bruke hjemmesiden og Dachshunden aktivt, trekke fram elementer fra RAS og bruke dem i fagartikler.  
2. Overvåke registreringer og lage statistikker: legges inn i instruksen til su. 
3. Arrangere oppdretter-konferanse i 2017 
4. Sette inn ekstra ressurser i sunnhetsutvalg/avlsråd for å se på jaktprøveresultater. 
5. Utarbeide aktive hannhundlister på hjemmesiden, basert på utstillingsresultater og jaktprøverresultater. 
6. Samarbeide med Korthårsgruppen om statistikk og lister. 
7. Opprette NDF-side på facebook. 

Evaluering: 

1. Artikler planlagt for neste år: «Hva er en seriøs oppdretter?» (før oppdretterseminaret), «AVL og bruk av hannhunder, avtaler, genpool, finne hannhund 

m.m.» , «Hvorfor ryggrøntge og øyelyse?» 

2. Er under arbeid, liste over hanner brukt i avl/matadorer samt kull som følger NDFs avlsanbefalinger. 

3.  Oppdretterkonferansen er planlagt til høsten 2017 og SU i samarbeid med HS jobber med dette 

4. Dette ivaretas inntil videre i samarbeid med de andre utvalgene, som i instruksen skal samarbeide (jakt, spor, utstilling).  

Nye instrukser må formaliseres gjennom DHT.  

5. Her kreves en innsats av enkeltmedlemmer – Kan SU eller M&M utvalget lage en annonse med oppfordring til å melde inn sin hannhund til listen?? NDFs 

krav ift annonseres må jobbes videre med. Har vi for strenge krav? Hva skal til for at oppdrettere annonserer via forbundet? 

6. Sees i sammenheng med punkt 4.  

7. Opprettet for NDF. HS og SU sender inn aktuelle saker/artikler. Anne-Mette Kirkemo og Raymond Bråten administrerer siden. 

8. Fra nyttår blir det markering i stamtavlen på hunder med jaktpremiering drev/hi.  

 

Helse: 
Dachshunden med sine 9 rasevarianter anses for å være sunne og langlivete. De fleste oppnår en levealder mellom 12 og 16 år. De er 
generelt forskånet for mange helseproblemer som andre raser sliter med. 

Rasens hovedproblem er ryggprolaps som kan gi varierende symptomer avhengig av hvor i ryggen dette skjer. 

Det forekommer flere arvelige øyelidelser hos dachshund, men forekomsten i Norge er relativt lav.   



Mål: 

 Bevare en sunn rase med høy gjennomsnittlig levealder, og bedre rasens helse på de områdene det er utfordringer, og da særlig få ned 
antall hunder med ryggproblemer 

 At flest mulig hunder mellom 2 og 4 år ryggrøntges. 

 At NDFs anbefalinger om øyelysing følges av eiere og oppdrettere. 

Strategi: 

 Stimulere eiere til ryggrøntging gjennom informasjon og økonomisk støtte.  
 Stimulere eiere til øyelysing gjennom informasjon.   
 Jobbe for å få fram resultater og konklusjoner fra de årene ryggrønten-programmet har vært gjennomført.  
 Skaffe bakgrunnsmateriale og informere om sammenheng mellom forkalkninger og prolaps. 
 Sikre god kompetanse i utvalg/avlsråd. 

Handlingsplan 2016-17 

1. Egen helsespalte i Dachshunden.  
2. God og lett tilgjengelig informasjon på hjemmesidene.  
3. Refusjon av kr 300,- til eiere som dokumenterer utgifter til ryggrøntging 
4. Søke om midler til å jobbe med helseundersøkelser på dachshund.  
5. Kontakt mot forsikringsselskapene for å få dem til å registrere prolaps og gjøre informasjonen tilgjengelig for NDF. 

Evaluering: 

1. SU sender inn relevant materiale 

2. Nye hjemmesider er publisert. Su jobber med ulike veiledninger for oppdrettere og valpekjøpere. 

3. Videreføres og legges inn i budsjett for 2017. SU utarbeider forslag til differensiert støtte. 

4.  

5. SU har fått mandat til å jobbe med dette mot Agria og NKK, SU har sendt mail om samarbeid og forespurt hvor langt Agria har kommet i arbeidet. 

 

Mentalitet:  

Dachshunden skal ifølge rasestandarden være «vennlig, verken engstelig eller aggressiv, harmonisk. En ivrig, utholdende og dyktig 

jakthund med god nese». Aggressivitet og redsel er diskvalifiserende feil. 

 

Mål: 



 Beholde dachshundens gode temperament.  

 Avle bort uønsket temperament som aggressivitet og redsel. 

Strategi: 

 Framheve bedømming av temperament som viktig på både prøver og utstillinger.  
 Opprettholde dagens krav til brukspremiering for utstillingschampionater for kanindachshund, dvergdachshund og langhåret standard 

dachshund. 

Handlingsplan 2016-17 

1. Diskutere mentalitet og bedømming av dette på dommerkonferanser. 
2. Framheve betydningen av godt temperament og mentalitet for oppdretterne, f. eks gjennom artikler i Dachshunden 

Evaluering: 

1. - 

2. Vil være et tema på oppdretterkonferansen 2017 

 

Eksteriør og utstilling: 

Rasestandarden er laget av Dachshundens hjemland, Tyskland, og godkjent av FCI.  

 

Standarden blir i det alt vesentligste fulgt av både norske og utenlandske dommere 

 

Mål:  

 Få fram dachshunder med et rasetypisk og funksjonelt eksteriør som ivaretar rasens bruksegenskaper og holdbarhet som jakthunder.  

 Mer enhetlig bedømming av samme hund mellom ulike dommere, uten stor variasjon i premiegrad. 

Strategi: 

 Jobbe for at flere hunder vises på utstilling, og også få med flere jakthunder slik at vi fulle kan få sett variasjonen av eksteriør og feil i 
populasjonen.  

 Påvirke dommer-utdanningen. Bedre oppfølging av nye og inneværende dommere for rasen. Jobbe for at dommere som har elever og 
aspiranter i ringen skal ha dachshund som hovedrase.  

 Prosjekt for utdanning av egne dommere/ ungdomssatsing.  
 Dommerkonferanse hvert 3. år (2018), evt. i samarbeid med de andre nordiske landene. 
 Opprettholde dagens krav til utstillingspremiering for championater på jakt og spor. 



 Jobbe for at alle hunder blir registrert med riktig farge, også hunder med ikke godkjente farger. 
 Sikre god kompetanse i utstillings- og eksteriørutvalget. 
 Dommerelever/aspiranter som ønsker å bli autorisert på dachshundrasene må ha inngående kjennskap til dachshundens bruksområder, 

med tanke på å ha et funksjonelt eksteriør. 

Handlingsplan 2016-17 

1. Bruke hjemmesiden og Dachshunden aktivt til informasjon ut til medlemmene. 
2. Dialog med NKK og DUK. Ta opp problemstillinger når de er aktuelle, gjennom mail, dialogmøter eller invitasjon til møte. 
3. Plukke ut en gruppe unge kandidater og gi dem et tilbud om opplæring. 
4. Kreve at kandidaten i løpet av elev/ aspiranttiden har deltatt som observatør på en hiprøve og en drevprøve, for å øke kunnskapene om 

bruksområdene. 
5. Oppfordre NKK til å opplyse utenlandske dommere de inviterer bedre om norske utstillingsregler og at FCI-standard skal følges. 
6. Ta opp farge-problematikken med NKK.    

Evaluering: 

1. Utvalget jobber med aktuelle artikler.  

2. Rasekompendium og referat fra eksteriørdommerkonferansen ’15 er sendt til eksteriørdommerforeningen. Kompendium sendes til nye 

dommerelever. 

3. – 

4. HS har ikke mandat til å skulle kreve dette, men har utarbeidet et skriv som sendes til DUK og nye dommerelever med oppfordring om å 

delta. 

5. NDF sender forslag på dommere årlig vi mener kan være aktuelle for NKK å benytte, dette er i hovedsak rasespesialister. I tillegg får de 

tilsendt dommerstatistikker over dommere som har dømt rasen de siste årene på norske utstillinger fordelt på alle hårlag og størrelser. 

6. SU har vært i kontakt med NKK, de er åpen for innspill. SU og Utstillings- og eksteriørdommerutvalget samarbeider om et forslag til hvordan 

vi ønsker registrering av farger i NKK.  

7. Utarbeider statistikker over hvilke dommere som har dømt de siste årene 

8. Søknad sendt NKK om ekstra storcert ifm Nordisk Dachshundvinner i 2018 

9. Ny søknad sendt NKK om registrering av klubbchampionat (NCH) 

 

Jaktegenskaper:  
Dachshundens jaktegenskaper måles fortrinnvisvis gjennom jaktprøver, det vil si drev- og kunsthiprøver.  
En god jakthund må kunne jobbe selvstendig men samarbeidende, ha godt losmål og være utholdende.  
Alle hårlag og størrelser har i prinsippet adgang til de samme jaktprøvene, men det er i hovedsak standard korthår og standard strihår som 
deltar.  



Standarden og formålsparagrafen forplikter oss til å forholde oss til ni varianter av en jakthundrase. For få hunder blir i dag målt etter dette 

kriteriet. 

Mål 

 Bevare jakt-egenskapene spesielt hos korthår og strihår standard, slik at dachshunden fremdeles kan være en foretrukket rase for den 
alminnelige jeger blant de lavbeinte drivende hundene.  

 Flere jaktprøvede hunder i populasjonen, spesielt hunder som skal brukes i avl. 

 Få med langhår og de små variantene på jaktprøver. 

 Tydeligere synliggjøring av at dachshunden er en jakthund gjennom nye tilbud, flere muligheter og at andre bruksprøver på sikt kan supplere 
dagens prøver for å oppnå titler.  

 Synliggjøre at dachshunden er en allsidig brukshund ved å beholde nåværende prøveformer (spor, drev og hi) og utvikle nye 

Strategi: 

 Vurdere om det kan utvikles en anleggsprøve innen hi og/eller drev, med tanke på de mindre rasene og standard langhår. 
 Innføring/utvikling av nye prøveformer som hiapporteringsprøver/ småhundprøver og kominasjonsprøver (anleggsprøve + spor). Gjøre nye 

prøver offisielle og sidestilt med dagens bruksprøver. 
 Alle klubber bør tilby kurs/trening i ulike jakt/bruksaktiviteter som er aktuelle for dachshunder 
 Arrangere drevkurs i klubbene for å stimulere til deltagelse på drevprøver og bruk av dachshunden på jakt.  
 Arrangere Nordisk Mesterskap drev hvert 4. år (2018). 
 Sikre god kompetanse i drevutvalget og i fagkomiteene. 
 Synliggjøre hva som er arvelige momenter under jaktprøver, og jobbe for at disse får en annen vektlegging i kritikker/protokoller fremfor ikke-

arvelige momenter. 
 Jobbe mot uærlig annonsering på f.eks Finn.no.  
 Erstatte dagens brukskrav for dachshund strihåret og dachshund korthåret med jaktprøve på hi eller drev for å få utstillingschampionat. 

Handlingsplan 2016-17 

1. Utarbeide årlige statistikker over prøvede hunder.  
2. Arrangere NM drev hvert år. 
3. Arrangere dommerkonferanser for jaktprøvedommere hvert 3 (5). år. Drev: 2016. Hi:2017. 
4. Bruke hjemmesiden og Dachshunden aktivt til informasjon ut til medlemmene. 
5. Jobbe for å kvalitetssikre annonsering av valper etter jaktlinjer slik at valpekjøpere forstår betydningen av å velge foreldre som er meritterte 

på jaktprøver (hi- og drevprøver), og jegere får hunder som har de beste forutsetninger for å fungere som jakthunder.  
6. Utarbeide forslag til regler for nye prøveformer og anleggsprøver  
7. Dommerens rolle som imøtekommende og hjelpsom veileder for hundens videre utvikling, må være en del av alle dommerkonferanser. 
8. Lage plan for innføring av nye jaktkrav for dachshund strihåret og dachshund korthåret. Tema på oppdretter-konferanse og 

dommerkonferanser. 



Evaluering: 

1. Dette er igangsatt på drev, mangler kandidat i utvalget til å gjøre dette på hi. Punktet sees i sammenheng med Avl: punkt 4 og 6. 

2. Arrangeres av Glåmdal og Romerike DHK 2016, Oppland DHK 2017 

3. Arrangert drevdommerkonferanse april 2016. Hidommerkonferanse er planlagt gjennomført i samarbeid med terrierklubben. Her er det 

Fagkomiteen i NKK som har ansvar for det videre arbeidet. 

4. I prosess 

5. – 

6. Utvalget har jobbet mye i etterkant av drevdommerkonferansen. Nye regler sendes på høring, dette har vært prioritert fremfor å lage forslag 

til nye prøveformer og anleggsprøver.  

7. -  

8. Skal vi ha nye jaktkrav? HS jobber med å lage en plan og har mottatt flere konkrete innspill. Mulighet for å fremlegge ulike planer for dette 

på DHT 2017. Dette vil også være tema på oppdretterkonferansen i 2017.  

 

Spor og ettersøk: 

Dachshundene er generelt svært godt egnet som ettersøkshunder etter skadet vilt, og til konkurranser i blodspor. 

 

Daværende Norsk Dachshundklubb var den hundeklubben i Norge som startet opp med blodsporprøvene tidlig på 1960-tallet. 

 

Lokalklubbene har et varierende tilbud av sporkurs, - trening og prøver. 

Mål: 

 Flere godkjente ettersøkshunder ut på oppdrag, gjennom videreutvikling og kvalitetssikring av ekvipasjene, slik at de blir foretrukket.  

 Gi enda flere medlemmer tilbud om kurs, trening og prøver. 

Strategi: 

 Lokalklubbene bør tilby kurs i spor og ettersøk for medlemmene. 
 Markedsføre dachshundrasene som utmerkede spor- og ettersøkshunder. 
 Sørge for tilstrekkelig antall ettersøksdommere i klubbene.  
 Sikre god kompetanse i spor- og ettersøksutvalget. 

Handlingsplan 2016-17 

1. Arrangere rasemesterskap blodspor hvert år – stimulere til deltagelse fra alle klubbene. 
2. Arrangere NM blodspor hvert 2. år (2016). 



3. Stimulere klubbene til å utdanne ettersøks-dommere og - instruktører som kan gjennomføre kurs i blodspor og ettersøk, og dømme 
blodspor- og fersksporprøver.  

4. Bruke hjemmesiden og Dachshunden aktivt til informasjon ut til medlemmene. 

Evaluering: 

1. Utført, Follo- Østfold DHK er arrangør – 2 klubber(?) deltok ikke. – Lokalklubbene bør utarbeide rutiner for utvelgelse av sine representanter. 

2.  Utført – Nordland DHK arrangerte et vellykket NM i august 2016.  

3.  – 

4. -  

 

 

Organisasjon: 
Hovedstyret (HS) leder organisasjonen mellom Dachshundtingene.  

Utvalgene fungerer som saksbehandlere og leverandører av innspill og saker. 

Lokalklubbene er selvstendige klubber under NDF 

Mål: 

 Lage strategiplan som sikrer kontinuitet i arbeidet til HS og utvalgene. 

 Fremme god organisasjonskultur. 

 Få flere dachshundeiere til å være medlem i en klubb under NDF. 

 Sikre at NDF til enhver tid har hendene på rattet i spørsmål som gjelder vår rase. 

 Utvikle det nordiske samarbeidet. 

Strategi: 

 Utvikle bedre produkter til medlemmene; medlemsbladet, medlemstilbud, hjemmeside. 
 Bidra til at lokalklubbene gir gode tilbud til medlemmene. 
 Sikre god kompetanse i markeds- og medieutvalget. 
 Være en inkluderende og aktiv organisasjon. Påvirke NKK i alle spørsmål som angår rasen vår. 
 Lage ungdomsleir, evt. i samarbeid med Sverige. 
 Gi tilbud om organisasjonskurs til alle tillitsvalgte når NKK lanserer e-kurs. 

Handlingsplan 2016-17 

1. Vedta en strategiplan som er gyldig i 5 år. 



2. Bruke NKKs dialogmøter til å fremme viktige saker og fremme saker for NKKs RS.  

3. Være representert og aktiv i NKKs jakthundkomité og i jakthunddivisjonen i saker som tjener vår rase. 

4. Aktiv bruk av høringer i viktige saker. Bruke hjemmesiden og Dachshunden aktivt til informasjon ut til medlemmene. 

5. Være representert i arbeidsgruppa som skal jobbe med samordning av nordiske regler og krav. 

6. Ha egen FB-side som tilleggsarena for faglig info og innspill m.m. 

7. Oppfordre klubbene til å bruke NKKs tilbud om organisasjonskurs for tillitsvalgte. 

Evaluering: 

1. Planen ble vedtatt på DHT og lagt ut på hjemmesiden i mai etter å ha vært til gjennomsyn hos LK.  

2. Deltok ikke på dialogmøte i NKK i april 2016.  

3. Roger Åsheim er NDFs representant og deltar på møter i jakthund komitéen og Jakthund divisjonen 

4. Pr. oktober 2016 har NDF sendt høringssvar til NKK på følgende saker fra HS:  

Etiske retningslinjer for avl og oppdrett (mai) 

Samarbeidsavtale med NJFF (mai) 

Høring vedrørende NKKs lover og Disiplinærkomitelover (juni) 

Etablering av Nordiske utstillinger (august) 

5. NDF har deltatt på nordisk samarbeidsmøte i 2016. Mange utfordringer ift samordning av regelverk for ulike prøvegrener og championater, 

dersom vi innfører noen av de finske prøvene er enigheten fra alle at det her er felles regelverk.  

6. Denne er publisert 

7. -  

8. Vedtatt og tilbudt «Messetilbud på medlemskap» til nye medlemmer til alle klubber som har arrangementer utenom terminfestede 

arrangementer som f.eks «Hundens dag» og «Elleville dachshund- dager» for medlemsrekrutering. 

 


