Referat fra klubbledermøte på Garder kurs- og
konferansesenter 26. april 2014.
Til stede:
Aust-Agder dachshundklubb: Eva Ager-Wick Ellingsen
Bergen-Hordaland dachshundklubb: Kjersti Grimstad
Follo – Østfold dachshundklubb: Åge Solberg
Glåmdal og Romerike dachshundklubb: Tone Husås
Hedmark dachshundklubb: Kirsten Næss
Nordland dachshundklubb: Per Harald Jakobsen
Nord-Trøndelag dachshundklubb: Terje Djuvsland
Nord-Vest dachshundklubb: Torgrim Furuhaug
Oppland dachshundklubb: Marianne S. Nielsen
Oslo og omegn dachshundklubb: Stig Thorsen
Telemark dachshundklubb: Julianne Olsen
Trøndelag dachshundklubb: Anne Kari Ravlo
Vest-Agder dachshundklubb: Torfinn Thomassen
Vestfold-Buskerud dachshundklubb: Rune Borgersen
Sunnhetsutvalget: Wenja Rui, Vera Vestby
Hovedstyret: Bjørn G. Pettersen, Cecilie A. Vardvik, Anne Igsi, Anne
Bergsengene.
Kasserer: Helge Wahlstrøm.
Bjørn ønsket velkommen og redegjorde kort for vedtak fattet på
ekstraordinært RS i NKK 24. april.
Klubbpresentasjon:
Nordland. Konsentrerer seg om spor og utstilling, planlegger 4 ordinære
sporprøver i stedet for 2 bevegelige. Håper på økt deltakelse på utstilling.
Taper penger på utstilling og sporprøver. Økonomi: På konto per 31.12:
43.000.

Aust-Agder: Skal arrangere prøver på spor drev og hi , 2 utstillinger,
treninger, temamøter, skytetrening, fiskekonkurranser, medlemstreff NM i
spor. Økonomi: På konto per 31.12 261.000.
Glåmdal og Romerike: Skal arrangere prøver på spor drev og hi.
Hitreninger. Økonomi : På konto per 31.12: 72.000.
Oslo og omegn: Bra aktivitetsnivå, men en utfordring at det meste av
ansvaret faller på få personer. Dårlig oppslutning på medlemsmøter er
også en stor utfordring Skal arrangere 2 utstillinger, den ene er avholdt,
1 ord. sporprøve i I tillegg til bevegelige prøver.. Skal være med på
Hundens dag i NKK-regi. Tilbud om ryggrøntging og øyelysning. Økonomi:
På konto per 31.12: 72.000.
Bergen - Hordaland. 2 utstillinger i 2014, ingen ordinær sporprøve, men
mange bevegelige prøver. Økonomi: På konto per 31.12.13: 65.000.
Telemark: Skal arrangere sportrening, være med på Hundens dag i regi
av NKK, familiedag i samarbeid med Beagleringen. Usikkert om det blir
bevegelig drevprøve i år. Utfordring: få som møter på medlemsmøter og
årsmøter. Økonomi: På konto per 31.12: 60.000.
Vest Busk: Prøver i år et samarbeid med jakt- og fiskesenteret på Flå med
hitrening og hiprøve. Det blir en intensiv helg med spor- og hi + utstilling.
Økonomi: På konto per 31.12: 42.000.
Oppland: Økonomi: Stigende meldemstall. Skal arrangere ringtrening og
diverse kurs som legges der hoveddelen av de påmeldte bor. Mange
aktive medlemmer. Økonomi: På konto per 31.12: 70.000.
Nord-Trøndelag: Skal arrangere utstilling og Slaget på Stiklestad, blod- og
fersksporkurs i samarbeid med JFF og elghundklubben, drevprøve,
ryggrøntging. Økonomi: På konto per 31.12: 115.000.
Vest-Agder. Har arrangert årsmøte med gratis middag for medlemmer
med følge. Planlegger medlemsmøter, dugnad i forbindelse med NKK
Kristiansand, ringtrening, sosialt samvær. 2 Ordinære blodsporpøver, en i
samarbeid med Aust-Agder, bevegelige sporprøver, utstilling,
dachshunddag,. Økonomi: På konto per 31.12: 135.000.
Trøndelag: Skal arrangere jubileumsutstilling og Nordisk dachshundvinner,
bevegelige og ordinære spor- og drevprøver, jubleumsprøv og klubbens
1. ordinære hiprøve. Har hitreninger med mange deltakere, sporkurs,
miljøtrening og ringtrening. Økonomi: På konto per 31.12: 67.000.

Hedmark: Skal arrangere to utstillinger, ordinære og bevegelige spor- og
hiprøver, bevegelig drevprøve og Nordisk drevlandskamp 2014,
sommerleir i uke 29, delta på Nordisk jakhundutstilling på Prestøya.
Sportreninger, hitreninger, miljø- og ringteninger, medlemstreff.
Økonomi: På konto per 31.12: 62.000.
Nord-Vest: Skal arrangere to utstillinger, spor- og drevprøver. Utfordring:
få aktive medlemmer. Økonomi: På konto per 31.12: 100.000.
Follo Øst: Har hatt en utstilling, skal arrangere en til, sporprøve, hiprøver,
NM drev, samling i nytt klubblokale med ringtening, sportrening og sosialt
samvær med grilling. Håper det skal gi økt engasjement. På konto per
31.12: 100.000.

Organisasjonssjef Øystein Eikeseth fra NKK var invitert til å snakke om
organisasjonsteori: Hva er viktig at styrene håndterer riktig, når oppstår
de fleste problemene og håndtering av ekstraordinære situasjoner.
Hvordan bør vi opptre på sosiale medier?
Bruk av sosiale media som Facebook. Hvordan bør styremedlemmer i
lokalklubber forholde seg? Personvern. Diskusjon, noen klubber starter
første styremøte etter årsmøtet med å gå igjennom klubbens etiske
retningslinjer. Det går ikke an å ha forskjellige hatter, det samme hodet
sitter under hatten! Skriv ikke det du ikke kunne stått foran 3.000
mennesker og si. På vegne av deg selv og alle dine roller.
Valg og ekstraordinært årsmøte. Orientering om valgkomiteens rolle, bruk
av forhåndsstemmer (bare ved valg, ikke sak) og fullmakter. Hvilke saker
kan diskuteres? Eikeseth advarte mot å sende representanter til
generalforsamling/årsmøter med bundet mandat. Debatten er viktig, nye
opplysninger kommer gjerne fram.
NKKs webpolicy finner dere her:

http://web2.nkk.no/wp-

content/uploads/2012/01/Webpolicy.pdf

Innmeldt sak: Synkende medlemstall, hva gjør vi? Gruppearbeid og
oppsummering. Se vedlegg

Øvrige innmeldte saker:
a) Er det nødvendig med en justering av lovene med tanke på stemmerett
på årsmøte? Klargjøring av hvordan lovene skal tolkes, hva klubbene selv
kan vedta og hva som gjelder dersom klubbene ikke har vedtatt egne

lokallover. Klubbene har mulighet til å vedta andre datoer og detaljer i
lovverket, malen er vegledende. Lovene fra Telemark Dachshundklubb
utsendt som eksempel.
b) NDF-boka. NDF-boka. Begynner å få en håndterlig form, slutter på
2012. Det mangler litt tekst og bilder, så skal alt monteres før det er klart
til valg av trykkeri og trykking av boka.

c) Arrangement av bevegelige prøver. Presisering av regelverk og hvorfor
det er viktig at dette overholdes. Regler og rutiner for påmeldinger må
følges, ellers risikerer vi å miste muligheten til å arrangere bevegelige
prøver. Det skal meldes på til en adresse og betales til klubbens konto
innefor fristen som klubben har bestemt. Den som administrerer klubbens
påmeldingsadresse skal fordele dommere. Hundefører kan komme med
ønske, det er opp til klubben å avgjøre om det er OK. Klubbene bør ha
ryggrad til å underkjenne de prøvene der det ikke er meldt på etter
regelverket. Ønske om at presiseringen kommer i Dachshunden. Fra
2015 blir det ikke anledning til å arrangere bevegelige prøver utenfor eget
distrikt.

d) Åpning for å arrangere drevprøver i januar. Juridisk er det ikke noe i
vegen for det, men vi må tenke oss godt om for det kan være noen som,
rettmessig eller ikke, vi reagerer på kombinasjonen, snø, kulde og
jaktprøve. NKK representant må være til stede og vurdere forholdene.

e) Framtidige regler for bedømming av spor. Poengberegning i alle prøver
eller bare i NM? Poengberegning er forsøkt i 2 NM, kollegiemøtene har
gått fort og greit, ser et mer rettferdig resultat, det foreligger forslag fra
Norsk Retriever Klubb om å innføre dette på alle prøver,

f) Samarbeid mellom klubbene og forbund på kryss og tvers.
Oslo og Vest-Busk er gode eksempler på hvordan dette samarbeidet kan
fungere, de samarbeider om stand på Dogs 4 all og Vilmarksmessen.
Trøndelag og Nord-Vest samarbeider om drevprøver, Hedmark og Oppland
om utstillingshelg på sommerleiren. Forslag: Kreative løsninger og ideer
legges inn som et fast punkt på agendaen til KL. Klubbene må selv initiere

samarbeidet, HS kan ikke vedta samarbeid mellom klubber, men selvsagt
bidra med støtte ved ønske og behov.

g) Drevprøver og sporprøver på DogWeb. Hva fungerer og hva fungerer
ikke?
Ordinære prøver ligger i Dogweb, ikke bevegelige. Det ligger ikke nok
informasjon i Dog web til å plukke ut de rette hundene ved overtegning.
Burde fått gradering ut av dogweb, så langt har vi ikke kommet, dermed
må klubbene be om papirpåmelding i tillegg. NKK må tilby et system vi
kan bruke eller la være å tilby det. Premielistene er heller ikke
hensiktsmessige, vi har ønsker liggende i NKK som er ett og et halvt år
gamle som vi ikke har fått svar på. HS formidler problemene til NKK.

h) Æresmedlemskap. Hva sier loven og hvordan skal slike saker
håndteres? Orientering om håndtering av æresmedlemskap. Presisering
av hva loven sier. Loven skal følges.

i)

Endring i forskriftene for ettersøk. Erling Kjelvik orienterte om
instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund fastsatt av
Miljøverndirektoratet 1. desember 2013. Instruksen er basert på
forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, paragraf 23 krav
om godkjent ettersøkshund. Krav om praktisk prøve gjelder også
for fører og hund som utfører ettersøk på vegne av det offentlige.
Det er den enkelte jeger som har ansvar for at bestemmelsene
etterleves.
Par 26 oppheves fra 31. mars 2016. Fra samme dato er det én
prøve som gjelder, jfr. Par 23: hunden må oppnå minst 2. premie
på blodsporprøve og minst 7 poeng på ferskporprøve. Alle andre
prøver faller bort. Hunden blir godkjent for 5 år. Da må godkjent
prøve for regodkjenning gjennomføres. Hunder som
regodkjenning før denne dato beholder sin godkjenning.
Paragraf 24, arrangør av prøven. Prøven for godkjenning av
ettersøkshund skal være terminfestede og gjennomføres i regi av
arrangør godkjent av Miljødirektoratet. Prøvearrangementet skal
være åpent for enhver id-merket hund.
Endringene skal ut på høring.

Vedlegg 1.
Resultat av gruppearbeid med forslag til hvordan vi skal stanse
nedgangen i medlemstall.
Denne problemstillingen er todelt. Det handler både om å beholde de
medlemmene vi har og rekruttere nye.
Fra gruppenes arbeid:
Rekruttering av valpekjøpere:








Rekruttering av nye dachshundeiere: Forsøke å få NKK til å ta opp igjen
praksisen med å sende ut innbetalingskort ved nyregistreringer.
Gi oppdrettere mulighet til å verve valpekjøperne: tilbud om rimelig/gratis
valpekjøperinnmelding 1 år/giro og velkomstbrev til nye valpekjøpere
sammen med stamtavler og eierbevis.
Registreringsavgiften dekker medlemskap i NDF/lokalklubb 1 år.
Distribuere folder (fra NDF/lokalklubb eller begge) til oppdrettere som de
kan dele ut til sine valpekjøpere.
Lokalklubbene må oppmuntre oppdretterne til å påvirke valpekjøperne.
Velkomstpakke til alle nye valpekjøpere med Dachshunden/Den lille
allrounder m.m.

Generelt om rekruttering:
 Gratis kurs til nye medlemmer.

Tilbud til gamle og nye medlemmer:
 Forhandle fra avtaler med kjeder (sportsbutikker, dyrebutikker,
fôrleverandører) som gir gode tilbud til medlemmer i NDF.
 Tydelig skille mellom medlemspris og ikke-medlemspris på arrangementer.
Sjekke medlemskap.
 Lavere pris på arrangementer.
 Fjerne brukskrav for å få cert.
 Markedsføre fordelene og tilbudene godt. Synliggjøre alle fordelene.
 Heve nivået på Dachshunden. Flere innlegg om- og fra klubber og
medlemmer. Digitalisering av Dachshunden?
Markedsføring:
 Messetilbud på medlemskap
 Verving. Hver klubb gjør en aktiv innsats for å melde inn nye.
 Vervepremier
 La andre hundeklubber ha med dachs på sine valpeshow. Gjøre dem
oppmerksom på at de har anledning til det når det ikke kolliderer med
våre egne arrangement.
 Markedsføre arrangementene våre i lokalavisene, invitere pressen, sende
mailer.
 Gjøre det lettere å finne lokalklubbene på nett.

