Referat fra Klubbledermøtet 25. april 2015
på Garder Kurs- og Konferansesenter.
Tilstede:
Fra klubbene:
Aust-Agder DHK:
Follo-Østfold DHK:
Glåmdal og Romerike DHK:
Hedmark DHK:
Nordland DHK:
Nord-Trøndelag DHK:
Nord-Vest DHK:
Oppland DHK:
Oslo og Omegn DHK:
Trøndelag DHK:
Vest-Agder DHK:
Vestfold-Buskerud DHK:

Eva Ager-Wick Ellingsen
Geir Ørbeck
Tone Husås
Kirsten Næss
Per Harald Jakobsen
Terje Djuvsland
Konrad Sandvik
Marianne Sevaldsson Nilsen
Janne Gregersen
Ole Jonny Estenstad
Steinar Ringsbye
Anne Mette Kirkemo

Fra NDF-styret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Kasserer:
Sunnhetsutvalget:

Johan Malm
Cecilie A. Vardvik
Lone H. Hansen
Anne Bergsengene
Torfinn Thomassen
Helge Wahlstrøm
Wenja Rui, Vera Vestby

Lederens halvtime. Johan Malm innledet KL med noen tanker om mulig
forbedringspotensial i organisasjonen, der noen av stikkordene var motivasjon, lojalitet,
holdninger, engasjement og strategi. Se vedlagte tankekart.
Ny klubbveileder. Cecilie A. Vardvik presenterte en ny veileder som skal erstatte håndboka
på NDFs hjemmeside. Relevant informasjon som klubbene og styremedlemmene trenger vil
bli søkbar, oppdatert og lettere tilgjengelig.
Klubbledertid. Se vedlagte notat.
Innmeldte saker:
1. Fra Vestfold-Buskerud DHK: Har NDF ansvar for å opplyse «allmennheten» om avl på
dachshund? Det pågår diskusjoner på FB i ulike grupper om annonsering på Finn. Hvilket
ansvar har NDF i forhold til slike annonser? Vi kan ikke være politi for hvordan folk

annonserer, men hva gjør vi for å markedsføre avlshundene våre? Kan vi invitere til
oppdretterseminarer hvor erfarne oppdrettere deler sine erfaringer? Kan NDF annonsere på
Finn om hva valpekjøpere skal spørre om dersom de skal kjøpe hund. Oppdrettere bør følge
opp valpekjøpere og veilede med tanke på hva de vil bruke hunden til og eventuelt opplyse
om avlsanbefalingene.
2. Fra HS: Informasjon om kjøpehund.no. Lone H. Hansen presenterte kjøpehund.no, en ny
nettside fra NKK som skal være et alternativ til andre markedsføringskanaler for salg av hund
- her tenkes især på finn.no. Se vedlagte presentasjon.
3. Fra Follo-Østfold DHK: Justering av påmeldingsavgifter, praksis med kjøregodtgjørelse og
resultatservice på NDFs hjemmeside. Follo-Østfold ønsker lik påmeldingsavgift på alle
arrangementer. Klubblederne har diskutert det og tror de kan få det til. Et forslag blir sendt
til alle klubbene til behandling i styrene. Endelig forslag sendes NDF. Det var enighet om
dette for noen år siden, men noen klubber brøt avtalen, som dermed skled ut.
- Kjøregodtgjørelse. Hva skal dommere ta for å dømme prøver og utstillinger i egne og andre
klubber? Inkluderes i forslaget over.
- Hjemmesiden, oppdatering av resultater. Klubbene har ansvar for å melde inn det som skal
på hjemmesiden, fint om klubbene minner hverandre på det hvis det er glemt. Det kan
legges inn i mandatet til utvalgene å følge opp klubbene med resultatservice, sende en
påminnelse.
4. Fra Glåmdal og Romerike DHK: Ny organisering av KL/ 5. Oppsummering og evaluering av
klubbledertid.
Klubbledertid har fungert akkurat slik forslagsstiller Glåmdal og Romerike DHK og HS håpet.
Uformelt og nyttig. Fin kombinasjon av strukturert og ustrukturert innhold i KL.
6. Fra HS: Er det stemning for å flytte fra Garder? Vurdering av mulig innsparing i forhold til
fasiliteter og sosialt utbytte av samlingen og ev. økning i antall deltakere. Klubbene ønsker at
HS utreder andre muligheter enn Garder for kommende KL og Dachshundting. Vi kan få
bedre møtefasiliteter og lavere pris.
7. Fra HS: Utregning av reisefordeling og fordeling av overskuddet.
Kasserer Helge Wahlstrøm redegjorde for reisefordeling. HS ser nærmere på fordelingen, om
den er rettferdig, blant annet med tanke på de som ikke møter.
Eventuelt.
- Dobbeltmedlemskap. Dette skal ryddes opp i nå som dette problemet er blitt kjent for HS.
(Forslag: notis i Dachshunden – lenke på hjemmesiden: hvordan bytte klubb.)
- Praksis med refusjon/gavekort for ryggrøntgen. Informasjon. Tema for diskusjon mellom
klubblederne. Det er ulik praksis i klubbene.
Alternative jaktprøver og småhundprøver. Johan Axelsson fra Svenska Taxklubben fortalte
om alternative jaktprøver og jaktrelaterte anleggsprøver etter finsk modell. Se vedlagt
regelverk.

