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NDFs leder ønsket velkommen.
Presentasjon av klubbenes aktiviteter i 2012:
Nord-Trøndelag:

95 medlemmer ved årsskiftet. Økonomi: 100.000 kroner på konto.
Aktiviteter: Utstilling, bevegelige sporprøver, drevprøver. Andre aktiviteter:

Trøndelag:

178 medlemmer ved årsskiftet. Økonomi: 73.000 kroner på konto. Investert i
kapellhenger. Aktiviteter: Utstilling, sporprøver, drevprøver. Andre
aktiviteter: Drevkurs, medlemsmøter, ringtreninger, Hundens dag/familiedag,
regionalt drevseminar sammen med Nord Vest og Nord Trøndelag. Planlagte
arrangement 2013: sporkurs, utstilling, spor-og drevprøver, medlemsmøter,
temakvelder, ringtreninger, drevkurs. Annet 2013: Fokus rundt rekruttering
av medlemmer og nye dommere

Glåmdal og Romerike: 154 medlemmer ved årsskiftet. Økonomi: 100.000 kroner på konto.
Aktiviteter: Utstillinger, sporprøver, hiprøver, drevprøver. Andre aktiviteter:
Hitreninger med godt oppmøte.
Nord-Vest:

102 medlemmer ved årsskiftet. Økonomi: 95.000 kroner på konto.
Aktiviteter: Utstilling og sporprøver. Andre aktiviteter: Planelgger
utstillingstrening og sporkurs.

Nordland:

132 medlemmer ved årsskiftet. Økonomi: 43.000 kroner på konto.
Aktiviteter: Utstilling og sporprøver. Andre aktiviteter: Sportrening, turer,
hageselskap hos kasserer, Nordnorsk mesterskap i spor åpent for alle raser,
få dachser med. Dommerkurs. En liten nedgang i medlemstallet, årsresultat
0. Underskudd på utstilling og ordinær sporprøve. Overskudd på bevegelige
sporprøver.

Follo-Østfold:

268 medlemmer ved årsskiftet. Økonomi: 96.000 kroner på konto.
Aktiviteter: Utstillinger, sporprøver, hiprøver, drevprøve. Andre aktiviteter: 2
medlemsmøter

Oslo og omegn:

288 medlemmer ved årsskiftet. Økonomi: 81.500,-kroner på konto.
Aktiviteter: Utstillinger og sporprøver. Andre aktiviteter/opplysninger: Litt
turbulens i styret i 2012 har stabilisert seg i år, og virker å ha fått ett godt
fungerende styre. Må dessverre takke nei til mange påmeldinger på
sporprøve på grunn av mangel på sporleggere. Arrangerer ringtreningskurs,
spor- og ettersøkstrening. «Dachsetreff» avlyst i fjor, prøver på nytt. Planer
for å øke ryggstatistikken. I fjor et lite underskudd bla. på grunn av økt
lokalleie da begge utstillinger og handlerkurs med Hugo ble arrangert
innendørs. Jobber med rekruttering av medlemmer. Starter opp med
hverdachstur hver Torsdag fra 2. mai på Ekeberg. Skal ha tilbud til klubbens
medlemmer om felles ryggrøntging og øyelysing en eller flere kvelder i høst.
Også planer om medlemskveld på Grorud samfunnshus med fokus på
generelt stell av hund.

Vestfold-Buskerud.

317 medlemmer ved årsskiftet. Økonomi: 43.000 kroner på konto, 8.000 i
varebeholdning. Et lite underskudd grunnet avskriving henger og innkjøp av
div. materiell, Aktiviteter: Utstillinger, sporprøver, drevprøver. Andre
aktiviteter/opplysninger: Flyttet sommerutstilling til høst og innendørs med
bra resultat. Mange som røntger på fellesrøntging. Godt tilbud fra Eiker
Dyreklinikk trekker hunder fra hele landet og Sverige. Planer for 2013:
Sporkurs, 2 utstillinger, drevprøve- og kurs. Samarbeid med jaktsenteret på
Flå om hitrening og prøve. Har allerede avholdt GPS-kurs og RAS-møte i
samarbeid med NKK. Har med ledere i komiteer(drev og sporkomiteen og
utstillingskomiteen) i styret, varamedlemmene har fått oppgaver som
medlemsregister o.l.

Aust-Agder:

184 medlemmer ved årsskiftet. Økonomi: 200.000 kroner på konto. Har
investert 50.000 i anlegget på Assev. Aktiviteter: Utstillinger, sporprøver,

hiprøver, drevprøver. Andre aktiviteter/opplysninger: 2 medlemsmøter,
ringtrening og sportrening, temakvelder på Assev. Ringtreninger øst i fylket,
handlerkurs med Hugo, aktiviteter som haglesyting, slaktekurs. Planer: Har
avholdt en utstilling, sporprøver, drevprøver (ikke for basset), hiprøver,
planlegger NM i spor i 2014. Klubben har innført nye mailadresser for å
unngå rot i forbindelse med skifte av styremedlemmer.
Oppland:

110 medlemmer ved årsskiftet. Økonomi: 47.000 kroner på konto. Et lite
underskudd, har investert i henger. Aktiviteter: Utstillinger, sporprøve. Andre
aktiviteter: Medlemsmøter med ganske få deltakere, store avstander stor
spredning på medlemmene. Planer for 2013: Aktiviteter som før.

Bergen og Hordaland: 210 medlemmer ved årsskiftet. 65.000 kroner på konto, omtrent det samme
som i fjor. Aktiviteter: Utstillinger, sporprøver, hiprøver. Andre aktiviteter.
Ringtrening før hver utstilling er veldig populært, har hatt nesten 60 hunder.
Bare en ordinær sporprøve på grunn av mangel på terreng og sporleggere.
Sporkurs i fjor og i 2013, har hatt et hi sammen med terrierklubben, det
engasjementet blir avviklet da edet ikke er noen dachser som deltar.
Dachsens dag med 50 medlemmer, uhøytidelige konkurranser. Har ny
hjemmeside og side på facebook.
Telemark:

109 medlemmer ved årsskiftet. 100.000 kroner på konto, har kjøpt inn et
større parti premier. Aktiviteter: Utstillinger, sporprøver, drevprøver. En
drevprøve der alle fire påmeldte trakk seg kvelden før. Hundens dag. Planer
for 2013: utstilling, prøver, Utdanning av drevprøve- og ettersøksdommere.
Forsøker å få godkjent studieplan i studieforbundet. Ikke med i samarbeid om
Telemarksutstillingen grunnet for liten hall. Har laget folder med info om
styre, komiteer og aktiviteter.

Vest-Agder:

151 medlemmer ved årsskiftet. 168.000 kroner på konto, overskudd på
30.000. Aktiviteter: Utstilling, sporprøver, drevprøver. Andre aktiviteter:
Dachshunddagen, ringtrening, dugnad på NKK-utstilling er en god
inntektsskilde, sporkurs for nybegynnere, ettersøkskurs. Jubileumsfest i
september.

Hedmark:

95 medlemmer ved årsskiftet, 61.000 kroner på konto. Aktiviteter:
Utstillinger, sporprøver, hiprøver, drevprøver. Andre aktiviteter: NM drev
sammen med Glåmdal og Romerike DHK. Sportrening hver torsdag når det er
bart. Hitrening hver tirsdag. Sommerleir i uke 29 med god deltakelse fra
Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Rogaland :

Leders kommentar: Det er Imponerende hvor stor aktiviteten er på frivillig basis rundt i klubbene.
Positivt at også familiehundene blir ivaretatt, godt nivå på spor, utstilling, All ære til klubbene.

Kasserers kommentar: De fleste har en gledelig bedring i økonomien.

Orientering om nye rutiner for dommerutdanning og søknad om midler til dette. Petter Steen.
Presentasjon av forslaget.
Spørsmål og kommentarer:
- Det ser bra ut, hva med de to andre prøvegrenene? For hi kan mye av dette kopieres og brukes, for
spor er det NKK som har ansvar for dommerutdanningen.
- Et problem: Vi bruker penger på utdanning av dommere (gjelder særlig spor) så dømmer de kort tid
før de forsvinner til andre, so private hundeskoler der det er penger å tjene. Må løses ved å skrive
kontrakt som binder kandidaten til klubben for en lengre periode.
- Det nye med dette forslaget er økonomien, dette vil gi lokalklubben et helt annet utgangspunkt og
handlingsrom.
- Bra at det blir en struktur. Viktig å få en utdanning på prøvereglementet før har det bare vært krav
om etikkurs, men vi må ikke lage bremsekloss for vi har ikke for mange dommere.
- Klubbene må gå ut og kontakte medlemmer som de mener er egnet som kandidater. Det skjer også
i dag i flere klubber.
- Fagkomiteen får i oppdrag å jobbe videre med dette forslaget.

Presentasjon av RAS. Petter Steen.
Orientering om hva som er gjort så langt, og hvordan framdriften er planlagt.
Styret og RAS-utvalget planlegger en serie informasjonsmøter regionvis.
Spørsmål og kommentarer:
Det er ønske om at forbundet lager regionene og setter opp dato for møter om RAS i god tid. Møtene
bør legges slik at oppdrettere og interesserte kan delta uten overnatting. Møtene må være åpne for
alle, men i forbindelse med arbeidet vil det bli lagt mest vekt på synspunktene til dem som har reell
innflytelse på rasen, det vil i første rekke si oppdrettere. Ønske om at RAS inneholder noe om
konsekvenser av hårlagskrysninger.

Jubileumsboka. Anne Igsi
Orientering om hva som er gjort og hva som gjenstår. Redaksjonen begynner å se en ende når det
gjelder teksten. Det mangler bilder fra de første årene, redigeringsarbeidet gjenstår.

Spørsmål og kommentarer: Hva med oppdretterannonsene, skal de oppdateres, skal det evt.
innhentes nye og mer aktuelle annonser? Det er en vurdering styret må gjøre.
Vestfold-Buskerud DHK: Nå må vi snu det negative rundt at boka er forsinket til noe positivt. Det blir
en bra bok!
Styret må sette i gang et arbeid for å få solgt den boka ut til medlemmene. Vi må slutte å kalle det
jubileumsbok. Skal boka avsluttes med jubileumsarrangementene i 2010? Det blir en avveining om vi
skal gå et par år til fram i tid. Årene etter 2010 må i så fall bli et eget kapittel til slutt. Hvor mange
bøker skal trykkes? Forslag om å bestille 400 og ta opp bestillinger derettertil et evt. 2. oplag. Sjekke
med trykkeriet hva det evt. Vil koste å trykke et 2.opplag. La oss unngå at det ligger et lager med
bøker i hver klubb som folk får betalt for å ta den med hjem etter årsmøtet. Markedsføring på
klubbenes hjemmesider, salg på messer. Klubbene får prosenter av salget, jo billigere boka blir ut til
klubbene, jo mer kan de tjene på den.
Fra Oslo og omegn DHK om NDF-styrets arbeid i ulike saker.
Stig Thorsen redegjorde for e-posten. Beklager deler av ordlyden i mailen, det er utelukkende
positivt ment, men spisset for å få i gang en god diskusjon. Mener at hovedstyret må legge bedre til
rette for deltakelse på messer og annen markedsføring av rasen. HS gjorde oppmerksom på at det
ikke var mulig å skaffe folk fra Oslo og omegn til stand på Dogs 4 all, til tross for at klubben var
pådriver og tok på seg oppgaver i forhold til utadrettet virksomhet på fjorårets KL. Stig Thorsen
bekreftet at klubben i flere år har vært pådriver for arrangementer som Dogs4All og Villmarksmessa
Men det ble overlatt til NDF på fjorårets KL, da klubbene mente det er NDF’s ansvar å booke, kjøpe
inn utstyr og materiell til spesielt de to nevnte arrangementer. Oslo og omegn skulle forøke å stille
med folk, noe de dessverre ikke lyktes med, men håper å kunne komme sterkere tilbake nå i 2013,
med godt samarbeid med Vest-Busk og evnt. andre nærliggende lokalklubber.

Spørsmål og kommentarer:
Villmarksmessa er et bedre sted å vise fra fram rasen enn Dogs4all Viktig at de som står på messer
har kunnskap nok til å svare på spørsmålene de får. Tips: Bli med på hundens dag 8. juni over hele
landet. NKK-regionene har gjerne arrangement.
Forslag om å sette ned en markedsføringsgruppe som tar ansvar for bemanning av messer og annen
markedsføring. Hovedstyret bør stå bak Dogs4all og Villmarksmessa, betale klubbene/folk med
kunnskap til å stå på messene. Vestfold-Buskerud DHK og Oslo og omegn DHK vil ta på seg ansvaret
for å skaffe folk til disse arrangementer i 2013/14.
Sekretæren lager en oversikt over standmateriell vi har og sender det til klubbene.
Styret tar opp hvilke arrangement vi skal profilere oss på, hvor mye penger skal vi legge i hvert og
fordeler oppgavene. KL er kun et rådgivende organ, medlemmer i komiteene må utpekes på
styremøte. HS bestemmer hvilke arr vi skal profilere oss på, klubbene kommer med et overslag over
hva de vil gjøre og hva det skal koste.

Materiell kan kjøpet i stedet for leie, vi kan vise film, selge film, det finnes en jaktfilm med dachs som
kan vises og selges. Vestfold-Buskerud DHK: Hvis hovedstyret rigger en henger, så skal vi bruke den.
Oslo og Omegn DHK skal i samarbeid med Vest-Busk lage en oversikt over ønsket utstyr og materiell
en slik henger bør inneholde. NDF må så beslutte, og bestille dette slik at det er klart i god tid før
årets Dogs4All. Det kan også være aktuelt å bestille materiell til mindre anledninger/messer
samtidig.
Hvordan aktivisere flertallet av medlemmene som «bare» har familiehunder. Oslo og omegn DHK har
god erfaring med hverdachstur på Ekeberg. Tror det er vanskelig å få dem med, de har hund av en
helt annen grunn enn oss som er organisasjonsmennesker. Bergen ser at medlemstallet øker når de
kan tilby overskuddsaktiviteter som turer og sosialt samvær for hund og eier. Hva med å sette inn en
annonse: Er du interessert i dachs? I utvalgte medier, logo med nettadresse.
Få tilbake påminnelsene fra NKK om medlemmer som ikke har betalt, info til klubbene om nye eiere
og mulighet for oppdrettere til å verve valpekjøpere.
Regler for uttak til NM i blodspor. Vi jobber med å bli enige med Norsk retrieverklubb om nye
uttakskriterier. Vi har innført poengskjema ved bedømmelsen under NM og mener på sikt at et
poengsystem i alle prøver vil lette uttaket til NM og gjøre det mer rettferdig og sikre at de beste
hundene kommer med. For oss er det viktig at reglene ikke favoriserer de mest aktive i sentrale
østlandsområder, slik det første forslaget fra retrieverklubben gjorde.
Vest-Agder DHK – mulighet til å arrangere drevprøve i januar.
Klubben vil ha en vurdering av hvorvidt det skal søkes om å få avholde drevprøver i januar.
Spørsmål og kommentarer: Klubben for Alpinsk Dachsbrache har søkt og fått lov til å arrangere
prøver i januar, men har ikke benyttet seg av den muligheten, opplyser Bjørn G. Pettersen.
Jaktidsrammen for rådyr er slutt 23. desember. Argumentet er at jaktprøver ikke er jakt. Det er DN
som evt. kan gi dispensasjon, og det er ikke noe i vegen for å ha prøver i januar i områder der det er
lite snø. Hva kan vi oppnå med det, utover å provosere de som ikke er så glad i jakt med hund?
Signalene fra KL går heller i retning av å forby også trening i januar. Først og fremst av hensyn til
dyrevelferden og den holdningsendringen som evt. må til hos blant annet grunneierne.
Follo Østfold DHK – Om deltakelse på Båstad-utstillingen.
Klubben ønsker at dachshunden fortsatt skal være representert på den store jakthundutstillingen i
Båstad, uten at FØDHK må gi fra seg en av sine to utstillinger.
Hovedstyret mener at klubben dermed ønsker å fremme en aktivitet som arrangeres av
konkurrerende klubb. Det er urettferdig at enkelte områder skal ha tre utstillinger, mens andre bare
får ha 2.
Spørsmål og kommentarer: Prestøya skiller seg ut, det er Nordens største jakthundutstilling med
storcert som er gitt etter en spesiell avtale. Dersom vi ikke skal gjøre forskjell, og JFF-ustillingene
fortsatt skal få ha med dachs, så blir det mange utstillinger.

Follo-Østfold DHK: Har alltid oppfattet jeger og fisk som samarbeidende klubb, ikke konkurrerende.
Klubben verner om utstillingen i Båstad for der blir det stilt ut hunder som aldri blir stilt ellers.
Klubben har fått et rundhåndet tilbud fra Båstad dersom de må gi fra seg en utstilling for å få være
med i Båstad.
Bergen og Hordaland DHK: Vestlandet og Nord-Norge har en helt spesiell situasjon med lange
avstander i forhold til de som bor på sentrale Østlandet og kan reise på et stort antall utstillinger
uten å overnatte.
Andrekommentarer: Vi er tryggere på at jeger og fisk bruker gode dommere enn «kommersielle»
hundeklubber. Vi har nok utstillinger, men vi skulle gjerne hatt kortere avstander. På utstillingen blir
det av og til vist hunder av «sjelden type», og det er greit å få røyka dem ut! Follo Østfold har jobbet
mye for å beholde Båstad, og har ikke sett dette som konkurranse.
Signalene fra KL er at vi skal opprettholde styrevedtaket om likhet for loven, og ikke godta at noen
områder/klubber får ha flere utstillinger.
Administrative rutiner:
NKK har meldt om prøver som ikke er rapportert, aktivitetsavgift som ikke er betalt og papirer som
ikke er sendt inn. Slik kan vi ikke ha det, det går ut over hundeeiere som ikke får godkjent sine
championat og dommere som ikke får autorisasjonen sin. Hvordan skal forbundet reagere overfor
klubber som ikke har orden på dette?
Kommentarer: Det er vesentlig om det skjer flere ganger, alle kan gjøre feil en gang. Men hvis det
skjer gjentatte ganger må det gis advarsel. Dersom det ikke hjelper må ansvarlig fjernes/klubben få
aktivitetsnekt.
Vi må få sporprøvene også inn på Dogweb, registreringen er for komplisert.
Drevprøver er enkle å melde inn på Dogweb, men ikke de bevegelige, uvisst av hvilken grunn. Når det
gjelder ordinære drevprøver kan det nå søkes på prøvenummer, og så gå inn på hver enkelt
deltakende hund for å få opp momentene. Trenger vi da resultatservice på forbundets hjemmeside?
De er enklere å forholde seg til, og viktig for dem som bruker dette til for eksempel å føre statistikk.
Vil fortsette med resultatservice ut 2013 i påvente av enda bedre løsning i DogWeb.
Presisering: Klubbene skal sende in BIS-resultatene til NDF etter utstillinger.
Klubbene skal legge ut styrereferatene på sine hjemmesider. Både klubbene og hovedstyret må være
bevisste på hva som står i referatene med tanke på hvordan det blir oppfattet, så ikke folk blir lei seg.
Eventuelt:
Gaver gitt til forbundet i forbindelse med 50-årsjubileumet ligger på lager. Styret får fullmakt til å
dele ut de som kan brukes til gave- eller vandrepremier til passende arrangement. Evt. NM drev og
spor, årets rasevinner.
Orientering om hiprøven på jakt- og fiskesenteret i Flå, og bakgrunnen for at Vest-Busk er bedt om å
arrangere prøven der.

Vest-Agder DHK: Påmeldinger skal til en påmeldingsadresse, det skal ikke gjøres avtale mellom
hundeeier og dommer, gjelder alle prøvegrener. Mange tar fortsatt kontakt direkte med dommer
både på drev og spor.
Telemark DHK: Etterlyser en reaksjon mot dem som trekker hund fra prøver flere ganger på kort
varsel uten gyldig grunn. Både kjentmann og dommer kan ha tatt fri fra jobb.
Kommentarer: Vi har vært for snille, må følge reglene, de som ikke møter må melde på på nytt,
betale på nytt og stille bakerst i køen, alle klubbene må gjøre det likt. Anledning til å gi karantene
eller restriksjoner? Trøndelag opplevde at dommerne boikottet sporprøver da anledningen til å
melde på direkte til dommer forsvant. Det viktige er at klubbene styrer dette, ikke deltakerne, og
påmeldingen er ikke gyldig før det er betalt.
Aust-Agder DHK: Avls- og oppdretterpriser, er de klare? Blir delt ut på RS. Manglet noe på premiene,
skal være i orden nå.
Vestfold-Buskerud DHK: Datokollisjon mellom prøver. Alle søknader blir lagt inn på dato, sendt til
klubbene på høring, da er det mulig å justere dato. Fint hvis alle gjør det, for ingen er fornøyd med
slike kollisjoner. Lokalklubbene kan legge inn dette selv i systemet til NKK. Sak til 1. styremøte.
Telemark DHK. Telemark har sendt inn studieplan for utdanning av drevdommere til Studieforbundet
Natur og miljø. Anne Marit Olsen redegjorde for opplegget, de har kjørt tilsvarende kurs for
harehund. Avsluttes med eksamen som skal godkjennes av fagkomiteen før det evt. er klart for elevog aspirantarbeidet.
Kommentarer: Nye regler og rutiner for dommerutdanning er under arbeid, og vi kan ikke slippe til to
ulike utdanningsopplegg samtidig, et slikt opplegg kan i tilfelle bare gjelde til det nye opplegget er
klart. Signaler fra KL: Det er motstand mot å prøve ut lokale varianter nå, tendenser til at
bedømmelsen ikke er lik, det er målet med de nye reglene. Dette må uansett gå gjennom fagkomité
og NDF. Det er ikke klubbene som skal utdanne drevdommere, det er en regionene, da kan ikke
klubbene ha et eget opplegg.

