REFERAT FRA STYREMØTE
Xx-2012/13 - 15. oktober 2012 på Garder kurs- og konferansesenter
Til stede:
Leder: Bjørn G. Pettersen (BGP)
Nestleder: Petter Steen (PS)
Styremedlem: Torgrim Furuhaug (TF)
Styremedlem: Åge Solberg (ÅS)
Sekretær: Anne Bergsengene (AB)
Varamedlem: Tale R. Waage (TRW)
Varamedlem: Kirsten Næss (KN)

Saksliste:
Sak
Sak
1.
Styret

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Forfall:

Sekretæren trenger å utvide Officepakken med et e-postprogram. Får tillatelse til å kjøpe
dette.
Protokoll/referat/post
 Ingen merknader til referat fra forrige møte.
Økonomi
 Innestående per 15.10: Kr. 998.723,Medlemmer/hjemmeside
 Behandlet en henvendelse fra en klubb ang. en personalsak.
Kontakt med klubbene
 Intet.
Dachshunden

Sunnhetsutvalget
 Styret ber sunnhetsutvalget oppdatere ryggrøntgenliste, flere medlemmer har etterlyst
oppdatert liste. De som ryggrøntger får veldig sein beskjed. Vi ber også om referater og liste
over hunder som er røntget utenfor prosjektet til oppdateringer på hjemmesiden.
Utstilling/prøver

Dommere/elever
 Marita Øvergård og Anja Gylder Corneliussen ønsker å bli eksteriørdommer for dachs. Petter
svarer på forespørsel om anbefaling fra NKK.
NKK
 Telemark dachshundklubb ber om støtte for be NKK om å dele gruppe 4 og 6. Vi ønsker ikke
å ta opp den kampen på nåværende tidspunkt, da Sverige slår sammen gruppene fra 1.1.13,
og det uansett vil være umulig å få støtte for dette nå.
 Telemark dachshundklubb ber om at ettersøksprøver blir registrert i Dog Web Arra. Dette
tas opp på dialogkonferansen i forbindelse Med RS i NKK.
 Oppnevning av nye medlemmer til NKK-komiteer: Kompetansegruppa for ettersøk: Forslag
Anne Igsi. Dommerutdanningskomiteen: Petter Steen (gjenvalg), Marianne Holmli (gjenvalg).
Jakthundkomiteen: Vi har fått signaler om at gruppe 4 får en egen representant, vi ønsker at
det skal være et medlem av styret. Forslag: Bjørn G. Pettersen. Han går i såfall ut av
jakthunddivisjonen, Petter ivaretar da våre interesser i divisjonen.
 Valg til NKK: Petter orienterte om arbeid og samarbeid/mangel på samarbeid mellom
administrasjonen og de valgte komiteene. CV på lederkandidat Terje Lindstrøm. Han har
hundeerfaring og ledererfaring, og styret tror han kan bety en nødvendig forandring og
støtter hans kandidatur. For øvrig støtter vi valgkomiteens innstillinger og fronter våre egne
forslag, som i stor grad er sammenfallende.
Samarbeid
 Wut-møte i februar i Roma. Enighet om at vi skal delta der.
Avls- og oppdretterpriser
 Intet
Blodspor
 Aust-Agder dhk ønsker å arrangere NM blodspor i 2014. Styret applauderer forslaget og
støtter en søknad.
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Retrieverklubben har kommet med forslag til regler for NM blodspor. Saken utsettes til neste
møte så hele styret får sette seg inn i forslaget.

Drev

 Nordisk mesterskap i drev går i mars 2013 i Thisted, Danmark. Hvert land har anledning til å
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BGP

stille med tre deltakere, + evt. siste års nordiske mester. INT NORD J(D)CH N SE VCH
NMDd10 Kvilestads Fibbe med fører Johan Malm er dermed kvalifisert, laget for øvrig vil
bestå av N J(d)CH Skogsletta ZD Lita med fører Arne Roger Aursøy, N J(d)CH Neverlurens
Valborg med fører Magnar E. Arnøy og N J(d)CH Luna med fører Svein Ragnvald Bøylestad.
Reserve er N J(d)CH Kjærragårdens BF Alfa med fører Knut Bjarne Tajet. Lagleder: Bjørn
Pettersen. Samtidig skal det være et nordisk møte for å prøve å få til ensartede
drevprøveregler for Danmark, Finland, Sverige og Norge. Lagleder melder på laget.
Alle drevdommere som ikke har dømt dachshund på tre år skal strykes fra lista.

Hi


16.

BGP

Søknad om dekking av utgifter til hidommerutdannelse fra et medlem. Forbundet har ikke
hatt praksis for å dekke utgifter til dommerutdannelse, bare til dommerkonferanser. Å
innvilge søknaden vil få store økonomiske konsekvenser, siden andre også har/har hatt store
utgifter. For senere kan det være aktuelt å sette av en sum i budsjettet som alle kan søke av.
Vi oppfordrer dommerelever til å søke sin lokale klubb, men må dessverre avslå denne
søknaden. Vi må bli flinkere til å dokumentere og søke NKK om dekning av utgifter.
Utkast til nye hiprøveregler. Størst forandring på punktet om dommerutdannelse, der det er
foreslått nye krav. Det ligger også en også en tanke bak utkastet at dommere skal dømme
mest mulig likt. Til punkt 7.1. Arrangør skal være NTK og NDF, ikke NJFF. Til punkt 8.1. NDF
fikk ikke gjennomslag for strengere krav enn at dommerelev skal ha ført en hund til
minimum 1. pr. på hiprøve. Men det er lagt inn et krav om at kandidater i tillegg må
dokumentere at de har fulgt treninger i minimum 30 timer. Det er styret fornøyd med.
Uttaksregler for NM drev kommer etter drevdommerkonferansen.


Lover

Intet
Saker som ligger over

Intet
Diverse
 Forslag om å legge ut informasjon om WUT-championater, og hvordan man søker, på
hjemmesiden. Styret ønsker på nåværende tidspunkt ikke at NDF bruker eller markedsfører disse
titlene siden de ikke blir stambokført i Norge.
 Det skal utarbeides en rasespesifikk avlsstrategi (RAS). Vi nedsetter en komité som består av
leder for sunnhetsutvalget Wenja Rui, Petter Steen, Tale R. Waage, Åge Solberg og hovedstyrets
sekretær Anne Bergsengene. HS-sekretæren leder komiteen og kaller inn til møte/seminar like
over nyttår.
 Organisering av rovdyrkontakter innen jakthunddivisjonen i NKK. Det er ønske om at NDF
oppnevner et medlem til et utvalg. Styret minner om at det innen vår medlemsmasse er flere syn
på rovdyr, og mener at det må være en forutsetning å se flere sider av saken, samtidig som
medlemmet må være en aktiv jeger fra et område som er berørt av problematikken. Enighet om
å spørre Arild Søby fra Hedmark dhk om han kan tenke seg å være vå mann i dette arbeidet.
 Forslag om å oppnevne et utvalg som kan se på muligheten for å innføre anleggsprøver innen de
ulike jakt-grenene for dachshund. Bakgrunnen er at slike prøver kan si noe mer om individenes
rasespesifikke egenskaper enn dagen blodsporprøve. Vi innhenter reglene for slike prøver fra de
landene de finnes, og kommer tilbake til saken når det hele er litt mer konkret.
 Dogs 4 all: Styret ønsker tilbakemelding fra klubbene om noen vil stille på stand på Dogs 4 all.
Oslo dhk har ikke gitt tilbakemelding på om de kan stille med folk. Vi stiller i raseparaden søndag.
Neste styremøte
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