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7. Årsberetninger 2016
a) Styrets årsberetning
1.

Styret
Norske Dachshundklubbers Forbundsstyre har i perioden hatt følgende sammensetning:

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Roger Åsheim
Raymond Bråten
Torfinn Thomassen frem til 23.11.16
Cecilie A. Vardvik
Kjersti Grimstad
Lone H. Hansen (styremedlem fra 24.11.16)
Kristin Pedersen

Styret har i 2016 hatt 6 møter og behandlet 132 saker. Referater er lagt ut på forbundets
hjemmeside.

2.

Medlemstall
Pr. 31.12.16 har forbundet 2.219 medlemmer fordelt slik:
Hovedmedlemmer Familiemedlemmer
2.004

3.

150

Æresmedlemmer.

Innbudt medlem
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•

Æresmedlemmer: Niels Brandstrup, Anne Igsi, Gerda Brandstrup, Wenja Rui og Bjørn G.
Pettersen.

•

Innbudt medlem: Britt Corell.

•

Gratismedlemmer (veterinærkontorer og eksteriørdommere) som kun får Dachshunden
er 53, og er ikke med i medlemstallet.

Kurs, møter, konferanser og styrets arbeid.
•

Representasjon:
- Roger Åsheim representerte NDF på Telemark DHK sitt årsmøte 30.januar.
- Roger Åsheim og Cecilie A. Vardvik representerte NDF på Nordisk møte i Helsinki 12.
februar.
- Roger Åsheim og Cecilie A. Vardvik representerte NDF på WUT møte i Helsinki 13.
februar.
- Anne Bergsengene og Torfinn Thomassen representerte NDF på
drevdommerkonferansen 16 og 17. april.
- Roger Åsheim representerte NDF på RS i NKK 5. og 6. november.
- Roger Åsheim har representert NDF i Jakthunddivisjonen.
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4.

Roger Åsheim har representert gruppe 3/4 i Jakthundkomiteen.
Bjørn G. Pettersen representerte NDF på NM blodspor arrangert av Nordland DHK i
Sulitjelma 6. august.
Roger Åsheim representerte NDF på NM drev arrangert av Glåmdal og Romerike DHK 11.
november.
Steinar Waage og Jan Inge Skjerven har representert NDF i fagkomité for kunsthiprøver
(NKK).
Torgrim Furuhaug, Gunleik Vibeto og Vidar Husås har sittet i fagkomité for drev (NKK).

Drevdommerkonferansen ble avholdt 16 og 17. april på Best Western Hotell. 32
drevdommere deltok.
Dachshundtinget ble avholdt 24. april på Best Western Hotell. 15 av 15 klubber var
representert.
Klubbledermøtet ble avholdt 23. april på Best Western Hotell.. 15 av 15 klubber var
representert.
NDF, ved Marked og Medieutvalget, var ansvarlig for stand på Camp Villmark 31.mars – 3.
april.
NDF, ved Marked og Medieutvalget, var ansvarlig for stand på Nordiske jakt- og fiskedager i
Elverum 13. august.
Hedmark DHK var teknisk arrangør for gruppe 4 på Elverumsutstillingen 13. august.
NDF, ved Marked og Medieutvalget, var ansvarlig for stand på Dogs4All 19. og 20. november.
HS har sendt/- og svart på følgende høringer fra NKK i 2016:
Etiske retningslinjer for avl og oppdrett
Samarbeidsavtale med NJFF
Høring vedrørende NKKs lover og Disiplinærkomitelover
Etablering av Nordiske utstillinger
Regelverk for eliteprøver ettersøk
HS har sendt ut forslag fra jaktutvalget til nye drevprøveregler for dachshund.

Utstillinger

Dachshundklubbene tilsluttet NDF har avholdt til sammen 23 utstillinger i 2016.

Klubb

Antall utstillinger

Antall hunder

Aust-Agder

2

108

Bergen-Hordaland

1

39

Follo – Østfold

2

98

Glåmdal og Romerike

2

166

Hedmark

2

118

Nordland

1

29
5

Nord-Trøndelag

1

20

Nord-Vest

1

16

Oppland

2

139

Oslo og Omegn

2

115

Rogaland

1

53

Telemark

2

125

Trøndelag

1

33

Vest-Agder

1

22

Vestfold-Buskerud

2

146

Totalt

23

1.227

2015

24

1.210

Differanse

-1

17

5.

Prøver
NM arrangement:

Prøvegren

Klubb

Beste dachshund

Blodspor

Nordland DHK

Revestrekens Birka- (KN) med eier og fører Kate Solvær ble
Nr.3

Drev

Glåmdal og Romerike DHK

Tverrliberga’s AM Zanka (SN) med eier og fører Sturla
Ølstøren ble norgesmester.

Rasemester i blodspor 2016: Østbo’s Stina (LN), eier Unni Slettene og fører Hallvard Slettene Juven.

Prøvedeltagelsen har vært som følger: (Antall dachshunder i parentes.)

Bev.
Klubb

Blodspor

blodspor

Ferskspor

Drev

Aust-Agder

59 (33)

36 (23)

13 (9)

-

-

24 (16)

7 (0)

-

Bergen-Hordaland

Bev.
drev
15
-

Bev. hi
Hi
-

6

Follo - Østfold

40 (18)**

6 (0)

3 (1)

35

4

9 (1)

-

Glåmdal og
Romerike

24 (4)

21 (8)

11 (5)

36*

10

19 (4)

6 (1)

Hedmark

83 (54)

98 (44)

54 (13)

-

3

20 (11)

5

Nordland

69 (24)***

29 (5)

14 (2)

-

-

-

-

-

29 (5)

30 (5)

10

6

-

-

6

-

-

-

2

-

-

Nord-Trøndelag
Nord-Vest

40 (?)

Oppland

52 (13)

20 (3)

10 (0)

9

Oslo og omegn

16 (5)

14 (9)

4 (1)

-

-

-

-

Rogaland

19 (8)

20 (12)

4 (1)

-

-

-

-

Telemark

15 (3)

18 (6)

7 (5)

23

30

-

-

Trøndelag

15 (2)

6 (4)

3 (2)

27

6

8

-

Vest-Agder

27 (16)

15 (10)

4 (2)

14

3

Vestfold-Buskerud

33 (10)

71 (51)

10 (5)

26

7

-

-

Totalt

492

420

185

186

86

56

11

2015

479

446

207

208

91

52

14

Differanse

13

-26

-22

-22

-5

4

-3

* Inkl. NM drev

13 (?)

11 (?)

**Inkl. Rasemesterskapet på Igsi

***Inkl. NM blodspor

6. Utmerkelser.
Følgende medlemmer er tildelt NDFs Blå nål i 2016:
Stig Thorsen, Oslo og Omegn DHK
Julianne Olsen, Telemark DHK
Bård Oterholt, Telemark DHK
Bernt Ole Ravlum, Trøndelag DHK
Erling Kjellvik, Vest-Agder DHK

Følgende hunder er tildelt avlspriser i 2016:
Viltsporavlspriser
Gull:
Blizz-Miss - 14263/06 Eier: Eva A-W og Rolf Ellingsen
Revbergets Balder – NO13931/00 Eier: Bjørn Tore Egeland
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Sølv:
Badamtam`s Semiamhoo – FI 57828/10 Eier: Eva A-W og Rolf Ellingsen
Topas Av Larhjelm – NO30662/11 Eier: Vera Vestby
Kolmilans Juni – S44852/2009 Eier: Raymond Bråten
Bronse:
Bussahagens Qalinka – S54492/2004 Eier: Lina og Rebecca Sørensen
Opalina`s Fancy Face – DK07387/2007 Eier: Lina og Rebecca Sørensen
Hound`s Marshmallow- SE10197/2010 Eier: Eva A-W og Rolf Ellingsen
Mirkagårdens Tingeling – S30875/2009 Eier: Angela Barco Barón og Ole Bjørkheim
Topas Av Larhjelm – NO30662/11 Eier: Vera Vestby
Jaktavlspriser
Gull:
Revbergets Balder – NO13931/00 Eier: Bjørn Tore Egeland
Sølv:
Kolmilans Juni – S44852/2009 Eier: Raymond Bråten
Bronse:
Benkemyras ZL Dolores – 11177/08 Eier: Angela Barco Barón og Ole Bjørkheim

Følgende oppdrettere er tildelt oppdretterpriser i 2016:
Viltsporoppdretterpris
Gull:
Kennel Limore Eier: Lina og Rebecca Sørensen
Sølv:
Kennel Limore Eier: Lina og Rebecca Sørensen
Julianne Olsen Eier: Julianne Olsen
Bronse:
Kennel Limore Eier: Lina og Rebecca Sørensen
Kennel Tante Else Eier: Angela Barco Barón og Ole Bjørkheim
Jaktoppdretterpris
Bronse:
Kennel Tante Else Eier: Angela Barco Barón og Ole Bjørkheim

Roger Åsheim
(sign)

Raymond Bråten
(sign)

Lone H. Hansen
(sign)

Cecilie Vardvik
(sign)

Kjersti Grimstad
(sign)

Kristin Pedersen
(sign)
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b) Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2016
Sunnhetsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder: Kjersti Grimstad (HS)
Dommermedlem eksteriør: Lars Hjemtvedt
Medlemmer: Elisabeth Jangås
Valpeformidler: Kristin Pedersen
Fagkonsulent/veterinær: Frøydis Hardeng
Møter, deltagelser m.m.
Sunnhetsutvalget (SU) har i 2016 hatt ett møte, utover dette har det vært korrespondanse på
telefon, lukket FB-gruppe og mail.
Økonomi
Sunnhetsutvalgets utgifter fremgår av NDFs regnskap.
Saker sendt fra SU til HS i 2016:
•
•
•
•
•

Endret refusjon for ryggrøntgen
Nye tanker rundt fargeregistrering – ikke godkjent farge i stamtavlen der det gjelder
Reviderte retningslinjer for hannhundliste og publisering av matadorer
Evaluering av RAS 2016
Samarbeid med Agria om informasjon om helse

Helse/diagnose
Ryggprogrammet:
Øke andelen av ryggrøntgede dachshunder for å kunne innføre indeksberegninger og bedre rasens
helseomdømme i det lange løp. Av hunder som går i avl bør 100 % være ryggrøntget.
Av alle 210 kull registrert i 2016 var det 20 kull hvor begge foreldre hadde et røntgenresultat for
forkalkninger i intervertebralskiver, i ytterligere 36 kull hadde en av foreldrene et resultat. De var altså
bare 18 % av foreldre som hadde kjent ryggstatus, tilsvarende tall for 2015 var 21 %.
NKKs statistikk oppgir 974 registreringer i 2016 for alle dachshundvariantene. Det ble ryggrøntget 35 i
2016, hvilket utgjør 3,5 %. NKK krever at 35 % av populasjonen undersøkes for å innføre indeks, dette tall
gjelder generelt for alle screeningundersøkelser.

Rygg:
Registrering av ryggdiagnoser i Dog Web har ikke gitt noe løft i andel undersøkte individer. Fra
toppåret 2010 ser vi fortsatt en klar nedgang.
SU ser at det vil bli vanskelig å få nok hunder til å kunne innføre indeks innen 2020 dersom ikke vi
klarer å få med de store oppdretterne. Dette planlegges tatt opp på oppdretterkonferansen i 2017.
Vi jobber også for å få oversikt over prisnivået for å gjøre undersøkelsen i de ulike fylkene samt at vi
foreslår en prosentvis refusjon for gjennomførte ryggrøntgen (max. Pris for refusjon er 2500 kr), NDF
går også ut med en sterk anbefaling til LK om at de gir samme refusjon som NDF.
SU vurderer å sende mail til alle hundeeiere med hunder i aktuell alder med informasjon om
9

ryggprogrammet og oppfordring til å få hunden sin ryggrøntget. Alternativt også lage en «annonse»
som kan deles på FB i ulike Dachshundfora.

Norske hunder undersøkt for forkalkninger i ryggskiver:
Dachshund korthåret
Dachshund langhåret
Dachshund strihåret
Dvergdachshund korthåret/ Kanindachshund
korthåret
Dvergdachshund langhåret/ Kanindachshund
langhåret
Dvergdachshund strihåret/ Kanindachshund
strihåret
TOTALT

2014
5
9
13

2015
2
11
12

2016
3
14
3

3

2

1

8

7

9

1

6

4

39

40

34

Samarbeid med Agria
NDF/SU ønsker et samarbeid med Agria der vi kan nyttigjøre oss av deres statistikker på noen områder.
Foreløpig har ikke samarbeidet kommet igang, men vi håper på å få på plass et samarbeid i løpet av 2017.
SU har formulert sitt ønske, det er igjen godkjent av HS.
• NDF anmoder Agria om at de tar inn i sine forsikringsvilkår at diagnosen skal registreres sentralt i
NKK før forsikringspenger utbetales for operativ behandling eller avliving på grunn av
skiveprolaps. Det ønskes ingen nye krav til hundens eller slektningers ryggstatus.
HELSE ØYE
Variant

Antall øyelyste

Antall individer med distichiasis
(ekstra øyehår)

Dachshund korthåret
Dachshund langhåret
Dachshund strihåret
Dverg/kanindachshund korthåret
Dverg/kanindachshund langhåret
Dverg/kanindachshund strihåret

15
38
30
15
48
7

3
8
5
1
10
0

(20%)
(21%)
(16,5%)
(6,6%)
(27%)

SU har valgt å føre statistikk over distichiasis fordi det har vært diskutert hvorvidt dette er noe vi må ta
mer hensyn til i forhold til avl. I følge RAS kan man bruke individer med mild og moderat grad i
kombinasjon med frie hunder, hunder med uttalt grad anbefales ikke i avl. Tallene fra 2016 viser at
forekomsten er størst hos dverg/kanin langhår, samtidig ser man at dachshund korthåret og dachshund
langhåret også har relativt høy forekomst. Rundt 17% av hundene som er øyelyst i 2016 har denne
diagnosen distichiasis. Dette er noe NDF bør ha fokus på videre, spesielt ift avlsanbefalinger og
bevisstgjøring.

Tiltak CRD/PRA (strihår)
Fagkonsulent og veterinær Frøydis Hardeng har i samråd med Kristin Aukrust (NKK) og Ernst-Otto
Ropstad (øyespesialist NMBU) kommet med forslag om tiltak for å minske spredning av CRD/PRA.
SU har mulighet til å:
1) Tilskrive oppdrettere som har brukt kjent bærer i avl
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2) Tilskrive valpekjøpere (fra pkt1) om evt avlsbruk av avkom etter bærer
3) Når en hund har fått 50% av antall avkom som er satt opp som matadorgrense i RAS tilskrives eier
med anbefaling om at den testes for CRD-PRA.
Ordlyd i de tre brevmalene skal godkjennes av HS før utsendelse til hundeeier.
Det har ikke lyktes NDF i å automatisk få registrert resultat av DNA analysen i DogWeb. Det er hundeeier
selv som må sende resultat av analysen til NKK. Dette skal SU jobbe videre med.
HD
Det er registrert HD diagnose på 4 dachshunder av ulike størrelser og hårlag. HD-resultat på DogWeb
utgår for dachshunder. NDF mottok i 2016 brev fra NKK om at de ikke lenger vil avlese og registrere HDresultater for chondrodystrofe på DogWeb. Begrunnelsen var usikker tolkning for avlesere og derved liten
verdi i avlsarbeidet. HD er ikke kjent å gi kliniske problemer hos dachshunder, NDF har av den grunn ikke
nevnt HD-undersøkelser i RAS eller avlsanbefalinger.
Forespørsler
SU har mottatt 5 forespørsler om hjelp til å finne egnet hannhund og en forespørsel om råd i forhold til
tilbakebetaling ved sykdom på valp. SU er i gang med en omlegging av fremgangsmåten i forhold til slike
forespørsler og ser at både oppdretter og SU er mer tjent med at man inntar en veileder rolle. Med
dagens muligheter til å selv undersøke på DogWeb og internett ser SU at vår viktigste jobb er å veilede i
forhold til RAS, innavl, hårlagskrysninger, helsespørsmål og oppdretternes egne ønsker og tanker om sin
avl. En ny sak vi også ønsker å tilby er veiledning i forhold til registrering av farger der oppdretter selv ikke
er trygg på at det blir rett. Vi jobber med å utarbeide et nytt skjema for henvendelser til SU.
Avlsforespørsler er fordelt på følgende varianter:
Strihåret dvergdachs
1
Korthåret dvergdachs
1
Langhåret dvergdachs
1
Korthåret dachshund
2
Valpeformidling
Det har kommet over 40 henvendelser til valpeformidler i 2016.
De fleste henvendelsene gjelder korthåret og strihåret standard med gode jaktlinjer. SU og valpeformidler
etterlyser litt input fra oppdrettere som planlegger, venter eller har valper med gode jaktlinjer, da det er
veldig vanskelig å formidle kontakt til disse eventuelle valpekjøperne når man ikke sitter inne med nok
informasjon.
Det er også gjort henvendelser på alle de andre variantene, både når det gjelder hårlag og størrelse. Det
er også en del som er opptatt av farger, strihåret brun/tan, korthåret sort/tan merle, og noen er veldig
bestem på at den skal være rød. Også her er det en utfordring å finne oppdrettere som planlegger, venter
eller har valper.Oppfordringen til oppdretterne er å si fra til valpeformidler når de planlegger eller har
kull.
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REGISTRERINGER 2016
Variant
Dachshund korthåret
Dachshund langhåret
Dachshund strihåret
Dvergdachshund korthåret
Dvergdachshund langhåret
Dvergdachshund strihåret
Kanindachshund korthåret
Kanindachshund langhåret
Kanindachshund strihåret

Registrerte kull
34
40
22
22
69
13
4
9
1

Individ 2015
138
137
223
81
142
42
8
33
4

Individ 2016
134
155
277
70
256
42
4
31
8

ANTALL INDIVIDER BRUKT I AVL PÅ KULL REGISTERT I 2016
Variant
Dachshund korthåret
Dachshund langhåret
Dachshund strihåret
Dverg- og kanindachshund korthåret
Dverg- og kanin dachshund langhåret
Dverg- og kanin dachshund strihåret

Antall individer brukt i avl
22 hanner og 23/26 tisper (26 kull)
31 hanhunder og 30/29 tisper (30 kull)
42 hanhunder og 56/57 tisper (58 kull)
16 hanhunder og 19/19 tisper (20 kull)
43 hanhunder og 61/63 tisper (66 kull)
7 hanhunder og 12/12 tisper (13 kull) En hårlagskrysning

Evaluering av RAS 2016
RAS har kun vært et arbeidsverktøy for raseklubben og oppdrettere i nesten to år når dette evalueres. I
evalueringen har SU valgt å rette fokus på NDFs føringer for RAS og hvordan vi ser utviklingen innenfor
arbeidet i de ulike kapitlene beskrevet i RAS.
Populasjon: Opprettholde rasens genetiske variasjon ved at avlsdyrene opprettholder de krav og
avlsanbefalinger som er satt for rasen med hensyn til helse, og har dokumentert sine egenskaper på prøve
og utstilling. Unngå matadoravl og ha lav innavlsprosent
I følge NKK og det som ble tatt opp på avlsrådkurset i januar 2017 så er det viktig for enhver rase at man
bevarer så stor genpool/genvariasjon som mulig. Dette gjøres i flere små raser ved å godkjenne planlagt
krysningsavl med lignende raser. Dachshundene har her en fordel med sine 9 varianter hvor krysning er
lovlig. Det er spesielt viktig å huske på krysningsmuligheten i forhold til dverg/kanin. Det er ofte man ser
foreldre tilhørende samme hårlag med ulik størrelse, det vanligste er da dverg/kanin paring. Dette er
hensyntatt ved utregning av matadorgrenser for kort- og strihår, der ansees dverg og kanin i hvert hårlag
som en enhet. Likevel må oppdretterne selv være klar over at dersom de driver gjentatt avl på kanin-kanin
foreldre så vil den aktuelle varaianten kunne få store utfordringer dersom man ser at det dreier seg om få
matadorer og mange kull. Enhver planlagt avl skal være til rasens beste og da må man se på RAS og bl.a
målet om å ikke gjenta samme kombinasjon flere ganger samt ikke velge mye brukte hannhunder.
En annen viktig faktor ved valg av avlshann er at man ikke kun kan ta hensyn til første generasjon, man må
også forsikre seg om at de individene som går i avl ikke alle stammer fra samme blodslinje/slekt. Man kan
også se eksempler på at en avlstispe kan ha like stor innflytelse som en hann, spesielt i varianter/raser
med liten populasjon. Man ser slike tendenser til etter kjente utstillings- og jaktprøvevinnere der mange
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ønsker avkom etter samme hund. Selv om hvert individ ikke blir matador så er rasen lite tjent med at alle
avkom født i en av variantene er etter brødre, sønner, fedre osv. altså nær slekt fra samme blodslinje.
Dette er alt viktige elementer for å unngå innavlsdepresjon, uansett hvor mange ulike fedre som er brukt
så er det uheldig dersom samme individ er gjenganger hos besteforeldrene. Det er i 2. generasjon etter en
matador at problemene med å finne avlspartner med lav innavlsgrad viser seg.
Bruk av hjemmesiden i avlsarbeid
Annonsering av hannhund og valpekull på hjemmesiden til NDF er fortsatt ikke brukt i den grad vi ønsker.
NDF ønsker å jobbe for å få aktive hannhund lister, og senker kravene ift annonsering. SU og UT-EK
utvalget har sammen utarbeidet nye krav for å stå på hannhundlisten, samt at vi vil gå mer aktivt ut med
annonsering for å få folk til å legge sin hann på listen.
Øyne: Se nevnte problematikk med distichiasis og CRD/PRA nevnt under helsesaker SU jobber med.
Mentalitet og bruksegenskaper (spor, drev, hi): Bevare og utvikle jaktegenskapene, også med hensyn til
nye viltarter og jaktformer.
NDF har i 2016 arrangert dommerkonferanse for drevdommere.
Videre arbeid med nye prøveformer er ønskelig.
Adferd: Arbeide for at dachshunden bevarer temperamentet som gjør den til den lille allrounder, en
velfungerende hund på jakt, spor og i familien. Kun mentalt friske og sunne hunder anvendes i avl.
Potensielle valpekjøpere må informeres om rasens egenskaper og behov for psykisk, så vel som fysisk,
stimulans.
I forhold til adferd ble det på dommerkonferansen sagt at man ønsker trygge gode dachshunder uansett
størrelse og hårlag. Dommer skal dømme det de ser i ringen og ikke tenke på avls populasjonen.
Følgende beskrivelse av dachshundens adferd/temperament ble presentert:
• Vennlig, verken engstelig eller aggressiv, harmonisk. En ivrig, utholdende og dyktig jakthund med
god nese.
• Kombinasjonen vennlig og harmonisk, oppmerksom og selvstendig gjør dachshund til dachshund.
Det er slik vi vil ha den.
• All adferd og temperament ut over dette er ikke utmerket, og graden av feil skal gjenspeiles i
premiegrad.

Eksteriør: Sikre at dachshunden bevarer sitt funksjonelle eksteriør. Unngå overdrevne eksteriørtrekk.
NDF ønsker å rekruttere dommere fra egne rekker med inngående kjennskap til dachshunden med
tanke på eksteriør og bruksegenskaper.
NDF ønsker å rekruttere dommere fra egne rekker med inngående kjennskap til dachshunden med
tanke på eksteriør og bruksegenskaper.
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2016:
NDF har innført Klubbchampionat (KLCH) på alle NDF utstillinger, der kravene er høyere
brukspremiering, enn det kreves for å bli N UCH.
NDFs utstillings- og eksteriørdommerutvalget har jobbet med fagartikler til Dachshunden. De har
også utarbeidet brev til alle dommere, som fungerer på utstilling i regi av NDF, ift oppfølging av
avholdt eksteriørdommerkonferanse i 2015. Det er oversendt elektroniske rasekompendium, samt
referat fra dommerkonferansen i 2015, til Dommerforeningens hjemmeside.
NDF jobber for at NKK innfører kvalitetsbedømmelse av valper, som i Sverige og Danmark med:
Lovende og Særdeles lovende.

Oppsummert:
Etter snart to år med RAS ser vi at mange av punktene må revideres jevnlig, samtidig ser vi at det er
vanskelig å få oppdretterne til å følge alle retningslinjene i RAS. Etter diskusjoner med andre
raseklubber kan det virke som om det å ha et "godkjent" kull for dachshunder, som i at man har fulgt
alle anbefalinger fra NDF og RAS, ikke er så viktig for oppdrettere av dachshunder som en del andre
raser. Hvorfor er noe vi må jobbe mer med, men det er helt klart at det ikke hjelper med all verdens
gode anbefalinger og retningslinjer hvis de ikke følges.
I 2017 avholdes det oppdretterseminar, vi håper alle som har mulighet vil bli med. Det er her
kontakten mellom forbund og oppdrettere er tettest, her har man muligheten til å diskutere med
likesinnede, komme med forslag til hva man synes er viktige saker i avlsarbeidet og ikke minst
kanskje lære noe nytt av foreleserne. SU jobber for å få invitert flest mulig oppdrettere og oppfordrer
alle medlemmene vår til det samme, ta med en bekjent som også har hatt valper eller tenker på det.
Rasen er helt avhengig av oppdretterne og deres arbeid. Hvis vi skal dra i samme retning og stadig
forbedre rasen er det viktig at alle som har hatt kull eller vurderer og ha kull ønsker å være med for å
lære av fagfolk og likesinnede med ulik erfaringsbakgrunn med med samme interesse, nemlig en
allsidig dachshund der RAS er et viktig dokument for enhver oppdretter.
28.02.17
Kjersti Grimstad sign
Kristin Pedersen sign
Frøydis Hardeng sign

Lars Hjelmtvedt
Elisabeth Jangås sign

c) Årsrapport fra Utstillings- og eksteriørdommerutvalget 2016
Utstillings- og eksteriørdommerutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder
Lone H. Hansen
Dommermedlem eksteriør

Lars Hjelmtvedt

Medlem (sekretær)

Cecilie A. Vardvik

Medlem

Åge Solberg
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Mandatbeskrivelse for NDFs utvalg for utstilling- og eksteriørdommere:
Formål: Utvalget er et rådgivende organ og saksbehandler for HS i saker som berører fagområdet,
og skal være et bindeledd mellom klubbene og HS. Utvalget skal samarbeide med, og søke råd hos,
de andre utvalgene ved behov for tverrfaglig kompetanse. Offentlige uttalelser eller informasjon
som vedrører viktige eller prinsipielle spørsmål skal være godkjent av HS.
Utvalget oppnevnes av HS.
Leder oppnevnes av HS, utvalget velger sekretær og ev. øvrige funksjoner. Et medlem bør være
medlem/varamedlem i HS.
Utvalget består av minimum 3 medlemmer. Det er ønskelig at maksimalt 50 prosent av
medlemmene skiftes ut hvert år.
Krav til medlemmers kompetanse/rolle: Utvalget skal helst bestå av en eksteriørdommer
Konkrete oppgaver: Ansvar for søknader for avholdelse av utstillinger, oppfølging av Norske
Dachshundklubbers Forbunds politikk for utstillingsdommere. Planlegge og avholde
eksteriørdommerkonferanse.
Utvalget rapporterer til HS NDF og skal holde HS orientert om viktige saker. Referat sendes HS.
Årsrapport innen 28.2. Innspill til budsjett innen 1. desember.
Møter, deltagelser m.m.
Utstillings- og eksteriørdommerutvalget har i 2016 hatt ett helgemøte i samarbeid med NDF SU,
utover dette har det vært korrespondanse på telefon og mail.

Saker utstillings- og eksteriørdommerutvalget har jobbet med og videresendt til HS i 2016:

•
•
•
•
•

Søknad om ekstra storcert ifm Nordisk Dachshundvinner i 2018
Registering av N CH for gruppe 4.
Høring fra NKK om etablering av Nordiske utstillinger
WCC
Den Italienske Dachshundklubben, samarbeidsavtale.

Arbeidsoppgaver som utvalget har utført i 2016:
• Administrert terminliste utstillinger, bistått LK spørsmål utstilling.
• Sendt forslag dommerliste, hovedsak rasespesialister, samt dommerstatestikker til
utstillingsutvalget i NKK
• DUK (Dommerutdannelseskomiteen i NKK)
• Oversendt elektroniske rasekompendium samt referat fra dommerkonferansen i 2015 til
Dommerforeningens hjemmeside.
• Innføring/oppfølging av KLCH – klubbchampionat
• Jobbet med fagartikler til Dachshunden
Informasjons-/opplysningsarbeid rettet ut mot lokalklubbene:
Oppdatert materiale ift dommerliste og dommerstatestikk (dommerstatistikker over dommere som
har dømt rasen de siste årene på norske utstillinger fordelt på alle hårlag og størrelser)
Oppdatert klubbveileder med relevant stoff
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Følgende godkjente hunder har blitt NDF Klubbchampion i 2016:
Dachshund korthåret:
NORD J(D)CH N SE UCH N J(H) CH N VCH NVV-14-15-16 Finnelia’s Tim
Eier: Heidi og Knut Hals
C.I.B NORD UCH SE JRV-13 SEV-13 NV-15 EURW-15 NORDV-15 Valera’s Penny,
Eier: Anita og Aage Solberg
Kanindachshund korthåret:
C.I.B NORD FI UCH DK JV-12 DKV-12 NORD JV-12 NJV-12 HEV-13 SEV-13 NV-14 NORDV-14 AMSV-14
NORDV-15 SV-15 Minstemann's Online
Eier: Anita og Aage Solberg
Dachshund langhåret:
C.I.B NORD FI UCH N SE VCH DKJV-13 NJV-13 Badamtam's Bentley
Eier: Jan Børre Andreassen
NORD UCH N VCH Ørnbergets O'Molly
Eier: Anne og Christina Bergsengene
N SE DK UCH N SE VCH DKJV-14 Sørils BS Farkas
Eier: Elisabeth G. Olsen
Dvergdachshund langhåret:
N VCH N SE UCH Amarita's Celltic Tinto
Eier: Heidi og Knut Kals
NORD UCH N VCH Amarita's Jadore My Dapple O'boy
Eier: Julianne Olsen

Lone H Hansen

Lars Hjelmtvedt

Åge Solberg

Cecilie A Vardvik

(sign)

(sign)

(sign)

(sign)

d) Årsrapport for jaktutvalget 2016
I starten av året besto utvalget av:
Leder: Torfinn Thommassen
Eddie Moljord
Harald Støyl
Disse tok seg av "drevbiten" i tillegg var Roger Åsheim, og Kjetil Bø i utvalget for å ta seg av
eventuelle saker vedr hi.
Utvalget ved de tre drevfolka, planla, og avholdt drevdommerkonferanse i midten av april.
Etter DHT gikk Kjetil ut, og Steinar Waage kom inn som nytt medlem.
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På høstkanten hadde "drevgjengen" laget ferdig et forslag til et revidert drevprøveregelverk, som ble
sendt ut på høring.
Det kom inn endel negative høringssvar, to med konkrete kommentarer, og resten kun på at
endringene ikke var uthevet.
Torfinn, og Harald trakk seg fra utvalget. Steinar tok over som leder, og Anne Igsi kom inn som nytt
medlem.
Endringene ble uthevet, og forslaget sendt ut på nytt før jul. (utvalget's drevfolk vil se på svarene, og
sette sammen et nytt regelverk på nyåret) Ved utgangen av året ser altså utvalget slik ut:
Leder: Steinar Waage (drev + hi)
Eddie Moljord (drev)
Anne Igsi (drev)
Roger Åsheim (hi)
Steinar Waage
(sign)

Eddie Moljord
(sign)

Roger Åsheim
(sign)

e) Årsrapport for spor og ettersøksutvalget 2016
Spor- og ettersøksutvalget har i 2016 bestått av Øydis Kveta, Roger Åsheim
og Raymond Bråten (leder).
Utvalget har utelukkende behandlet saker pr e-post.
I 2016 har utvalget blant annet sett på:
- forslag til ny prøvefom fra Nord-Vest DHK.
- avklart spørsmål rundt utdanning av instruktører for kurset "ettersøk
videregående".- sammenfattet høringssvar ifbm "Ettersøk elite".
Raymond Bråten

Øydis Kveta

Roger Åsheim

(sign)

(sign)

(sign)

f) Årsrapport for markeds- og medieutvalget 2016
Markeds- og medieutvalget har bestått av Anne-Mette Kirkemo (leder), Raymond Bråten
(medlemsansvarlig), Tale Rosland Waage (web-ansvarlig), Anne Igsi (Dachshunden) og Anne
Bergsengene (sekretær)
Utvalget har hatt 3 møter og behandlet 14 saker. Utover det har medlemmene hatt kontakt på e-post
og telefon.
Utvalget har jobbet videre med layout og innhold i Dachshunden, planlegging og gjennomføring av
markedsaktiviteter, oppgradering av hjemmesiden og kontakt med annonsører og salg av annonser
til Dachshunden. Et relativt ambisiøst mål om annonseinntekter i 2016 ble nådd.
Ny hjemmeside for norskedachshundklubbersforbund.org ble lansert høsten 2016, med oppgradert
layout, tekster og organisering av innhold.
NDF har også fått facebookside som et supplement til hjemmesiden. Siden har ca. 670 følgere.
Medlemmene av markeds- og medieutvalget redigerer siden.
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Camp Villmark: Medlemmer av utvalget rigget og bemannet stand på Camp Villmark på Lillestrøm
31.3 til 3.4.
Nordiske jakt- og fiskedager: Medlemmer av utvalget rigget og bemannet stand på Nordisk
jakthundutstilling på Elverum 13.8.
Dogs4all: Utvalgets medlemmer rigget og bemannet stand på Dogs4all på Lillestrøm 19. - 20. 11.
Vi var i kontakt med NKK v/adm. dir. Trine Hage i forkant for å avklare strategi rundt markedsføring
av hitrening og hijakt. Bakgrunnen var en konflikt der dyrevernere blant annet hadde varslet
demonstrasjoner på Dogs4all. NKK hadde en egen mediestrategi for arrangementet, og satte pris på
at vi tok kontakt. Det var til god hjelp begge veier, og vi konkluderte med at vi ikke skulle gjemme
bort den lovlige aktiviteten vi holder på med, men heller ikke gi oss inn på diskusjoner med evt.
demonstranter. Hele arrangementet forløp rolig og uten konflikter.
Utvalget ønsker å takke Åge Solberg, Inga Engblom og Ole Andreas Haugland fra Follo-Østfold DHK
for god hjelp til rigging og bemanning av stands i 2016.
Ingen klubber har meldt inn ønske om bistand til markedsaktiviteter i lokalklubbene.

Anne-Mette Kirkemo

Raymond Bråten

Tale R. Waage

(sign)

(sign)

(sign)

Anne Igsi
(sign)

Anne Bergsengene
(sign)

g) Bladet Dachshunden
Medlemsbladet har kommet ut med 4 nummer i 2016. Anne Igsi har ansvaret for utformingen, leder
står som ansvarlig utgiver. Marked- og medieutvalget fungert som redaksjonskomité.
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Sak 8. Regnskap.
Vedlegg 1.

Sak 9. Kontingent for 2018 og NDFs andel av kontingenten.
NDF har ikke justert sin andel av kontingenten på mange år.
Hovedmedlem(40) ny kontingent: 290,- (Tidligere pris 270,-)
Familiemedlem(42) ny kontingent: 100,- (Tidligere pris 75,-)
Oppdrettervervet(50) 60,- (Ny kategori i 2017 – tidligere 270,-)
NKKs grunnkontingent er 190,- som kommer i tillegg

Sak 10. Budsjett for 2017.
Vedlegg 1.

Sak 11. Opprettelse og nedleggelse av lokale klubber.
Ingen saker.

Sak 12. Innmeldte saker
a)Fra Helge Wahlstrøm:
Formelt opphør av bokprosjektet.
I flere år har vi hørt at manus er nesten klart for trykking, og for hvert år som går er det færre og
færre medlemmer som har interesse av en slik bok.
Anne Igsi og Wenja Rui gis en godtgjørelse på henholdsvis 25 000,- og 5000,- for arbeid med boka
mot at styret i NDF får råderett over artikler og bilder.
Personer som tidligere har innbetalt penger for annonser eller annet sender krav om refusjon til
styret innen 30.6.2017.
Resten deles likt mellom klubber og Forbund.
Styrets innstilling:
Hovedstyret støtter forslaget.
b) Fra styret i Hedmark DHK:
Styret i Hedmark Dachshundklubb stiller seg skeptisk til opprettelsen av en egen gruppe for kort- og
strihåret Dachshund. Gruppen ble stiftet 11. februar 2017. I henhold til et arbeidsnotat i egen
opprettet gruppe på Facebook, skal dette være en interessegruppe for de som jakter med kort- og
strihåret Dachshund og som vil jobb for å bedre kår for de jagende Dachshundene. Målgruppa er
primært de som bruker Dachshunder på jakt og jaktprøver, alle oppdrettere av jakthunder og alle
som mener jakt- og jaktegenskaper må telle mest når viktige saker for rasen skal behandles.
Videre sies det at gruppa skal være uavhengig, men samarbeide med NDF der det er ønskelig.
Sett i sammenheng med den vedtatte handlingsplanen fra forrige Dachshundting, der et moment i
planen er å skille brukspremieringen for kort- og strihåret Dachshund til drev- eller hipremiering for
oppnåelse av championat og fordi det er de samme personene som i ettertid har startet denne
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gruppa på siden av de 15 regionale dachshundklubbene som allerede eksisterer, øker dette skepsisen
til agendaen for gruppen.
De 15 Dachshundklubbene er satt til å forvalte rasen både eksteriørt, bruks- og sunnhetsmessig og
har samlet seg bak RAS i så henseende, et arbeidsverktøy som NDF forvalter. Så langt det er mulig i
hvert distrikt, ivaretar klubbene spor-, drev- og hikonkurranser og treninger. I nord er drev vanskelig,
om ikke umulig, på grunn av reindrift og i store deler av Hedmark, Akershus og Østfold er drev umulig
på grunn av rovdyrproblematikk. Hi krever både tilrettelegging og utdannet personell, både til
trening og til revehold. Nye retningslinjer er under utarbeidelse for denne grenen og for
godkjennelse av Mattilsynet.
Slik vi ser det, er det de ulike dachshundklubbenes ansvar å ivareta Dachshunden og dens
arbeidsområder i form av komiteer og arbeidsutvalg, treninger, prøver og utstillinger i tillegg til
nødvendige helsekrav. Det er også opp til de ulike Dachshundklubbene hvilke aktiviteter de vil og kan
fokusere på, ut fra de forutsetningene de har lokalt. Det er langt fra alle klubbene som har velvillige
grunneiere, som vil låne ut sine eiendommer til trening av drevhunder og tillatelse fra grunneier er
påkrevet, også til trening. Videre er det ingen ting i veien for at prøver for oppnåelse av championat
kan være på hi- eller drevprøve slik reglene er i dag. Vi anser derfor at en gruppe for to av rasens ni
varianter er å anse som en konkurrerende virksomhet til allerede eksisterende dachshundklubber og
dermed også til NDF. Det bør heller arbeides med å utvikle eksisterende prøveformer slik at de bedre
passer til de små variantene av vår rase.
At de som driver med jakt og jaktprøver synes at jaktegenskaper er viktigst, er forståelig, men hvis
andre faktorer i avlsarbeidet, slik som eksteriør i henhold til rasestandard og helse ikke skal veie like
tungt, mener vi dette vil stride mot RAS, klubbenes og NDFs formålsparagraf. Vi finner det også
urimelig at en liten gruppe personer som kun har interesse for jakt og drevprøver med kort- og
strihåret Dachshund, skal sette standard for hva som er viktigst i norsk Dachshundavl.
NDF er tilknyttet jakthundkomiteen i NKK, er samarbeidende med de nordiske land og ikke minst, en
del av WUT, som ivaretar Dachshunden i henhold til hjemlandets bestemmelser. På bakgrunn av
ovenstående ser vi ikke nødvendigheten av en uavhengig gruppe, med eget styre og egen agenda, så
lenge vi har landsdekkende dachshundklubber og NDF til å ivareta Dachshundrasen i henhold til NKKs
og FCIs reglement.
Vi oversender saken og ber om at Dachshundtinget 2017 vurderer om gruppen er å anse som
konkurrerende virksomhet.
Styrets innstilling:
Hovedstyret har ikke nok informasjon om denne gruppen til å komme med en innstilling på
nåværende tidspunkt.
c) Fra Hovedstyret:
NDF ønsker at ikke godkjente farger blir registrert med "ikke godkjent farge" på stamtavlen og i
Dogweb.
Dette gjelder importer med ikke godkjent farge og norskoppdrettede hunder som NDF rapporterer
inn med ikke godkjent farge.
Dachshunder som rapporteres inn av NDF har muligheten til å fremlegge gentest som viser at
hunden har godkjent farge dersom det hersker tvil om dette. (Ikke godkjente farger f.eks: piebald,
sort, isabella og hvit).
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d)Fra Hovedstyret:
Dele gruppe 6 og 4 på utstilling.
HS foreslår at NDF ber NKK om å følge FCIs praksis med å ha 10 grupper.
Det er kun Norge og Sverige som har ni grupper, pga 6/4 er slått sammen til en, og dette ble det stilt
spørsmål om på årets WUT- møte.
Vi ønsker at Gruppe 4 dømmes som selvstendig gruppe da deltakelsen på utstillinger er stor/økende
blant alle varianter og FCI har bestemt at vi er en egen rasegruppe.
e)Fra Hovedstyret:
Innføring av tittel NCH for gruppe 4
Dette gjelder dachshunder som har oppnådd NUCH eller NJCH.
Krav for hunder som er NUCH:
Det kreves 4 x Excellent1 med CK i championklasse på utstilling for 4 ulike dommere (i regi av NDFs
lokalklubber.)
Tilleggskrav: 1 premie på enten spor-, drev - eller hiprøve.
eller
Krav for hunder som er NJCH:
Det kreves 3 x Cert på jaktprøve drev og/eller hi.
Tilleggskrav: 1 x Excellent på utstilling.
Bakgrunn:
NDF vedtok på DHT i 2015 å innføre tittelen «Klubbchampion». Dette ble gjort gjeldene i NDF i 2016.
Etter fem måneder gjorde HS en enkel analyse, og økningen i antall championer bedømt på utstilling
var på over 50% (Utstillinger i regi av lokalklubber).
NKK har gitt avslag på å innføre en ny tittel som klubbchampion (KLBCH) da de ikke ønsker en ny
tittel i systemet.
Tittelen NCH er en registrert tittel i NKK (retrieverrasene) og må være høyere enn kravene til
championat for øvrig, kan erstatte KLBCH.
f) Fra Hovedstyret:
Sentral registering av skiveprolaps i NKK DogWeb
For å kartlegge forekomsten av skiveprolaps hos dachshund ønsker SU og HS å få registert tilfeller av
prolaps innmeldt til Agria i DogWeb.
NDF vil be om at Agria tar inn i sine forsikringsvilkår at diagnosen skal registreres sentralt i NKK ved
operativ behandling eller avliving på grunn av skiveprolaps. Det ønskes ingen nye krav til hundens
eller slektningers ryggstatus.
Bakgrunn:
Dersom flest mulig av prolapstilfellene som medfører operasjon / avliving blir registrert, vil dette føre
til at:
• ett enkelt tilfelle blir mindre synlig i mengden
• det blir synliggjort at dette er noe som kan ramme alle
• avlslinjer som har mange tilfelle vil kunne identifiseres og tiltak iverksettes
• det blir generelt mer åpenhet om sykdom
• det blir økt oppslutning om RAS og klubbens avlsanbefalinger
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Sak 13. Valg
Valgkomiteens innstilling 2017
Flertallsinnstilling fra Wenja Rui og Torgrim Furuhaug
Nestleder:
Raymond Bråten (gjenvalg)
Styremedlem:
Arild Emilsen (Ny)
Varamedlemmer:
Lone Helle Hansen (gjenvalg)
Kristin Pedersen (gjenvalg)
Mindretallsinnstilling fra Rune Borgersen
Nestleder:
Raymond Bråten (gjenvalg)
Styremedlem:
Arild Emilsen (Ny)
Varamedlemmer:
Bente Fimland Terkelsen (ny)
Blank

Kandidater til styret i Norske Dachshundklubbers Forbund
Nestleder/styremedlem/varamedlem:
Raymond Bråten forslått av:
Vestfold Buskerud Dachshundklubb
Nestleder:
Åge Solberg foreslått av:
Nordland Dachshundklubb, Bergen Hordaland Dachshundklubb, Lene Husby, Lina Sørensen, Rebecca
Sørensen, Anne D.Paulsen, Randi Pettersen, Emilie M. Landmark, Tom Erik Ringstrøm, Ragnar
Eriksen, Anne Lise Claussen, Trons Stillesby og Silje Stillesby.
Forslag til styremedlem/varamedlem:
Arild Emilsen er foreslått av:
Bergen Hordaland Dachshundklubb, Hedmark Dachshundklubb, Åge Solberg, Lene Husby, Lina
Sørensen, Anne D.Paulsen, Randi Pettersen, Emilie M.Landmark, Tom Erik Ringstrøm, Ragnar Eriksen,
Anne Lise Claussen, Trond Stillesby, Silje Stillesby.
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Kristin Pedersen er forslått av:
Bergen Hordaland Dachshundklubb, Nordland Dachshundklubb og Tor Atle Madsen.
Forslag til vara:
Lone Helle Hansen er foreslått av:
Vestfold Buskerud Dachshundklubb, Tor Atle Madsen, Lene Husby, Silje Stillesby, Anne Lise Claussen,
Tron Stillesby, Emilie M. Landsverk, Tom Erik Ringstrøm.
Bente Fimland Terkelsen er foreslått av:
Eddie Moljord.
For valgkomitéen i NDF
Wenja Rui
Leder i valgkomiteen

Rune Borgersen
medlem

Torgrim Furuhaug
medlem

Valg av valgkomité.
Styrets forslag til kandidater.
Et medlem for 3 år og et medlem for 2 år og to varamedlemmer til valgkomiteen:
Rune Borgersen er ikke på valg
Irene Krogstad
Lars Hjelmtvedt
Bjørn G. Pettersen
Kirsten Næss

Sak 16. Fastsettelse av dato for Dachshundtinget 2018
Styrets forslag: 22. april 2018.

Vedlegg 1. Regnskap for 2016
Revisjonsberetning
Budsjett 2017
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