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Sak 2: Årsberetninger
2.1 NDFs årsberetning for kalenderåret 2020
Årsberetningen omfatter kalenderåret 2020 og følger dermed samme periode som
regnskapsåret. Alle statistikker gjelder også for 2020.
2.1.1 Styrets sammensetning i 2020
Fra 1.1.20 fram til ekstraordinært DHT 8. juni 2020 hadde styret følgende
sammensetning:
Leder:
Roger Åsheim til 6. mars
Leder/sekretær
Line Haakonsen
Nestleder/sekretær
Line Haakonsen til 6. mars
Styremedlem
:
Janne Gregersen
Styremedlem:
Bård Oterholt
Styremedlem
Jan Inge Skjerven til 6. juni
Varamedlem:
Johan Gjølberg til 24. mai
Varamedlem:
Tor Stendal til 3. mars
Fra ekstraordinært DHT 8. juni har styret hatt følgende sammensetning:
Leder:
Tor Rynning-Torp
Nestleder:
Line Haakonsen
Styremedlem/sekretær:
Anne Bergsengene
Styremedlem/økonomiansvarlig:
Janne Gregersen til 31. juli 2020
Styremedlem:
Eddie Moljord
Styremedlem/økonomiansvarlig:
Anne-Mette Kirkemo fra 31.juli 2020
Varamedlem:
Anne-Mette Kirkemo til 31. juli 2020

2.1.2 Medlemstall
Pr. 31.12.20 har forbundet 2.497 medlemmer
Klubbmedlem Familiemedlemmer Andre Æresmedlemmer Innbudt Totalt
medlem
2.171
177
149
5
1
2.497
•
•

Æresmedlemmer: Niels Brandstrup, Anne Igsi, Gerda Brandstrup,
Wenja Rui, Bjørn G. Pettersen og Anne Marit Olsen.
Gratismedlemmer (veterinærkontorer og eksteriørdommere) som kun
får Dachshunden er 47.

Medlemsutvikling de siste fem år:
2016
2017
2018
2.228
2.119
2.157

2019
2.324
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2020
2.497

Medlemstallet pr. 31.12. 2020 fordeler seg slik på klubbene:
Antall
Klubb
medlemmer
Vestfold-Buskerud
330
Follo – Østfold
268
Oslo og Omegn
240
Vestland
213
Aust-Agder
175
Glåmdal og Romerike
169
Vest-Agder
158
Trøndelag
155
Telemark
139
Rogaland
129
Hedmark
122
Oppland
116
Nordland
97
Nord-Trøndelag
77
Troms og Finnmark
58
Nord-Vest
51

2.1.3 Styrets virksomhet i perioden 1.januar - 8. juni
Styret har i perioden avholdt 9 ordinære møter, de fleste digitalt. Protokoller er lagt ut
på forbundets hjemmeside.
Saker NDF/HS har arbeidet med:
Nedenfor gis en oversikt over sentrale saker HS har arbeidet med i styreperioden.
For fullstendig oversikt, samt omtale av sakene vises det til protokollene som er
tilgjengelige på forbundets hjemmesider.
Organisasjon
opprettelse av ny klubb
forbundets økonomiforvaltning
NDFs lover
behandle diverse henvendelser fra lokalklubbene vedr. forbundets drift
forslag til representant til NJK
avls- og oppdretterpriser
Drev
dataprogram for drevprøve
vandrepokal drev
søknad om drevdommerutdanning

5

Hi
sak om hitrening med rev
fremtidige hiaktiviteter
Spor
gjennomføring av sporprøver
uttaksregler NM blodspor
Sunnhet og avl
ny avleser på ryggrøntgen
henvendelser fra SU
Utstilling
planlegging av eksteriørdommerkonferanse
Høringssaker
høringssak om avholdelse av prøver
Annet
Utfordringer for lokalklubbenes aktiviteter pga. koronapandemien

Representasjon:
• Roger Åsheim og Line Haakonsen deltok i WUT-møtet i Tromsø 7. februar
• Roger Åsheim representerte NDF i NKKs Jakthundkomité frem til han trakk
seg fra styret.
• Bård Oterholt ble forslått som nytt medlem av Jakthundkomitéen
• Roger Åsheim representerte NDF i Fagkomité hi.
2.1.4 Styrets virksomhet i perioden 8. juni – 31. desember
Møter
Styret har i perioden avholdt 9 ordinære møter. Alle styremøtene har blitt gjennomført
digitalt. Det har også vært avholdt et todagers styreseminar, dette som fysisk møte.
Noen saker er behandlet pr. e-post. Protokoller er lagt ut på forbundets hjemmeside.
Saker NDF/HS har arbeidet med:
Nedenfor gis en oversikt over sentrale saker HS har arbeidet med i styreperioden.
For fullstendig oversikt, samt omtale av sakene vises det til protokollene som er
tilgjengelige på forbundets hjemmesider.
Organisasjon
• forbundets økonomiforvaltning
• styrets arbeidsformer
• utvalgsmandater
• strategi- og handlingsplan
• kontakten med lokalklubbene
• styreerklæring
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• deltakelse på Camp Villmark 2021
• dømming av prøver på annen klubbs geografiske område
Drev
• det nye drevprøvereglementet og IT-løsning
Hi

•
•

fagkomite hi
hitrening med bruk av mekanisk rev

Sunnhet og avl
• avlskriterier
• ryggrøntgen
• system for annonsering av valper på NDFs hjemmesider
Annet
• etablert fast ordning for gavepremie til vinner av NM drev, beste dachs i NM
blodspor, vinner av rasemesterskapet blodspor, beste dachs på
vinnerutstilling.
• kvalitetssikring og oversettelse av rasestandarden
• prosjektsamarbeid med Aninova
• gjennomgang av Dachshunden
• avlspriser
Høringssaker
• fullcertordningen

Representasjon:
• Tor Rynning-Torp overbragte hilsen til NM Blodspor 1.-2. august 2020
og delte ut gavepremie fra NDF til vinneren
• Tor Rynning-Torp, Anne Bergsengene og Eddie Moljord representerte
NDF på NKK/RS 20. mars 2021 (utsatt fra november 2020).
• Tor Rynning-Torp har representert NDF i Jakthunddivisjonen.
• Eddie Moljord ble på bakgrunn av forslag fra NDF oppnevnt av NKK/HS
som medlem av Jakthundkomitéen
• Gunleik Vibeto, Jørgen Idalen, og Vidar Husås har sittet i FK drev
(NKK).
• Tor Rynning-Torp, Kirsten Næss og Ole Andreas Haugland har deltatt
på samarbeidsmøter med NTK.
• HS har avholdt et dialogmøte

Avlyste aktiviteter:
Pga. Covid-19-pandemien har følgende arrangementer ikke vært gjennomført:
• WUT-møte
• Nordisk møte
• NM Drev utsatt til 2021
• Nordisk drev er utsatt til 2021
• Camp Villmark 2020
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• Elverumsutstillingen 2020
• Nordiske jakt- og fiskedager
2.1.5 Utstillinger
Lokalklubbene tilsluttet NDF har avholdt til sammen 22 utstillinger i 2020
Klubb
Aust-Agder
Follo – Østfold
Glåmdal og Romerike
Hedmark
Nordland
Nord-Trøndelag
Nord-Vest
Oppland
Oslo og Omegn
Rogaland
Telemark
Trøndelag
Troms og Finnmark
Vest-Agder
Vestland
Vestfold-Buskerud

Antall
utstillinger
1
2
1
2
2
1
0
1
2
1
2
1
1
3
2

Totalt
Totalt i 2019

Antall hunder
49
121
87
145
55
52
0
70
157
45
180
44
49
129
196

22
23

1.379
1.371*

*Mangler tall fra en klubb

2.1.6 Prøver
NM arrangement:
Prøvegren Klubb

Beste dachshund

Blodspor

Vestfold Buskerud
Dachshundklubb

N SE VCH AGH II AGH III RLI AGII
AGIII NMB-20 Wervest’s Olga (SD)
Eier og fører: Øydis Kveta.
Norgesmester 2020

Drev

UTSATT TIL HØSTEN 2021

Rasemester i blodspor 2020: N SE VCH N SE UCH NORD J(D)CH SE J(D)CH
NV(F)CH Prestbråtan’s A T Nurket (SN) Eier og fører Marianne Sevaldson Nilsen.
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Prøvedeltagelsen har vært som følger (antall dachshunder i parentes):
Klubb

Ord.
drev

Bev. Naturhi Ord.
drev
AK
spor
6
39 (14)
15
37(17)
30
11 (4)

Aust-Agder
10
Follo - Østfold
28
Glåmdal og
25
Romerike
Hedmark
2
41 (23)
Nordland
31 (11)
Nord-Trøndelag
14
5
28 (10)
Nord-Vest
20 (5)
Oppland
7
Oslo og omegn
10 (3)
Rogaland
Telemark
44
53
7 (5)
Troms og Finnmark Trøndelag
26
5
Vest-Agder
34
13
23 (11)
Vestland
14 (6)
Vestfold - Buskerud 41
13
17 (9)
*Inkl. Rasemesterskapet på Igsi **Inkl. NM blodspor

2.1.7 Utmerkelser
Avls og oppdretterpriser 2020
Jaktavlspris i gull
Kokopellis Fox – NO37189/13
Eier: Jon Austein
Jaktavlspris i sølv
Benkemyras ZL Dolores – 11177/08
Eier: Angela Barco Barón/Ole Bjørkheim
Viltsporavlspris i bronse:
Storfoten`s Olympic Star – NO49092/12
Eier: Kristin Pedersen
Lofotdachsen`s Freidige Freja– NO33937/14
Eier: Kristin Pedersen
Absint Av Larhjelm - NO55298/12
Eier: Lars Hjelmtvedt
Amarita's Brown X-Tra Wisky NO56919/13
Eier: Julianne Olsen
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Ord. EK
spor

Bev.
spor

Ferskspor

44 (11)
11(11)
6 (4)*

34 (?)
32(24)
17 (8)

9 (?)
13(10)
5 (3)

5 (5)
30 (12)
12 (6)
8 (4)
16 (6)
51 (14)**

107 (32)
46 (13)
50 (12)
34 (2)
16 (5)
16 (6)
17 (9)
9 (8)
6 (2)
15 (4)
12 (3)
29 (2)
75 (63)

46 (5)
15 (3)
45 (12)
17 (2)
7 (3)
5 (2)
5(3)
6 (4)
2 (0)
10 (4)
5 (1)
(3)
11 (6)

Viltsporavlspris i sølv:
Denderre av Larhjelm - NO36203/14
Eier: Lars Hjelmtvedt
Absint Av Larhjelm - NO55298/12
Eier: Lars Hjelmtvedt
X V Av Larhjelm - NO47934/16
Eier: Lars Hjelmtvedt
Amarita's Brown X-Tra Wisky NO56919/13
Eier: Julianne Olsen

Viltsporavlspris i gull:
X V Av Larhjelm - NO47934/16
Eier: Lars Hjelmtvedt
Amarita's Jadore My Dapple Lily - NO44334/11
Eier: Julianne Olsen
Medlemmer som er tildelt NDFs Blå nål i 2020:
Marianne Sevaldson Nilsen, Oppland Dachshundklubb
Rolf Erik Nilsen, Oppland Dachshundklubb

27. mars 2021

Tor Rynning-Torp
leder

Anne Bergsengene
nestleder

Eddie Moljord
styremedlem

Anne-Mette Kirkemo
styremedlem

2.2 Hiutvalgets årsberetning
Det har vært lite aktivitet på hifronten i 2020 for klubbene, som følge av forbud mot
hold av rev.
Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark
(viltforskriften) kom i 2020, og forbud mot hold av rev, hiprøve og trening på levende
rev i kunsthi ble forbudt.
Hikomiteen i NDF har hatt møter med Norsk Terrier Klubb, Tysk Jaktterrier Klubb og
Norsk Kennel Klub om veien videre med tanke på evt. regelendringer på naturhi og
utprøving av mekanisk rev i kunsthiet.
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Vi har hatt ett møte hvor vi gikk igjennom mandatet for Fagkomité hi og forslag til
handlingsplan og klubbveileder. Vi har foreslått Jan-Inge Skjerven som representant i
fagkomite hi.
Det har også vært arbeidet med forslag til endring i hiprøvereglementet for å tilpasse
dette slik at naturhiprøver kan gjennomføres.
Kirsten Næss (sign)

Ole Andreas Haugland (sign)

Tor Rynning-Torp (sign)

2.3 Sporutvalgets årsberetning
Utvalget har hatt følgende sammensetning:
Janne Gregersen satt som leder av sporutvalget fram til 5. februar 2021. Deretter
overtok Tor Rynning-Torp ledervervet. Øvrige medlemmer har vært: Roger Sjølstad
Willy Rudborg og Ole Andreas Haugland (gikk ut av utvalget i midten av 2020).
Det har vært avholdt et møte. Følgende fire saker har vært behandlet:
Henvendelse fra NDF/HS om viltsporavlspriser og viltoppdretterpriser,
poenggrenser for EK-spor
HS hadde bedt sporutvalget om å se på og gi en tilbakemelding på poenggrenser for
EK-sporet samt tilleggspoeng for blodsporchampionat og viltsporchampionat.
Utvalget mente at det er kun resultater fra EK-sporet som bør være tellende. Utvalget
foreslo for HS at diskusjonen tas opp med lokalklubbene.
Mandatet for sporutvalget
HS inviterte Sporutvalget til å gå gjennom eget mandat og foreslå evt. endringer.
Saken ble behandlet, og Sporutvalgets anbefalinger er oversendt HS.
Utkast til handlingsplan for NDF
Sporutvalget behandlet utkast fra HS om ny handlingsplan for NDF, og sendt
tilbakemelding til HS.
Klubbveileder
På bakgrunn av at HS ønsker en gjennomgang av klubbveilederen til NDF har
Sporutvalget spilt inn synspunkter til HS.
Tor Rynning-Torp (sign)

Roger Sjølstad (sign)

2.4 Drevutvalgets årsberetning
Utvalget har bestått av:
Bård Oterholt (leder)
Anne Mette Kirkemo
Anne Marit Olsen
Torgrim Furuhaug
Ole Jonny Estenstad
Drevutvalget har samlet inn og laget en samordning av datoer der klubber arrangerer
ordinære drevprøver, etter ønske fra flere klubber. Slik at nærliggende klubber ikke
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arrangerer prøver i samme tidsrom. Vi skulle brukt mye av tiden vår på det nye DW
arra programmet, men det har ikke kommet i gang igjen hos NKK. Vi håper det skjer
noe der snart.
Bård Oterholt (sign)

Anne Mette Kirkemo (sign)

Anne Marit Olsen (sign)

Torgrim Furuhaug (sign) Ole Jonny Estenstad (sign)

2.5 Utstillings- og eksteriørdommerutvalgets årsberetning
Utstillingsutvalget har i 2020 bestått av Leder Cecilie Vardvik frem til 12.10.20, Lars
Hjelmtvedt frem til 12.10.20, Lone H Hansen frem til 09.06.20 og Line Haakonsen
(HS representant).
Utstillingsutvalget har i 2020 behandlet saker på mail og har ikke hatt fysiske møter.
Innkomne saker er blitt behandlet fortløpende.
Utstillingsutvalget har behandlet innkomne søknader om utstillinger for 2021 og
koordinert terminliste for utstillinger i tråd med gjeldende praksis, da Covid- 19
situasjonen gjorde at mange utstillinger ble avlyst, byttet dato og den økonomiske
situasjonen i NKK gjorde at alle kunne arrangere utstillinger når som helst da
samfunnet åpnet opp gjorde at utvalget i 2020 ikke hadde oversikt over arrangører.
Irene Krogstad var NDFs representant på dommerkonferansen arrangert i Sverige
22.02.20.
Utvalget jobbet første halvdel av 2020 med Eksteriørdommerkonferansen, frem til
flesteparten gikk ut av utvalget.
Forarbeid: Kompendium under planlegging etter svensk modell, forhånds invitasjon
ble sendt dommerne, søknad med budsjett ble sendt NKK, lokaler ble booket.
På bakgrunn av stort «trykk» på dommerne som måtte være norske, manglende
godkjenning fra NKK på tilskudd til konferansen og Covid- 19 situasjonen i samfunnet
ble konferansen «lagt på is» høsten 2020.
Utvalget har gitt høringsuttalelse vedrørende Fullcertordningen til HS i juni.
Utvalget har besvart noen henvendelser fra lokalklubber om tolkning av
regelverket/anbefalingene fra NKK i forbindelse med Covid-19 situasjonen om
praktisk gjennomføring.
På vegne av Utstillingsutvalget 2020
Lars Hjelmtvedt (sign)

Cecilie Vardvik (sign)

2.6 Sunnhetsutvalgets årsberetning
Sunnhetsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder: Bente Fimland Therkelsen
12

Medlem: Julianne Olsen (til 14 januar)
Medlem: Gro Sætersmoen
Medlem: Per Eddie Moljord (HS)
Møter, deltagelser m.m:
Sunnhetsutvalget (SU) har grunnet korona i 2020 tatt opp saker via
korrespondanse på telefon, mail og zoom. Utvalget har pr. 28.02.2021 hatt ni
møter via zoom, samt et møte med HS og utvalget har vært representert på et
møte med HS og Biotail.

Økonomi
Sunnhetsutvalgets utgifter fremgår av NDFs regnskap. Dvs.: kr 0.-, lisens til ZOOM
er lånt av Vestfold og Buskerud Dachshundklubb vederlagsfritt.
Sunnhetsutvalget har levert innen frist estimert budsjett for perioden 2021 og frem til
dachshund tinget 2022. I dette budsjett forslaget ligger oppdretterkonferanse på
55.000,- , forslaget baserer seg på et fysisk gjennomført seminar med prisøkning
på overnatting og forelesere som evt. koster mer, men det er en uforutsigbar utgift.
Da sittende SU ikke har oversikt over hva tidligere SU har lagt til grunn i tidligere
budsjetter har vi valg å legge oss på det samme, med utgangspunkt i en normal
tilstand.
Saker behandlet/gjennomført i 2020:
•
•

SU sitt mandat, er enda ikke ferdig utredet
Oppdretterseminar

SU har bedt medlemmene via Dachshunden om å komme med innspill til
oppdretterseminar, ingen forslag er sendt inn.
•
•

Artikler om helse og oppdrett i medlemsbladet.
Biotail

Biotail; prosjektet er styrt av HS, men har vært oppe i SU, vi stiller oss positive til
dette prosjektet og oppfordrer så mange som mulig til å registrere sine hunder der.
•

Tema ryggrøngten
Oppslutningen om ryggrøngten oppfattes ganske laber. HS har bedt SU om komme
med kommentarer til forslag som kom opp på møte HS og lokalklubbene hadde i
august, og hvordan på best mulig måte angripe dette. Ref møte referat HS
08.09.2020.
SU har hatt dette på agendaen og diskutert det på møtene siden, men har ikke klart
å komme med noen konkrete forslag.
•

Ny utforming av skjema valpeannonser og hannhund annonser web
siden. Behandle endringsforslag til tekst NDF`s Avlskriterier og
Avlsanbefalninger.
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SU har gitt HS tilbakemelding at selve skjemaene for innsendelse av valp og
hannhund annonsering bør ha like anbefalinger og kriterier og at skjemaene som
eksisterer i dag er helt ok, det er selve prosessen i innsendelsen som kan
oppfattes problemfylt, dette fordi nettsiden ikke er optimal. SU har gitt HS innspill
om å se på andre måter å annonsere på for å nå ut til flere oppdrettere da det ser
ut til at valpeannonsering og avlsformidling foregår mye via sosiale medier.
HS har i mail 22.02.2021 til SU informert om at det foreligger et forslag klart ifra
Markeds og Media om egen FB side.
Antall registrerte hunder:
Varianter

Registrerte
kull
Dachshund Korthåret
30
Dachshund Langhåret
29
Dachshund Strihåret
53
Dvergdachshund korthår
10
Kanindachshund korthår
2
Dvergdachshund langhåret 58
Kanindachshund langhåret 12
Dvergdachshund strihåret 7
Kanindachshund strihåret 1

Antall
valper
175
146
292
42
9
213
46
26
4

Importer
11
6
6
3
8
1
2
2

ANTALL INDIVIDER BRUKT I AVL PÅ KULL REGISTRERT I 2020 :
Antall øyelyst og ryggrøntget.
Varianter

Antall
øyelyste
Dachshund Korthåret
15
Dachshund Langhåret
33
Dachshund Strihåret
26
Dvergdachshund korthår
16
Kanindachshund korthår
4
Dvergdachshund langhåret 43
Kanindachshund langhåret 18
Dvergdachshund strihåret 6
Kanindachshund strihåret 0

Antall med
anmerkning
2 (PMM)
2
7
4
2
9
2
0

Antall med
diagnose
0
0
0
0
0
0
0
0

Ryggrøntgen
SU venter på statistikk over ryggrøntgede hunder fra NKK.
Matadorliste
Uttrekk ifra NKK har dessverre ikke vært mulig pga. arbeidsmengde og
kapasitet grunnet Covid-19
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HD røntgen: En korthåret dverg, diagnose: Fri
Tre dachshund langhår, diagnose: Fri
En dvergdachshund langhår, diagnose: Fri
Henvendelser ifra medlemmer til SU:
• Spørsmål om hjelp til å tolke de nye krysningsforbudene, henvist til info ifra
NKK
• Spørsmål om hjelp til å tolke ny standard ang mål på rasene,
henvist til utstillingsutvalget
• Spørsmål om vanlige valpepriser på dachshund.
Vi har mottatt fire forespørsler om valg av hann til avl
Dachshund Korthår
1
Dachshund Strihåret
2
Dvergdachshund Langhåret 1
Henvendelser til valpeformidling
Det er mange henvendelser vedrørende kjøp av valp, gjelder stort sett alle
variantene, men langhåret dverg er det flest som ønsker. Det er også økende
etterspørsel etter farge og mønster varianter. 2020 har vært preget av Covid-19 og
derfor har også flere mer tid som igjen fører til ønske om valp, oppdrettere virker å
ha lange valpelister så averteringen på NDF sine sider er og har vært heller
minimal.
Korthår standard har vært den største utfordringen å formidle, da det her virker som det
eregne grupper utenom NDF som har oversikt både på avl og valpe formidling.
Voksne hunder til omplassering etterspørres også, men er ikke lett å etterkomme.
Kort oppsummert:
SU har i mail sendt HS 31.12.2020 gitt en tilbakemelding på hvordan de har
opplevd samlet 2020. Fire helt nye medlemmer i SU som startet med blanke ark,
vi brukte første tiden på å få en oversikt over hvilke oppgaver som lå foran oss.
Covid-19 har satt både begrensninger og bidratt til nytenkning hva
møtevirksomhet og arrangementer angår. Stor utskiftning av medlemmene i HS,
mange saker som skal opp på bordet i tillegg til en lang og tidkrevende prosess
rundt mandat arbeidet som forhåpentligvis snart er i mål og at 2021 har et klart
mandat sunnhetsutvalget kan jobbe etter.

28.02.2021
Bente Fimland Therkelsen (sign)

Eddie Moljord (sign)

Gro Sætermoen (sign)

Julianne Olsen (sign)
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2.7 Marked-og mediautvalgets årsberetning:
Markeds- og medieutvalget har bestått av Raymond Bråten (leder og
medlemsansvarlig), Anne-Mette Kirkemo, Birgit Fostervold (web-ansvarlig), Anne Igsi
(Dachshunden) og Anne Bergsengene.
Utvalget har hatt ett møte i 2020. Utover det har medlemmene hatt jevnlig kontakt på
e-post og telefon.
Utvalget har jobbet med innhold i Dachshunden og planlegging av markedsaktiviteter
i starten av året, men siden både Camp Villmark og Nordiske jakt- og fiskedager ble
avlyst, så ble dette lagt på is.
Utvalget har hatt kontakt med annonsører, salg av annonser til Dachshunden og
oppdatering av hjemmesiden, blant annet med terminliste for utstillinger og for
drevprøver som igjen er på plass på NDFs side.
Hjemmesiden: Nettsidene ligger som i fjor på publiseringsløsningen WordPress, og
med responsivt oppsett tilpasser nettstedet seg automatisk enheten det besøkes fra:
mobil, nettbrett, desktop. 67 prosent nå leser sidene via mobil, mot rundt 75 prosent i
fjor. En sannsynlig forklaring på den relative økningen av desktopvisning er
hjemmekontortilværelsen mange har levd med det siste året.
Statistikken viser videre at drøyt 60 % av ankomsten til sidene er etter søketreff
på Google. Direkte inntasting av nettadressen står for rundt 20 prosent, mens
Facebook-lenker står for knappe 15 prosent. Resten av trafikken kommer i hovedsak
fra andre søkemotorer og lokalklubbenes sider.
De klart hyppigste søkefrasene og landingssidene handler om kjøp av valp —
dette er uendret fra 2019, men antallet sidevisninger som omhandler valp har mer
enn doblet seg fra drøyt 21000 til hele 50700. Siden som viser terminliste for
utstillinger ramlet fra femte best besøkte i 2019 til 10. plass på trefflisten i 2020,
sannsynligvis fordi de fleste utstillinger etter hvert ble avlyst. Alle sidetreff forøvrig
handler om valp eller generell informasjon om dachshunden.
Generelt skjedde en besøksøkning på rundt 25 % sammenlignet med året før,
herunder en beskjeden økning av forsidevisninger men der sider som omhandler
valp enkeltvis hadde en visningsøkning på inntil 160 %.
I 2020 var det én distinkt besøkstopp ved dato for uttaket til NM drev. I tillegg var det
økt trafikk i juni da referat fra DHT ble lagt ut, samt i desember da terminlista for
drevprøver 2021 ble publisert.
Besøkstallet ligger jevnt på 100+ oppslag pr. dag, noe som er en økning fra
fjorårets 50–100. Skjemaer på siden gjør det mulig for medlemmer å annonsere sine
champions, valpekull, kenneler og avlshunder.
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Facebooksiden til NDF brukes som et supplement til hjemmesiden. Siden ble etter
vedtak av HS i juni, åpnet for kommentarer fra besøkende.
Siden har pr 10.02.20 1.525 følgere, det er 170 mer enn på samme tid i fjor.
Medlemmene av markeds- og medieutvalget redigerer siden.
Ny brosjyre: Utvalget har laget en ny informasjonsfolder som erstatter «Den lille
allrounder». Brosjyren er delt ut til klubber og andre som har bedt om den, men siden
det ikke ble avholdt noen stands så har den ikke nådd ut til de store masser. Utvalget
skal oppdatere brosyren, bestille et nytt opplag og legge den på nettsiden.
NM drev: Websiden som ble laget på oppdrag fra Trøndelag DHK i 2018, og som ble
brukt før og under NM drev i Aust-Agder i 2019, ble også lansert i 2020, med
presentasjon av arrangementet, deltakere og sponsorer. Planen var å bruke siden
under arrangementet som de to foregående år, men på grunn av koronapandemien
ble NM utsatt til høsten 2021. Siden hadde likevel godt besøk etter at den ble lansert.
Bladet Dachshunden: Medlemsbladet har kommet ut med 4 nummer i 2020.
Salg av annonser er vanskelig, da interessen for å annonsere i medlemsblader er
dalende. Vi kontakter aktivt aktuelle annonsører, og gir tilbud på annonsering, og har
registrert en gledelig økning så langt i 2021.
Anne Igsi er redaktør og har ansvaret for utformingen av bladet, forbundets leder står
som ansvarlig redaktør. Markeds- og medieutvalget er redaksjonskomité.

Anne-Mette Kirkemo (sign)
Raymond Bråten (sign)
Birgit Fostervold (sign)
Anne Igsi (sign)
Anne Bergsengene (sign)
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Sak 3: Regnskap og revisjonsberetning

Resultatregnskap
NORSKE DACHSHUNDKLUBBERS FORBUND

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2020

2019

Annen driftsinntekt

661 685

645 903

MVA-Kompensasjon
Sum driftsinntekter

54 995
716 680

34 894
680 797

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

598 291
598 291

531 729
531 729

118 389

149 068

3 850

5 561

12
3 838

0
5 561

122 227

154 629

122 227
122 227

154 629
154 629

2

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Årsresultat
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

1
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Balanse
NORSKE DACHSHUNDKLUBBERS FORBUND
Eiendeler

Note

2020

2019

2 000

4 000

54 995
56 995

0
4 000

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.

862 406
862 406

823 029
823 029

Sum omløpsmidler

919 401

827 029

Sum eiendeler

919 401

827 029

70 474

125 474

776 632
847 106

599 405
724 879

847 106

724 879

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Klubbrefusjon

57 295
15 000

0
75 000

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

0
72 295

27 150
102 150

Sum gjeld

72 295

102 150

919 401

827 029

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Jubileumsfond
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

1

Sum egenkapital
Gjeld

Sum egenkapital og gjeld

27. mars 2020

Tor Rynning-Torp
leder

Anne Bergsengene
nestleder

Eddie Moljord
styremedlem

Anne-Mette Kirkemo
styremedlem
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Noter til regnskapet 2020
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for
små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.
Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater.
Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve
skjønn.
Inntekter
Norske Dachshundklubbers Forbunds inntekter kommer hovedsaklig fra
medlemskontingenter overført fra Norsk Kennelklubb. Får også noen inntekter fra
salg av annonsen i Dachshundbladet.
Overføringer fra NKK inntektsføres etter hvert som de er betalt.
NDF har tre typer medlemskap. Hovedmedlemskap, Hustandmedlemskap og
Støttemedlemskap. I 2020 har NDF mottatt 658 685 kr i kontingenter.
NDF er som en frivillig organisasjon berettiget for kompensasjon av inngående
merverdiavgift fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet tilknyttet den frivillige og ikkefortjenestebaserte delen av organisasjonen. For 2020 er denne kompensasjonen
estimert til 54 995 kr.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling
innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett
år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag
for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle
vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer
en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Valuta
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets
slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta
føres som salgsinntekter og varekostnad.
Note 1 Egenkapital

Jubileumsfond

Annen egenkapital

Sum egenkapital

Pr. 01.01

125 474 kr

599 405 kr

724 879 kr

Utbetalt jubileumstilskudd
Årets resultat
Pr 31.12

-55 000 kr

55 000 kr
122 227 kr
776 632 kr

0
122 227 kr
847 106 kr

70 474 kr
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Note 2 Spesifikasjon av driftskostnader etter art
2020
218 791 kr
50 528 kr
88 832 kr
71 474 kr
39 185 kr
69 482 kr
55 000 kr
5 000 kr
598 291 kr

Dachshundblad
Regnskap og revisjon
Styremøter og andre møter
WUT - møte og kontingent
Gaver og andre arrangementer
Kontorhold
Jubileumstilskudd
Oppstarttilskudd
Sum driftskostnader

2019
177 339 kr
19 500 kr
124 231 kr
11 972 kr
120 907 kr
77 780 kr
0
0
531 729 kr

I 2020 er det utbetalt 13 500 kr i styregodtgjørelse. Det er utbetalt 54 000 kr i honorar
for utarbeidelse av Dachshundbladet.
Det ble utbetalt 5 000 kr i tilskudd til klubber for lokal feiring av NDFs 60 års jubileum.
Tilskudd er utbetalt til klubber som har søkt om tilskudd. 11 klubber har søkt om
tilskudd. Troms- Finnmark DHK ble opprettet i 2020 og var av den grunn til berettiget
for jubileumstilskudd.
Troms-Finnmark DHK har mottatt et oppstartstilskudd på 5 000 kr. Revisjonshonorar
betalt i 2020 er 2 000 kr.

--REVISORS BERETNING

---

Sak 4: Fastsettelse av kontingent og NDFs andel av
kontingenten
Ingen saker
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Sak 5: Budsjettforslag 2021
Norske Dachshundklubbers
forbund
Budsjett
2019

Budsjett
2020

DRIFTSINNTEKTER
Kontingent
Tilskudd fra NKK
MVA kompensasjon
Annonseinntekter
Salg av artikler

570000
0
28000
15000
2000

650000
0
0
10000
0

650000
0
30000
15000
5000

Sum driftsinntekter

615000

660000

700000

0
170000
54000
2000
20000
50000
40000
30000
15000
11000
10000
0
25000
20000
5000

50000
180000
54000
2000
50000
40000
15000
10000
15000
21000
0
10000
0
0
5000

0
180000
54000
2000
45000
25000
5000
20000
15000
15000
10000
10000
50000
20000
5000

0
0
0
8000
8000
25000
3000
3000
0
4000
4000
12000
12000

0
0
0
5000
5000
0
5000
5000
5000
2000
5000
16000
5000

15000
40000
40000
5000
10000
0
5000
5000
5000
2000
5000
15000
10000

DRIFTSKOSTNADER
Tilskudd til NKK
Dachshunden
Dachshunden kontor og layout
Medlemsservice
Regnskap og revisjon
Styremøter
DHT
Andre møter og reiser
Styregodtgjørelse, drift, diverse
WUT kontingent og møtedeltagelse
Nordisk møte
NM Blodspor
NM Drev
Nordisk Drev
Ungdomsleir Hedmark
Støtte til eksteriørdommerutdanning
for ungdom
Dommerkonferanser
Oppdretterseminar
Sunnhetsutvalget
Ryggprogrammet
RAS
Utstillingsutvalget
Drevutvalget
Hiutvalget
Jakthundutvalg NKK
Markeds- og medieutvalget
Webansvarlig/hjemmeside
Markedsaktiviteter
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Budsjett Noter
2021

1

2

Salgsartikler
Gaver/premier/avlspremier
Uforutsette, ikke vedtatte utlegg
Oppstarttilskudd til TFDHK
Jubileumstilskudd 2020
Bank og kortgebyrer

0
30000

0
25000
70000
5000
75000
4000

15000
25000
0
0
0
4000

Sum driftskostnader

561000

684000

657000

Driftsresultat
Renteinntekter

54000
4000

-24000
5000

43000
5000

Resultat

58000

-19000

48000

60000

45000

Overført til klubbrefusjon
Overført til annen egenkapital

1) To NM
2) NKK-komiteene Jakthundkomitéen, NKKs fagkomitéer for drev og hi,
Kompetansegruppe ettersøk, Jakthunddivisjonen.
---

Sak 6: Opprettelse eller nedleggelse av lokale klubber

Sak 7: Innmeldte saker
7.1 Fra Oslo og Omegn Dachshundklubb: Kvalitetssikring av viktige
arrangementer for dachshundvariantene.
Forslag om å «frede» enkelt arrangementer som har stor betydning for rasen vår, og
økonomien i lokalklubben. Når et slikt stort arrangement blir avholdt vil det i sin
helhet bli avholdt alene og andre lokalklubber kan ikke avholde arrangement den
samme helgen.
Begrunnelse: I den senere tiden har det dessverre flere ganger krasjet for noen
arrangementer lokalklubbene imellom. Det er viktig for lokalklubber å kunne
samarbeide om store arrangementer som fremhever vår rase og ikke minst for
økonomien i klubbene. Vi har noen store arrangementer i Norge som for eksempel
NM drev, NM blodspor, Sommerleir og ikke minst Nordisk utstilling for dachshunder,
Elleville dachshunddager og Dachshundtinget. Hver enkelt lokalklubb vil tjene på om
vi opprettholder disse arrangementene hver for seg.
Hovedstyrets innstilling: Saken avvises. HS mener tanken er god, og at det er
opplagt at det må legges til rette for færrest mulig kollisjoner mellom arrangement.
Dette er likevel ikke en sak for Dachshundtinget, men kan tas opp på et dialogmøte.
23

7.2 Fra Oslo og Omegn Dachshundklubb: Oslo og Omegn Dachshundklubb
peker på at det er et stort behov for å avholde dommerkonferanse, og ønsker at
Dachshundtinget vedtar at det skal gjennomføres dommerkonferanse snarest mulig.
Begrunnelse: Ifølge handlingsplanen utarbeidet og vedtatt på DHT 2016 skulle det
avholdes en dommerkonferanse i 2018, dette skjedde ikke. Dommerkonferanse ble
sist avholdt på Grorud i 2015.
Hovedstyrets innstilling: Saken avvises. Dommerkonferanse var planlagt i 2020,
men måtte avlyses på grunn av pandemien. HS har vedtatt at dommerkonferanse
skal arrangeres så snart det er mulig, enten digitalt eller ved fysisk frammøte. Jevnlig
dommerkonferanse forankres i handlingsplanen som skal vedtas på Dachshundtinget
2021, og det er ikke behov for noe vedtak utover det.

7.3 Fra Oslo og Omegn Dachshundklubb: Ungdomssatsing.
Oslo og Omegn Dachshundklubb ønsker at det skal settes av penger hvert år for tre
ungdommer som ønsker å utdanne seg i NKK-systemet.
Hovedstyrets innstilling: HS støtter forslaget. Saken tas opp på dialogmøtet i
forkant av Dachshundtinget, og dersom et flertall av klubbene støtter forslaget vil det
bli innarbeidet i budsjettet for 2021. HS kommer tilbake med tilskuddets størrelse når
kostnadsbildet er avklart. HS pålegges å følge opp vedtaket i budsjett 2022 og 2023.

7.4 Fra Oslo og Omegn Dachshundklubb: Forslag om karenstid for saker
behandlet av Dachshundtinget.
I et RS-vedtak 2001 ble det vedtatt en karenstid på 3 år for tidligere
nedstemte/stemte forslag, dette bør inn i våre lover.
Hovedstyrets innstilling: Det foreligger ikke forslag til lovparagraf eller lovtekst.
Dachshundtinget bes om å ta stilling til om det skal jobbes videre med forslaget.
Dersom det er flertall for at dette skal innarbeides i lovverket, legges lovforslag fram
for Dachshundtinget 2022.

7.5 Fra Vestland Dachshundklubb: Fordelingsnøkkel på tilskudd til LK.
Vestland Dachshundklubb foreslår at NDF vedtar en fast fordelingsnøkkel for
økonomisk tilskudd til lokalklubbene, gjeldende for jubileer eller andre
sammenhenger der NDF ser at det er tjenlig. Alle økonomiske bidrag fra NDF til LK
må basere seg på tildeling pr medlem.
Begrunnelse: I forbindelse med jubileet i 2020 har vi fått beskjed om at alle LK kan
søke om 5. 000 kr, dette fremstår som noe skjevt fordelt med tanke på at klubbene
varierer i størrelse fra under 50 medlemmer til over 300 medlemmer.
Hovedprinsippet må være en rettferdig fordeling der hver LK får tilskudd pr medlem
slik at man faktisk har råd til å la det komme alle medlemmene til gode.
Hovedstyrets innstilling: HS støtter ikke forslaget. HS ønsker et system der også
de små klubbene skal ha råd til å arrangere ting for sine medlemmer. En
foredragsholder koster like mye på Nord-Vestlandet som i Oslo, og det er også de
største klubbene i sentrale strøk som har flest deltakere og størst inntjening på sine
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terminfestede arrangement. HS utarbeider forslag til fordelingsnøkkel for andel av
medlemskontingent og tilskudd til arrangement, og sender dette på høring til
klubbene.

7.6 Fra Follo Østfold Dachshundklubb. Forslag om endring av stemmerett.
Follo Østfold DHK ønsker at Hovedstyret utreder mulighet til at DHT-representantene
har stemmerett ved at hvert enkeltmedlemskap i lokalklubbene gir en stemme og
beregnes etter antall enkeltmedlemskap per 31. desember året før Dachshundtinget.
NDFs hovedstyre må finne hensiktsmessig antall stemmer pr stemmepost, samt hvor
mange representanter til DHT hver stemmepost gir, sett hen til Lokalklubbens
medlemsmasse. Det bes om at HS utreder overstående, og sendes saken på høring
i Lokalklubbene, før forslag om endring i § 3-2 fremlegges på DHT 2022.
Begrunnelse: Endringen ønskes for at DHT delegatene i større grad skal
representere lokalklubbens syn og størrelse, og lokalklubbenes medlemmer gis
mulighet til å påvirke sine valgte DHT-representanter før, under og etter vedtak.
Hovedstyrets innstilling: Hovedstyret støtter forslaget.

7.7 Fra Troms og Finnmark Dachshundklubb: NDF tillater rase- og
hundeklubber tilknyttet NKK å avholde utstillinger med dachshundrasene i
distrikter der avstandene gjør det vanskelig for dachshundeiere å delta på
utstillinger i regi av dachshundklubbene.
Troms og Finnmark DHK ser med bekymring på utviklingen med hensyn til antall
utstillinger i distriktene. NDF har en overordnet strategi om et visst antall utstillinger
på hver lokalklubb. Denne mener vi må endres da den får mange uheldige
konsekvenser for utbredelse av våre raser. Troms og Finnmark Dachshundklubb
forventer at NDF endrer sin strategi/policy for utstillinger og åpner opp for at flere
klubber i nord og ellers i distriktene også får ha dachshundrasene med på sine
utstillinger. Rasens utbredelse vil nyte godt av at eiere i distriktene får anledning til å
vise og stille hunder på lik linje med våre venner i mer sentrale deler av landet.
Begrunnelse:
1. Det er vanskelig å få nye hundeeiere til å kjøre 200 mil en helg før de er ”bitt av
utstillingsbasillen”. Derfor må det være mulig å få vist hundene på de utstillingene
som arrangeres i nærheten. Der møter de folk de kanskje kjenner og blir lett kjent
med nye.
2. Hunder blir vist til få dommere over tid, noe som ikke gir god nok vurdering av
avlshunder og avkom. Dette kan eiere med gi unge hunder i utvikling et feil bilde av
hunden og dens potensiale.
3. Stor forskjell i mulighet til å få vurdert sine hunder, er en forskjell som gir ulikhet
innad mellom forbundets medlemmer.
4. I dagens situasjon slår det ekstra sterkt ut ved at mange utstillinger avlyses pga.
Covid-19. Av samme grunn kan man ikke kan reise med fly eller annet offentlig
transportmiddel hvor man ønsker og når man ønsker.
Hovedstyrets innstilling: Saken oversendes HS for nærmere utredning av
konsekvensene av forslaget. Saken sendes på høring til lokalklubbene.
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7.8 Fra Vestfold – Buskerud Dachshundklubb: Lovendring.
VestBusk foreslår følgende endring i forbundets lover: I § 3-2 Møte og
stemmerett, siste setning står det at Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller
ved fullmakt. Vi foreslår at bestemmelsen etterfølges med følgende tillegg: Både
fysisk og digital deltakelse i forbundets møtevirksomhet regnes som personlig
fremmøte.
Begrunnelse: I forbindelse med Covid-19-epidemien har det vært en diskusjon bl.a.
innenfor dachshundmiljøet om møter avholdt digitalt kan regnes som personlig
fremmøte. DHT 2020 ble avholdt elektronisk, og møtet ble godkjent. Lovene var
skrevet i en tid før det var et nasjonalt behov for å tenke alternative møteformer. Nå
er vi i en slik situasjon og vil være det inntil videre. NKK skal avholde sitt
representantskapsmøte digitalt. I samtale med NKKs sekretariat fremkommer det at
det er ønskelig med en slik presisering.
Hovedstyrets innstilling: Hovedstyret støtter forslaget.

7.9 Fra hovedstyret: Vedtak om krysningsforbud gjort på Dachshundtinget
2019.
Til Dachshundtinget 2020 kom det forslag fra Trøndelag Dachshundklubb, Telemark
Dachshundklubb og Oslo og Omegn Dachshundklubb om å oppheve
Dachshundtingets vedtak i sak 12.3, 12.4 og 12.5 i møte 28. april 2019. Bakgrunnen
for at sakene ble fremmet er todelt.
a) Formell feil ved behandling på DHT 2019. Ordlyden i saken ble under møtet
endret i en slik grad at saken endret karakter og vedtaket ikke har vært mulig å
forutse ved gjennomgang av sakspapirene. Alle saker som DHT skal behandle skal
være utsendt på forhånd.
b) NKKs sunnhetsutvalg har i vedtak 7.11 avvist forslagene fra NDF om forbud mot
krysning av standard med dverg, kanin med dverg og langhår med korthår. De vil
heller ikke fraråde krysning av korthår og strihår dersom en DNA-test på korthåren
kan bekrefte at den ikke bærer gen for langhår.
Begrunnelsen for NKKs avslag er at de mener at å stramme inn regler for krysning
mellom varianter som har vært tillatt å krysse gjennom svært mange år, vil være i
strid med faglige anbefalinger og generelle tendenser i den kynologiske verden.
Vedtaket fra NKKs sunnhetsutvalg ble opprettholdt og presisert 25. februar 2020 av
nyoppnevnt leder av NKKs Sunnhetsutvalg, Astrid Indrebø (veterinær ph.d. og
avtroppende spesialrådgiver i NKK). Vedtakene fra Dachshundtinget vil derfor ikke
bli fulgt opp med registreringsforbud, og NDF vil i liten grad kunne bruke sanksjoner
mot dem som velger å følge NKKs faglige anbefalinger framfor NDFs forbud.
Kombinasjonen langhår og strihår anbefales ikke av NKK, det samme gjelder
krysning av rød med merle, men avkom etter slike kombinasjoner kan registreres
uten avlssperre dersom det foreligger DNA-test. Sunnhetsutvalget i NKK anbefaler
ikke paring mellom kanindachshund og standard dachshund.
Hovedstyrets innstilling: HS ønsker ikke at NDF skal ha regler som strider imot
NKKs faglige anbefalinger og at eventuelle brudd på reglene ikke kan få reelle
konsekvenser. Vedtaket om krysningsforbud på Dachshundtinget 2019
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oppheves, og erstattes av avlskriterier basert på faglige råd fra NKKs
sunnhetsutvalg:
• Merle skal ikke pares med merle.
• Paring av merle med rød: Røde valper vil bli registrert med avlssperre
dersom de ikke ut fra fargen kan registreres som rød/merle. Ønsker oppdretter
å registrere de røde valpene uten avlssperre, må de DNA-testes før
registrering. Avlssperren kan også oppheves i ettertid dersom hunden DNAtestes for merle på et senere tidspunkt. En forutsetning er at resultatet av
DNA-testen registreres i DogWeb.
• Paring mellom strihåret og langhåret dachshund skal ikke foretas;
eventuelle valper etter slik kombinasjon vil registreres med avlssperre.
• Paring mellom strihår og korthår kan kun foretas dersom det foreligger en
godkjent DNA-test som viser at den korthårede hunden ikke bærer gen for
langhår. Ved brudd på dette kravet vil de strihårede valpene registreres med
avlssperre; avlssperren kan kun oppheves dersom en godkjent DNA-test viser
at de ikke bærer gen for langhår.
• Paring mellom kanindachshund og standard dachshund skal ikke foretas.

7.10. Fra hovedstyret. Handlingsplan.

Forslag til handlingsplan for 2021 - 2023
Avl
Rasespesifikk avlsstrategi for dachshund (RAS) er vedtatt av NDF HS, og godkjent
av NKK for 2015-2020.
Mål:
• Stimulere oppdretterne til å bruke RAS som et avlsverktøy.
• Opprettholde rasenes genetiske variasjon.
Tiltak:
• Oppfordre til at flere følger NDFs avlsanbefalinger.
• RAS skal revideres jevnlig og være et levende dokument.
• Overvåke registreringer og lage statistikker for å sikre at vi er på rett vei mot
vedtatte mål i RAS.
• Arrangere oppdretterkonferanse hvert 3. år (tar sikte på 2021).
• Reetablere avlsråd for hvert hårlag
• Jobbe for at alle hunder blir registrert med riktig farge.

Helse
Dachshunden med sine 9 rasevarianter anses for å være sunne og langlivete.
Rasens hovedproblem er ryggprolaps av varierende alvorlighetsgrad. Det
forekommer flere arvelige øyelidelser hos dachshund, men forekomsten i Norge er
relativt lav.
Mål:
• Bevare en sunn rase og bedre rasens helse på de områdene det er
utfordringer (ref. helseundersøkelsen fra 2018)
• Arbeide for å redusere antallet hunder som utvikler ryggprolaps
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• At flest mulig hunder mellom 2 og 4 år ryggrøntges.
• At NDFs anbefalinger om øyelysing følges av eiere og oppdrettere.
Tiltak:
• Stimulere eiere til ryggrøntging gjennom informasjon og økonomisk støtte.
• Stimulere eiere til øyelysing gjennom informasjon.
• Jobbe for å få fram resultater og konklusjoner fra de årene ryggrøntgenprogrammet har vært gjennomført.
• Være oppmerksom på forekomst av hjerte- og skjelettlidelser
• Årlige statistikker i forbindelse med øyne og rygg.
• Oppfølging av helseundersøkelsen. Lage oversikt over informasjon man kan
ta med seg videre.
Mentalitet
Dachshunden skal ifølge rasestandarden være «vennlig, verken engstelig eller
aggressiv, harmonisk. En ivrig, utholdende og dyktig jakthund med god nese».
Aggressivitet og redsel er diskvalifiserende feil.
Mål:
• Avle dachshunder med god mentalitet og rasetypisk temperament
Tiltak:
• Framheve bedømming av mentalitet og temperament som viktig på både
prøver og utstillinger. Oppmuntre til strengere bedømmelse og vurdere regler
som utestenger hunder som diskes på grunn av mentalitet også på prøver.
• Opprettholde dagens krav til brukspremiering for utstillingschampionat.
• Tema på oppdretterkonferanse
Eksteriør og utstilling
Rasestandarden er laget av Dachshundens hjemland, Tyskland, og godkjent av FCI.
Mål:
•
•
•
•

Sikre at dachshundene bevarer sitt funksjonelle og rasetypiske eksteriør.
Øke andelen eksteriørbedømte dachshunder i populasjonen.
Unngå at rasen deles i en utstillingstype og jakttype.
Mer enhetlig bedømming av samme hund mellom ulike dommere, uten stor
variasjon i premiegrad.

Tiltak:
• Jobbe for at flere hunder vises på utstilling.
• Påvirke dommerutdanningen til å ha mer fokus på rasen man faktisk skal bli
dommer på, og på utdanning og læring. Bedre oppfølging av rasens
dommere. Rekruttering av nye spesialdommere. Jobbe for at dommere som
har elever og aspiranter i ringen skal ha dachshund som hovedrase.
• Være oppmerksomme på overdrevne eksteriørtrekk (BSI) i avl og bedømming
• Arrangere dommerkonferanser minst hvert 3. år. Om mulig i samarbeid med
de andre nordiske landene. Arrangere temakvelder.
• Opprettholde dagens krav til utstillingspremiering for championater på jakt og
spor.
• Gjeninnføre at farge påføres kritikken.
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Jaktegenskaper
Dachshundens jaktegenskaper måles gjennom jaktprøver, det vil si drev- og
hiprøver. Alle hårlag og størrelser har adgang til de samme jaktprøvene, men det er i
hovedsak standard korthår og standard strihår som deltar.
Mål:
• Bevare jaktegenskapene hos dachshunden under og over bakken.
• Flere jaktprøvede hunder i populasjonen, spesielt hunder som skal brukes i
avl.
• Få med alle variantene på jaktprøver.
Tiltak:
• Innføring av FCI-prøver og anleggsprøver som er designet for dachshunder og
som måler jaktegenskaper.
• Lokalklubbene bør tilby kurs/trening i ulike jakt- og prøveaktiviteter.
• Kvalitetssikre dommerutdanningen. Bedre oppfølging av rasens dommere.
Arrangere dommerkonferanse hvert 3. år.
• Når valper annonseres med formål jakt, bør foreldrene være premiert i
gjeldende prøvegren.
• Evaluere og evt. videreutvikle NM drev
Spor og ettersøk
Reglementet for sporprøver fastsettes og «eies» av NKK. Dachshundene er godt
egnet som ettersøkshunder etter skadet vilt, og til blodsporkonkurranser. Likevel er
ikke blodspor og ettersøk en rasespesifikk egenskap.
Mål:
• Stimulere flere til å bruke dachshunder til blodsporsport og ettersøk
Tiltak:
• Evaluere og evt. videreutvikle rasemesterskap blodspor
• Legge til rette for at det sendes en ekvipasje til WUT-blodsporprøven
• Utarbeide retningslinjer for uttak til WUT-blodsporprøven.
• Påvirke kompetansegruppa for spor og ettersøk til å få til en tydeligere deling
av AK-spor som kvalifiserende til ettersøk og EK-spor som er ren
konkurranse.
• Anmode NKK om dommerkonferanser jevnlig.
Organisasjon
Hovedstyret (HS) leder organisasjonen mellom hvert Dachshundting.
Utvalgene skal fungere som saksbehandlere og leverandører av innspill og saker.
Lokalklubbene er selvstendige klubber tilsluttet NDF
Mål:
• Bygge god organisasjon og sunn organisasjonskultur: Åpen, engasjerende,
inkluderende, kunnskapsrik, offensiv og serviceinnstilt.
• Arbeide for rekruttering av dachshundeiere som medlemmer
• Arbeide for rekruttering av ungdom til aktiviteter og tillitsverv
• Opprettholde det nordiske samarbeidet.
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Tiltak:
• NDF vil arbeide for at NKKs etikkplakat etterleves på alle nivåer i
organisasjonen.
• Utvikle gode produkter til medlemmene; medlemsbladet, medlemstilbud,
hjemmeside, lokale aktiviteter.
• Påvirke i alle spørsmål som angår dachshunden som rase (NKK, nordisk,
WUT).
• Forslå representant til NKKs jakthundkomité og oppnevne representant til
Jakthunddivisjonen.
• Opprette utvalg i NDF som jobber for NDFs formålsparagraf
• Tilrettelegge for formell og uformell kontakt mellom HS og lokalklubbene, bl.a.
gjennom regelmessige møter.
• Oppdatere sammenligningstabellen og utveksle viktig informasjon med våre
nordiske naboklubber.
• Tilby organisasjonskurs til tillitsvalgte
Innkomne høringsuttalelser:
Fra sporutvalget: Til handlingsplanens punkt om spor og ettersøk ble det foreslått
følgende: Mål: «blodsporsport» endres til blodspor. Det legges til følgende mål:
«Bidra til å økte kvaliteten på gjennomføring av prøver» Tiltak: Legge til følgende
tiltak: «Utvikle nye, evt. styrke eksisterende opplæringstilbud for prøveledere, NKKrepresentanter og sporleggere». «Oppfordre lokalklubbene til å sette opp statistikk
over klubbens bruk av egne dommere, og dommernes bruk av premiegrader for å
fange opp hvordan vurderingsverktøyene brukes.»
Fra hiutvalget: I innledningen under Jaktegenskaper foreslås det å stryke . «men det
er i hovedsak standard korthår og standard strihår som deltar». Slik situasjonen
ligger an på hi-området nå bør det vurderes å sette inn et nytt punkt om at NDF vil
samarbeide med andre relevante aktører for å gjeninnføre trening av hund i kunsthi.
Punktet om innføring av FCI-prøver og anleggsprøver som er designet for
dachshunder og som måler jaktegenskaper bør konkretiseres.
Fra Vestfold-Buskerud Dachshundklubb: Avl: Styret gjennomgikk forslag til
handlingsplan. Styret er enig i det meste på handlingsplan, men diskuterte følgende
endringer/utvidelser: For å oppfordre til at flere følger NDFs avlsanbefalinger er det
viktig å få ut informasjon til alle som er oppdrettere (også «engangsoppdrettere»)
Styret mener RAS er ekstremt omfattende og bør forenkles. Helse: Vi har en ganske
frisk rase. Det er likevel viktig å få ut informasjon om helse og mentalitet til
hundeiere. Eksteriør og utstilling: Når det gjelder eksteriør og utstilling diskuterte
styret gjeninnføring av at farge påføres kritikken. Styret ønsker ikke at dette
gjeninnføres, uten at det er en felles forståelse for hvordan dette blir brukt. Det er
ønskelig med hyppigere dommersamlinger. Jaktegenskaper: Alle hårlag og størrelser
har adgang til de samme jaktprøvene. Det er en utfordring at det i hovedsak er
standard korthår og standard strihår som deltar. Organisasjon: Det bør være et eget
punkt om utstilling. Det bør samarbeides tettere med de andre nordiske land for å få
likere vilkår for utstilling og prøver. Styret ønsker å ha mer fokus på å få ut
informasjon til alle hundeeiere når det gjelder ovenstående punkter, og ønsker dette
som en del av handlingsplanen.
Hovedstyrets innstilling: Forslaget til handlingsplan vedtas.
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Sak 8: Valg
Alle kandidatene til valget har levert CV. Disse er tilgjengelige i vedlegg 1.

Valgkomiteens innstilling 2021
Nestleder
Jan Inge Skjerven

2 år

Styremedlem
Ketil Eide
Lene Husby

2 år
2 år

Varamedlem
Anne Mette Kirkemo
Kathrine Harjo

1 år
1 år

Valgkomite
Snorre Moe
Raymond Bråten
Kristin Pedersen

Cecilie Vardvik (sign)

Kirsten Næss (sign)

Innkomne forslag innen fristen til valgkomiteen 2021
Kandidater
Nestleder
Ketil Eide

Forslagsstiller

Jan Inge Skjerven

Hedmark DHK
Telemark DHK
Oslo og Omegn DHK
Vestland DHK

Styremedlem
Ketil Eide

Eddie Moljord
Janne Olaisen

Nordland DHK

Oslo & Omegn DHK
Nordland DHK
Nord-Trøndelag DHK
Vestland DHK
Vestfold Buskerud DHK
Oslo & Omegn DHK
Vestland DHK
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Kjersti Grimstad (sign)

Anne-Mette Kirkemo

Follo-Østfold DHK

Lene Husby

Oslo & Omegn DHK
Vestland DHK
Telemark DHK
Oslo & Omegn DHK
Vestland DHK

Jan Inge Skjerven

Varamedlem
Jan Inge Skjerven

Anne Mette Kirkemo
Kathrine Harjo

Ketil Eide

Janne Olaisen

Lene Husby

Valgkomite
Snorre Moe

Telemark DHK
Hedmark DHK
Oslo & Omegn DHK
Vestland DHK
Follo-Østfold DHK
Oslo & Omegn DHK
Nordland DHK
Vestland DHK
Nordland DHK
Oslo & Omegn DHK
Vestland DHK
Oslo & Omegn DHK
Vestland DHK
Oslo & Omegn DHK
Vestland DHK

Oslo & Omegn DHK
Nordland DHK
Vestland DHK

Raymond Bråten

Follo-Østfold DHK

Kristin Pedersen

Valgkomiteen

---

Sak 9: Fastsettelse av dato for Dachshundtinget 2022
Forslag fra HS: 24. april 2022
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Vedlegg 1: Kandidatpresentasjoner
CV presentasjon ved valg til
Hovedstyret i Norske Dachshundklubbers Forbund
Ketil Eide
• Kort presentasjon – hvem er du?
Driver sammen med min kone Wenche Kennel InTrack. Har drevet med hund i
mange år, med rasene Border Collie, Bedlington Terrier, Engelsk Setter og
Mops. For tiden har vi 1 Breton og 2 standard Strihåret Dachs.
Av utdanning så er jeg utdannet Ambulansearbeider og jobbet som det siden
1994. I 2017 så ble jeg valgt inn som foretakstillitsvalgt for Delta sine
organiserte i Helse Nord-Trøndelag HF og har siden jobbet der.
Jakter med både fuglehund og dachs, og er aktiv når det gjelder prøver og
utstilling med hundene.
Vi er ganske ferske med Dachs, kjøpte vår første Strihåret dachs for 3 år siden
og nr. 2 for 2 år siden.
Begge er godkjente Ettersøkshunder.
Nylig blitt med i Viltnemda der jeg bor.
Er godkjent ettersøksdommer og instruktør utdannet.
•

Klubb og organisasjonserfaring:
2016-2018 Styremedlem og leder i aktivitetsutvalg Sør for Inntrøndelag
Fuglehund Klubb.
2019- d.d. vara styrerepresentant i NKK region Trøndelag
2019-d.d Nestleder i Nord-Trøndelag Dachshundklubb
2017-d.d Vara ansatte styrerepresentant i Helse Nords-Trøndelag HF
2019-d.d Leder i den regionale valgkomite for Yrkesorganisasjonen Delta
2020-d.d sitter i prøveledelsen til Namdal Fuglehundklubb

•

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg har lyst til å være med å gjøre en god jobb
for klubbene og deres medlemmer. Ikke minst være en del av å ta vare på og
utvikle rasen. Jeg føler jeg kan bidra til forbundet med min erfaring fra
hundehold og organisasjonserfaring

•

Hva mener du er HS sin viktigste rolle?
HS sin viktigste rolle er å være et bindeledd til lokalklubbene, samt påse at vi
hele tiden utvikler rasen og gjennomfører vedtak i.h.t. det som blir vedtatt på
Dachshundtinget. HS skal også være lokalklubbenes talerør opp imot NKK.

•

Hva er viktige hundesaker for deg?
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Det viktigste når det gjelder hund for meg er at vi må ta vare på det som er bra
og kanskje gjøre det enda bedre, men også styrke svakheter hos hunden. Da
tenker jeg helse, gemytt, eksteriør og dachsens bruksegenskaper . Dette er et
kontinuerlig arbeid som vil pågå hele tiden.
Navn, adresse, tlf. og mail
Ketil Eide (46 år)
Sjøveien 207
7620 Skogn
Tlf.: 92401488
E-post: ketil@kennelintrack.no
Katrine Harjo
• Kort presentasjon – hvem er du?
Katrine Harjo, født 1972 i Tromsø. Bor fortsatt i Tromsø. Er utdannet
veterinærsykepleier fra Danmark, men arbeider nå som rådgiver for
Universitetet i Tromsø. Har vokst opp med hund og har hatt mange ulike raser
selv. De tre siste hundene har vært/er Dachshund Strihåret (dverg/kanin).
•

Klubb og organisasjonserfaring
Har siden 2000 sittet i en rekke styreverv, samt utstillingskomitéer. Har en
periode vært leder av Tromsø Fuglehundklubb og flere perioder vært leder av
Ringpersonellforeninga. Har sittet som nestleder, sekretær og styremedlem i
flere perioder både for Tromsø Hundeklubb og NKK region Troms og
Finnmark. Har også vært styremedlem i Norsk Miniatyrhundklubb avd. NORD
og er fortsatt aktivt med i utstillingskomitéen der og arrangerer
Nordlysutstillinga, som nå er blitt en av de mest populære utstillinger i Norge.
Var med å starte opp NDF’s avdeling i Troms og Finnmark i 2002 og nå igjen i
2020. Ble autorisert Ringsekretær av NKK i 2001 og er kursholder for
ringsekretærkurs.

•

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
For å ha en mulighet til å gi hovedstyret en bedre relasjon til Nord-Norge. Vi
som har Dachs i Troms og Finnmark, har nok andre utfordringer enn de som
bor i f.eks. Nordre Follo.

•

Hva mener du er HS sin viktigste rolle?
Forvalte klubben mellom årsmøtene, med de rammer som årsmøtet har satt,
gjeldene vedtekter og regelverk. Forvalte NDF rasene, med tanke på sunnhet,
mental sunnhet, avl og jaktegenskaper. Gi NDF rasene muligheter til å delta
på terminfestede arrangementer. Ha dialog med NKK, særlig i høringssaker
som berører NDFs raser.

•

Hva er viktige hundesaker for deg?
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Med veterinærsykepleier som utdanning, et selvfølgelig viktighet av helse,
både fysisk og fysisk en naturlig del å ha fokus på. Funksjonalitet er viktig.
Rasen er avlet for jakt og derav er det viktig å sikre dette med kombinasjon av
utstillinger og prøver. Som ringsekretær er mitt hovedfokus i praksis gjerne
utstillinger. Personlig føler jeg at jeg har for få utstillinger jeg kan stille min
Dachs på uten å måtte sette meg på fly og vurdere utland fremfor eget land
(ser bort fra avlyste arrangementer). Dette er et syn mange som eier Dachs i
Nord-Norge deler med meg, så ønsker gjerne å bidra til å forbedre og
tilrettelegge for flere arrangementer.
Katrine Harjo
Seljelundvegen 4
9023 Krokelvdalen
95144818
katrineharjo@live.no

Lene Husby
• Kort presentasjon – hvem er du?
Jeg heter Lene Husby, er 44 år og bor i Trøgstad.
Jeg har vokst opp med dachshunder og driver i dag oppdrett av dachshund
langhåret under kennelnavnet Melkildhaugen.
Foreldrene mine drev også med dobermann, selv har jeg hatt Schæfer før jeg
gikk tilbake til dachshund.
Jeg både eier og har oppdrettet championer.
Min hovedinteresse er utstilling og avl, men jeg liker også blodspor og
ettersøk, jeg har også tatt jegerprøven. De siste årene er dachshundflokken
utvidet med en hygenhund og datterens schipperke.
• Klubb og organisasjonserfaring
Jeg har hatt verv i lokalklubb og er nå leder i Oslo og Omegn DHK.
Jeg er autorisert ringsekretær og trives godt med å jobbe i utstillingsringen.
• Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg ønsker å bidra til at rasen har best mulig utvikling og at NDF HS er en god
plass å bidra til det. Jeg er opptatt av at rasen brukes i tillegg til å være sunn
og ha godt temperament. Min rase vil alltid være dachshunden, og jeg håper
at forbundet har bruk for en viljesterk dame med meninger som også for alltid
vil ha rasen i sitt hjerte.
• Hva mener du er HS sin viktigste rolle?
HS skal ivareta rasen gjennom aktiviteter og informasjon til medlemmene. I
tillegg Skal HS jobbe for et samlet forbund der alle jobber for rasens beste og
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respekterer at alle dachshundeiere har valgt rasen for dens egenskaper og
personlighet, uavhengig av hvilken aktivitet de liker å holde på med.
• Hva er viktige hundesaker for deg?
For meg har det med årene blitt viktigere at vi jobber sammen mot et samlet
NDF der alle aktiviteter med dachshund blir verdsatt og respektert. Jeg ønsker
meg et fellesskap der vi blir genuint glade for hverandres suksess og heier
frem den.
Navn, adresse, tlf. og mail
Lene Husby Johannessen
Åssiden 18
1860 Trøgstad
45286380
lenedachshund@outlook.com
Eddie Moljord
• Kort presentasjon – hvem er du?
Vokst opp med hund – jakt og fiske, har hatt og arbeidet med drevhunder i
over 40 år. Startet med harehunder Dunker, Finskestøver, Lusernestøver og
Jurastøver.
Alltid vært interessert i å gå på prøver og utstillinger med mine hunder, dette
for å fremme rasen på en best mulig måte.
Kjøpte min første Dachs sammen med min sønn i 1998
I 2009 begynte jeg å tenke på kennelnavn, i 2010 fikk jeg godkjent Kennel
Villa Magnolia
Legger ned mye arbeide i avl/ oppdrett og på utstillinger, drevprøver,
sporprøver og litt hi med mine og valpekjøperes hunder.
Kennel Villa Magnolia har Jaktoppdretterpris i bronse, sølv og gull.
Viltsporoppdretterpris i bronse, sølv og gull.
Ble utdannet drevdommer i 2013 og spordommer i 2014.
Samboer med Aud H. Johansen som er innehaver av kennel Jakira
•

Klubb og organisasjonserfaring
Var aktiv i Luserneringen fra 1986-1995 som komitémedlem
Har vært aktiv i dachshundmiljøet siden 2010, har hatt verv som varastyremedlem og diverse verv i komiteer i lokalklubber. Satt i jaktutvalget i NDF
(Drev) fra 2015 til sommer 2019. Vararepresentant i HS 2018-2019.
Organisasjonskurs i NKK 2019.
Vararepresentant (styremedlem) i HS 2020-2021, sitter i sunnhetsutvalget, er
valgt inn i NKK jakthundkomitè for gruppe 4

•

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Grunnen til at jeg stiller til valg er for å lære mere om organisasjon,
lokalklubbene og få mer erfaring og ny læring fra andre personer med
kompetanse innen alle grener for dachs. Jeg ønsker å kunne bidra både med
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•

•

mine erfaringer som aktiv med dachs og med min kunnskap og erfaring fra
hundemiljøet gjennom mange år.
Hva mener du er HS sin viktigste rolle?
HS viktigste rolle er å følge opp og ha ett tett samarbeide (kontakt) med
lokalklubber, medlemmer, NKK og andre interessegrupper for dachs.
Representere dachshundrasen på spesielle arrangementer. Eksponere og
fronte Dachshunden som den friske og gode brukshundrasen den er.
Hva er viktige hundesaker for deg?
Det viktigste arbeidet for meg er hundeloven, rasetypiske bruksprøver, avle
sunne og friske hunder og få flest mulige hunder (avkom) til å stille på prøver
og utstillinger.
Navn, adresse, tlf. og mail
Eddie Moljord
Voldsvegen 858
3739 Skien
41362633

Anne-Mette Kirkemo
• Kort presentasjon – hvem er du?
Jeg har hatt hund i ca. 25 år; en mellompuddel, en sloughi og fem
dachshunder. Av utdanning er jeg biolog, med tidligere bakgrunn fra
jordbruksskole. Fagkretsen omfatter blant annet husdyrfag (avl, genetikk,
fôringslære mm), grunnleggende anatomi, fysiologi, genetikk og sykdomslære.
Jeg jobber fulltid som fylkessekretær/daglig leder for Norges Jeger- og
Fiskerforbund i Buskerud, med ansvar for 38 lokale Jeger- og fiskerforeninger
med totalt 6500 medlemmer. Arbeidet er både operativt, administrativt og
strategisk, med en stor grad av tilrettelegging og veiledning. Tidligere har jeg
jobbet 12 år som kommunikasjonsmedarbeider og -direktør ved
Veterinærinstituttet i Oslo (webredaktør, messeansvarlig, presseansvarlig,
arrangert internasjonale kurs, møter og seminarer), samt ni år som forsker
innenfor naturvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Vi kjøpte den første dachshunden (Dina) for 15 år siden, for å ha hund til jakt.
Jeg har også stort fokus på hund til ettersøk; jeg er ettersøksdommer
(NKK/NJFF), ettersøksinstruktør (NJFF) og aktiv ettersøksjeger i fallviltgruppa
i Lier kommune. Jeg liker å videreutdanne meg og lære av andre, og går
derfor årlig på ulike kurs med dyktige hundeinstruktører. Hovedfokus blir på
søk, spor og jakthunddressur ved positive og moderne metoder.
Ellers er det rådyrjakt med drivende hund som er lidenskapen om høsten -jeg
har jaktet siden jeg var 16 og vært jegerprøveinstruktør siden jeg var 25.
Kennelnavn Jegerinnen, som er en bitte, bitte, bitte liten kennel.
•

Klubb og organisasjonserfaring
Jeg har ‘alltid’ vært et organisasjonsmenneske fra jeg ble sekretær for Bergen
og Omegn Kaninavlslag som 16-åring, og jobber nå fulltid innenfor en ideell
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organisasjon, men kan nevne;
- Styremedlem i NDFs hovedstyre 2020-21
- Leder og kasserer for VestBusk DHK i til sammen syv år, og aktiv i utstillingsspor- og drevkomiteene.
- Organisasjonsteori fra Norges Handelshøyskole.
- Styremedlem i Bergens Jæger- og Fiskerforening.
- Styremedlem og Kasserer for Sylling Rideklubb.
- Redaktør for bladene ‘Ponninytt’ (medlemsbladet til Norsk Ponniavlsforening)
og ‘Vesleblakken’
- Leder av Norsk Landbruksjournalistlag og leder for kommunikasjonskomiteen
i International Federation of Agricultural Journalists.
- Medlem av Markeds- og Mediekomiteen i NDF siden opprettelsen.
•

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg brenner for dachshunden og en positiv utvikling av rasen. Jeg mener jeg
har både faglig og uformell kompetanse som kan bidra positivt til NDFs videre
utvikling som organisasjon, og for dachshunden som rase.

•

Hva mener du er HS sin viktigste rolle?
HS skal ivareta lokalklubbene og bidra til at de når sine mål gjennom å tilby
organisasjons-, fagkompetanse og veiledning. Samtidig har HS en
koordinerende funksjon mot NKK og et overordnet ansvar for å ivareta
dachshunden som rase. HS skal være en pådriver og motivator i dette
arbeidet, som skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet og
likeverd.

•

Hva er viktige hundesaker for deg?
Å ivareta en hund med god helse, godt eksteriør, god mentalitet og gode
bruksegenskaper – det vil si hele hunden - sammen med god dyrevelferd og
etisk riktig hold av hund.
Navn, adresse, tlf. og mail
Anne-Mette Kirkemo(53)
Syllinghaugen 17
3410 Sylling
Tlf.: 909 86 937
anne-mette@jegerinnen.no

Janne Olaisen
• Kort presentasjon – hvem er du?
Mitt navn er Janne Olaisen, jeg er 34 år og kommer fra Bergen. Er utdannet
Vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og jobber som
miljøterapeut i Bergen. Jeg fikk min første dachs i 2016. Har deltatt på flere
utstillinger både med mine og andres hunder. Trent på hi i 2 år. Er medeier av
Kennel Solveggen.
•

Klubb og organisasjonserfaring
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Nyvalgt nestleder i styret til Vestland dachshundklubb, etter 1 år som
styremedlem og sekretær. Har de tre siste årene vert leder for hikomiteen i
klubben. Tidligere vert gruppeleder i lokal speidergruppe 7 år.
•

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg fikk spørsmål om å stille til valg, og tenkte at dette kunne være både
interessant og lærerikt. Jeg ønsker å stille til valg i HS for å få mer innsikt og
kunnskap om organisasjonen, og ikke minst å få være med å påvirke
fremtiden til både dachshundrasen og forbundet.

•

Hva mener du er HS sin viktigste rolle?
Jeg mener at HS sin viktigste rolle er å jobbe for rasen og alle dens
bruksområder, samt legge til rette for aktiviteter for medlemmene. Jeg synes
også at det er særdeles viktig at HS har en samlende rolle, sånn at alle
medlemmene blir hørt og tatt hensyn til, samtidig som man unngår splittelse
innad i forbundet.

•

Hva er viktige hundesaker for deg?
Dachshunden som den allrounderen den er, både som bruks-, utstillings- og
familiehund.
Navn, adresse, tlf. og mail
Janne Olaisen,
Storehaugen 7,
5304 Hetlevik
93261322
janne@kennelsolveggen.no

Jan Inge Skjerven
• Kort presentasjon – hvem er du?
Hatt dachs sidan 1992 og har hatt drevpremierte langhår og strihår
dachshunder.
Har tre strihår i huset i dag der alle er godkjente ettersøkshundar og ei har 4x1
pr drev.
Svært aktiv jeger med stor interesse for hi og drevjakt med hund.
•

Klubb og organisasjonserfaring
Over 20 år som leiar i NSCHK avd. Sogn og Fjordane og innehar fårehunden i
sølv
Sitter i FK-Hi for NDF
Styremedlem i TJTK.

•

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
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Har mykje eg kan bidra med på jaktfronten og spesielt bidra på hi og ikkje
minst fremme dachsen som drivende hund på hjortejakt på Vestlandet.
Jobbe for å få bedre hiregelverket med tanke på tilpasse hikonstruksjon til
dverg og kanin størrelse i tillegg til trening og prøveform tilpasset nye regler.
•

Hva mener du er HS sin viktigste rolle?
Få eit godt og breit samarbeid med lokalklubbane og komiteane.
Vere med å bidra til styre klubben fra DHT til DHT etter gjeldande reglar og
lover som DHT vedtar.
Vise openheit å lytte til medlemmane

•

Hva er viktige hundesaker for deg?
Få kunsthiregelverket revidert.
Få tilpassa regelverket slik at standard, dverg og kanin dachshund kan benytte
kunsthiet som avlsverktøy med tanke på kartlegging av anlegg.
Navn, adresse, tlf. og mail
Jan Inge skjerven
Klokkarsteinvegen 54
6869 Hafslo
91796702
jis@fsanlegg.no

CV presentasjon ved valg til
Valgkomiteen i Norske Dachshundklubbers Forbund
Raymond Bråten
• Kort presentasjon – hvem er du?
Raymond Bråten – 43 år. Gift, med to barn. Bor i Østfold
Arbeider som fengselsinspektør ved Norges største fengsel, og er linjeleder
ved Romerike fengsel, Kroksrud avdeling.
Driver et lite oppdrett – Kennel Kokopelli.
•

Klubb og organisasjonserfaring
Har vært aktivt medlem i NDF siden 1998.
Satt som nestleder i Hovedstyret i NDF (2016 – 2019)
Sitter også i styret i Follo Østfold DHK, nå som nestleder. (2019 –d.d.)
Har vært med i styret i Follo Østfold i flere perioder, både som styremedlem og
leder
(2010-2012, og 2015 – 2019)
Har tidligere vært styremedlem i Hedmark Dachshundklubb (1999 – 2003)
Har vært med å arrangert utstillinger, hi-, drev- og sporprøver.
Sitter som «medlemsservice» i NDF, og er medlem i markeds- og
mediautvalget.
Autorisert som ettersøksdommer og drevprøvedommer.
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Har også organisasjonserfaring fra andre organisasjoner:
- sitter som leder I Båstad Grunneier Jeger og Fiskerforening
- har vært styremedlem i Ås JFF og Stange JFF
- har vært styremedlem og leder i Haldenstøverklubben
- har vært heltids tillitsvalgt i Studentorganisasjonen i Hedmark i to år
- vært styremedlem i avdelingsstyret ved Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad
- studentrådsleder ved Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad.
- tillitsvalgt i aspiranttid ved Fengselsskolen og i førstegangstjeneste
- autorisert jegerprøveinstruktør og ettersøksinstruktør
•

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Ser at organisasjonen NDF fortsatt har en lang vei å gå, når det gjelder å
bygge en helhetlig organisasjon. En rase med ni varianter, og mange ulike
bruksområder, gjør at medlemmenes hovedinteresser ofte er forskjellig. Vi må
ivareta alle, men først og fremst ivareta det forvaltningsansvaret vi har som
raseforbund for dachshunden.

•

Hva mener du er HS sin viktigste rolle?
HS må være tydelige, engasjerte og arbeide for en levende organisasjon
mellom Dachshundtingene. Det er stort lokalt engasjement i lokalklubbene,
men det er et stor potensiale på få til et forbundsmessig engasjement.
HS har et viktig rolle får å sette mål og tiltak for organisasjonen, og skape en
sunn organisasjonskultur som ivaretar alle
Jobbe for å få lokalklubbene mer engasjert i de sakene som NDF jobber med.
Jobbe for at NDF er en synlig organisasjon, som driver utstrakt
informasjonsarbeid om rasen.

•

Hva er viktige hundesaker for deg?
- Er opptatt av at vi har en sunn, frisk og allsidig hunderase.
Vi må ha aktiviteter som ivaretar de rasetypiske egenskapene hos rasen, og vi
må få dokumenter egenskapene hos de ulike individene på rett måte – slik at
vi har nytte av dette i videre avlsarbeid.
- for å sikre at den særnordiske jaktformen med løs, på drevet halsende hund,
må vi jobbe for en balansert rovdyrpolitikk.
- Som dommer tilbringer jeg utallige timer i skogen med ulike hunder, og har
stor glede av dette. Lærer noe nytt hver gang, møter hyggelige hunder og eier,
og blir rike på gode opplevelser. Ønsker at flest mulig skal få oppleve gleden
ved å ha en hund som brukes.

Navn, adresse, tlf. og mail
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 92 80 87 41
raymond@kennel-kokopelli.com
Snorre Moe
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•

Kort presentasjon – hvem er du?
Jeg heter Snorre Moe, er 59 år og bor i Krokstadelva i Drammen kommune.
Jeg er gift og har to døtre, en svigersønn og et barnebarn.
Vi driver Kennel Bjerkebo med oppdrett av standard strihårsdachs. Jeg har
hatt denne dachshund varianten siden 1986. Jeg er aktiv jeger og er
utdannet spordommer, drevdommer og ettersøksinstruktør. Har avholdt flere
sporkurs gjennom flere år.

•

Klubb og organisasjonserfaring
Har vært leder og nestleder i VestBusk dachshundklubb i flere perioder.
Har vært medlem av Viltnemda i Nedre Eiker kommune i 25 år.

•

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Ser på det som en utfordring å kunne bidra til at rett person, kan bli satt til rett
verv.
Det finnes mange flinke og dyktige folk, som kan gjøre en god jobb i styret.
Jeg ønsker å bidra til nyrekruttering.

•

Hva mener du er HS sin viktigste rolle?
Jeg mener at vi er en klubb og det skal være rom for at det jobbes med spor,
jakt og utstilling – uten at de ulike aktivitetene splittes opp i undergrupper og
motarbeider og snakker hverandre ned.

•

Hva er viktige hundesaker for deg?
God og seriøs oppdrett og avl
God dyrevelferd
Navn, adresse, tlf og mail
Snorre Moe
Bjerkliveien 8
30555 Krokstadelva
tlf. 91 33 81 66
e-post: KennelBjerkebo@outlook.com

Kristin Pedersen
• Kort presentasjon – hvem er du?
Jeg er 45 år, bor i Skrova i Nordland, hvor jeg driver oppdrett av dachshund
langhåret under kennelnavnet Lofotdachsen. Jeg er butikksjef på stedets
dagligvarebutikk, hvor jeg har jobbet 20 år.
•

Klubb og organisasjonserfaring
Jeg har hatt ulike verv i NDF og Nordland Dachshundklubb:
- Leder i NDHK
- Medlem i sporkomiteen og utstillingskomiteen NDHK
- Spordommer
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-

Styremedlem i NKK region Nordland

•

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
En viktig forutsetning for å sitte i valgkomiteen i NDF er kjennskap til
medlemmene og vervene de foreslås til. Jeg håper å kunne bidra positivt
gjennom valgkomiteen.

•

Hva mener du er HS sin viktigste rolle?
HS må sørge for at NDF drives på en måte som tjener rasen og medlemmene.
HS må ivareta medlemmenes ulike interesser og overholde lover og vedtak
gjort av DHT. Godt samarbeid med LK og NKK er også viktig.

•

Hva er viktige hundesaker for deg?
Når det gjelder dachshund synes jeg det er viktig at alle variantene ivaretas
med tanke på helse, eksteriør og bruksegenskaper. Et åpnere og mer
samarbeidsvennlig klima i forbundet er målet.
Navn, adresse, tlf. og mail
Kristin Pedersen
Dølvikveien 22
8320 Skrova
kristin@skrova.no
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