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7. Årsberetninger 2017
a) Styrets årsberetning
1.

Styret
Norske Dachshundklubbers Forbundsstyre har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder:

Roger Åsheim

Nestleder:

Raymond Bråten

Styremedlem/sekretær:

Cecilie A. Vardvik frem til 16.06.17

Styremedlem:

Arild Emilsen frem til 24.01.18

Styremedlem:

Kjersti Grimstad

Varamedlem:

Kristin Pedersen (styremedlem fra 17.06.17)

Varamedlem:

Lone H. Hansen (styremedlem fra 24.01.18)

Styret har i 2017 hatt 10 møter. Protokoller er lagt ut på forbundets hjemmeside.
Styret har behandlet 185 saker.

2.

Medlemstall
Pr. 31.12.17 har forbundet 2.260 medlemmer fordelt slik:
Hovedmedlemmer

1989

•
•
•

3.

Familiemedlemmer

158

Oppdrettevervet

Messetilbud

46

5

Æresmedlemmer

5

Innbudt
medlem

1

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 47.

Kurs, møter, konferanser og styrets arbeid.
• Representasjon:
- Roger Åsheim representerte NDF på WUT møte i Malaga 11. februar.
- Cecilie A. Vardvik og Lone H Hansen representerte NDF på Nordisk møte i Sverige 26.mai.
- Roger Åsheim og Arild Emilsen representerte NDF på RS i NKK 4. og 5. november.
- Raymond Bråten representerte NDF på NM drev arrangert av Oppland DHK 10. november.
- Roger Åsheim har representert NDF i Jakthunddivisjonen.
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- Roger Åsheim har representert gruppe 3/4 i Jakthundkomiteen.
- Steinar Waage og Jan Inge Skjerven har representert NDF i FK kunsthiprøver (NKK).
- Torgrim Furuhaug (deler av 2017), Gunleik Vibeto og Vidar Husås har sittet i FK drev (NKK).
Jørgen Idalen gikk inn for Furuhaug i desember.
- Kjersti Grimstad og Kirsten Næss deltok på NKKs avlsrådskurs.
•
•
•
•

Oppdretterseminar ble avholdt 2.-3 september på Quality Airport Hotell. 35 personer
deltok.
Dommerkonferanse i regi av NDF og FK for hi ble avholdt 16.-17. september, på Skarnes.
9 hidommere deltok.
Dachshundtinget ble avholdt 23. april på Quality Airport Hotell. 15 av 15 klubber var
representert.
Klubbledermøtet ble avholdt 22. april på Quality Airport 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 Hedmark DHK, var ansvarlig for stand på Nordiske jakt- og fiskedager i Elverum
11. august.
• Hedmark DHK var teknisk arrangør for gruppe 4 på Elverumsutstillingen 11. august.
• HS har sendt/- og svart på følgende høringer, spørreundersøkelser og oppnevninger fra
NKK 2017:
Høring Blodspor – konkurranse.
Høring vedr dommerutdanning mv.
Høring vedr reviderte regler for agilitystevner.
Høring vedrørende disiplinærsystemet.
Høring disiplinærbestemmelser samt lovmaler.
Høring - lovmaler for klubb og forbund.
Høring – registrering av alvorlig arvelig sykdom i Dogweb
Forespørsel/høring knyttet til bruk av elektroniske kritikker mv på utstillinger i regi av klubber
og forbund.
Spørreundersøkelse BSI.
Samarbeidsavtale med NJFF.
Etablering av Nordiske utstillinger.
Etiske retningslinjer for avl- og oppdrett.
Oppnevning av medlemmer til KG RIK og NKKs utstillingskomité
Oppnevning av FCI representant i perioden 2017-2019
Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2017
Sendt NDFs bidrag til NKKs årsberetning for 2016.
• HS har sendt-/og svart på følgende høringer til lokalklubber fra jaktutvalget:
Høring på uttaksregler NM Drev til LK.
Høring uttak NM og Nord Drev
Høring nye drevprøveregler for dachshund
Høring på nytt konkurransespor
•

Deltatt på dialogmøter i NKK
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4.

Utstillinger

Lokalklubber tilsluttet NDF har avholdt til sammen 22 utstillinger i 2017.
Klubb
Aust-Agder
Bergen-Hordaland
Follo – Østfold
Glåmdal og Romerike
Hedmark
Nordland
Nord-Trøndelag
Nord-Vest
Oppland
Oslo og Omegn
Rogaland
Telemark
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold-Buskerud
Totalt
2016
Differanse

Antall utstillinger
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
22
22
0

Antall hunder
86
61
50
112
153
29
34
19
108
109
54
123
67
36
140
1.181
1.227
-44
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5.

Prøver

NM arrangement:
Prøvegren Klubb
Blodspor

Beste dachshund

Norsk retrieverklubb avd. Østfold

KN Lille-Jøtul’s E Fant
Eier og fører: Bjørn Johannessen

Drev

Oppland DHK

SN Tverrliberga’s Am Ailo
Eier og fører: Svein H. Ølstøren.

Rasemester i blodspor 2017: Prestemoens Noss (SN), eier og fører Guro Svenningsen
Nordisk mesterskap drev ble arrangert i Sverige 13. nov. Det norske laget kom på delt 3. plass og
besto av Sturla Ølstøren med Tverrliberga’s Am Zanka, Monica Ringsby med Kvilestad’s E. Troy og
Hans M. Fallan med Jagtmax’s Fn Irma
Prøvedeltagelsen har vært som følger: (Antall dachshunder i parentes.)
Klubb

Ord.
drevprøve

Bev.
drevprøve

Ord.
Hiprøve

Bev.
hiprøve

Ord.
sporprøve

Bev.
sporprøve

Fersksporprøve

AADHK

11

9

-

-

57 (29)

35 (10)

16 (11)

BHDHK

-

-

0 (0)

0 (0)

16 (15)

24 (23)

3 (2)

FØDHK

14

3

5 (1)

-

14 (14)**

16 (9)

10 (5)

GRDHK

19

23

10 (2)

9

19 (7)

14 (5)

6 (3)

HDHK

-

6

20 (11)

97 (49)

84 (20)

50 (8)

NDHK

-

-

-

-

25 (7)

30 (5)

23 (4)

NTDHK

10

1

-

-

5 (4)

45 (16)

35 (7)

NVDHK

10

-

-

-

40 (4)

4 (1)

3 (1)

ODHK

23*

1

-

-

26 (15)

28 (12)

14 (7)

OODHK

-

-

-

-

15 (3)

24 (11)

12 (4)

RDHK

-

-

-

-

25 (12)

20 (1)

10 (4)

TeDHK

32

31

-

-

12 (3)

14 (8)

13 (6)

TrDHK

19

9

5 (0)

-

16 (4)

10 (7)

10 (8)

VADHK

26

10

-

-

24 (17)

2 (1)

3 (0)

VBDHK

37

1

-

-

29 (12)

74 (57)

22 (13)

Totalt

201

94

40

9

420

424

230

2016

186

86

56

11

492

420

175

Differanse

+15

+8

-16

-2

-72

+4

+55

* Inkl. NM drev

**Inkl. Rasemesterskapet på Igsi

***Inkl. NM blodspor
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6. Utmerkelser.
Følgende hunder er tildelt avlspriser i 2017:
Jaktavlspriser
Gull
Kolmilans Juni - S44852/2009. Eier: Raymond Bråten
Öllmanns Lilo. SE50124/2011. Eier: Eddie Moljord
Sølv
Gravabekken`s EZ Arja - NO40411/11. Eier: Sturla og Kine Ølstøren
Stuttleggens Kira - 12345/08 .Eier: Henk Robert De Groot og Lill Hege Egedal
Öllmanns Lilo. SE50124/2011. Eier: Eddie Moljord
Bronse
Gravabekken`s EZ Arja - NO40411/11. Eier: Sturla og Kine Ølstøren
Nordanbergets Mikko - FI36017/12. Eier: Sturla og Kine Ølstøren
Stuttleggens Kira - 12345/08. Eier: Henk Robert De Groot og Lill Hege Egedal
Öllmanns Lilo - SE50124/2011. Eier: Eddie Moljord
Viltsporavlspriser
Gull
Minstemann’s Fantasy From Thorn - NO33142/10. Eier: Anita og Åge Solberg.
Grandgables Ms Full Of Flare CKCSBUE213258. Eier: Anita og Åge Solberg.
Badamtam’s Semiamhoo - FI578282/10. Eier: Eva A-W og Rolf Ellingsen.
Revestreken’s Sikksakk - 21763/05. Eier: Roger Åsheim
Sølv
Visvas av Larhjelm - NO40874/11. Eier: Pernille Saltnes.
Revestreken’s Sikksakk - 21763/05. Eier: Roger Åsheim.
Hound’s Marshmallow - SE10197/2010. Eier: Eva A-W og Rolf Ellingsen
Minstemann’s Fantasy From Thorn - NO33142/10. Eier: Anita og Åge Solberg.
Grandgables Ms Full Of Flare - CKCSBUE213258. Eier: Anita og Åge Solberg.
Bronse
XI av Larhjelm – NO33411/12. Eier: Liv Muri
Trøffel av Larhjelm – NO30665/11. Eier: Vera Vestby.
Hound’s Marshmallow - SE10197/2010. Eier: Eva A-W og Rolf Ellingsen
Stuttleggens - Kira 12345/08. Eier: Henk Robert De Groot og Lill Hege Egedal
Minstemann’s Fantasy From Thorn - NO33142/10. Eier: Anita og Åge Solberg.
Minstemann’s Evening Star - NO60911/09. Eier: Vidar Svindahl
Søril’s Lb Brusco - NO33706/11. Eier: Anette Mogen
Minstemann’s Got Us By Surprise - NO33238/10. Eier: Anita og Åge Solberg.
Quilt V D Stoofhoeve - NHSB2620942. Eier: Anita og Åge Solberg.
Minidogland Yandex - RKF3779117. Eier: Anita og Åge Solberg.
Minstemann’s Candy - NO39685/09. Eier: Anita og Åge Solberg.
Grandgables Ms Full Of Flare - CKCSBUE213258. Eier: Anita og Åge Solberg.
Grandgables MS Shock A Lot - CKCUJ224791. Eier: Guri Storborg.
Jegerbo’s Eddvin - NO48222/09. Eier: Roger Åsheim.
Østbo’s Joker - 00740/03. Eier: Roger Åsheim.
Revestreken’s Sikksakk - 21763/05. Eier: Roger Åsheim
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Følgende oppdrettere er tildelt oppdretterpriser i 2017:
Jaktoppdretterpris
Sølv
Kennel Siradachs. Bjørn Tore Egeland og Lene K. Rørvik
Bronse
Kennel Vesleøksna. Gro Sætersmoen og Hans Christian Ellefsen
Kennel Villa Magnolia. Eddie Moljord.
Viltsporoppdretterpris
Gull
Julianne Olsen. Julianne Olsen.
Kennel Lurvelegg. Kjersti Grimstad.
Sølv
Kennel Lurvelegg. Kjersti Grimstad
Kennel Vesleøksna. Gro Sætersmoen og Hans Christian Ellefsen
Kennel Villa Magnolia. Eddie Moljord.
Bronse
Kennel Lurvelegg. Kjersti Grimstad.
Kennel Vesleøksna. Gro Sætersmoen og Hans Christian Ellefsen
Kennel Villa Magnolia. Eddie Moljord.

Roger Åsheim
(sign)
Raymond Bråten
(sign)

Kjersti Grimstad
(sign)
Kristin Pedersen
(sign)

Lone H. Hansen
(sign)
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b) Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2017
Sunnhetsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder: Kjersti Grimstad (HS)
Dommermedlem eksteriør: Lars Hjemtvedt
Medlemmer: Elisabeth Jangås
Jaktprøveansvarlig: Raymond Bråten
Valpeformidler: Kristin Pedersen
Fagkonsulent/veterinær: Frøydis Hardeng (halve året, etter dette har Kim Bellamy hos NKK vårt
konsultert på enkeltsaker og artikler)

Møter, deltagelser m.m.
Sunnhetsutvalget (SU) har i 2017 tatt opp saker via korrespondanse på telefon, lukket FB-gruppe og
mail. Kjersti Grimstad og Kristin Pedersen var påmeldt til NKK sitt avlsrådskurs i januar 2017, pga.
forfall for K.P. deltok K.G. og Kirsten Næss.

Økonomi
Sunnhetsutvalgets utgifter fremgår av NDFs regnskap.

Saker behandlet/gjennomført i 2017:
•
•
•
•
•
•
•

Endret refusjon for ryggrøntgen ble tatt i bruk i 2017, NDF refunderer 25% av utgiftene til
ryggrøntgen (ikke inkludert skjema fra NKK)
Nytt forslag til registrering av farger ble sendt NKK 03.10.2017, dette arbeidet fortsetter i
2018
Samarbeid med Agria om informasjon om helse samt krav i forhold til utbetaling av
forsikringspenger ved ryggprolaps, se eget punkt under.
Planlegging og gjennomføring av oppdretterseminar, se eget punkt under.
Registrering av kliniske diagnoser i DogWeb, hvordan nyttiggjøre oss dette? (Skjelettlidelser)
Se punkt uner.
Jobbe mot at flere ryggrøntger sine dachshunder, se eget punkt under.
SU har jobbet aktivt for at vi skal ha gode artikler om helse og oppdrett i medlemsbladet.

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.
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Antall ryggrøngede hunder fortsetter å være på et minimum, det er dessverre ingen nevneverdig
økning fra 2016. SU håper at enigheten på klubbledermøtet i 2017 om at lokalkulbbene skal forsøke å
arrangere felles ryggrøntgen kan føre til høyre tall i 2018. Selv om prisene varierer rundt i landet så
gir nå NDF 25% refusjon, mange lokalklubber gjør det samme, dette betyr at selv de steder som ligger
høyt i pris vil kunne komme nær prisen for øyelysing, noe som ser ut til å være overkommelig for
flere. Det er også et poeng å se på resultatene, det viser seg jo at de fleste som røntges får resultater
som er innenfor målet om 0-5 forkalkninger. Dette ser man også på den nordiske listen over
ryggrøntgede dachshunder, her finnes nå ca 3900 dachshunder på listen.
Norske hunder undersøkt for forkalkninger i ryggskiver:
2015

2016

2017

Dachshund korthåret
Dachshund langhåret
Dachshund strihåret
Dvergdachshund korthåret/ Kanindachshund korthåret
Dvergdachshund langhåret/ Kanindachshund langhåret
Dvergdachshund strihåret/ Kanindachshund strihåret

2
11
12
2
7
6

3
14
3
1
9
4

2
17
7
2
7
4

TOTALT

40

34

39

Prosentandel og antall individer fordelt
på diagnose/grad
Fri

Svak

Middels

Sterk

Dachshund korthåret
Dachshund langhåret
Dachshund strihåret
Dvergdachshund korthåret/
Kanindachshund korthåret
Dvergdachshund langhåret/
Kanindachshund langhåret
Dvergdachshund strihåret/
Kanindachshund strihåret

50% (1)
35,29% (6)
28,57% (2)
0% (0)

0% (0)
41,18% (7)
28,57% (2)
0% (0)

0% (0)
23,53% (4)
42,86% (3)
0% (0)

50% (1)
0% (0)
0% (0)
100% (2)

42,86% (3)

14,29% (1)

28,57% (2)

14,29% (1)

50% (2)

50% (2)

0% (0)

0% (0)

TOTALT

35,90% (14)

30,77%
(12)

23,08% (9)

10,26% (4)

Samarbeid med Agria
NDF/SU har fått tilgang til statistikker for dachshunder fra Agria. Agria har gitt oss tilgang til
statistikker fra Sverige med følgende begrunnelse: Statistikken er en oppdatering av vår statistikk
som er gjort på den svenske populasjonen i årene 1995 til 2011. Vi er tilbakeholden med å gi dere tall
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fra Norge ettersom disse ikke er bearbeidet og kvalitetssikret statistisk. Erfaringsmessig er
populasjonene i Norge og Sverige nesten helt like
SU har også forespurt Agria om muligheten for å få inn forsikringsvilkår i forhold til ryggrøntgen:
• 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.
Agria svarer 10.01.18 : Ettersom dette er et stort inngrep som forsinker og byråkratiserer
skadeoppgjøret for våre forsikringstakere og veterinærer, ber vi om at dere sender inn litt mer om
status i dag og hvilke konkrete avlsmål (på populasjonsnivå) dere har satt. Hva tror dere effekten vil
bli? Hva er status i de andre nordiske landene?
Når dette er på plass, vil vi oversende materialet til vår nordiske produktutviklingsgruppe hvor Agria i
Norge er representert.
Saken er ikke videre behandlet av SU, dette vil man måtte se på i 2018.
ØYNE

Antall øyelyste, og antall hunder med distichiasis

Dachshund korthåret
Dachshund langhåret
Dachshund strihåret
Dvergdachshund korthåret/ Kanindachshund korthåret
Dvergdachshund langhåret/ Kanindachshund langhåret
Dvergdachshund strihåret/ Kanindachshund strihåret

Antall
øyelyste
11
49
35
13
33
5

Antall individer med
distichiasis (ekstra øyehår)
4 (36,36%)
7 (14,29%)
7 (20%)
0 (0%)
8 (24,24%)
2 (40%)

TOTALT

146

28 (19,18%)

SU har valgt å føre statistikk over distichiasis fordi det bør tas betraktning når man velger avlsdyr og
ikke minst partner. Det er relativt høy forekomst på noen varianter og man bør da unngå å pare to
med distichiasis.
Tiltak CRD/PRA (strihår)
SU har vedtatt at fra 2018 skal man følge opp alle hanner som når 50% av matadorgrensen i RAS og
tilskrive dem om viktigheten av å teste for CRD-PRA. 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.
Registrerte antall avkom vil følges opp i mai og november årlig, evalueres årlig.

Ordlyd i brevmalen skal godkjennes av HS før utsendelse til hundeeier.
Det har ikke lyktes NDF i å automatisk få registrert resultat av DNA analysen i DogWeb. Dette må eier
selv sørge for.
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Skjelettlidelser:
SU har merket seg en økende bevissthet og diskusjon rundt ulike former for tilvekstfeil, dette er noe
man bør jobbe videre med fremover. Det er nå også mulig å registrere kliniske diagnoser i DogWeb,
noe som kan være aktuelt for flere skjelettlidelser. Tidligere har man vært klar over problematikken
rundt Short Ulna syndrom, dette er en tilvekstfeil i frembeina som som oftest vises fra 4 mnd alder til
1 års alder. Det er nå også stort engasjement rundt en lignende problematikk i bakbeina som heter
Pes Varus. Begge tilvekstfeilene resulterer i utypisk beinstilling, Short Ulna i forbeina og Pes Varus i
bakbeina.
Pes Varus:
Innebærer en utovervinkling av hasen (ser hjulbeint ut) og hevdes å ha økende forekomst hos
dachshunder. Det kommer av en utilstrekkelig synkronisert utvikling av de ulike knoklene ved
haseleddet (tibia og fibula). Man kan se for seg to knokler som skal vokse parallelt, der det ene
stopper veksten før det andre som igjen resulterer i at det andre krummer seg. Pes Varus tilvekstfeil
kan diagnostiseres med røntgen av bakbeina, men kompetansen hos smådyrklinikkene i Norge er
uavklart og det bør sees på om man trenger felles avleser eller retningslinjer for avlesing.
Short Ulna:
Innebærer en krumming av frambeina. Det kommer av en utilstrekkelig synkronisert utvikling av de
ulike knoklene ulna og radius i frembeina. Ved Short Ulna syndrom vokser ulna langsommere enn
radius, og skaper dermed en krumming i hundens frambein. Short Ulna Syndrom diagnostiseres ved
røntgen og man kan forvente at norske veterinærer har kjennskap til diagnosen.
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. Alle forespørslene har fått ønsket hjelp i form av konkrete
forslag til hannhunder eller innspill til ønskede kombinasjoner. Forespørslene har vært fordelt på fire
ulike varianter av dachshunder. Alle forespørsler er behandlet av minimum to medlemmer i SU.
Avlsforespørsler er fordelt på følgende varianter:
Dvergdachshund langhåret
1
Dachshund korthåret
1
Dachshund strihåret
2
Dachshund korthåret
1
Valpeformidling 2017:
Valpeformidler melder om at det har vært et interessant år, med mange henvendelser, og det er
veldig hyggelig. Det er kommet inn 39 Mailer med henvendelser. Dessverre er det en del telefon
henvendelser som ikke er blitt anført, men det anslås til en plass mellom 10 og 20 henvendelser. Når
man ser på henvendelsene som er kommet i 2017 så er disse mere spredd over rasene, enn det var
året før, det spørres etter alle variantene, noen mer enn andre.
Det har ikke vært like utfordrende å finne tak i aktuelle kull som det var i 2016, mange oppdrettere
har vært flinke å melde fra om kullene sine. Ikke at de nødvendigvis melder dem inn på
hjemmesiden, men sender Mail med info om kullet. Veldig flott, det setter vi pris på!
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De største utfordringene er å finne korthåret standard som ikke er tiltenkt brukt på jakt, men også
der har vi klart å løse oppgaven. Kaninvarianter er også en utfordring, forklarer etter beste evne at
det er vanskelig for en oppdretter å love en kaninvalp selv om begge foreldrene er kaniner, da de
ofte kan vokse å bli litt for store, og at det ikke fødes mange kull i løpet av et år. Fargevarianter,
langhåret dverg, brun merle for eksempel har vært løst ved å hente valp i Sverige, da det for tiden
ikke var aktuelle kull i Norge. De fleste av dem som ønsker «andre» farger har sett dem på bilder, og
synes de er veldig søte og sjarmerende. Da er det greit å forklare litt om videre avl i forhold til
merlegenet. Det er mottatt seks henvendelser via mail med forespørsel om kennel, det være seg
både nye oppdrettere og dem som har holdt på i en årrekke. Hvilken rase passer best for vår familie
er også et tema, stri, kort eller langhåret, stor eller liten.
Det som er ekstra hyggelig i år er tilbakemeldinger fra fornøyde valpekjøpere, og oppdrettere. Det er
veldig kjekt å vite at jobben som gjøres, betyr noe.
REGISTRERINGER 2017

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

Registrerte kull
34
31
54
13

Individ 2017
116
173
293
42

Individ 2016
126
157
281
75

49

196

286

7

22

50

ANTALL INDIVIDER BRUKT I AVL PÅ KULL REGISTERT I 2017

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
21 hanner og 23 tisper
30 hanhunder og 36 tisper
40 hanhunder og 53 tisper
9 hanhunder og 13 tisper
34 hanhunder og 47 tisper
5 hanhunder og 7 tisper

RAS:
RAS har vært et arbeidsverktøy for raseklubben og oppdrettere i nesten tre år. SU evaluerte RAS i
2017. Etter et grundig arbeid med matadorhanner i 2017 ser vi etter konsultasjon med veterinær Kim
Bellamy i NKK at det muligens kan være på tide å revidere hvordan vi definerer matadorhanner i
fremtiden. Situasjonen er noe spesiell for noen varianter, spesielt med tanke på muligheten for å
krysse mellom størrelser og hårlag. Se matadorlister lenger nede.
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SU fortsetter også arbeidet med fokus på hunder som er "gjengangere" i mange stamtavler, vi har i
tillegg til matadorer inkludert hannhunder som har vært mye brukt etter år 2000, det er viktig å ha
noe fokus på disse selv om de avlshundene man velger å bruke ikke selv er nevnt på matadorlisten.

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
SU har i 2017 fortsatt fokus på genpool og variasjon i avlshunder i rasen. 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.
Oppdretterne må selv være klar over at dersom de driver gjentatt avl på kanin-kanin foreldre så vil
den aktuelle varianten 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.
Matadorer:
- Vi gjør oppmerksom på at vi i samråd med Kim Bellamy hos NKK har laget matadorlistene utfra
andre kriterier enn dem som er forklart i RAS.
Utgangspunktet er uttrekk fra NKK kull registrert i perioden 2013 - 2017
- Vi gjør oppmerksom på at dersom kanindachshunder brukes i avl med andre størrelser vil deres
antall avkom kunne føre til matadorvarsel på tross av at flere avkom kan være registrert med andre
størrelser. (se også notat nederst i oversikten).
2017
Dachshund korthåret – matadorgrense 34 avkom
Antall født 2013-2017: 679 (679*5%=34)
Hunder merket med * nærmer seg matadorgrensen
Hunder merket med ** over 34 totalt antall avkom
Reg.nr
Navn
Kull
*FIN26212/06
*NO44350/09
*NO58089/09
*S39470/2004
**13931/00
**16175/02
**03984/06
**12223/03
**16175/02
**17180/06

Unita’s Rolls Roys
Pediculus P J-Holter
Pediculus Rocka Billy
Hällens-Varenne
Revbergets Balder
Revbergets Fant I
Finnelia’s Tim
Kjærragården’s Dg Knerten
Revbergets Fant I
Kjærragården’s Lk Max

7
5
4
5
10
12

Avkom
31
30
29
25
55
54

Siste
kull
2016
2017
2017
2016
2015
2014
2014
2012
2014
2016

Tot.antall
avkom/kull
69/13
50/9
34/5
25/5
55/10
54/12
112/21
80/15
54/12
46/8
16

**21092/06
**S42717/2008

Revestreken’s Xos
Dualis Cantor

Dachshund langhåret – matadorgrense 37 avkom
Antall født 2013-2017: 733 (733*5%= 37)
Hunder merket med * nærmer seg matadorgrensen
Hunder merket med ** over 37 totalt antall avkom
Reg.nr
Navn
**S31701/2008
**23500/08
**FIN52447/04
**11464/06

Knacky-Knave's Lambrusco
Amarita’s Red Peppermix
Badamtam’s Viglione
Indian Fall’s Figaro

Dachshund strihåret – matadorgrense 61 avkom
Hunder merket med * nærmer seg matadorgrensen
Hunder merket med ** over 61 totalt antall avkom
Reg.nr
Navn
**10367/07
**15891/06
**NO35914/10
**S29729/2008

Kull

Avkom

9

53

Kull

Minstemann's Fantasy From Thorn
Minstemann’s On The Rocks
Minidogland Yandex
Minstemann's Bam-bam
Quilt V D Stoofhoeve
Halino's Sussebass til Dulcamara
Sweetax Morris Medio
Sunlux Angel Heartbreaker Atpinedax
Bronia Lanfranco
Quilt V D Stoofhoeve
Minstemann's Fantasy From Thorn
Lisego Nosa Fartovy Paren
Minidogland Yandex

45/9
40/7

Siste
kull
2014
2017
2008
2010

Tot.antall
avkom/kull
53/9
34/10
84/12
40/8

Avkom

Siste
kull
2012
2016
2017
2014

Tot.antall
avkom/kull
92/18
106/20
78/16
58/12

Kull

Avkom

7
4
10
4
3
3

21
17
33
13
13
14

Siste
kull
2017
2017
2017
2016
2014

Tot.antall
avkom/kull
45/14
17/4
33/10
25/7
21/5

2012
2010
2016
2014
2017
2011
2017

20/4
29/10
25/7
21/5
45/14
33/8
33/10

Kvilestads Fibbe
Bonus
Husåsskogen’s Pelle
Måsebo Urax

Dvergdachshund korthåret – matadorgrense 15 avkom
Hunder merket med * nærmer seg matadorgrensen
Hunder merket med ** over 15 totalt antall avkom
Reg.nr
Navn
NO33142/10
**NO53882/11
**RKF3779117
*21755/08
*NHSB2620942
*NO55791/13
**DK12887/2008
**IKCY29387
**KCSB2959CS
**NHSB2620942
**NO33142/10
**RKF1854554
**RKF3779117

2010
2012

10

33
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Dvergdachshund langhåret – matadorgrense 48 avkom
Hunder merket med * nærmer seg matadorgrensen
Hunder merket med ** over 48 totalt antall avkom
Reg.nr
Navn
**S23472/2006
**FIN41198/07
**DK02206/2006
**06045/02
**06050/02

Avkom

Siste
kull
2012
2011
2010
2011
2010

Tot.antall
avkom/kull
63/15
78/22
57/16
88/23
50/13

Kull

Avkom

7
14
7
3

25
59
25
8

Siste
kull
2016
2017
2017
2015
2011
2010
2009
2011
2008
2008

Tot.antall
avkom/kull
46/12
64/15
25/7
11/4
35/8
19/4
14/3
16/4
20/5
12/4

Siste
kull
2016
2016

Tot.antall
avkom/kull
25/7
25/7

Siste
kull
2016
2017
2017
2017
2015
2017
2013

Tot.antall
avkom/kull
36/10
26/7
21/4
44/9
32/6
63/16
70/23

Sundsdal’s Orlando
Tomjantin Double Or Quits
Sundsdal's Don Quoxiote
Amarita’s Micro Sycello
Amarita’s Toffee Lee Lewis

Dvergdachshund strihåret – matadorgrense 9 avkom
Hunder merket med * nærmer seg matadorgrensen
Hunder merket med ** over 9 totalt antall avkom
Reg.nr
Navn
08103/07
NO30662/11
NO45404/14
*NO37804/09
**S10759/2001
**LOE1679365
**KCAH00856901
**FIN29926/08
**DK21453/2004
**DK15886/2005

Kull

Wervest's Winn
Topas av Larhjelm
Wervest’s Ty
Dachsmeister’s Jens
Dualis X-Ray
Chelines Vito Corleone
Kanix Nansen
Lisego Nosa Unter Ofitser
Sundsdal’s Crunch Bandicoot
Ravnsagers Unkel Kejser

Kanindachshund korthåret – matadorgrense 1 avkom (1 kull)
Hunder merket med * nærmer seg matadorgrensen
Hunder merket med ** over 1 totalt antall avkom (1 kull)
Reg.nr
Navn
Kull
21755/08
**KCSB2959CS

Minstemann’s Bam-Bam
Bronia Lanfranco

7

Kanindachshund langhåret – matadorgrense 8 avkom (evt. 1 kull)
Hunder merket med * nærmer seg matadorgrensen
Hunder merket med ** over 8 totalt antall avkom
Reg.nr
Navn
Kull
JR70220JDD
LOE2139373
NO36620/10
NO40092/14
S36015/2009
SE49198/2013
**S24320/2005

Ice-t Little Dranatanja
Iloveamaritas De Llumo
Lurvelegg’s Raspoutine
Storfoten’s Østens Mystikk
Tarantela Rus Malenkiy Prins
Lille Farsbo’s Magicales Ego
Arrivalæs Clint Eastwood

5
5
3
3
3
7

Avkom
25

Avkom
13
16
14
13
17
26
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**FIN41198/07
**08871/07
**04935/05

Tomjantin Double or Quits
Fla-go-line’s Ville Lille Rasmuss
Fla-go-line’s Vimsen Victor

2011
2013
2010

78/22
23/6
32/9

Siste
kull
2015
2009

Tot.antall
avkom/kull
11/4
19/6

Kanindachshund strihåret – matadorgrense 1 avkom (1 kull)
Hunder merket med * nærmer seg matadorgrensen
Hunder merket med ** over 1 totalt antall avkom (1 kull)
Reg.nr

Navn

**NO37804/09
**LOE1569271

Dachsmeister’s Jens
Chelines El-baron-rojo

Kull

Avkom

Når det gjelder kanindachshund (alle hårlag) er det vanskelig å bestemme matadorgrense da det er få
kull hvert år.
Etter anbefaling fra Kim Bellamy, avlskonsulent hos NKK, er anbefalingen ved raser med lav
matadorgrense at:
Er hunden fin (dvs. VG på utstilling) bør den max ha 1 kull
Er hunden flott (dvs Exc på utstilling) kan den ha 2 kull og
Er hunden utmerket eksempel av rasen (CK/Cert på utstilling) kan den ha 3 kull.

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 i forhold til
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. Det jobbes
fortsatt med å finne løsninger som forenkler søk etter egnede avlshanner.

Mentalitet og bruksegenskaper (spor, drev, hi): Bevare og utvikle jaktegenskapene, også med
hensyn til nye viltarter og jaktformer.
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.
SU jobber fortsatt med flere alternative måter å vurdere mentalitet og adferd på, foreløpig er
utstilling og prøver de arenaer man tester dachshundenes mentalitet. Samtidig må man fortsette å
oppfordre oppdrettere og eiere til å være ærlig i forhold til hundenes mentalitet.
2017 oppsummert:
Arbeidet i SU konsentrerer seg om arbeid for å ligge i forkant i forhold til helsemessige utfordringer i
rasen. I vårt arbeid ligger RAS til grunn samt at nye saker vurderes fortløpende. Det har fungert godt
å kunne konsultere Kim Bellamy i NKK i saker av veterinærmedisinsk betydning, dette har også gitt
oss verdifulle innspill fra andre med spesialisert faglig kompetanse. En av årets store saker kom i
forhold til DNA testing og ryggprolaps. Såvidt vi kan forstå etter å ha konsultert ekspertise som
Øyvind Stigen, Frode Lingaas og Kim Bellamy, så er det ennå et godt stykke frem før vi kan håpe på en
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DNA test som gir oss hjelp i arbeidet med å redusere forekomsten av ryggproblemer i rasen, dette
ble rett før rapporten var ferdig også bekreftet etter DNA testing ut fra omtalte modell fra USA,
konklusjonen er at den testen de håpte på ikke vil kunne brukes da nesten alle dachshunder er
homozygot for genet, dvs. det er ikke mulig å utelukke dette genet. Vårt arbeid med rygg har derfor
fortsatt hovedfokus på at flest mulig dachshunder blir ryggrøntget.
Arbeidet med fargeregistrering er foreløpig på vent til vi hører fra NKK i forhold til forslaget vi har
sendt dem. Anbefalinger for øyelysing fortsetter som før og vi har begynt å se på hvordan vi kan
bruke registrering av kliniske diagnoser og skjelettlidelser i DogWeb. Skjelettlidelser som utredes som
aktuelle for rasen utover rygg er pr. d.d. Short Ulna syndrom og Pes Varus syndrom.
Videre arbeid for å forhindre matadoravl og mer variasjon i bruk av avlshanner innebærer bl.a.
bevisstgjøring av oppdrettere og hannhundeiere samt å jobbe mot at flere hannhundeier er aktivt
med på arrangementer der man får sett dem.
28.02.17
Kjersti Grimstad sign

Lars Hjelmtvedt sign
Raymond Bråten sign

Kristin Pedersen sign
Elisabeth Jangås sign

c) Årsrapport fra Utstillings- og eksteriørdommerutvalget 2017
Utstillings- og eksteriørdommerutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder

Lone H. Hansen

Medlem

Cecilie A. Vardvik

Medlem

Åge Solberg

Medlem

Kristin Pedersen

Dommermedlem eksteriør

Lars Hjelmtvedt

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
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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 2017 korrespondert på telefon og mail.
Saker utstillings- og eksteriørdommerutvalget har jobbet med og videresendt til HS i 2017:
•
•
•
•
•
•
•

Høring fra NKK om etablering av Nordiske utstillinger, elektroniske kritikker.
BSI (på norsk rasespesifikke dommerinstruksjoner) undersøkelse fra NKK.
Nordisk sammenligningstabell, championatsøknad og WCC.
Revidering/oppsummering av RAS 2017, eksteriørdelen.
Søknad fra Bergen Hordaland DHK om ekstra utstilling på Vestlandet.
Søknad ekstra storcert til Hedmark DHK ift med sommerleiren.
Foreslått kandidater til HS-oppnevnte komiteer/utvalg i NKK.

Arbeidsoppgaver som utvalget har utført i 2017:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Administrert terminliste utstillinger, bistått LK spørsmål utstilling.
Oppfølging av KLCH – klubbchampionat.
Jobbet med fagartikler til Dachshunden.
Sendt NDFs eksteriørdommerkonferanse referat 2015 til alle dommere, som har fungert som
dommere på NDF rasespesialer i 2017 i tråd med retningslinjer, som er bestemt i forbundet i
forhold til å forvalte og ivareta vår rase i tråd med forbundets og standardens retningslinjer.
Utarbeidet og oversendt statistikker/skjemaer gjeldende Utstilling-, Spor- og Jakt
Championater til NDFs hjemmeside.
Oversendt relevant materiale til AHF (Autoriserte Hundedommeres Forening) som NDF vil
skal være tilgjengelig for de dommere som skal ny autoriseres og dommere
som holder på med utvidelse av sin autorisasjon.
Sendt forslag dommerliste, hovedsak rasespesialister, samt dommerstatestikker til
utstillingskomiteen i NKK.
DUK (Dommerutdannelseskomiteen i NKK).
Begynt forarbeid til norsk rasekompendium.

Informasjons-/opplysningsarbeid rettet ut mot lokalklubbene:
Oppdatert materiale ift dommerlister og dommerstatistikk (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 dachshunder har blitt NDF Klubbchampion i 2017:
Dachshund korthåret:
N SE UCH N VCH Re Atlas Av Siradachs. Eier: Heidi og Knut Kals
Kanindachshund langhåret:
C.I.B NORD FI UCH Lilla Farsbo's Magicales Ego. Eier: Bjørg Haldis Flatin
Dachshund langhåret:
NORD FI UCH Gravbassernes Deja-vu. Eier: Cecilie A. Vardvik
NORD UCH N VCH Bombadilla's Boots . Eier: Frøy Høgset Amundsen
C.I.B N SE DK UCH DKV-16 Sørils Bs-jennie. Eier: Arvid Enggrav
C.I.B N DK SE UCH N SE VCH Sørils Lb-brusco. Eier: Anette Mogen
INT N SE DK UCH NV-12 DKV-15 Sørils Lb-bajas. Eier: Einar Hjelmerud

Lone H Hansen
(sign)

Lars Hjelmtvedt
(sign)

Cecilie A Vardvik
(sign)

Åge Solberg
(sign)

Kristin Pedersen
(sign)

d) Årsrapport for jaktutvalget 2017
I starten av året besto utvalget av:
Steinar Waage (drev + hi) Leder.
Eddie Moljord (drev)
Anne Igsi (drev)
Roger Åsheim (hi)
Utvalget jobbet med å sammenfatte høringssvarene vedr revidering av drevreglementet, som var
sendt ut for andre gang. Denne gang med forandringer i rødt.
Før det var gjort ferdig et utkast trakk Steinar Waage seg fra utvalget. Arild Emilsen gikk inn, og tok
over som leder. Kirsten Næss kom også inn.
Eddie og Anne gjorde ferdig utkastet, som ble sendt ut på ny høring. (høringssvarene kom inn igjen i
slutten av feb-2018, og det jobbes nå med å sluttføre dette. Det gjør utvalget i samarbeid med FKdrev)
Ved utgangen av 2017 så altså utvalget slik ut:
Arild Emilsen, leder.
Eddie Moljord (drev)
Anne Igsi (drev)
Roger Åsheim (hi)
Kirsten Næss (hi)
Roger Åsheims (sign)
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e) Årsrapport for spor og ettersøksutvalget 2017
Spor- og ettersøksutvalget har i 2017 bestått av Øydis Kveta, Arild Emilsen, og Roger Åsheim.
Utvalget har sett på høringssvarene fra LK vedr Blodspor konkurranse, og sammenfattet
høringssvaret til NKK. Ut over det, så har det vært et rolig år i utvalget.
Roger Åsheim (sign)

f) Årsrapport for markeds- og medieutvalget 2017
Markeds- og medieutvalget har bestått av Anne-Mette Kirkemo , Raymond Bråten
(medlemsansvarlig), Tale Rosland Waage (web-ansvarlig), Anne Igsi (Dachshunden) og Anne
Bergsengene.
Utvalget har hatt 2 fysiske møter i 2017. Utover det har medlemmene hatt kontakt på e-post og
telefon, samt møttes på stand.
Utvalget har jobbet videre med layout og innhold i Dachshunden, planlegging og gjennomføring av
markedsaktiviteter, kontakt med annonsører og salg av annonser til Dachshunden. Målet for
annonseinntekter i 2017 ble nådd. I 2017 ble det designet, kjøpt inn og solgt dachshund t-skjorter.
Facebooksiden brukes som et supplement til hjemmesiden. Siden har ca. 960 følgere. Medlemmene
av markeds- og medieutvalget redigerer siden.
Camp Villmark: Medlemmer av utvalget rigget og bemannet stand på Camp Villmark på Lillestrøm
Standen var meget godt besøkt.
Nordiske jakt- og fiskedager: Utvalget bestilte standplass, og Hedmark DHK rigget og bemannet
standen på Nordisk jakthundutstilling på Elverum i august.

Anne-Mette Kirkemo
(sign)

Raymond Bråten
(sign)

Anne Igsi
(sign)

Tale R. Waage
(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.
Det har i 2017 blitt innhentet tilbud på trykk og distribusjon av bladet, men ut fra pris og kvalitet har
det blitt vurdert å opprettholde gjeldende avtaler.
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Sak 8. Regnskap.
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Styrets innstilling: Regnskap for 2017 med revisors beretning godkjennes.

Sak 9. Kontingent for 2018 og NDFs andel av kontingenten.
NDF justerte sin kontingent for i 2017.
Hovedmedlem (40) kr 290,Familiemedlem(42) kr 100,Oppdrettervervet(50) kr 60,NKKs grunnkontingent kommer i tillegg
Styrets innstilling: Kontigenten beholdes uforandret.
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Sak 10. Budsjett for 2018.

Styrets innstilling: Budsjett for 2018 godkjennes.
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Sak 11. Opprettelse og nedleggelse av lokale klubber.
Ingen saker.

Sak 12. Innmeldte saker
12.1 Ny obligatorisk lovmal fra medlemsforbund.
Fra styret: NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs
medlemsklubber og forbund. I henhold til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som
samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber og forbund.
Imidlertid, også i henhold til NKKs lover gjelder lovmalen uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn
i medlemsklubben eller forbundets eget lovverk. Som følge av at NKKs Representanskapsmøte 2017
vedtok ny lovmal, må NDF tilpasse sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og implementere den
i helhet til våre lover.
De nye lovene fremlegges DHT for godkjenning. Lovendring krevet kvalifisert flertall.
Når DHT har vedtatt nye lover, må disse umiddelbart sendes inn til NKK for godkjenning.
Styrets forslag til nye lover ligger vedlagt (vedlegg 1).
Eksisterende lover er tilgjengelig på:
http://norskedachshundklubbersforbund.org/dokument/Lover%20for%20Norske%20Dachshundklub
bers%20Forbund_2017.pdf
Styret innstilling: DHT godkjenner de nye forbundslovene.

12.2 Instruks for NDFs valgkomite.
Styrets forslag til instruks for NDFs valgkomite ligger vedlagt (vedlegg 2).
Styrets innstilling: DHT godkjenner instruks for NDFs valgkomite.

12.3 Fjerne storcertordningen for dachshunder.
Forslag fra Oslo og omegn DHK
Begrunnelse:
Dachsen er en av de få, om ikke den eneste rasen som fremdeles har krav om både storcert, og
brukskrav. Vi mener tiden er moden for fjerne kravet om stortcert for å bli UCH. Vi mener at
kvalitetssikringen som er argumentet for å beholde storcertkravet ikke holder mål. Det er meget
sjelden spesialdommere på Norsk Kennel Klubb’s utstillinger. Våre rasespesialer avholdt av lokale
dachshundklubber har stort sett en rasedommer som faktisk KAN rasen, og det vil faktisk være en
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kvalitetssikring av våre hunder. Dette ser vi på som en bedre kvalitets sikring enn utstillingene til
NKK. I tillegg vil de gi flere hunder på utstillingene til de lokale dachshundklubbene, og det vil da også
gi en økonomisk gevinst.
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

12.4 Fjerne brukskrav for å få cert på utstilling
Forslag fra Oslo og omegn DHK
Begrunnelse:
For å oppnå utstillingschampionat pr.d.d må hunden være brukspremiert. Men ved å fjerne kravet
om brukspremie på rasen for å motta cert på utstillinger, vil vi få flere hunder på utstillingene igjen,
og ikke minst juniorer. Vi tror at å gå bort fra dette kravet vil flere av de små variantene også komme
på våre utstillinger. Dette er som sagt ikke en bedømmelse på bruksegenskapene, men eksteriør.
Styrets innstilling:Flertallet i styret støtter forslaget.
Flertallet i styret foreslår at man går tilbake til ordningen med «hvilende cert». Det vil si at best
plasserte hund mottar cert, uavhengig av brukspremiering. Krav om brukspremiering for å oppnå
championat beholdes som i dag. Bestemmelsene om brukskrav i utstillingsreglenes punkt 11.13 og
16 fjernes fra 01.01.2019.

12.5 Fjerne fullcertordningen for dachshunder
Forslag fra Oslo og omegn DHK
Begrunnelse:
Ved å fjerne fullcertordningen så unngår vi at cert deles ut til, i verste fall, nr 6-7, og kanskje enda
dårligere plassert, hund. Fullcertordningen, slik den fungerer nå, lager merarbeid for arrangør (ikke
minst ringsekretær) og senker kvaliteten på UCH. Hundene kan bli nr «langt utti» tre ganger, og bli
UCH. Fjerner vi fullcertordningen, så hever vi kvaliteten på UCH. Og vi vil i tillegg få flere hunder på
våre utstillinger.
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

12.6 Geografisk fordeling på områdeklubber.
Forslag fra Janne Gregersen og Oslo og Omegn DHK.
Begrunnelse:
Uten at historikken er kjent for hvorfor lokalklubbene (LK) i NDF har den inndelingen de har, så
ønsker jeg at man ser på en omorganisering av LK’enes geografiske inndeling.
De fleste LK’ene er inndelt fylkesvis, med unntak av LK for Oslo og omegn, Glåmdalen og Romerike,
Bergen Hordaland og Follo Østfold (de to sistnevnte har fylkesnavn i klubbnavnet, men henviser også
til andre deler i/rundt fylket eller omegnen).
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Med stadig flere klubber (gjelder ikke bare dachshund miljøet) som sliter med rekrutteringen av
medlemmer og å få på plass folk til styre og stell, så vil det være mer hensiktsmessig å fordele
arbeidsmengde og tilgjengelige ressurser på en måte som gagner flere. Da blir belastningen bredere
fordelt, noe som igjen vil kunne gi medlemmene et bedre og bredere tilbud.
Slik inndelingen er i dag vil noen klubber ha problemer med å skaffe terreng/områder til aktiviteter
for sine medlemmer, da grensene blir noe diffuse og vanskelige å orienter seg etter.
Mitt forslag er at man innfører en inndeling som følger de til enhver tid gjeldende fylkes grenser, og
at man kan slå sammen fylker der man finner det formålstjenlig, som f.eks. Vestfold/Buskerud DHK
har gjort.
Dersom klubbene er redd for at LKs aktiviteter skal bli for «sentralt plassert» kan man benytte
distrikts-/områdekontakter som kan ivare ta aktiviteter mer lokalt.
Det bør fortsatt være åpning for å kunne flytte sitt medlemskap til annen LK, slik praksisen er i dag
Styret innstilling:
HS mener at man må se på historisk bakgrunn for opprettelsen av de ulike lokalklubbene, og at DHT
hverken kan ‘frata’ klubber deler av de områdene de omfatter i dag, eller tvinge klubber til å slå seg
sammen. Store klubber har de samme utfordringene som små klubber med å fylle verv som
tillitsvalgte. Skal man i tillegg ha regionsutvalg vil ‘vinningen gå opp i spinningen’. Dersom en klubb
mener at den mangler områder for aktivitet er det ingenting i veien for å ta kontakt med sin
naboklubb for et samarbeid om aktiviteter. HS oppfordrer LK til å vurdere egne aktivitetsområder, og
muligheter for sammenslåing dersom dette synes hensiktsmessig.
Styrets innstilling. Styret støtter ikke forslaget.

12.7 Medlemskontigent vs. Fordelingsnøkkel
Forslag fra Janne Gregersen og Oslo og Omegn Dachshundklubb.
Begrunnelse:
Bakgrunnen for forslaget er at ved gjennomgang av lovene for NDF og lovmalen for lokalklubbene
(LK) så fremstår det som at den praksisen man har med fordelingsnøkkel og medlemskontingent
bryter med lovteksten.
I NDFs lover står følgende i §2-2 Medlemskontingent:
«Alle enkeltmedlemmer i NDFs LK skal betale den kontingent som er fastsatt av DHT i forbundet.»
Mens det i klubbenes lovmal §2-2 Medlemskontingent står:
«Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av
NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.»
Når jeg leser dette fremstår det som at en medlemskontingent i Dachshundmiljøet i Norge egentlig
skulle vært 3-delt. En del til NKK med grunnkontingenten som fastsettes på RS, en del til NDF som
fastsettes på DHT og en del som klubben selv fastsetter i sitt årsmøte.
Norske Elghundklubbers Forbund og Norske Harehundklubbers Forbund har en slik 3-delt praksis,
noe som fungerer utmerket. Så systemene finnes allerede i NKK, og det vil være enkelt å ta det i
bruk.
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At klubbene gis råderetten over egen kontingent samsvarer også bedre med at LK etter klubblovene
er en egen juridisk enhet, og således må ha råderett over egen økonomi. Og siden
medlemskontingenten er en av klubbenes økonomiske livsgrunnlag, så må det være opp til den
enkelte LK å fastsette medlemsavgift.
I tillegg gir det større mulighet for LK å forutse og planlegge egen økonomi, noe som vil gjøre det
enklere å drive klubb. I tillegg har jeg tro på at det vil virke mer motiverende for klubbene i jobben
med å rekruttere medlemmer, når de ser hva innsatsen legger til klubbkassa.
Dersom det er noe annet som er ment i lovene for NDF/LK så bør det på plass en lovendring som
tydeliggjør dette.
Om man likevel velger å opprettholde dagens ordning med fordelingsnøkkel bør man opprette en
praksis hvor det kan søkes om reisestøtte til de klubbene som ender opp med å måtte betale. Slik at
klubbens økonomi ikke blir lidende under høye kostnader for å dekke sine folkevalgte.
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

12.8 NDF og samarbeid
Forslag fra Follo Østfold Dachshundklubb.
Begrunnelse:
NDF bør søke samarbeid og dialog med KOS og liknende initiativer som ikke er i konflikt med NFDs
rolle som forvalter av dachshundrasene og som ikke svekker inntektsgrunnlaget for NDF eller lokale
dachshundklubber.
Styrets innstilling:
HS ønsker velkommen initiativer innenfor NDF-paraplyen. Appellutvalgets beslutning av 02.03.18
slår fast at KOS har brutt NKKs regler, jf NKKs lover § 7-2 (1) bokstav a) ved å motarbeide
klubbene/forbundet gjennom sin konkurrerende virksomhet.

12.9 Norsk deltagelse på WUT- sporkonkurranse
Fra Vestfold – Buskerud Dachshundklubb.
Welt Union Teckel (WUT) er den internasjonale dachshundunionen der NDF er medlem og sender
representant(er) til den årlige samlingen.
WUT har en årlig åpen utstilling (WUT-Weltsiegerschau) og en sporprøve (WUT-Schweißprüfung
ohne Richterbegleitung/WUT Blood Tracking Test Without Judge's Accompaniement) for dachshund.
Norge har anledning til å sende en representant til den årlige sporkonkurransen, slik som for
eksempel Danmark har gjort i 2017 (se artikkel i danske ‘Gravhunden’ nr 5-2017, eller innlegg i fbgruppen Schweiss for Gravhund, Tax, Dachshund, Teckel
https://www.facebook.com/groups/368991259934860/ - søk i gruppen på WUT)
Informasjon om spor-/schweisskonkurransen ligger her
http://www.weltunionteckel.com/schwpor.html I 2018 går konkurransen i Spania 30.6-1.7
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Forslag: NDF legger til rette for å sende en ekvipasje til den årlige schweisskonkurransen arrangert
av WUT.
Ekvipasjen kan for eksempel være fjorårsvinneren av rasemesterskapet, noe som også kan skape
større interesse for å kvalifisere seg til og delta i det norske rasemesterskapet. Om beste ekvipasje
ikke kan stille går man nedover på premielisten for å finne reserver.
Styrets innstilling: HS støtter forslaget. HS foreslår at prøvevinner på rasemesterskapet på Igsi gis
anledning til å representere NDF på WUT sin årlige sporprøve. Dersom forslaget vedtas, utarbeider
HS retningslinjer for uttaket.

12.10 Støtte til deltakere på Nordisk Drevmesterskap
Fra Vest-Agder Dachshundklubb.
VADHK ønsker klare retningslinjer for hva slags økonomisk støtte det vil bli gitt til Norges deltakere
på Nordisk drevmesterskap.
Forslag:
Med dette foreslåes det at NDF støtter deltakerne i Nordisk drevmesterskap på følgende punkter:
•

Påmeldingsavgift

•

Overnatting/kost

•

Reiseutgifter

VADHK foreslår også at det pekes ut en representant som er med de tre deltakende hundene fra
Norge på drevprøven. Det er viktig at en lagleder er med, og at det knyttes bånd mellom landene.

Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget.
NDFs støtte pr i dag dekker påmelding inkludert kost/losji. Reise har blitt delvis kompensert,
innenfor vedtatte budsjett.
Ut fra økonomiske hensyn har NDF de senere år utpekt en av deltagerne som lagleder.

12.11 Ønske om redegjørelse
Fra Oppland Dachshundklubb:
Oppland DHK ber HS redegjøre for sin behandling av saken mot de seks medlemmene som også sitter
i interimstyret for Kort- og strihårsgruppa (KOS).
Bakgrunn: Viser til vedtak fra Dachshundtinget 2017, sak 12. Innmeldte saker b) Fra styret i Hedmark
DHK: Er gruppen kort- og strihåret dachshund en konkurrerende virksomhet til NDF? HS’ innstilling
lød som følger: «Flertallet i HS mener at gruppa kan sees på som en konkurrerende virksomhet.
Dette bunner i at NDF har forvaltningsansvaret for dachshunden og er tildelt dette av NKK. Gruppa
har flere sammenfallende punkter i sin formålsparagraf med NDFs formålsparagraf og jobber
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parallelt med NDFs utvalg på flere områder. HS vil i etterkant av DHT sende denne saken inn til NKK
for en prinsipiell avklaring og videre saksgang».
Saken trekkes av Hedmark DHK på grunnlag av innstillingen fra HS.
Oppland DHK ber om svar på følgende spørsmål:
a) Hvorfor har HS i denne saken valgt disiplinærsak i stedet for dialog med KOS, eventuelt med en
advarsel og mulighet for å imøtekomme HS på deres innvendinger mot gruppa?
b) HS har valgt å reise disiplinærsak mot seks medlemmer. Hva er bakgrunnen for at HS har tolket
innstillingen slik, og ikke bedt NKK om en prinsipiell avklaring, slik det står i innstillingen?
c) På hvilken måte har NKKs administrasjon bistått HS under forberedelsene til- og behandlingen av
denne saken?"
Styrets innstilling:
HS fant at man ikke fikk den prinsipielle avklaringen man ønsket i DK sin avgjørelse jf protokoll 92017, og saken ble derfor anket til NKKS Appellutvalg.
I henhold til NKKs lover § 7-3 (6) er lokalklubber forpliktet til å anmelde presumptivt alvorlige saker
til Disiplinærkomiteen (DK), fremfor å behandle dem selv. DKs avgjørelse og det generelle
(uskrevne) forbudet mot dobbeltbehandling i NKK kan innebære at forbundet i saken her blir
avskåret fra å reise disiplinærsak i eget forbund ved anmeldelsen til DK.
NKKs administrasjon har ikke vært involvert ut over at saken er sendt via administrasjonen.
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Sak 13. Valg
Innkomne forslag:
Verv:
Leder for 2 år

Navn
Raymond Bråten

Forslagstillere:
Follo Østfold DHK
Glåmdal og Romerike DHK
Trøndelag DHK
Vest Agder DHK
Oppland DHK

Nestleder for 1 år

Roger Åsheim

Hedmark DHK

Julianne Olsen

Cecilie Vardvik
Glåmdal og Romerike DHK
Follo Østfold DHK
Oppland DHK
Hedmark DHK

Kjersti Grimstad
Roger Åsheim
Styremedlemmer:

Kjersti Grimstad
Julianne Olsen
Jørgen Idalen
Bård Oterholt
Kristin Pedersen

Eddie Moljord
Bernt Ole Ravlum
Janne Gregersen
Bjørn Egil Hultin
Vararepresentant:

Julianne Olsen
Eddie Moljord
Bjørn Egil Hultin

Follo Østfold DHK
Cecilie Vardvik
Glåmdal og Romerike DHK
Cecilie Vardvik (1 år)
Aust Agder DHK
Follo Østfold DHK
Oppland DHK
Follo Østfold DHK
Nordland DHK
Lene Husby
Oppland DHK
Bent Fimland Therkelsen
Gunleik Vibeto
Trøndelag DHK
Kirsten Næss, Lars Hjelmtvedt
Oppland DHK
Cecilie Vardvik
Bent Fimland Therkelsen
Gunleik Vibeto
Glåmdal og Romerike DHK
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Kristin Pedersen

Bård Oterholt
Rolf Erik Nilsen
Jørgen Idalen

Lene Husby
Janne Gregersen
Kirsten Næss, Lars Hjelmtvedt
Oppland DHK
Oppland DHK
Oppland DHK

Revisor
Revisor:

Kjell Solli

Ikke på valg

Vararevisor:

Gerda Brandstrup

Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling 2018
Leder
Nestleder:
Styremedlemmer:
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (1år)
Vararepresentant:
Varamedlem
Varamedlem

Raymond Bråten
Kjersti Grimstad

2 år
1 år

Bjørn Egil Hultin
Kristin Pedersen
Jørgen Idalen

2 år
2 år
1 år

Bård Oterholt
Janne Gregersen

1 år
1 år

Revisor:
Revisor:

Kjell Solli

Ikke på valg

Vararevisor:

Gerda Brandstrup

Ikke på valg

Bjørn Pettersen
Lars Hjelmtvedt

Ikke på valg
Ikke på valg

Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:

3 år

Varamedlem:

1 år

Varamedlem:

1 år

Valgbare kandidater

Even A. Garstad
Ole Andreas Haugland
Cecilie Vardvik
Kristen Næss

Follo Østfold DHK
Follo Østfold DHK
Bjørn Pettersen
Gjenvalg
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For valgkomitéen i NDF
Rune Borgersen
Leder i valgkomiteen

Bjørn Pettersen
medlem

Lars Hjelmtvedt
medlem

Sak 14. Fastsettelse av dato for Dachshundtinget 2019
Styrets forslag: 21. april 2019.

Vedleggsoversikt
Vedlegg 1. Forslag til Lover for NDF.
Vedlegg 2. Instruks for NDF valgkomite.
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