Referat fra klubbledermøte 21. april 2012
Tilstede:
Nordland dachshundklubb:

Per Harald Jacobsen

Nord Trøndelag dachshundklubb:

Terje Djuvsland

Aust Agder dachshundklubb:

Cecilie A. Vardvik

Nord Vest dachshundklubb:

Håvard Norli

Oppland dachshundklubb:

Roger Åsheim

Oslo og omegn dachshundklubb:

Stig Thorsen

Vestfold Buskerud dachshundklubb:

Rune Borgersen

Bergen Hordaland dachshundklubb:

Kjersti Grimstad

Telemark dachshundklubb:

Julianne Olsen

Vest Agder dachshundklubb:

Thorfinn Thomassen

Rogaland dachshundklubb:

Terje Djuvsland

Glåmdal og Romerike dachshundklubb:

Steinar Waage

Hedmark dachshundklubb:

Kirsten Næss

Follo Østfold dachshundklubb:

Åge Solberg

Sunnhetsutvalget:

Vera Vestby, Wenja Rui

HS:

Bjørn Pettersen, Petter Steen, Torgrim Furuhaug, Anne
Bergsengene

Kasserer:

Helge Wahlstrøm

Bjørn ønsket velkommen, uttrykte glede over stor interesse for klubbledermøtet, orienterte litt om styrets arbeid i
året som har gått.

1.

Presentasjon av klubbene:
Alle klubbene har godt aktivitetsnivå og de fleste har sunn økonomi. Medlemsutviklingen er litt negativ,
det skyldes delvis at vervingssystemet til NKK ikke har fungert. Det er mange dyktige ildsjeler som skal
takkes. Trøndelag, Nord Trøndelag og Follo Østfold planlegger å bygge hi/ flytte kunsthiene sine og ta
opp igjen hiaktiviteten. Nordland strever med å dekke opp «halve landet», og få aktivitetene til å gå med
overskudd.

2.

Anders Tunold Hansen fra Autoriserte hundedommeres forening var invitert til å holde innlegg om
utvalget som NKK har satt ned for å redusere antall cert som deles ut. For en del raser er det ikke
spørsmål om hunden blir champion, men når den blir det.
Arbeidet i utvalget er ikke avsluttet, og alt som legges fram er foreløpige konklusjoner og tanker om
hvordan saken kan gripes an. Noen nøkkelord:
NKK må ta sterkere grep og ha bedre kontroll på utdeling av certifikater og øke verdien av disse. Det må
gjøres en jobb i forhold til intensjonene: Redusere antallet cert, ikke antallet utstillinger.

Aktuelle virkemidler:
Åpne for uoffisielle utstillinger
Avgjørelsen om antall cert som deles ut skal baseres på antall utstilte hunder og antall registrerte valper.
Kun raseklubber får lov til å arrangere utstillinger, og da for egen rase.
Øke antallet nasjonale "allerasers" utstillinger.
Beholde de internasjonale utstillingene.

Utvalget ønsker å oppnå:
-

Færre cert

-

Større konkurranse

-

Bedre «idealer»

-

Flere sunne og funksjonelle hunder!

KONKLUSJON: Det er stort engasjement både for og mot tankene Tunold Hansen presenterte. Han fikk
med seg noen innspill om hvordan vi ser på saken fra vårt ståsted.

3.

Spor og ettersøk: Per Harald Jacobsen redegjorde for forslaget fra Nordland dachshundklubb om
kostnader vedr. blodsporprøver. Flere andre klubber delte sine tips til å redusere utgiftene til
dommerhonorar og kilometergodtgjørelse. Noen klubber har lave dommerutgifter på grunn av velvillige
dommere som vil støtte klubben. Forslag om en reiseutjevning som kan sikre samme pris på sporprøver
i hele landet. Store forskjeller på dommerhonorar, noen bruker dagsats, andre betaling per spor. Kan vi
bli enige om en felles mal for honorar og reise? Dommerne bør få slippe å betale for å reise rundt for å
dømme andres hunder. Prisene per i dag varierer. Forslag fra Glåmdal og Romerike: For ordinære
prøver bruker vi satsene 1/3 av dagsatsene til eksteriørdommere (p.t. 320 kroner) + 2 kroner per
kilometer. Anbefales.

4.

Forslag fra Trøndelag dachshundklubb til honorar til ettersøksdommere (tilsv. bevegelige
blodsporprøver). Bergen Hordaland dachshundklubb sitt RS-forslag behandles på KL. Anbefalt.

5.

Forslag fra Vest Agder dachshundklubb om at koordinator skal være med i annonsen for NM drev.
Anbefalt.

6.

Forslag fra Glåmdal og Romerike dachshundklubb om å innføre to dommere på NM drev. To dommere
vil gi en mer objektiv bedømmelse, men føre til enorme kostnader og fordyre NM med inntil 50-60.000
kroner. Samarbeid mellom flere klubber i så fall nødvendig, men det er store kostnader. Er det ønske fra
deltakerne om to dommere? Fagkomiteen for drev kan se på forslaget og regne ut hva det vil koste.
Forslag: Det er mulig å bruke to dommere på NM drev, men det er ikke et krav.

7.

Forslag fra Vest Agder om å åpne for drevprøver i januar. Det er gitt tillatelse fra jakthundkomiteen i NKK
til å arrangere drevprøver i januar, etter søknad. Hvordan NINA og direktoratet forholder seg til det, er
ikke kjent. Stiller krav til oss i vurdering av kulde og snømengde. Temperatur og snømengde bør inn i
reglene uansett. Vi må først få avklart hvorvidt DN har gitt tillatelse. Vi ber NKK om redegjørelse om
nødvendige tillatelser er gitt.

8.

Forslag fra Vestfold og Buskerud dachshundklubb om å lage et system for dommerbooking. Forslaget
kommer på grunn av at en dommer ble brukt veldig mye på kort tid innenfor et begrenset område. Dette

skjedde på grunn av forfall, ikke alltid så lett å styre. Mulig å samarbeide med NKK i forb. med int.
utstillinger. Også opp til dommerne å passe på at de ikke blir overbooket. Klubber som har fått med
dachs må melde inn dommere. En dommerbookingsliste må aldri åpne for at styret i Ndf skal gå inn og si
nei til dommere. Ndf kan ikke sette klubber under administrasjon. En godkjent dommer er en godkjent
dommer. Mange opplever at de samme dommerne kommer etter hverandre, og ser positivt på forslaget.
Lista kan ligge på hjemmesiden og oppdateres fortløpende. Så langt det er mulig setter vi opp dommere
for en toårsperiode, bekjentgjøres fortløpende på hjemmesiden. Det er opp til klubbene å melde inn.
9.

Forslag fra Glåmdal og Romerike dachshundklubb og Vestfold og Buskerud dachshundklubb.
Orientering om jubileumsboka v/ Anne Igsi. Det ble nedsatt en komité i forbindelse med 50-årsjubileet,
men det viste seg at det ikke var takhøyde for endringer i forhold til manus fra bokplaner i forbindelse
med 30- og 40-års jubileet. Etter at komiteen gikk i oppløsning har vi mistet et genuint bildetilfang, og
det er fortsatt en god del jobb å gjøre med teksten. Komiteen, som nå består av Anne Igsi, Wenja Rui og
Bjørn G. Pettersen, tør ikke love noen utgivelsesdato. Vi må nå vurdere: Hvor langt er det kommet, og
skal vi stoppe? Å stoppe det nå blir helt feil. Mye arbeid er lagt ned, det er mye spennende stoff som
bokkomiteen gjerne vil dele med medlemmene. Hva vil det koste til slutt? Ønsker en redegjørelse. Helge
Wahlstrøm: Helt umulig å si hva det vil koste, men dette må forbundet ta seg råd til. Klubbene ønsker et
budsjett med utgifter og inntekter og hvordan salget av bøker er tenkt organisert. Bokkomiteen mener
det er en stund til de tallene kan foreligge, men hovedstyret og bokkomiteen forsøker å få oversikt over
sidetall og innbindingsmåte så snart som mulig, og lager et anslag for hva boka skal koste og selges for
med provisjon til klubbene, og lager et anslag for hva prosjektet til slutt vil koste. Det er viktig at
lokalklubbene får et eierforhold til prosjektet.

10. Priser på drev- hi- og spor. Vi kan ikke måle alt og gjøre det vanskelig, men legge seg på en slags
gjennomsnittspris. Det som er avtalt på KL er anbefalinger til alle klubbene. Forslag: Vi ønsker en pris:
400 kroner. Forslag: Vi lar det stå som det gjør, som en anbefaling. KL anbefaler en pris på 300 kroner
på hiprøver og 450 kroner på drevprøver.
11. Vestfold og Buskerud dachshundklubb ønsker en klargjøring og presisering av regler for påmelding til
bevegelige drevprøver. Medlemmer opplever at de ikke får svar på henvendelser, og opplever at de må
være kjent i miljøet og kjenne de riktige folkene for å få lov til å gå drevprøve. KL presiserer at påmelding
skal gå via en komité eller ansvarlig, som tideler dommer. Det skal ikke gjøres direkte avtaler mellom
dommer og hundefører. Arrangøren skal gi tilbakemelding i løpet av en til to uker om at påmeldingen er
mottatt, men prøven må ikke avvikles innen den fristen, ofte kommer påmeldingene allerede i januar og
februar. Dommerne må få beskjed om ikke å dømme hunder der påmeldingen ikke er sendt gjennom
påmeldingsadresse, og det skal foreligge et påmeldingsskjema. HS presiserer regelverket overfor
klubbene.
12. Forslag fra Vestfold og Buskerud dachshundklubb. Fellesregler for barn og hund. Det er enighet om at vi
ikke kan utelukke de som er over ti år. Det er stor forskjell på barn og hund og Juniorhandling. Barn og
hund er rekruttering, lek og glede. Det er opp til klubbene hvordan de vil avvikle Barn og Hund, det
viktigste er at det skal være gøy. Det er opp til hver enkelt klubb å ivareta sikkerheten ved å ha nok folk i
ringen.
13. Gjennomgang av nye lover for Ndf. Hvis et medlem skal endre klubb må det søkes til styret i klubben de
ønsker å bli medlem av. NKK må stoppe muligheten til å hoppe rundt i datasystemet. Rette § 3-2 «har
møte- og stemmerett til» til «kan velges som representanter på».
Nye lover lokalklubbene. Må bygge om lovene inn i en NKK-mal. Petter har bygd om og sendt ut på
høring. En tilbakemelding (fra Aust Agder). § 2 – 2 enkeltmedlemmer endres til hovedmedlemmer.
§ 2-4. Som forslag fra Aust Agder.
§ 3 -3 Regnskap og revisors beretning framlegges på årsmøtet.
§ 3 – 4 f. Kontingent skal ikke være med.
§ 3 – 4 h. Valg av RS-representanter skal inn

Kap 4
§ 4 – 2 tilgjengelige for medlemmer i NDF (ikke NKK)
§ 6 – 3 Endre NKK til NDF. Ev. tilbakeføres klubben dersom klubben gjenoppstår i løpet av en viss tid.
d. Innsending av revidert regnskap til Ndf i løpet av en viss frist.
14. Klubbene ønsker å endre praksis på KL. Klubbene sender inn info om aktiviteter, økonomi og
medlemsutvikling på forhånd, og bruker tiden på KL til å fortelle om planer for neste år.
Observatører: Hva ønsker dere at KL skal være? Noen er vant til å stille med flere representanter på
dialogmøte, større forum, en annen type møte.
Observatør kan være en person som er tiltenkt en rolle som klubbleder. KL kan ha en
opplæringsfunksjon.
Åpne for å endre form, innhold og tanken bak KL. Evt. flere diskusjonsarenaer og felles samling tl slutt.
Tilhørere eller med talerett? Litt delte meninger, ev. bare klubbledere med stemmerett. Alle må ha de
samme mulighetene. Hvordan skal vi bygge denne organisasjonen til å få med flere til komiteer, lag noen
fora der dette er ivaretatt. Regionmøter? KL sender ballen over til HS og ber om et forslag. HS lager et
sammendrag og kommer med en tilbakemelding til klubbene.
15. Resultatservice på hjemmesiden: Det må snart være mulig å kunne hente ut en resultatliste av det som
vi legger inn i DogWeb Arra. Å legge ut resultater fra utstillinger, hi og spor er unødvendig nå, men vi kan
fortsette med å legge ut drevresultater. Forslag om å legge ut kritikker, men dette vil være veldig
arbeidskrevende, tilfeldig og åpne for misforståelser og feiltolkning av ymse håndskrift. Vi må få noe
igjen for det de har pålagt oss; å bruke dogWeb.
16. Hvordan øke organisasjonsprosenten? Glåmdal og Romerike og Telemark har laget en infobrosjyre som
de sender ut til medlemmer som verves av NKK (når det fungerer). Medlemmer syns de får lite igjen for
medlemskontingenten. Handler mye om holdninger, om å møte nye medlemmer slik at de føler at de har
noe i klubben å gjøre.
17. Regionale oppdretterseminar med helse som tema? KL Viser til avlsstrategien punkt 2.
18. Avlsstrategi. HS fikk tilbakemelding på at anbefalingene til Ndf var uklare og rotete presentert. Styret
satte i gang et arbeid, søkte råd hos andre, resultatet er presentert i et møte med su, og noen endringer
ble lagt inn. Forslaget er sendt til klubbene, og blir presentert for KL for å forankre det i organisasjonen.
Gjennomgang: Petter. Punktet om øyne (VestBusk) fanges opp av kravet om godkjent øyelysingsattest.
Formuleringen «Og/eller» i NDF-godkjente avlshunder Endret etter merknad fra VestBusk
Bytte ut ordet «avlsråd» med «sunnhetsutvalget».
De nye retningslinjene er ikke revolusjonerende, men en bedre rød tråd, og lettere å finne ut hva som
gjelder. Er det en tanke å profilere NDF tydeligere på finn.no, med valpeformidler o.s.v. Nå er det 70
annonser utenfor og 12 innenfor, og det er «litt rått parti».

Eventuelt:
Fra Glåmdal og Romerike dachshundklubb. Årsmelding: Det er vesentlig å ta med hvor mange
dachshunder som har startet på prøver. Men det er ikke nødvendig å utelukke andre raser. Vi kan lage
to rubrikker.
Etterlyser drevprøveregler: Er etterlyst hos NKK.
Oppdatering av dommerliste drev. På lista står dommere som er utestengt fra NKK. Liste over
dommere
som ikke har dømt på tre år er sendt NKK, men det er ikke gjort noe med den. Vi har

etterlyst det, ingenting har skjedd, Nestleder i HS tar tak i det nå. Dommer skal ha dømt i løpet av de
siste tre år, det holder ikke å være NKK-representant. NKK takker av lang og tro tjeneste som dommer
ved å utnevne til honnørdommer.
Uttaksregler NM drev – evaluering. De samme regler gjelder i år som for de tre siste årene, ikke realistisk
å rekke evalueringen i år.
Villmarksmessa. Glåmdal og Romerike dachshundklubb tilbyr seg å ha stand på Lillestrøm. Oslo og
omegn dachshundklubb vil være med på å samarbeide om det. Forbundet bør støtte opp med ideer,
mannskap og ressurser. Det er viktig å være til stede på slike arrangementer, og at det skjer noe på
standen. Hedmark dachshundklubb planlegger å lage en film som viser ulike aktiviteter, som kan brukes
på slike messer og Dogs4all.

