Referat fra klubbledermøtet 23. april 2016
på Best Western Oslo Airport Hotell
Tilstede:
Fra klubbene:
Aust-Agder DHK:
Bergen-Hordaland DHK:
Follo – Østfold DHK:
Glåmdal og Romerike DHK:
Hedmark DHK:
Nord-Trøndelag DHK:
Nord-Vest DHK:
Nordland DHK:
Oppland DHK:
Oslo og omegn DHK:
Rogaland DHK:
Telemark DHK:
Trøndelag DHK:
Vest-Agder DHK:
Vestfold-Buskerud DHK:

Eva A-W Ellingsen
Kjersti Grimstad
Raymond Bråten
Tone Husås
Kirsten Næss
Terje Djuvsland
Konrad Sandvik
Kristin Pedersen
Marianne Sevaldson Nilsen
Elisabeth Jangås
Einar Linnestad
Anne Marit Olsen
Terje Henriksen
Steinar Ringsbye
Anne Mette Kirkemo

Observatører: Line Haakonsen, Anita Larsen, Janne Gregersen, Bernt Ole Ravlum, Bjørn
Tore Egeland, Bård Oterholt.
Fra NDF-styret:
Nestleder Roger Åsheim
Styremedlem Lone Helle Hansen
Styremedlem Torfinn Thomassen
Styremedlem Anne Bergsengene
Varamedlem Cecilie Vardvik
Varamedlem Kjetil Bø
Kasserer Helge Wahlstrøm

Velkommen og kort presentasjon: Nestleder ønsket velkommen, og alle hadde en kort
presentasjon av representant, evt. observatør og klubben de kom fra. Det er god aktivitet
rundt om i alle klubber, klubbene har solid økonomi, men flere strever med å få med folk i
styre, utvalg og på aktivitetene. De fleste sliter med å dekke hele det geografiske området
sitt, og med å rekruttere «den vanlige mannen i gata» som medlem.
Klubbledertid: Se eget notat.

Hjemmesida. Hva skal den inneholde og hvordan skal de se ut?
Web-ansvarlig Tale R. Waage ønsket først og fremst tilbakemeldinger på innholdet på NDFs
nye hjemmeside, men mange av representantene hadde også meninger om design og
funksjonalitet.
Innhold: Valpekull, historikk, man kan ikke basere seg på at klubbene skal oppdatere siden
med nyheter. Klarere inngang til kategorier, gjerne en liten nyhetsfeed på siden. Legge alt
stoffet ment for klubber og arrangører «litt til siden» for å unngå at nye «snubler» over ikkerelevant og uinteressant stoff. Kalender med anledning for lokalklubbene til å legge inn sine
aktiviteter. Legge dagens forsidetekster inn under faner.
Hvor mye informasjon om rasen er ønskelig? Så mye som mulig, gode illustrasjoner.
Undersider: Hårlag og størrelser. Rase: kort beskrivelse bilde. Minimalt med tekst, og
mulighet til å klikke seg videre på bruksområder. Nyhetsbrev fra HS mellom
Dachshundbladene.
Domenenavn: Det jobbes med å finne et enklere domenenavn.
Visuelt: Knapper med bilde og tekst. Nettbrett- og mobilvennlig løsning er en forutsetning!
Unngå at folk må innom mange faner før de finner det de leter etter. Tidsskrift i en
undermeny eller en hovedmeny? Championater legges inn under resultater. Søkefelt: Må
være en god søkefunksjon, en dårlig er bare irriterende!
Web-ansvarlig jobber videre, sammen med resten av markeds- og medieutvalget, med ny
hjemmeside.
Elleville Dachshunddager v/ leder i Vestfold-Buskerud DHK Anne-Mette Kirkemo.
Presentasjon med bilder og film av et flott arrangement som gikk over 2 dager, med
aktiviteter som hverdagsstell, trening i mini-hi, banesøk, tegnekrok, foredrag, fotografering,
agility, bordtrening, kafé og mye annet gøy for dachshunder og eiere i Drammen. Her fikk
alle noen tips å ta med seg hjem til sin egen klubb.
Saker fra HS
NM og Nordisk mesterskap går på omgang mellom klubbene som vil arrangere.
Budsjettposten til de ulike arrangementene blir vedtatt på Dachshundtinget. Hva mener
klubbene dette budsjettet/ tilskuddet skal dekke?
Glåmdal og Romerike DHK skal arrangere NM, tilskuddet dekker knapt dommerne. Lokale
dommere skal ikke jobbe gratis selv om de er medlemmer i klubben. Skal deltakerne betale
resten? Hva skal klubbene legge innsatsen i? Skaffe terreng og gode dommere eller løpe
rundt etter sponsorer. Vestfold-Buskerud DHK foreslår å opprette en arrangementskomité
med de som hadde NM året før, kan gi nyttig drahjelp for arrangementet. Bergen-Hordaland
DHK har en perm med erfaringer fra ulike arrangement som kan gå i arv. Oppland DHK skal
ha NM drev i 2017, og jobber med å finne overnattingssted. Et tilbud kommer på 32.000
bare for dommerne (2.500 per pers.) Vest-Agder DHK: NM drev betyr 90.000 i reine
kostnader. HS: Hvem kan få tak i de lokale sponsorene, skal vi kreve sponsorer eller skal
klubbene få arrangere sponsorfrie NM? Follo Østfold: Ikke lett å skaffe sponsorer, forpremier
og gavepremier går greit, ikke reine penger. Glåmdal og Romerike DHK foreslår at NDF kan

bidra med dommergaver, sponse middag etc. Vest-Agder DHK: Det er viktig å gjøre noe for å
beholde NM. Jaktutvalget kan ta på seg å skaffe dommere og betale innkvartering. HS: Er det
et alternativ at NDF dekker utgiftene til en spesifikk del av arrangementet, som f.eks.
dommere og innkvartering av disse, i stedet for en bestemt sum, etter budsjett utarbeidet
sammen med arrangør? Oppland DHK: Alle får ikke det samme, noen har fått mer. Det må gå
an å søke om penger etter et budsjett som viser høyere utgiftsnivå. Vestfold-Buskerud DHK
fikk i 2010 totalt 20.000 + underskuddsgaranti til NM drev. Vest-Agder DHK gikk 25.000
kroner i pluss på NM drev 2015. Mener 2.000 er nok i startkontingent selv om det dekker
overnatting og mat. Vi prøver å lage et arrangement som løfter den aktiviteten vi driver
med. Follo Østfold DHK og Oppland DHK: Understreker poenget med å løfte aktiviteten.
Underskuddsgaranti er forutsatt et godkjent budsjett, en fordelingsnøkkel for overskuddet.
Trøndelag DHK: Er det så uforutsigbart at det blir krise hvis man setter av 30.000,-? HS:
Legger opp til et måteholdsbudsjett, det betyr penger tilbake til klubbene. Er det mulig å ha
en påmeldingsadresse til NM, så tar drevutvalget ut de hundene som er kvalifisert? Utvalget
tar med seg innspillet.
Oppdretterkonferansen. Innspill til temaer.
Ryggrøntgen: Er det noen rød tråd? Arv og arvbarhet for momentene i drevprøver.
Arvbarhetsanalyser. Matadoravl. Hva kan en valpekjøper forvente av en oppdretter? Nye
oppdrettere. Hva kan vi gjøre for dem? Presentasjon av avlshanner i NDF, hårlag for hårlag.
Ansvarlighet. Vi ser valper som blir solgt som jakthunder uten å ha en drevpremiert hund i
stamtavla. Hva kan vi gjøre med det? Statistikk. HS sjekker om det er noe nytt vedr. Agria
Breed Profile. Få fram de gode egenskapene, mindre sykdomsfokus. Nedarving av
temperament og gemytt.
Dialogmøter – hvor ofte?
Dialogmøter er positivt. Ett møte i året. Skaper kontakter og god stemning. Alltid noe å ta
opp. Også viktig for å holde tak i strategiplanen. Mulig tema på dialogmøte: Hva forventer
klubbene av HS, og hva kan HS forvente av tillitsvalgte i klubbene?
Dog web Arra v/Lone Helle Hansen og Elisabeth Jangås.
Kort innføring og gruppearbeid for dem som hadde lyst søndag morgen.

