
Viser til sakspapirer til Dachshundtinget, og ser at det skal fremmes en egen sak vedrørende Kort- og 
strihårsgruppa. Vi noterer oss at HS ikke har nok informasjon til å legge fram en innstilling i saken, og 
ser derfor behovet for at vi redegjør for hva gruppa står for og kommenterer noen av punktene i den 
innsendte saken fra Hedmark DHK. Vi håper alle misforståelser om bakgrunnen for Kort- og 
strihårsgruppa og hva den står for, kan bli ryddet av vegen med denne redegjørelsen. 
 
Det er riktig som det står i den innsendte saken fra Hedmark DHK at det er stiftet egen 

interessegruppe for kort- og strihåret Dachshund. Gruppa ble stiftet 11. februar 2017, og er en 

plattform og samarbeidsforum for eiere og oppdrettere av strihår og korthår standard, som bruker 

dachshund til jakt og som har fokus på jaktegenskaper i sitt avlsarbeid. Gruppa skal være uavhengig, 

men samarbeide med NDF der det er ønskelig. NDF var invitert til å møte med observatør på 

stiftelsesmøtet, men svarte ikke på invitasjonen utover at den var mottatt.   

Det som imidlertid ikke er riktig er at vi er «en liten gruppe personer som kun har interesse for jakt 
og drevprøver med kort- og strihåret Dachshund, (som) skal sette standard for hva som er viktigst i 
norsk Dachshundavl». Dette er å tillegge gruppa makt og myndighet den ikke har, og ikke ønsker. Det 
er, og det vil fortsatt være, NDF som gjennom å være den offisielle raseklubben tilknyttet NKK og 
dermed FCI, som gjennom demokratiske beslutninger skal forvalte dachshundrasene. Og her har alle 
som er medlemmer av en dachshundklubb den samme rett og anledning til å påvirke retningen for 
norsk dachshundavl, blant annet gjennom revisjon av RAS.  
En frittstående gruppe som denne, om den er liten eller stor, har ikke anledning å sette noen slik 
standard. Kort- og strihårsgruppa er stiftet for å være en positiv bidragsyter og et supplement. Det er 
ikke noe alternativ å være medlem der i stedet for i en av NDFs lokalklubber. De fleste av oss som 
sitter i styret i gruppa er også aktive i utvalg og/eller lokalklubber i NDF. Både i styret og ellers i 
gruppa er det medlemmer som har andre hårlag og stor interesse også for andre typer aktiviteter 
med dachshund, som utstilling, spor og ettersøk. 
  
I saken fra Hedmark DHK heter det at: «Sett i sammenheng med den vedtatte handlingsplanen fra 
forrige Dachshundting, der et moment i planen er å skille brukspremieringen for kort- og strihåret 
Dachshund til drev- eller hipremiering for oppnåelse av championat og fordi det er de samme 
personene som i ettertid har startet denne gruppa på siden av de 15 regionale dachshundklubbene 
som allerede eksisterer, øker dette skepsisen til agendaen for gruppen». 
Hverken det nevnte punktet, eller NDFs strategi- og handlingsplan generelt, er tema i gruppas arbeid. 
Denne planen er enstemmig vedtatt av Dachshundtinget som et arbeidsredskap for NDF, og skal 
dermed håndteres av NDF. Forslagsstiller tillegger her gruppa andre formål og motiver enn de som er 
nedfelt i formålsparagrafen, og som den skal jobbe med, og det finner vi urimelig.  

I styret i Kort- og strihårsgruppa sitter NDFs daværende sekretær, som samlet alle innspill i 
høringsrunden og var med på å legge fram et forslag til strategi- og handlingsplan for DT.  2 av 6 
styremedlemmer i gruppa hadde stemmerett på Dachshundtinget 2016, og stemte i likhet med alle 
de andre delegatene for planen. Ingen styremedlemmer i klubben som foreslo å skille brukskravene 
er med i styret i gruppa. Vi stiller oss litt undrende til hva Hedmark DHK mener med «de samme 
personene».  

Kort- og strihårsgruppa er ikke en klubb under NKK og har derfor hverken intensjoner eller 

muligheter til å holde utstillinger eller prøver som konkurrerer med NDF og lokalklubbene. Gruppa 

har en svært god rollemodell i Korthårsgruppen i Sverige, som i 25 år har eksistert side om side med 

Svenska Taxklubben, og som også har kontaktpersoner i Norge som sitter sentralt i HS og 

lokalklubber i NDF. Saker vedr. Korthårsgruppa har tre ganger vært tatt opp i styret i NDF, uten at 

deres eksistens eller virksomhet har vært problematisert. Dersom Kort- og strihårsgruppa, som 

Korthårsgruppen i Sverige, skulle lykkes med å øke interessen for dachshunder til jakt og jaktprøver, 



så vil det virke positivt for dachshunden som jakthund, avlen på dachshund til jakt og aktiviteten og 

økonomien i lokalklubbene. 

Vi ønsker på ingen måte at andre aktiviteter skal nedprioriteres framfor jaktrelaterte aktiviteter. Vi 

kan ikke se hvordan gruppas arbeid skulle gå ut over dem som prioriterer annen aktivitet med sine 

hunder, og forstår ikke hvordan dette initiativet kan skape engstelse. Kort- og strihårsgruppa skal ha 

full åpenhet og samarbeide med dem som ønsker å samarbeide. Nettsida kortogstridachs.no er 

under etablering, der vil all informasjon om gruppa, styret, arbeid og aktiviteter og referater fra 

styremøter legges ut.  

Hedmark DHK ber Dachshundtinget 2017 vurdere om Kort- og strihårsgruppa er å anse som 

konkurrerende virksomhet. Når gruppa som interesseorganisasjon står utenfor NKK og heller ikke 

avholder prøver eller utstillinger, er den ikke det. Hvis Kort- og strihårsgruppa kan bli oppfattet som 

det vi ønsker at den skal være, en positiv bidragsyter, og ikke en motstander og trussel, så kommer vi 

alle mye lenger. 
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