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Saksliste for Dachshundtinget  
 

 1.  Valg av møteleder   
 2.  Godkjenning av innkallingen  
 3.  Valg av referent  

4. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen  

5. Valg av tellekorps  

6. Godkjenning av sakslisten  

7. Årsberetninger   

a) Styrets årsberetning for 2019 

b) Sunnhetsutvalgets årsberetning for 2019 

c) Utstillings- og eksteriørdommerutvalgets årsberetning for 2019 

d) Jaktutvalgets årsberetning for 2019 

e) Spor- og ettersøksutvalgets årsberetning for 2019 

f) Marked- og medieutvalgets årsberetning for 2019 

g) Bladet Dachshunden  

8. Regnskap for 2019 

9. Budsjett 2020 

10. Opprettelse eller nedleggelse av lokale klubber  

11. Innmeldte saker  

12. Valg  

a) Valg av nestleder   
b) Valg av to styremedlemmer for 2 år  
c) Valg av to vararepresentanter for 1 år  
d) Valg av ett medlem for 3 år og to varamedlemmer for 1 år til valgkomiteen.   

13. Fastsettelse av dato og sted for neste års Dachshundting  
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1.Valg av møteleder.  
 

  

2. Godkjenning av innkallingen  
 

  

3. Valg av referent  
 

  

4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen  
 

   

5. Valg av tellekorps  
 

  

6. Godkjenning av sakslisten  
 

  

    

7. Årsberetninger 2019 
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a) Styrets årsberetning   
 

1. Styret   
Norske Dachshundklubbers Forbundsstyre har i perioden hatt følgende sammensetning:   

Leder:    Roger Åsheim 
Nestleder/sekretær:  Line Haakonsen 
Styremedlem:   Janne Gregersen 
Styremedlem:   Bård Oterholt 
Styremedlem:   Jan Inge Skjerven 
Varamedlem:   Tor Stendal 

 

Varamedlem:    Johan GjølbergStyret har i 2019 hatt 7 møter. Noen saker er behandlet pr. E-post. 
Protokoller er lagt ut på forbundets hjemmeside.  

  
2. Medlemstall   

Pr. 31.12.19 har forbundet 2.157 medlemmer fordelt slik:  
Klubbmedlem  Familiemedlemmer  Andre Messetilbud  Æresmedlemmer  Innbudt 

medlem  

2019 167 141 0 6 1  

  
• Æresmedlemmer: Niels Brandstrup, Anne Igsi, Gerda Brandstrup, Wenja Rui, Anne Marit Olsen 

og Bjørn G. Pettersen.   
• Gratismedlemmer (veterinærkontorer og eksteriørdommere) som kun får Dachshunden er 20.  

  
3. Kurs, møter, konferanser og styrets arbeid.   

  
Representasjon:  

- Roger Åsheim og Line Haakonsen representerte NDF på WUT møte i Tromsø 08. Februar. 
- Line Haakonsen og Cecilie Vardvik representerte NDF på Nordisk møte i Danmark 07.september.   
- Roger Åsheim og Jan Inge Skjerven representerte NDF på RS i NKK 30. november. / 01 desember. 
- Line Haakonsen overbragte hilsen fra NDF på NM drev arrangert av Aust-Agder DHK 01. november.  
-  Roger Åsheim har representert NDF i Jakthunddivisjonen.     
- Roger Åsheim og Jan Inge Skjerven har representert NDF i FK hi (NKK).   
- Gunleik Vibeto, Jørgen Idalen, og Vidar Husås har sittet i FK drev (NKK).   

 
• Dachshundtinget ble avholdt 28. april på Quality Airport Hotell. 15 av 15 klubber var representert. 
• Klubbledermøtet ble avholdt 27. april på Quality Airport Hotell. 15 av 15 klubber var representert. 

• NDF hadde stand på Camp Villmark 26.– 28. april.   
• Hedmark DHK var teknisk arrangør for gruppe 4 på Elverumsutstillingen 08. august.  
• NDF hadde stand på Nordiske jakt- og fiskedager i Elverum 08.-11. august. 
• HS har sendt/- og svart på en del høringer, se hjemmesiden for sendte svar.   
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4.   Utstillinger   
  

Lokalklubber tilsluttet NDF har avholdt til sammen 24 utstillinger i 2019.  
  
Klubb   Antall utstillinger Antall hunder 
Aust-Agder   2 101 
Vestland   2 108 
Follo – Østfold   2  163 
Glåmdal og Romerike   2  139 
Hedmark   ?  ? 
Nordland   2  59  
Nord-Trøndelag   1  50 
Nord-Vest   1  16  
Oppland   2  121 
Oslo og Omegn   2  140 
Rogaland   1  50 (Avlyst)  
Telemark   2  173 
Trøndelag   1  47 
Vest-Agder   1  52 
Vestfold-Buskerud   2  152 
Totalt 23 (24, 1279 i 2018) 1371 
Differanse   +2 +92 

      
     
  

5.   Prøver     
NM arrangement:  

Prøvegren  Klubb  Beste dachshund  

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

Drev  Aust-Agder DHK NORD J(D)CH N VCH Kokopellis Frøya 
Eier og fører:Raymond Bråten 

  
Rasemester i blodspor 2019: Chirabida`s Miss Black Lady. Fører: Unni Slettene  
  
Nordisk mesterskap drev ble arrangert i Stathelle 26. oktober: 
Det norske laget kom på 4. plass og besto av N SE J(D)CH N UCH NMDD17 Tverrliberga's Am Ailo, 
fører Svein Ølstøren, NORD J(D)CH Boss fører, Mats Ulfsnes og N J(D)CH Kvilestads F. Molly, fører 
Jøran Solås (som fikk sølv i mesterskapet). 
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Prøvedeltagelsen har vært som følger (Antall dachshunder i parentes): 
  

Klubb 
Ord. 
drevprøve 

Bev. 
drevprøve 

Ord. 
Hiprøve 

Bev. 
hiprøve 

Ord. Sporpr. 
AK/EK 

Bev. 
sporprøve Fersksporpr. 

AADHK  31 * 9 -  -  34/28 (36)  32 (21)  18 (8)  

VDHK  -  -  6 (avlyst) - 43 (12)  48 (15)  20 (0)  

FØDHK  28 12  -  -  5/9 (9)  20(7)  9 (7)  

GRDHK  17 14 - - 20/5 (8)  15 (7)  12(4)  

HDHK  ? ? ? ? ? ? ? 

NDHK  6 -  -  -  52/16 (26)  32 (2)  17 (2)  

NTDHK  5 5 -  -  16/ (3)  47 (10)  31(11)  

NVDHK  6 - - - 13/17 (10) 23 (1) 15 (1) 

ODHK  12 12 -  -  14 (7) 21 (7)  9 (3)  

OODHK  -  -  -  -  0 ** 17 (5) 11 (2) 

RDHK  -  -  -  -  21/5 (5)  41 (12)  23(7)  

TeDHK  32 41 -  -  15 (8)  10 (5)  9 (5)  

TrDHK  19 3 -  -  17 (4)  30 (15)  23 (10)  

VADHK  45 8 -  -  12 (?)  5 (?)  - 

VBDHK  24 10 -  -  12/8 (10)  59 (39)  17 (11)  

* Inkl. NM drev  ** Avlyst pga. hundesykdommen 
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6. Utmerkelser.  
 

Utdelte Avls- og oppdretterpriser 2019: 
 

Jaktoppdretterpris i gull: 
Kennel Villa Magnolia   Eddie Moljord 
 

Jaktoppdretterpris i sølv: 
Kennel Siradachs   Bjørn Tore Egeland og Lene K. Rørvik 
Kennel Amarita’s   Anne Marit og Julianne Olsen 
 

Jaktoppdretterpris i bronse: 
Kennel Siradachs   Bjørn Tore Egeland og Lene K. Rørvik 
 

Jaktavlspris i gull: 
Haugmyras Pepsi – NO52654/12  Åse Britt og Kjell Håvard Horverak 
Källstigens Mysa - SE36471/2012  Bjørn Tore Egeland  
Kjærragården’sTc Raia – NO47491/13 Per Halvor Halvorsen/ Gro Hege Walmestad 
 

Jaktavlspris i sølv: 
Kokopellis Fox – NO37189/13   Jon Austein 
Nordanbergets Mikko – FI36017/12  Sturla og Kine Ølstøren 
Haugmyras Pepsi – NO52654/12  Åse Britt og Kjell Håvard Horverak 
Källstigens Mysa - SE36471/2012  Bjørn Tore Egeland 
Kjærragården’s Tc Raia – NO47491/13 Per Halvor Halvorsen/ Gro Hege Walmestad 

 

Jaktavlspris i Bronse: 
Kokopellis Fox – NO37189/13   Jon Austein 
Kjærragården’sTc Raia – NO47491/13 Per Halvor Halvorsen/ Gro Hege Walmestad 
Källstigens Mysa - SE36471/2012  Bjørn Tore Egeland 
Haugmyras Pepsi – NO52654/12  Åse Britt og Kjell Håvard Horverak 

 

Viltsporoppdretterpris i bronse: 
Kennel Dachsverk  Anne Damsund Paulsen 
 

Viltsporavlspris i bronse: 
Kokopellis Fox – NO37189/13   Jon Austein  
Kaboom av Larhjelm – NO47931/16   Lars Hjelmtvedt  
 
 
 
 
 Line Haakonsen      Bård Oterholt   
                   (sign)       (sign)   
  
 Janne Gregersen    Jan Inge Skjerven     Johan Gjølberg  
                (sign)                    (sign)                       (sign)  
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b) Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2019   
Se vedlegg 01. Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2019 
 Se vedlegg 01A. Statistikk      

      

c) Årsrapport fra Utstillingsutvalget 2019 
 Se vedlegg 02. Utstillingsutvalget Årsrapport 2019 

d) Årsrapport for drevutvalget 2019      
  
Utvalget har bestått av: 
Bård Oterholt (leder) 
Anne Marit Olsen 
Torgrim Furuhaug 
Ole Jonny Estenstad 
  
Det ble på forsommeren i 2019 konstituert ett drevutvalg med 3 nye medlemer, da ble 
vi satt i gang med å lage ett nytt skogskort som skulle inn i DW Arra programmet. Vi tok 
straks tak i dette, men da vi tar kontakt med NKK viser det seg at det ikke er noe nytt 
DW Arra program klart til oss. 
Vi får beskjed om at det tidligst kan sees på til nyttår, så da måtte vi ta en beslutning på 
hva som skulle gjøres ang det nye regelverket. Det var flere meninger for eller imot, 
men vi ble som kjent enige at det var fornuftig å utsette regelverket ett år.  
Å bedømme ett moment og registrere det under ett annet mente vi ble helt feil. 
Nå er jobben i gang hos NKK med det nye programmet og det er lovet klart til i forkant av 
sommeren. Så da har klubbene litt tid til å bli kjent med systemet, programmet blir laget 
under sammen modellen som sporprøvene går i nå. 

  
Bård Oterholt   Anne Marit Olsen   Torgrim Furuhaug   Ole Jonny Estenstad 

                         (sign)                      (sign)                          (sign)                         (sign) 

                                                    

 

e) Årsrapport for hiutvalget 2019 
Utvalget har bestått av: 
Leiar: Kirsten Næss 
Sekreter: Julianne Olsen 
Medlem: Jan Inge Skjerven 
  
Utvalget har ikkje hatt fysiske møter men brukar messenger som diskusjonsforum. 
I 2019 har vi hatt store utfordringer med hi-delen. I april ble NDF, Norsk Terrier Klub og NJFF invitert 
til et dialogmøte hos NKK sammen med MD og MT. Kirsten Næss og Roger Åsheim stilte der for NDF. 
Bakgrunnen var at Miljødirektoratet (MD)og Mattilsynet (MT) hadde vært i dialog med NKK vedr. 
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hitrening og prøver. 
 
MT var tydelige på at pelsdyrforskriften ikke er hjemmelsgrunnlag for å holde rev til hitrening. Videre 
uttaler MD at det kommer frem av viltloven § 7 at hold av vilt i fangenskap er forbudt uten hjemmel i 
lov eller vedtak. Så lenge man ikke har hjemmel i lov, forskrift eller vedtak er hold av rev for trening 
av hund forbudt. De opplyste videre at de hadde forståelse for behovet for å få på plass en hjemmel 
for å kunne benytte rev til trening av hihund.  
Nytt regelverk vil tidligst være på plass ved årsskiftet. 
 
På bakgrunn av ovenstående, ble alle terminfestede hiprøver stanset av NKK i 2019 i påvente av den 
nye forskriften. Vi venter i spenning og håper det løser seg, da aktiviteten med hi har lang tradisjon i 
vår klubb og vi har gjort betydelige investeringer til hi og rev. 
 
I denne forbindelse hadde hiutvalget ett telefonmøte hvor vi utarbeidet et høringsvar. 
Det er søkt om hiprøvar for 2020 men som står i fare for same skjebne som i 2019 viss ikkje 
direktoratet kjem med positvt forskrift snart. Me jobbar videre med løysning for kanin/dverg på 
hiprøve . Hedemark DHK har prøvd ut eit alternativ med stort hell (og skal få det ut på høyring). 

  
        Kirsten Næss                               Julianne Olsen                        Jan Inge Skjerven 
               (sign)                                            (sign)                                      (sign)    
 
 

f) Årsrapport for sporutvalget 2018  
Utvalget har ikke hatt møter i perioden. Det har ikke vært saker til behandling utover NKKs høring på blod- 
og fersksporreglene og nye regler for sporchampionater. 
Høringen på blod- og fersksporreglene ble sammenstilt og avklart på epost. Man valgte denne løsningen da 
tidsrammen for høringen var meget kort. 
  
For sporutvalget 
Janne Gregersen  
 

g) Årsrapport for markeds- og medieutvalget 2019 
Se vedlegg 03. Årsmelding markeds- og mediautvalget 
 

 h) Dachshunden 2019  
Medlemsbladet har kommet ut med 4 nummer i 2018. Anne Igsi har ansvaret for utformingen, leder 
står som ansvarlig utgiver. Marked- og medieutvalget fungert som redaksjonskomité. 
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Sak 8. Regnskap.  
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Sak 9. Budsjett for 2020.  
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Sak 10. Opprettelse og nedleggelse av lokale klubber.  
Søknad om opptak som egen klubb under Norske Dachshundklubbers Forbund 

Den 22.02.2020 ble det avholdt stiftelsesmøte for dannelsen av Troms og Finnmark 
Dachshundklubb. Det ble valgt et interimstyre som skal sitte frem til ordinært årsmøte 2021 
hvor ordinært valg av styre kan finne sted. 
Interimstyret har fått i oppgave å søke Dachshundtinget om opptak i Norske 
Dachshundklubbers Forbund fra 26.04.2020 
 
Styrets innstilling.  
Anbefaler at klubben opptas som lokalklubb I NDF. 

 
 

Sak 11. Innmeldte saker  
 

11.1 Avgjørelse om støtte/lån til NKK  
Når saken føres opp på sakslisten er det flere forhold som ikke er avklart for å kunne ta stilling til om NDF 
kan bidra for å hjelpe til med NKKs økonomiske utfordringer som følge av covid-19. 
Saken føres opp på sakslisten, dog med manglende saksfremlegg, for at det kan stemmes over dette dersom 
man finner det nødvendig. Hvis ikke vil saken bli trukket. 
 
Som følge av at HS har valgt å si opp kasserer og tegnet avtale med regnskapsfirma, har man ikke på det 
nåværende tidspunkt ikke alt nødvendig grunnlag for å presentere en god sak. Styret vil presentere 
saksdokumentasjon til denne saken, så snart det er mulig. 
 
  

11.2 Mistillitsforslag 
Se vedlegg 04 Sak til DHT 2020 - mistillitsforslag Roger Åsheim  
Styret innstilling: Styret støtter forslaget.  
Forslagsstiller var ikke til stede da styret behandlet saken. 
 
 

11.3 Endring av budsjettperiode 
Sak fra HS – endre praksis for budsjettperiode I NDF HS ser at det tidvis er problematisk å jobbe uten fastsatt 
budsjett I perioden 1. januar og frem til DHT I slutten av april.  
Dette blir særlig tydelig der det er snakk om store arrangementer, for eksempel konferanser I inn- og utland. 
Regnskapsførsel følger kalenderåret og blir således uendret.   
For årets DHT må det sees på om man skal utvide budsjettperioden til 16 mnd/ frem til neste DHT.  
 
Styrets innstilling:  
Budsjettperioden I NDF praktiseres fra DHT til DHT. 
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Sak 12. Valg  
 

Valg 2020 

Hovedstyre 

Leder:   Roger Åsheim   Trukket seg. 
Nestleder:  Line Haakonsen  Ikke på valg 
Styremedlem:  Bård Oterholt   På valg. Tar ikke gjenvalg 
Styremedlem:  Janne Gregersen  Ikke på valg 
Styremedlem:  Jan Inge Skjerven  Ikke på valg 
Varamedl. 1:  Johan Gjølberg   På valg. Tar gjenvalg 
Varamedl. 2:  Tor Stendal  Trukket seg. 

 

Valgkomite 

Medlem:  Lars Hjelmtvedt  På valg. Tar gjenvalg 
Medlem:  Cecilie Vardvik  Ikke på valg. 2 år igjen 
Medlem:  Kirsten Næss  Ikke på valg 1 år igjen 
Varamedl.:  Kristin Pedersen På valg. Tar gjenvalg  
Varamedl.:  Kjersti Grimstad  På valg. Tar gjenvalg 

 
Revisor:  Kjell Solli  På valg. Tar gjenvalg 
Vararevisor:  Hilde Grethe Karlsen  På valg 

 

Valgkomiteens innstilling vil bli oversendt  

 

Sak 13. Fastsettelse av dato for Dachshundtinget 2021  
  

Styrets forslag: 25. april 2021. 

  

Vedleggsoversikt  
 
01. Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2019 
01A. Statistikk 
02. Utstillingsutvalget Årsrapport 2019 
03.Årsmelding markeds- og mediautvalget 
04 Sak til DHT 2020 - mistillitsforslag Roger Åsheim 
 
 



Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2019 

Sunnhetsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:  
Leder: Kjersti Grimstad (frem til 17.12.19) 
Dommermedlem eksteriør: Irene Krogstad (frem til 16.06.19) 
Valpeformidler: Kristin Pedersen (frem til 17.12.19) 
Medlem: Line Haakonsen (fra 25.06.19) 
Medlem: Eva Pedersen (fra 03.09.19, til 14.01.20) 
Veterinærkonsulent: ved behov aktuelle spesialister hos NKK, NMBU. 
Jaktprøveansvarlig: samarbeid med drev- og hiutvalg 

Møter, deltagelser m.m.  
Sunnhetsutvalget (SU) har i 2019 tatt opp saker via korrespondanse på telefon, messenger-gruppe, 
skypmøter og mail.  

Økonomi  
Sunnhetsutvalgets utgifter fremgår av NDFs regnskap. Helseundersøkelsen som ble påbegynt i 2019 
ble ferdigstilt og betalt dette året (egen post i regnskapet). 

Saker behandlet/gjennomført i 2019: 
• Registrering av kliniske diagnoser i DogWeb, hvordan få eiere/veterinærer til å bruke

muligheten. (Skjelettlidelser) Ingen stor fremgang her, bør jobbes aktivt med videre i forhold
til tilvekstfeil (pes varus/short ulna), prolaps og patella luxasjon spesielt.

• Jobbet med krysningsforbud vedtatt på DHT 2019, søkt NKK SU om regelverk som støtter
vedtaket. NKK SU behandlet saken på sitt andre møte i 2019, saksbehandlingen var noe
mangelfull og vedtaket noe uklart, så ny sak er sendt NKK SU med håp om klargjøring, neste
møte i NKK SU er 29.04.20.

• Revidering av RAS. Revideringen er utsatt, men vi vet den kommer. RAS var tema på
Klubbledermøtet 2019, punkter fra dette arbeidet er notert for videre arbeid.

• Kontakt med hiutvalget ang. anleggsprøver/alternative prøver med tanke på avl på
jaktegenskaper.

• Jobbe mot at flere ryggrøntger sine dachshunder.
• SU har jobbet aktivt for at vi skal ha gode artikler om helse og oppdrett i medlemsbladet,

artikkelserie med emner fra RAS er påbegynt, avtale med drevutvalg og hiutvalg om at de
skal bidra med artikkel om avl på jaktegenskaper i Dachshunden nr. 3 2020.

• Helseundersøkelse i samarbeid med NMBU og Frode Lingaas gjennomført.
• Kontakt med Frode Lingaas NMBU angående å finne mulig gentest for pes varus (er short

ulna aktuelt også?). NMBU er velvillige, men NDF må avtale fremgangsmåte for å få satt
arbeidet i gang.

Saker som står på arbeidslisten: 
Tiltak CRD/PRA (strihår)  

• SU har vedtatt at man skal 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

Vedlegg 01



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. NDF SU mottok i 2019 en henvendelse fra ett medlem som etterlyste 
fremgang i dette arbeidet. 

• Arbeid med helseundersøkelsen fra 2019, avgjøre om der er elementer som bør jobbes aktivt
med videre eller bør være med i revideringen av RAS.

Helse/diagnose 

Ryggprogrammet: 
RAS: 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.  

Antall ryggrøngede hunder fortsetter å være på et minimum. SU har diskutert årsaker til at så mange 
oppdrettere ikke ryggrøntger, men ser ikke noen opplagt måte å øke antallet på, henvendelse er 
gjort til HS  

Skjelettlidelser 
SU har diskutert ulike løsninger for kartlegging av pes varus og short ulna. Helseundersøkelsen viser 
lite om tema, likevel har vi fått flere henvendelser fra medlemmer  spesielt om pes varus. SU 
vurderer det slik at diagnosen muligens kun stilles i de tilfeller tilvekstfeilen er av alvorlig grad, 
dermed kan det være underrapportert da mild grad av både pes varus og short ulna kan vurderes av 
den jevne hundeeier som normal dachshundanatomi. Artikler fra utlandet er lite oppdatert, de fleste 
bygger på samme kilder fra over ti år tilbake, samtidig er der egne forum hvor eiere av dachshunder 
med diagnosen samles og man ser at dette er noe som forekommer på rasen. Arveligheten var i de 
gamle artiklene antatt å være enkel recessiv, men dersom det er tilfelle kunne man ha forventet at 
noen hadde funnet en gentest nå? Frode Lingaas ved NMBU uttrykte samme mulige forklaring, 
nemlig at nedarvingen kan være polygen. Dersom det er polygen nedarving og man ser en økning er 
dette være et tydelig signal om at man bør følge med og vurdere om man bør etablere en form for 
screening eller diagnoseregistrering. 

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. Alvorlig 
grad må opereres mens mild/middels grad noen ganger ikke oppdages da hunden tilsynelatende 
«bare» er hjulbeint. Er dette noe som bør tas videre til Utstillingsutvalget og evt. nevnes på 
dommerkonferanse 2021 med tanke på hjulbeinthet? 



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. 
Alvorlig grad av denne tilvekstfeilen må opereres, mild/middels grad fremstår som noe krokete 
frambein med ulik grad av utoverdreide poter. Dersom man nevner hjulbeinthet på 
dommerkonferansen 2021 er det kanskje også naturlig å nevne krokete frambein, dog er dette noe 
rasestandarden har mer fokus på. 

KRYSNINGSFORBUD 

NDF HS har bedt SU om å sende søknad til NKK SU etter vedtakene som ble gjort på DHT 2019. NKK 
SU behandlet første henvendelse 07.11.19 og gjorde følgende vedtak: 

Sak 16 Dachshund – Søknad om krysningsforbud mellom ulike varianter 

Vedtak 1. Paring mellom størrelsesvarianter  

NDKF søknad om at størrelsesvarianter av dachshund ikke kan pares med hverandre uten at hver 
enkelt paring godkjennes av klubbens sunnhetsutvalg og styre avslås, på bakgrunn av HS-vedtak 
30/17 og 97/17, som slår fast 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. SU presiserer at iflg «FCI General and breed-specific guidelines 
about crosses of breeds and breed varieties» kan krysning av størrelsesvarianter kun gjøres med 
nærmeste størrelsesvariant.  

2. Paring rød x merle

Ved paring av en dachshund hund med fargen merle (Mm) med en rød hund, vil røde valper bli 
registrert med avlssperre dersom merle-fargen ikke kommer tydelig fram på røde valper (dvs. dersom 
de ikke ut ifra 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 DNA-testes for merle på et senere tidspunkt. En forutsetning er at resultatet av DNA-testen 
må registreres i DogWeb. For registrering i DogWeb forutsettes det at prøven tas av veterinær og at 
det laboratoriet som benyttes er godkjent av NKK for å utføre analysen.  
Kravet trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2020.  

3. Paring mellom hårlagsvarianter

Paring mellom en strihåret og en 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. Bakgrunn for vedtaket 



er at hunder med genvarianten som gir strihår og som samtidig er homozygote for genvarianten som 
gir langhår, vil få en pels som er svært lite hensiktsmessig for en jakthund og som vil kunne medføre 
velferdsproblemer for hunden.  
Kravet trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2020.  

NDF HS fant vedtakene noe uklare i forhold til hårlagskrysninger, da det ikke forelå klar instruks for 
hvordan alle alternativer for krysning skal praktiseres/registreres. NDF HS ba derfor SU om å bistå 
med en ny sak til NKK SU for å få presisert dette. Forventet behandlet på NKK SUs møte 29.04.2020. 

RAS 
Revidering av RAS er utsatt på instruks fra NKK. 
Innspill fra Klubbledermøtet 2019: 
Populasjon, avl, helse 
Mye grafer uten forklaring, enten med forklaring eller mindre grafer, gjennomsnitt på kull er ikke 
veldig aktuelt. 

Prioritering og strategi 

• mer jevnlige oppdretterkonferanser
• Tekst om rygg må forenkles, kildeopplysninger må være gode, det må legges inn statistikk

over antall forkalkninger og risiko for prolaps, vet. Få en uttalelse fra NKK Vet. 
• Avlsanbefalinger i forhold til forekomst av prolaps?
• Øyne, OK, men tilføre dagblindhet (stri)
• Noe om tilvekstfeil? (Pes virus/short ulna)
• link til etiske retningslinjer for avl hos NKK
• Link til info om hva man bør tenke gjennom når man vil drive oppdrett
• Tisper som ikke vil la seg parer bør/skal ikke brukes i avl/hanner som ikke vil parer bør/skal

ikke brukes i avl. (Under reproduksjon) 
• Dersom noe fremkommer fra helseundersøkelsen bør det inn nye punkter i RAS.
• Tenner? Bør det stå noe om det? Hva?

Mentalitet, Bruks, atferd 

S.15 - foreslår å stryke setning under Mentaltester.
Det er på tide med arvbarhetsanalyse av bedømmelseskomiteen slik at man kan jobbe med det.

Hi 
Stryke setning med «dessverre er Dachshunden....» Legge til i nest: For få dachshunder prøves.... 
Skrive om hele avsnittet slik at det blir positivt ladet. 
Det er ønskelig at bedømmelsen kan brukes på datauttrekk. 

Spor og ettersøk 
Omformulere avsnittet med lovmessig pålagt, henvise til paragrafen, PR nå tung formulering. 



Omformulere avsnitt om blodspor og utstillingssertifikat, etter gjeldene regler for certifikat PR i dag. 
Avsnitt med egenskapsavl - strykes. 
Siste avsnitt side 16 strykes: Felles for de.... 

S.17
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Mangler punkt:
NDF anbefaler at alle dachshunder skal være premiert på en av dachshundenes brukshundprøver
(flere premieringer? 2 ganger? Likt som utstilling? Et visst antall starter?)

Forslag: NDF anbefaler at alle dachshunder kan dokumentere prøveresultater under forskjellige 
dommere. 

Prioritering og strategi for å nå målene (s.17) 
Punkt om «jobbe med å utvikle og innføre anleggsprøver» Forslaget er å se til rosens hjemland med 
tanke på nye prøveformer. 
Foreta en dataanalyse fra dagens avlsmateriale. 

Atferd 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Forlag å legge til: hundoghelse.no undersøkelse - stryke det med den, legge inn den undersøkelsen 
man har gjennomført og oppfordre til undersøkelser som sendes ut i regi av NDF og NKK. 

EKSTERIØR 

BSI - lite brukt av dommerne, hvordan få dette til å fungere bedre? Vet LK at disse skjemaene skal 
fylles ut? Informasjon må ut til LK og andre arrangører slik at dette blir gjort. Dachshunder tatt bort 
fra BSI, skal NDF likevel bruke BSI? Eller lage oss eget skjema med våre egne punkter. 
Dommer skal være obs på avvik fra rasestandarden. Farge SKAL alltid skrives på kritikken. (Sett inn 
punktet øverst på side 21: dommere skal være oppmerksomme...) 

S.18 stryke det som står om brukspremier for å få cert, endre til championat

• arrangere sommerkonferanse og oppdretterseminar hvert 3. år
• Stryke neste konferanse planlegges i 2015

Punkt: Personer som skal førstegangsautoriseres på dachshunder skal ha trent og startet Dachshund 
til premie..... 
Invitere nordiske dommere til dommerkonferanser 

Diskusjon om vekt 
Bør det stå noe om vekt og størrelse? Størrelse viktig i BSI 

http://hundoghelse.no/


Rasestandard sier ca. 9kg. Si noe om hvorfor størrelse er viktig, sånn at det blir tydelig hvorfor 
dachshunder må holde en viss størrelse. 

Skriv ut til dommere før dømming ang rasestandard, størrelse og bruksområde 
Vekt er et resultat av avl, viktig med info og opplæring til oppdrettere og dommere. 

Henvendelser til SU: 

• Spørsmål om dispensasjon og hjelp til tolkning av de nye krysningsforbudene, henvist til NKK
• Spørsmål om refusjon av deler av kjøpesum pga. sykdom hos valp
• Spørsmål om vanlig valpepris på dachshundvalper
• Spørsmål om forventet pelskvalitet på langhårsvalp etter korthår foreldre
• Spørsmål om hvem som trimmer/napper strihårspels
• Spørsmål om hvordan gå frem når oppdretter ikke har omregistrert valp til ny eier (2 år

gammel hund)

Forespørsler om valg av hann til avl 
Dvergdachshund langhåret 3 
Dachshund strihåret  3 
Dachshund langhåret 1 

Valpeformidling 2019 – rapportert av Kristin Pedersen 
Det er en del henvendelser fra fjern og nær vedrørende kjøp av valp, dette gjelder alle variantene. 
Noen er veldig opptatt av å omentrent få valpen levert på døren, mens andre er villige til å reise langt 
for å hente akkurat den riktige valpen. Antallet henvendelser ser noe lavere ut enn i 2018. Det er som 
tidligere år, også i år vanskelig å finne nok valper med gode nok jaktlinjer. Utfordringen er størst på 
korthåret dachshunder. Her er det en del som blir stående på vent, mens andre velger å kjøpe 
strihåret dachshund i stedet, da disse er noe enklere å få tak i. Det hadde nok vært en fordel å delt 
opp valpeformidlingsbiten, i bredde innenfor bruksegenskaper. Voksne hunder til omplassering 
etterspørres også, men dette er ikke lett å etterkomme.  

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. 



Noe kommunikasjon med hiutvalget om muligheten for anleggsprøver på hi, evt. tilpassede 
prøver for de minste størrelsene. Dette har lagt på vent i forbindelse med at alle hiprøver og 
treninger ble avlyst i 2019. 

2019 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.  
Dette året har SU brukt mye tid på krysningsforbudene vedtatt på DHT 2019, artikler til bladet 
om dette samt kommunikasjon med NDF HS om saksgang og kommunikasjon med NKK SU. Vi 
har likevel fortsatt arbeidet med RAS og jobbet med artikler om emnet, flere er også planlagt. 

Det er en utfordring at så få ryggrøntger. Der NDF ønsker en økning ser vi dessverre synkende 
tall. SU har påpekt til HS at skal man komme noen vei må personer med verv i NDF gå foran 
med et godt eksempel og ryggrøntge egne hunder.  SU har også påpekt at dersom man ikke 
får opp antallet ryggrøntgede dachshunder så er det liten nytte i de begrensede resultatene vi 
får.  

SU har jobbet videre med tilvekstfeil i form av både short ulna og pes varus. Videre arbeid 
med dette kan føre til innsamling av blodprøver fra diagnostiserte hunder, økt fokus på den 
type anatomi på utstilling og økt bevissthet rundt arvelighet og avl. SU oppfordrer 
dachshundeiere og oppdrettere til å gi beskjed om hunder som får diagnosen, eventuelt å få 
veterinærene til å registrer det som klinisk diagnose i dogweb, på den måten kan vi få mer 
oversikt.  

Rapporten uten statistikker er skrevet av to avtroppende medlemmer av SU grunnet 
utskiftningene i utvalget. 

26.02.20  

Kjersti Grimstad sign Kristin Pedersen sign 



REGISTERINGER 2019 

VARIANT REG.KULL 
2019 

INDIVIDER 
2019 

INNDIVIDER 
2018 

INNDIVIDER 
2017 

Dachshund Korthåret 28 187 88 116 
Dachshund Langhåret 37 172 131 173 
Dachshund Strihåret 59 306 278 293 
Dverg / Kanindachshund 
korthåret 18 63 88 42 
Dverg / Kanindachshund 
Langhåret 62 247 143 196 
Dverg / Kanindachshund 
Strihåret 7 23 27 22 

ANTALL INDIVIDER BRUKT I AVL PÅ KULL REGISTRERT I 2019 

VARIANT ANTALL INDIVIDER BRUKT I AVL 
Dachshund Korthåret 27 hanner (1.langh) / 28 tisper 
Dachshund Langhåret 33 hanner   / 37 tisper 
Dachshund Strihåret 50 hanner /  56 tisper 
Dverg / Kanindachshund Korthåret 14 hanner ( 2.langh) / 15 tisper 
Dverg / Kanindachshund Langhåret 38 hanner / 49 tisper 
Dverg / Kanindachshund Strihåret 5 hanner / 6 tisper 

ANTALL ØYENLYSTE OG ANTALL HUNDER MED DISTICHIASIS 

ANTALL ØYENLYSTE , OG 
ANTALL HUNDER MED 
DISTICHIASIS 

ANTALL ØYENLYSTE ANTALL INDIVIDER MED 
DISTICHASIS( ekstra øyehår) 

DACHSHUND KORTHÅRET 13 1 mild 
DACHSHUND LANGHÅRET 18 3 mild 
DACHSHUND STRIHÅRET 32 7 mild 
DVERG / KANINDACHSHUND 
KORTHÅRET 

6 1 mild 

DVERG / KANINDACHSHUND 
LANGHÅRET 

35 4 mild , 1 moderat 

DVERG / KANINDACHSHUND 
STRIHÅRET 

8 2 mild 

TOTALT 112 
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NORSKE HUNDER UNDERSØKT FOR FOLKALKNINGER I RYGGSKIVER 

NORSKE HUNDER UNDERSØKT 
2016 2017 2018 2019 

Dachshund Korthåret 3 2 2 2 
Dachshund Langhåret 14 17 9 15 
Dachshund Strihåret 3 7 7 2 
Dverg / Kanindachshund Korthåret 1 2 0 2 
Dverg / Kanindachshund Langhåret 9 7 9 6 
Dverg / Kanindachshund Strihåret 4 4 1 6 
TOTALT 34 39 28 33 

 Antall individer fordelt på diagnose / Grad 
FRI SVAK MIDDELS STERK 

Dachshund Korthåret 1 1 
Dachshund Langhåret 6 5 2 2 
Dachshund Strihåret 1 1 
Dverg / Kanindachshund korthåret 2 
Dverg / Kanindachshund Langhåret 2 3 1 
Dverg/ Kanindachshund Strihåret 3 2 1 
Totalt 9 12 9 3 

MATADOR AVL   

DACHSHUND KORTHÅRET 

Antall født 2015- 2019 = 598  ( 598*5%=30) 

*Det er ikke anbefalt å bruke hanner med høyere avkom enn utregnet

DACHSHUND LANGHÅRET 

Antall født 2015-2019 =754  (754*5%= 38) 

*Det er ikke anbefalt å bruke hanner med høyere avkom enn utregnet

DACHSHUND STRIHÅRET 

Antall født 2015-2019=1374  (1374 *5%=68 ) 

*Det er ikke anbefalt å bruke hanner med høyere avkom enn utregnet

DVERGDACHSHUND KORTHÅR 

Antall født 2015-2019 =  317       (317 *5%=16) 

*Det er ikke anbefalt å bruke hanner med høyere avkom enn utregnet



DVERGDACHSHUND LANGHÅRET 

Antall født 2015-2019 = 866        (866*5=43) 

*Det er ikke anbefalt å bruke hanner med høyere avkom enn utregnet

DVERGDACHSHUND STRIHÅRET 

Antall født 2015-2019 = 129  (129*5=7) 

*Det er ikke anbefalt å bruke hanner med høyere avkom enn utregnet

KANINDACHSHUND KORTHÅRET 

Antall født 2015-2019 =44   (44*5= 2avkom / 1 kull) 

*Det er ikke anbefalt å bruke hanner med høyere avkom enn utregnet

KANINDACHSHUND LANGHÅRET 

Antall født 2015-2019= 184   (184*5= 9 ) 

*Det er ikke anbefalt å bruke hanner med høyere avkom enn utregnet

KANINDACHSHUND STRIHÅRET 

Antall 2015-2019 = 22   (22*5=  1 avkom/ 1 kull) 

Importkull er ikke medberegnet , da det er vansklig å finne opplysninger på disse 



ÅRSRAPPORT FRA UTSTILLINGSUTVALGET 

Utstillingsutvalget har bestått av Leder Kristin Pedersen, Lars Hjelmtvedt. Cecilie Vardvik fra 
25.08.2019. 

Utstillingsutvalget har i 2019 behandlet saker på mail og har ikke hatt fysiske møter. Innkomne saker 
er blitt behandlet fortløpende. 

Utstillingsutvalget har behandlet innkomne søknader om utstillinger for 2020 og koordinert 
terminliste for utstillinger i tråd med gjeldende praksis.  

Utstillingsutvalget har fra DUK mottatt tre dommersøknader på videre autorisasjon fra dommere 
som ønsker å dømme Gr.4.  
Det har vist seg vanskelig med henvendelser fra DUK da disse kommer utstillingsutvalget for sent i 
hende, og at det da blir alt for kort behandlingsfrist, og man får ikke tilfredsstillende tid til å evaluere 
den enkelte søknad. Utvalget har hatt god dialog med DUK, og det ser ut for at det er blitt løsning på 
problemet. Utvalget har svart positivt på henvendelsene fra DUK, tre nye dommere er under 
utdanning, og vi håper å se dem i ringen etter hvert.  

Utstillingsutvalget mottok to søknader på ny autorisasjon, hvorav den ene kandidaten ble anbefalt og 
startet på dommerkurs i høst. 

Utstillingsutvalget har jobbet for å arrangere dommerkonferanse 2020, denne jobben ble besluttet 
utsatt da det var planlagt en større dommerkonferanse i 2020 av NKK.  
Med ny rasestandard som ble vedtatt i FCI høsten 2019 er det startet planlegging av 
dommerkonferanse i 2021.  
Utstillingsutvalget besluttet også, med godkjenning fra HS, å sende en deltaker til 
dommerkonferansen som skulle arrangeres i regi av Svenske Taxklubben. 

Utstillingsutvalget har forfattet et brev med noen fokusområder, dette ble sendt ut til alle norske 
dommere med autorisasjon på dachshund etter godkjenning fra HS i NDF. Dette på bakgrunn av de 
krysningsforbudene som ble vedtatt på Dachshundtinget april 2019. Brevet oversettes til engelsk, og 
sendes utenlandske dommere før den skal dømme på norske utstillinger. Brevet ble også oversendt 
til de Nordiske Dachshundklubbene. Brevet ble trykket i Dachshunden, dette tiltenkt som en 
preventiv løsning.  

Utstillingsutvalget har besvart henvendelser gjeldende premieringer til ulike championater fra 
utenlandske dachshundeiere, der den Nordiske sammenligningstabellen er førende. 

Utstillingsutvalget har satt opp oversikt over dommere som har dømt gruppe 4 i Norge for de siste 
årene. 

Utstillingsutvalget 2019 
Lars Hjelmtvedt, Cecilie Vardvik og Kristin Pedersen 
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Årsrapport for markeds- og medieutvalget 2019 

Markeds- og medieutvalget har bestått av av Anne-Mette Kirkemo, Raymond Bråten 
(medlemsansvarlig), Birgit Fostervold (web-ansvarlig), Anne Igsi (Dachshunden) og Anne 
Bergsengene.  

Utvalget har hatt 1 møte i 2019. Utover det har medlemmene hatt jevnlig kontakt på e-post 
og telefon, samt møttes på stand. 

Utvalget har jobbet med innhold i Dachshunden, planlegging og gjennomføring av 
markedsaktiviteter, kontakt med annonsører, salg av annonser til Dachshunden og 
oppdatering av hjemmesiden, blant annet med terminliste for utstillinger som igjen er på 
plass på NDFs side. 

Nettsidene ligger på publiseringsløsningen WordPress. Dermed kan de tillitsvalgte selv 
oppdatere sine fagområder uten forhåndskunnskap om HTML. I tillegg er nettsidene 
responsive, det vil si at de automatisk tilpasser seg enheten de besøkes fra: mobil, nettbrett, 
desktop. Besøksstatistikk for sidene viser at 75 prosent nå leser sidene via mobil, mot rundt 
50 prosent i fjor. Det tyder på at flere har oppdaget at nettstedet er optimalisert for dette. 
Verdt å merke seg tre distinkte besøkstopper, ved henholdsvis uttak for NM drev, omtale av 
sykdomsutbruddet i høst, og selve NM-dagen. 

Statistikken viser videre at omtrent halvparten av ankomsten til sidene er etter søketreff på 
Google. Facebooklenker står for rundt 23 prosent og direkte inntasting av nettadressen for 
rundt 16 prosent. Resten av trafikken kommer i hovedsak fra andre søkemotorer og 
lokalklubbenes sider.   

Besøket ligger jevnt på 50-100 oppslag pr. dag. 

Skjemaer på siden gjør det mulig for medlemmer å annonsere sine champions, valpekull, 
kenneler og avlshunder.  

Facebooksiden til NDF brukes som et supplement til hjemmesiden. 
Siden har pr 20.02.19 1.355 følgere. Medlemmene av markeds- og medieutvalget redigerer 
siden. 

NM drev. 

Websiden som ble laget på oppdrag fra Trøndelag DHK i 2018, ble også brukt før og under 
NM drev i Aust-Agder i 2019. Siden ble brukt til presentasjon av arrangementet, deltakerne 
og sponsorene, bildegalleri og direkte oppdatering fra NM og premieutdeling. Utvalget sto 
også for produksjon av katalog og dekning av arrangementet i Dachshunden. Anne-Mette 
Kirkemo var utvalgets representant under NM.  
Dommere eller kjentmenn meldte inn «slipp», «fot», «uttak», «koblet etter premiegivende 
drev» (uten premiegrad) og «prøven slutt» på SMS til Anne-Mette, som oppdaterte 
fortløpende under hver ekvipasje. Noen dommere var i terreng uten dekning, men det var 
ikke poenget å oppdatere i sanntid. Premieutdelingen om kvelden ble sendt direkte på 
Facebook. 

Vedlegg 03



I perioden 31.10 – 2.11 er det registrert 3.896 
sidevisninger og 520 unike brukere som i snitt 
var inne på siden i tre og et halvt minutt. 
Under selve arrangementet 1. november gikk 
lesetiden opp til 6 minutter og 40 sekunder. De 
aller fleste brukerne var norske, men en del 
fulgte oppdateringen fra Sverige, og også i 
Danmark og Finland logget folk seg inn for å 
følge NM på nett. Sammenlignet med 2018 
gikk tallet på brukere og sidevisninger ned med 

Sidevisninger hjemmesiden NM-dagene 2018 og 2019  cirka 25 prosent. Det er vanskelig å gi noe        
sikkert svar på hva nedgangen skyldes, det kan 
være «nyhetens interesse», men også at 
markedsføringen av NM-siden var litt bedre i 
2018 enn i 2019. Analyser viser at nesten 40 
prosent flere kom inn på NM-sida via sosiale 
medier i 2018 enn i 2019. NM-sida var likevel   
meget godt besøkt. 

Sidevisninger Facebook viser tydelige topper rundt NM

Markeds- og medieutvalget mener tallene viser at dette er noe medlemmene vil ha, og vi har 
fått til en fin og brukervennlig løsning som kan brukes i framtidige NM, enten av utvalget på 
oppdrag fra arrangøren, eller av arrangøren selv. 

Camp Villmark: Medlemmer av utvalget rigget og bemannet stand på Camp Villmark, med 
god bistand av medlemmer i Oppland DHK og Glåmdal- og Romerike DHK. Standen var 
meget godt besøkt. Informasjonsmateriell og standutstyr blir oppgradert før Camp Villmark i 
2020. 

Nordiske jakt- og fiskedager: Utvalget bestilte standplass, og rigget og bemannet 
standen under jakthundutstillingen på Elverum i august.  

Bladet Dachshunden: Medlemsbladet har kommet ut med 4 nummer i 2018. 
Salg av annonser er vanskelig, da interessen for å annonsere i medlemsblader er dalende. Vi 
kontakter aktivt aktuelle annonsører, og gir tilbud på annonsering. Vi bør dreie 
annonsesalget over mot mer aktivt salg til nett, da flere annonsører ønsker å linke til egne 
sider, og måler annonsens effektivitet ut fra henvisninger og klikk. 
Anne Igsi har ansvaret for utformingen av blader, forbundets leder står som ansvarlig 
utgiver. Markeds- og medieutvalget fungert som redaksjonskomité. 

Anne-Mette Kirkemo Raymond Bråten Birgit Fostervold 
(sign)   (sign)   (sign) 

Anne Igsi Anne Bergsengene 
(sign) (sign) 



Til 
Norske Dachshundklubbers Forbund 

28. februar 2020

Sak til Dachshundtinget (DHT) 2020 – mistillitsforslag på Roger Åsheim 

I løpet av det siste året som styremedlem i NDF har det vært tidvis særdeles frustrerende å inneha 
vervet. Nå på nyåret har det kulminert i sterk frustrasjon og jeg finner det nødvendig å reagere. 

Bakgrunnen for reaksjonen er at jeg vurderer at Roger Åsheim (RÅ) har opptrådt på en måte som ikke 
er forenlig med sin rolle som leder av NDF, jf. NKKs lover §7-2: 
c) Det begås handling som er egnet til negativt å påvirke klubber og forbund
d) Tillitsvalgt, herunder NKK-autoriserte og bemyndigede personer, opptrer på en måte som er
uforenlig med sin rolle.

Samt for å ha brutt NDFs egne lover i kap. §4-2 Vedtak og representasjon. 

For å ta det siste først. Nestleder Line Haakonsen har ved flere anledninger bedt om møter for å 
avklare/behandle saker styret har mottatt. Flere av disse forespørsler om møter har ikke blitt 
etterkommet, men henvist til senere møter. Til tross for at NDFs lover på dette punktet sier «…HS 
sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det…». 
Ett av temaene hvor det er bedt om møte er for å håndtere utfordringene ved at medlemmene i 
Sunnhetsutvalget (SU) trakk seg. Forholdene og årsaken rundt at SU trakk seg har vært en het potet i 
NDF det siste året, og mange lokalklubber og enkeltmedlemmer har uttrykt stor frustrasjon rundt 
saken. Likevel anser RÅ at det er akseptabelt å avvente saken, dette også til tross for påtrykk fra flere 
medlemmer i styret. 
Spørsmål om møte i denne saken har RÅ ikke etterkommet, men villet utsette, siste svar om å ta 
saken senere var å ta det opp på det berammede møtet i etterkant av saks- og forslagsfristen til DHT. 
Her er det bedt om redegjørelse for hvorfor det ikke er ønsket å fremskynde eller legge til rette for 
gode forberedelser, dette er pr. d.d. ikke mottatt. 

Når det gjelder brudd på NKKs lover så er de bla. knytet til RÅ rolle som representant for NDF i ulike 
fora. 
I begynnelsen av februar 2020 blir jeg gjort kjent med at det at det skal avholdes årsmøte i 
Jakthunddivisjonen (JD), og at det er flere saker til behandling. Informasjon om dette møtet er ikke 
på noe tidspunkt formidlet videre til resten av styret, til tross for at dato for møtet ble gjort kjent 6. 
januar. Frist for innmelding av saker var satt til 3. februar, og når fristen hadde gått ut var det 
kommet inn flere saker til behandling til JDs årsmøte. Sakslisten ble sendt alle JDs medlemsklubber 
3/2-20. Ingen av disse dokumentene og sakene er forelagt noen i styret.  
Den 12. februar retter jeg en henvendelse hvor jeg spør hva som er årsaken til at styret ikke er 
orientert og på hvilket grunnlag RÅ anser at dette ikke "angår" resten av styret? Samme dag får jeg 
svar som sier: «De to sakene som var innmeldt var det ikke så mye å ta på forhånd da det 
for meg var uklart hva som lå i sakene.». Dette er for meg et uakseptabelt svar og tilnærming når 
man har valgt å være NDFs representant, all den tid JD er en markant gruppering med stor 
påvirkningskraft i NKK-organisasjonen. Da må man kunne forvente at det er gjort nødvendige  og 
tilstrekkelige forberedelser til møter man representerer på. 
Til tross for flere henvendelser kommer det ingen svar eller redegjørelse fra RÅ om hans håndtering 
av dette.  
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Til slutt kommer det et tilsvar som bare opplyser om at dokumentene fra årsmøtet vil bli sendt styret, 
og at det har vært noe kluss med epostadresser og at det er bedt om at HS også skal stå som 
mottaker på epost fra JD. Kopi av utsendt epost viser at RÅ står som mottaker på alt som er sendt i 
forbindelse med JDs årsmøte. I JD er det ikke mottatt noen henvendelse fra RÅ hvor annen epost enn 
hans private skal stå oppført – siste oppdaterte kontaktinformasjon fra RÅ er mottatt i JD i 2017. 
Samt at det i 2018 var sendt ut en liste med oppdatert kontaktinfo på de enkelte miljøenes 
representanter, også her står hans private epost oppført. 
Det er også opplyst at man i JD benytter en dropbox som RÅ har tilgang til. 
 
I min henvendelse av 12/2 ble det også etterlyst referat og et detaljert regnskap for WUT-møtet som 
hadde vært helgen før. Referatet ble først mottatt 27/2, mens det etterspurte regnskapet fortsatt 
ikke er forelagt styret når denne saken skrives. 
Styret er kun orientert om at det var noe feil med fakturaen fra hotellet, og at denne er bedt 
korrigert men ikke mottatt. Når en slik henvendelse til hotellet er gjort er uklart, men ved kontakt 
med hotellet forelå opprinnelig faktura i løpet av telefonsamtalen som ble gjort. Så jeg stiller meg 
undrende til at ny, korrigert faktura ikke foreligger nå drøye 2 ½ uke etter møtet. 
 
I epost av 26. februar 2020 anmoder jeg RÅ om å trekke seg, på bakgrunn av den problematikk og 
manglende oppfølging og handling i samsvar med hans rolle som leder av NDF. Dette punktet 
besvares 28/2 hvor RÅ melder at han opprettholder sin plass som leder frem til DHT. 
 
Disse enkeltsakene er dråpen som får begeret til å renne over for min del. Min tid i styret har tidvis 
vært veldig frustrerende fordi man har opplevd at saker ikke tas tak i, manglende og 
ufullstendig/sviktende informasjon, lovnader om bedring etterleves ikke og man jobber etter 
spanjolenes «mantra» mañana, mañana.  
Til tross for at det er uttalt og enighet i styret om at det ved alle henvendelser/svar fra styrets 
enkeltmedlemmer skal det øvrige styret orienteres/ha kopi av det som svares. Dette har RÅ sviktet 
på i særlig grad. Noe som har gjort at øvrige styremedlemmer på henvendelser fra medlemmer blir 
svar skyldig fordi man ikke er orientert. 
 
Det har ikke vært mulig å dokumentere hva som har foregått tidligere, noe som gjør at 
problematikken ikke har vært mulig å gripe an før nå.  
På dette grunnlag fremmes mistillitsforslag på NDFs leder Roger Åsheim. 
 
 
Dersom det fremkommer nye momenter i denne saken etter at den er sendt inn vil disse bli lagt frem 
på DHT. 
Dokumentasjon i saken vil legges frem ved forespørsel. 
 
 
 
 

 
Janne Gregersen 
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