
 
 

 

 

Medlemsinfo – vår 2023 

 

Årsmøtet 2023. 

Årsmøtet er vel avholdt. 

Ole Andreas Haugland tok ikke gjenvalg til styret, han har i en årrekke vært med i styret, de siste 

årene som leder. VI takk så mye for innsatsen, og er glad for at du fortsatt er «litt med» i hi- og 

drevutvalget. Alf Villy Nordli og Ronny Kirkerud tok heller ikke gjenvalg, vi benytter anledningen til å 

takke for flere års innsats! 

 

Det nye styret ser slik ut: 

Leder: Raymond Bråten 

Nestleder: Carola Brusevold 

Styremedlem: Line M. Olsen 

Styremedlem: Vebjørn Harstad 

Styremedlem: Nikolay Sandberg. 

Vara rep: Per Jostein Thon 

Vara rep: Ståle A. Taraldrud 

 

02. april – Trimmekurs – strihår. 

Har du en strihåret dachs, og ønsker å lære pelsstell! 

Nå har du sjansen til å lære dette på en kursdag med oss. 

Kursholder er Merethe Kerry B. Hansen, lærer ved ved Norges Hundefrisørskole. 

Merethe var med i NM i grooming i 2019, hvor hun deltok i klassen "napping" og vant denne, og ble 

NM Best In Show. Max seks deltagere! Førstemann til mølla. 

Kurset er både teoretisk og praktisk, så du må ha med egen hund og gjerne stellebord. 

Kursavgift for medlemmer i FØDHK er kr 1000,- For ikke-medlemmer er den kr 1200,- 

Bindende påmelding sendes: follo-ostfold@dachshundklubb.no innen 26.mars 

Kurset starter kl 0930, og varer "hele dagen" - til man er ferdig. Pauser og lunsjpause underveis. 

Kurset er søndag 2.april og holdes på Båstad Skytterhus 

 

12.april – Medlemsmøte – saker til Dachshundtinget 

Vi inviterer til medlemsmøte kl 19. i lokalene til «Råde Hund», Slangsvoldveien 52, 1640 Råde. 

Vi vil gå gjennom sakene til årets Dacshundting. Sakene presenteres i Dachshunden 1/23. 

 

13.mai – Agria Hundepromenade 

Vi deltar på Agria sin «Hundepromenade 2023». 

Vi går tur ved Høytorp Fort i Mysen, med felles 

start fra parkeringsplassen kl 12.00. 

Hundepromenaden en veledighetstur. Denne 

gangen går pengene til  Norske Redningshunder. 

Agria gir  10,- pr deltakende ekvipajse  

Mer informasjon og påmelding kommer på 

hjemmesiden/Facebooksiden. 



 
 

 

 

 

I år har vi ett loddsalg som går helt frem til vi arrangerer Nordisk Mesterskap i Drev i november 

 

Vi har flotte premier fra arrangementssponsorene. 

Kjøp lodd via VIPPS 113872! 

Foreløpig har vi premier fra: 

 

Bunnpris | Royal Canin | Vom og hundemat | Sisu Villmark 

 

Agrolife | Rune Viken Trackerforhandler | Jaktia Jessheim 

 

På Strak labb hundeskole | Agria | Kennel Kokopelli | Canelana 

 

Det kommer stadig flere sponsorer på plass! 

Vi du være med som sponsor, eller ha en kennelannonse i 

forbindelse med arrangementet, så ta kontakt! 

 

 

 

Vi arrangerer bevegelige blod- og fersksporprøver frem til 10.august. 

Sesongen for bevegelige drevprøver starter 21.august! 

Påmelding gjøres via NKK sin terminliste eller «Min side» på NKK. 

Følg med på hjemmesiden, Facebooksiden og terminlistene for kurs, ordinære prøver osv! 


