Årsmøte ble avholdt 26 januar 2017 på klubbhytta til
BJFF på Bestemorenga i Bodø.
Leder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen – det møtte 9 medlemmer.
Sak 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennt
Sak 2: VALG AV MØTELEDER
Vedtak: Kristin ble valgt til møteleder
Sak 3: VALG AV REFERENT
Vedtak: Hilde ble valgt til referent
Sak 4: VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Vedtak: Kate Solvær og Willy Rudborg ble valgt til å signere protokollem
Sak 5: ÅRSBERETNING 2015
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Per Harald Jakobsen (ikke på valg,1 år igjen)
Styremedlem:
Linda Marie Karlsen (ikke på valg,1 år igjen)
Styremedlem:
Kate Solvær (for 2 år)
Styremedlem:
Kristin Pedersen (for 2 år)
Styremedlem:
Ken Andreassen (for 2 år)
Varamedlem:
Per-Terje Marthinsen og Willy Rudborg (begge for 1 år)
Revisor:
Hilde Grethe Karlsen (for 1 år)
Valgkommite: Kate Solvær, Kristin Pedersen og Helga Victoria Rundsvoll (for 1 år)
På første styremøte ble Kristin valgt som nestleder og Per-Terje som kasserer.
Utsending til RS og Klubbledermøte - ifølge tidligere årsmøtevedtak ivaretas dette av styret,
som valgte Kristin til denne represenasjon.
Styreendringer:
Det var endel misnøye med organisering av utstillinger, samt representasjon ved RS og
Klubbledermøte. Dette medførte at styreleder trakk seg i april. I styremøte ble Kristin valgt
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som konstituert leder for resten av perioden. Willy overtok som vara hennes plass som
ordinært styremedlem.
Det viste seg etterhvert at Ken valgte å la medlemskapet utgå, og Per-Terje som vara overtok
hans plass som ordinært styremedlem.
Medlemstall:
Vi har ved utgangen av 2016 105 medlemmer, derav 3 husstandsmedlemmer. Nyrekruttering
er en vanskelig sak.
Møter:
Det har vært avholdt flere styremøter i perioden. Det har også vært en del planleggings- og
oppsummeringsmøter. Konstituert leder har deltatt på Klubbleder- og Representantskapsmøte
og øvrige møter som klubbens representant.
Utstilling:
Klubben avholdt årets utstilling søndag 12.juni, Samme helg som Salten Brukshundklubbs
utstilling. Også i år ble utstillingen avholdt på Bestemorenga, hvor vi er så heldige å få bruke
BJFF`s hytte og område.
Oscar Wilhelm Nilssen tok turen til Bodø for å dømme våre raser. 33 dachser var påmeldt 29
voksne og 4 valper. Det ble gjort åpen bedømmelse, noe det ser ut som deltagerne ser ut for å
sette pris på.
Best in Show
Nr 1 Pediculus Åkke Som eier Kate Solvær
Nr 2 Revestreken`s Humle eier Roger Åsheim,
Nr 3 Lofotdachsen`s Fridige Freja eier Kristin Pedersen
Nr 4 Canis Cantarell`s Harry Potter eier Kitty Olsen
Nr 5 Lurvelegg`s Unike Ki-Ki eier Marianne Forsgren.
Best in Show veteran
Nr 1 Galaxie Dobe`s Qui Qui eier Kate Solvær
Nr 2 Dachsmeister`s Galena Chablees eier Kristin Pedersen
Nr 3 Skovard`s Hufsa eier Åse Skansen Henriksen
Best in Show valp
Canis Cantarell`s Joyful Laura eier Kristin Pedersen
Vi gir en stor takk til klubbens medlemmer, oppdrettere og deres venner for premier og
praktisk/materiell hjelp i forbindelse med utstillingen
Turer:
Klubben har fortsatt med sine turer i Mørkvedbukta og andre steder, hver uke i år. Aktiviteten
har vært ujevn og deltagelsen kunne gjerne vært bedre, men de som har anledning kommer
gjerne. På det meste var vi 7-8 hunder med tilhørende ledsagere. Denne aktiviteten var noe
lavere enn tidligere år, så en bedre organisering må vurderes.
Helgeturene har det blitt mindre med, men sporadisk har noen slått seg sammen og dratt på
eget initiativ.
Sporaktiviteter:
Organisert blodsportrening startet 3 mai. Myndig styrt av Kate ble arbeidsoppgavene fint
fordelt utover sesongen. Det er i år loggført 180 treningsspor på de organiserte kveldene, og
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mange har i tillegg trent på egen hånd. Svært gledelig at mange fra ettersøkskurset deltok
ivrig hele sesongen, og osgå at flere nye kom til utover sommeren. Flere kom i mål og fikk
sine ekvipasjer godkjent for ettersøk på tidlighøsten.
Grunnkurs ettersøk (blodsporkurs) ble gjennomført i 1.mai-helga med en flott gjeng ivrige
deltagere, 17 førere deltok med sine hunder. Litt spesielt denne gangen at de fleste var aktive
deltagere i jaktlag og ønsket å få godgjenning for ettersøk etter hvert.
Fredag et par timer teori i klubbhuset til BJFF, og lørdag dro vi ut i terrenget med spesiell
fokus på nybegynnere. Deltagerne avanserte sakte praksisen etter hvordan hundene tok det, og
avslutta dagen med å legge spor til hverandre for bruk søndag. Og søndag formiddag ble alle
spor gått med hund og fører, sporlegger og instruktør. Svært moro å se fremgang for alle
deltagerne og ikke minst hvordan hundene likte denne formen for aktivitet.
Vi har i år gjennomført tre bevegelige blodsporprøver med tilsammen 28 ekvipasjer. Det er
utdelt 11 stk 1-premier, 7 stk 2-premie, 1 stk 3-premie og 9 «smultringer».
På ferskspor var det 13 deltagere, det ble 4 stk 7 poeng, 7 stk 8 poeng og 2 stk 9 poeng og
disse er dermed kvalifisert for godkjenning som ettersøkshunder.
Første ordinærprøve blodspor gikk 5 juni i Saltstraumen-området, med base ved vanntårnet
ved Evjen. Her deltok 9 ekvipasjer, i terrenger med mye vilt og viltspor og svært tørt, kaldt og
vindfullt. Resultatene ble 3 stk 1-premier, 1stk 2-premie, 0 stk 3-premie samt 5 nuller.
Prøvevinner Per-Terje Marthinsen med langhårsdachs Pan Dippelmore, 1.premie m/HP. Nr 2
Odd Harald Hansen og Bayersk Viltsporhund Bøjentan's Bianca fikk også 1.premie m/HP.
Nr. 3 Veronica Lundli med Cocker Spaniel Hotsteps My Girl, 1.premie.
Vår andre ordinærprøve blodspor ble avholdt i Sulitjelma søndag 26 juni med 10 deltagende
ekvipasjer. Svært tørre og varme forhold, med stor klekking av klegg, gjorde forholdene tøffe
for hundene. Desto større prestasjon av de to som kom til mål. Vinneren havna i tillegg oppi
et stort rypekull, så dagens HP var velfortjent. Prøvevinner ble Revestrekens Birka og fører
Kate Solvær, 1-premie med HP, nr 2 Finnmarksviddas Ronja og fører Ketil Jarhelle, med 1premie. De øvrige kom ikke til mål og delte dermed nullene.
Årets siste ordinærprøve blodspor ble gjennomført 27 august med
sporene fordelt utover Straumøya, fra Hellevika til Seines. Mye elg i terrengene
gjorde ikke oppgaven enkel for deltagerne, og det var masse både rykende
ferske spor og senger og liggende og gående elger i sporene. Veldig hyggelig at 6
av de 10 deltagerne hadde tatt turen til oss fra Sverige, og at prøvevinner tok
heder og ære samt norsk championat med seg over grensen. Det endte til
slutt med 4 stk 1-premie, 1 stk 2-premie og 5 stykk nuller. Prøvevinner dachs strihår
Krutbrånets Blondie og fører Gunnar Svegbäck fra Ostnäs i Sverige, nr 2 foxterrier glatthår
Wendron Bumble Bee (Busa) og fører Dag Johansen og nr 3 dachs korthår Revestreken's
Birka og fører John-Espen Mentzoni. Alle tre med 1-premie.
NNM ble i år arrangert på Senja av Tranøybotn JFF – flere deltagere fra vår klubb deltok med
tildels strålende resultater.
NM Blodspor 2016
NM Blodspor 2016 ble gjennomført helga 5-7 august i Sulitjelma med 40 deltagende
ekvipasjer. Stort sett hele landet var representert, med flest deltagere fra Akershus, så våre
bekymlinger om store avstander opp hit var grunnløse. Flere av staben var på plass allerede
fra tirsdag for tilrigging og tilrettelegging. Å bli betrodd å arrangere årets Norgesmesterskap
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var for oss et ærefullt oppdrag, og det startet fredag kveld med grilling av hvalprodukter fra
Skrova, samt offisiell åpning av varaordfører i Fauske kommune Linda Wangen Salemonsen.
Deretter presentasjon av staben vår, dommerne og NKK-representant Bjørn Pettersen, fulgt av
orientering om gjennomføringa og terrengene og avslutta med sportrekking og sosialt samvær
utover kvelden.
Konkurransen ble gjennomført lørdag formiddag, med 4 ekvipasjer pr dommer. Sporområder
fra Balvatnet via Jakobsbakken til Sagmoen, med finalespor i Dajaområdet. Svært fine
værforhold under prøvene, med tildels mye viltspor og noe ryper. Etter svært tett og
spennende innledende runde hvor 24 av 40 startende klarte 1-premie ble seks finalister sendt
ut i skauen på nytt for å avgjøre tittelkampen tidlig på ettermiddagen. Dommerne gjorde en
flott jobb under mesterskapet, og bruk av skogskortet gjorde rangeringen av ekvipasjene
enklere. Men nivået var svært høyt, to av finalistene oppnådde makspoengene 72 i innledende
runde og flere av de øvrige med 1-premie hadde over 70 poeng. Tross dette ble bare to HP-er
utdelt.
Festmiddagen lørdag var basert på komposisjon av laks fra Salten Laks og kokkens egen
fiskelykke i Hamarøy og ble svært velsmakende og satt stor pris på. Etter festmiddagen var
det premieutdeling til vinnerne og utdeling av hedersbevisninger. Spesiell heder til Linda som
introduserte blodspor i klubben, til Odd Harald og Kato for mangeårig dommerbistand og som
mentorer under vår egen dommerutdannelse og til Bjørn Pettersen for støtte gjennom flere år
mens han var forbundsleder.
Regjerende mester Anders M Andersen fra Nesodden og hans svarte elghund Kullskogens
RT-Cassi forsvarte tittelen med glans og ble Norgesmester Blodspor 2016 - for tredje året på
rad. Andreplassen gikk til Odd Harald Hansen fra Sørfold og bayersk viltsporhund Bøjentan's
Bianca, tredjeplassen til Kate Solvær fra Bodø med korthårsdachs Revestreken's Birka. De
øvrige finalister ble ikke rangert. Disse var Bjørn Hvidsten Jensen med engelsk springer
spaniel Sarkos Dina, Nina Løvhaug fra Tromsø med engelsk cocker spaniel Neshpo's Omg
She Is Beautiful og Ingfrid Slaatto Næss fra Oslo med flatcoated retriever Covenstead
Choctaw.
Staben under mesterskapet jobbet utmerket med alle de små og store ting som må være
på plass for at et slikt arrangement skal kunne gjennomføres på en grei måte. Mulighet for
skyss ut i terrengene for de som ikke hadde egnede biler var populært, og Willy’s jobb med
kart for dommerne var til svært stor hjelp under gjennomføringen. God info på forhånd og
under arrangementet samt god skilting både på stedet og langs veiene ble satt stor pris på av
deltagerne.
Uten mat og drikke blir det lite fart på blodet - et utmerket samarbeid gjennom flere år med
Sulitjelma Turistsenter forenkla dette svært mye da de hadde hånd om all matlaging både
under grilling, festmiddag, stabsmåltider og frokoster. Det samme med rigging på plassen
med flagg og øvrig organisering. Staben og mye av deltagerne var innlosjert i plassens hytter,
dommerne i leiligheter i fjellandsbyen, og endel i egne vogner og bobiler.
Som et minne om NM-helga fikk alle deltagere, dommere, stab, vertskap og noen få andre en
minneplakett laget i et begrenset antall til mesterskapet. Denne er skåret med vannjet i
kobberplate og montert på steinhelle fra Sulitjelma, med figurene fører, hund og elg som
symboler på hva som egentlig er hensikten med blodspor og ettersøk. Bakdelen viser noen av
Sulitjelmafjellene vi ser fra mesterskapsområdet.
På søndag gjennomførte vi et miniseminar hvor både endel deltagere, dommere og NKK-rep
deltok, med tema endringer i regelverk blodspor. Her kom mange gode innspill til
høringsuttalelse vedrørende regelverket.
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Samlet sett ble NM et flott arrangement som vi også har fått mye skryt for. Svært mye arbeid
og forberedelser, men god planlegging og tett samarbeid med campingen gjorde at hele helga
gikk på skinner.
Øvrig om sporaktivitetene:
Trond Løkås og Arve Holstad er ferdigutdannet som ettersøksdommere og kommet godt i
gang med virksomheten. Geir Milne er påbegynnt sine praktiske oppgaver, og Kristin
Pedersen og John-Espen Mentzoni er godkjent og klare for å begynne elevperioden. En
kandidat fullfører ikke utdanningen i vår regi.
Det var i år ingen som representerte klubben ved rasemesterskapet på Igsi, da dette arranget lå
for tett opp mot NM for de kvalifiserte som kunne representere klubben.
Hyggelig at noen av våre medlemmer i år har deltatt på drevprøver hos andre klubber, med
tildels gode resultater.
Totalt i år ble det i vår regi gått 110 prøver, da medtatt de 40 i NM. For 2017 forventes også
høy aktivitet på trening men noe mindre på prøvene, da vi for 2017 kun har to ordinærprøver.
NNM går i Vesterålen, og vi har dermed fått til det trekantsamarbeidet vi har jobba for med
rullering mellom oss, Senja og Vesterålen. Bevegelige prøver blir det som vanlig hele
sesongen.
Det er også på sin plass å nevne at vår jobbing mot offentlige organer har medført at vi også i
år har fått økonomisk støtte fra offentlige organer. Her er Willy Rudborg drivkrafta, og
fortjener stor honnør.
Nettsiden:
Nettsiden har vært i drift og har vært flittig besøkt. Det er dessverre minimalt med stoff som
kommer til oss, men mange som etterlyser større bredde. Vi er derfor avhengige av å få
tilsendt bilder og «reportasjer» fra ting dere har vært med på, det vil gjøre det lettere å
oppdatere sidene oftere og mer variert. Facebook-sida oppdateres jevnlig med
faktaopplysninger og mer uformelle meldinger.
Årsmelding ble gjennomgått og suppleres med følgende tilleggskommentarer:
Neste års utstilling blir avholdt sammen med NKK.
Mulige aktiviteter neste år ble foreslått.
Miniseminar søndagen under NM Blodspor medførte at det ble sendt skriv til NKK’s
Ettersøkskommite med påpeking om feil i gjeldende regelverk for blod- og ferskspor,
med håp om korrigering i fremtiden.
Dommerkurs ble avholdt i mai.
Klubben har mottatt både penge- og gavesponsing i forbindelse med NMarrangementet og offentlig støtte til sporaktivitetene.
Modernisering av nettsida vurderes.
Vedtak: Årsmeldinga godkjennes med tilleggskommentarene
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Sak 6: REGNSKAP 2016
RESULTATREGNSKAP
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BALANSE

Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning gjennomgått og godkjent.
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Sak 7: BUDSJETT 2017
Inntekter

Utgifter

Utstilling

12000

10000

Sporprøver

20000

15000

1500

4500

RS/KL, ref kontingent
Porto, tlf, admin, div
Kurs, andre aktiviteter

7000
15000

Sponsorinntekter

0

Andre inntekter/utgifter

10000

Offentlig støtte

50000

Sum

5000

108500

10000
51500

Vedtak: Budsjett gjennomgått og tatt til etterretning

Sak 8: AKTIVITETSPLAN 2017


Årsmøte
Avholdes 26. januar kl. 18.00 i Bodø









Utstilling
Årets utstilling blir søndag 4 juni, dommer blir Jeanette Kretzmann fra Danmark. . Salten
Brukshundklubb har utstilling lørdag 3 juni. Meld dere på, dette blir en kjempehelg for oss
alle!

Ryggrøntgenprosjektet
Dette går i regi av forbundet vårt. Vi oppfordrer spesielt de som driver med avl å gjennomføre
dette, og både vi som lokalklubb og forbundet yter støtte med kr. 400,- til disse
undersøkelsene. Kontakt styret for å ordne med formalitetene eller om du har spørsmål. Det
blir stadig flere veterinærer også i våre områder som kan utføre undersøkelsen.

Torsdachstur
Felles luftetur. Utstillings- og sosialtrening av hund og fører ved behov.
Vi møtes på parkeringsplassen i Mørkvedbukta – hvis annet sted avtales kommer dette på
Facebooksida. Ta gjerne med litt drikke og noe å bite i.
Oppmøte kl. 18.30 hver torsdag. Oppstart annonseres på nettsiden.

Familietur
På lørdager, søndager eller andre "fridager". Tid, sted og øvrige opplysninger annonseres på
nettsidene noen dager før. Vi satser på å variere sted slik at flere kan dras med. Ta med hund,
familie og noe godt i sekken. Annonseres på nettsidene.



Blodsportrening
Trening i blodspor for alle interesserte, både nybegynnere og mer erfarne sporere er
velkommen til å delta. Normalt tirsdags ettermiddager. Vi baserer treningen på å hjelpe
hverandre. Gi beskjed senest søndag kveld så vi får planlagt hvor mange spor og hvor mye
blod vi trenger. Vi vil også denne sesong bruke forskjellige steder til sportrening da det vanlige
området ved Naurstad er svært mye benyttet av mange hundetyper. Oppstart og kontaktperson
annonseres på nettsidene.



Blodsporprøver
Bevegelige prøver 1 april-30 juni og 1 juli-30 november.
Ordinærprøver 11 juni og 27 august .
Fersksporprøver (bevegelig) 1 juli-30 november.
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Blodsporkurs
Med økende interesse på dette området vil vi forsøke å få til grunnkurs ettersøk samt
dommerkurs. begge på vår/forsommer. Tid og sted annonseres på nettsidene når det nærmer
seg.

Vi i styret ønsker at alle våre medlemmer får et aktivitetstilbud, uavhengig av hvor i klubbens område dere bor.
Så hvis dere der ute har ideer til aktiviteter for deres område, start opp nå eller ta kontakt med en av oss i styret
for bistand. Vi ønsker også å få informasjon dersom det allerede er aktivitet av noe slag, dette kan vi legge inn på
våre hjemmesider.
Vi kan eventuelt bistå med: Medlemsliste for deres område, sekretærtjeneste og økonomisk støtte til aktiviteter.
Vil samtidig oppfordre alle dere som ønsker informasjon fra oss tilsendt via e-post om å sende deres e-post
adresse til nordland.dachshund@klubb.nkk.no

Vedtak: Aktivitetsplan gjennomgått og tatt til etterretning. Mulig rullering av
utstillinger fremover, slik at ikke alle blir lagt til Bodø. Det poengteres at vi ønsker å
få aktiviteter flere steder i landsdelen. Om noen ønsker bistand er styret behjelpelig.
Sak 9 KLUBBREGLER/VEDTEKTER
Navnekorrigert «Lovmal for lokalklubber» ble fremlagt, det ønskes endringer på følgende
punkter:
§1-1, 2-ledd endres til: «Klubben er regional hundeklubb, og har sitt virkeområde i NordNorge. Klubben har verneting i Salten.
§6-3 Klubbens midler ved oppløsning – NKK endres til Norske Dachshundklubbers Forbund.
Vedtak: Overnevnte endringer inntas, lovforslaget renskrives for korrektur og endelig
versjon innsendes for godkjenning.
Sak 10 INNMELDTE SAKER
Sak 10-1 Kristin foreslås som ordinært styremedlem i forbundet
Vedtak: Styret sender forslag til NDF innen fristen.
Sak 11 VALG (styre, valgkomite og revisor)
Valgkomiteens forslag til styresammensetning:
Leder:
Kristin Pedersen (for 2 år)
Nestleder:
Willy Rudborg (for 1 år)
Styremedlem:
Kate Solvær (for 2 år)
Styremedlem:
Trond Løkås (for 1 år)
Styremedlem:
Hilde Grethe Karlsen (for 1 år)
Varamedlem:
John-Espen Mentzoni og Per-Terje Marthinsen (for 1 år)
Revisor:
Roger Johansen (for 2 år)
Valgkommite: Kate Solvær, Kristin Pedersen og Helga Victoria Rundsvoll (for 2 år)
Ustillingskommite: Kristin, Hilde Grethe,
Sporkommite: Willy, Per-Terje, Kate, Trond
Det skal også velges utsending til RS og Klubbledermøte. Ifølge tidligere årsmøtevedtak
ivaretas dette av styret.
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent. I tillegg ble Rolf Vik
valgt til vararevisor. Alle funksjoner untatt varemedlemmer er 2 år, tidsangivelse i
parantesene er for å få nødvendig overlapping.
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Sak 12 UTDELING UTMERKELSER
Kåring av årets beste hunder – utstilling, blodspor og drev. De innkomne resultater i hver
kategori rangeres, vinnerne premies. Det er innkommet resultater for alle tre kategorier.
Resultatene offentliggjøres og premiering foretas på årsmøtet.
Årets drevdachs ble NVCH DS Quick, eier Odd Erik Tegnander
Årets spordachs ble NVCH Revestrekens Birka, eier Kate Solvær
Årets utstillingsdachs ble NVCH Lofotdachsen’s Freidige Freja, eier Kristin
Pedersen.
Årsmøtet ble hevet kl. 20.30.
--- * ---
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