INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Avholdes 26 januar 2018 på Peppes Pizza i Bodø –
gratis servering til alle som kommer.
Klubben kan dekke deler av evt reiseregning, ta kontakt
med Kristin på tlf. 41207032
DAGSORDEN
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2 Valg av møteleder
Sak 3 Valg av referent
Sak 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen
Sak 5 Årsberetning 2017
Sak 6 Regnskap 2017
Sak 7 Budsjett 2018
Sak 8 Aktivitetsplan 2018
Sak 9 Innmeldte saker
Sak 10 Valg (styre, valgkomite, revisor, uts. RS/KL)
Sak 11 Utdeling utmerkelser
DE ENKELTE SAKER:
Sak 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Sak 2: VALG AV MØTELEDER
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Sak 4: VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Sak 5: ÅRSBERETNING 2017
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Kristin Pedersen
Nestleder:
Willy Rudborg
Styremedlem:
Kate Solvær
Styremedlem:
Trond Løkås
Styremedlem:
Hilde Grethe Karlsen
Varamedlemmer:
John-Espen Mentzoni og Per-Terje Marthinsen
Revisor:
Roger Johansen
Valgkommite: Kate Solvær, Kristin Pedersen og Helga Victoria Rundsvoll
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Ustillingskommite: Kristin, Hilde Grethe
Sporkommite: Willy, Per-Terje, Kate, Trond
Medlemstall:
Vi har ved utgangen av 2017 104 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. Leder har deltatt på Klubbledermøte og Willy Rudborg på
Representantskapsmøtet.
Kynologikurs Handlerkurs
Første helgen i Mai inviterte vi Lars Hjelmtvedt for å ha nappekurs for strihårspelser, kynologikurs for
dachshunder og handlerkurs.
Eter en straaasiøs reise, med ly som letet fra sslo, for så å kretse over oodø, og ikke komme ned
pga. tåke, for så å returnere tl sslo igjen….Altså mye om og men, men mårran eter var tåken letet,
og vi fkk plukket opp Lars på lyplassen, og kommet i gang med kynologidelen. et var påmeldt 12 
personer tl kynologi og handler delen, og seks stykker på nappedelen, noe vi er veldig fornøyd med.
et ale en interessant helg for alle, med mye lærdom aåde for de som er nye i gamet, og for de
«gamle» traverne.
Vi var i grunnen heldige med været, tl tross for tl dels mye vind, og at kong vinter sendte ned en
porsjon eller tre med snø  Tilaakemeldingene fra deltagerne var positv, det var mye prat og later
underveis. Vi satser på å gjøre nye slike helger eter hvert.

Utstilling:
Klubben avholdt årets utstilling søndag 04 .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.
Været var strålende, og folk strålte om kapp med solen, store og små 
Vi hadde invitert spesialdommer Jeanette O. Kretzmann fra Danmark. Hun tok jobben med å
dømme de 36 dachsene, hvorav 7 er valper. Det ble også i år gjort åpen bedømmelse, med
gode muligheter for å forstå og lære.
Best in Show
Nr 1 Nuch Nvch Lofotdachsen`s Exosa eier Kristin Pedersen LS
Nr 2 Nuch,Canis Cantarell`s Harry Potter eier Kitty Olsen LD
Nr 3 Lurvelegg`s Unike Ki-Ki eier Marianne Forsgren KK
Nr 4 Lurvelegg`s Glen Rose Bell eier Siv Monica Mosti LK
Best in Show veteran
Nr 1 Galaxie Dobe`s Qui Qui eier Kate Solvær LD
Best in Show valp
Nr 1 Lofotdachsen`s Jessie James eier Erik Brekke LD
Nr 2 Örnbergets Zoom eier Carina Klokkhaug LS
Nr 3 Minstemann`s Tøffe Tøflus eier Geir Milne KN
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Beste Avlsklasse Kennel Lofotdachsen, LS
Beste Oppdretterklasse Kennel Canis Cantarell, LD
Vi hadde også i år mange spente små som deltok på Barn og Hund, utrolig artig å se de små
håndtere sene firbente venner, her er det mange potensielle handlere i fremtiden 
En stor takk til klubbens medlemmer, oppdrettere og deres venner for premier og
praktisk/materiell og hjelp i forbindelse med utstillingen.
Håper vi sees i Leirfjord 8. juli og i Bodø 4. august
Turer:
Klubben har fortsatt med sine turer i Mørkvedbukta og andre steder i år. Aktiviteten har vært
ujevn og deltagelsen kunne gjerne vært bedre, men de som har anledning kommer gjerne.
Sporaktiviteter:
Organisert blodsportrening startet i mai. Myndig styrt av Kate ble arbeidsoppgavene fint
fordelt utover sesongen. Det er i år loggført over 200 treningsspor på de organiserte kveldene,
og 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 to bevegelige blodsporprøver med tilsammen 34 ekvipasjer. Det er
utdelt 11 stk 1-premier, 12 stk 2-premie, 0 stk 3-premie og 11 «smultringer».
På ferskspor var det 25 deltagere, det ble 4 stk 7 poeng, 11 stk 8 poeng, 9 stk 9 poeng og en
med maks mulige 10 poeng.
Første ordinærprøve blodspor gikk 11 juni i Saltstraumen-området, med base ved Seivåg. Her
deltok 14 ekvipasjer, i terrenger med mye vilt og viltspor og tørre terrenger. Resultatene ble 5
stk 1-premier, 0stk 2-premie, 0 stk 3-premie samt 9 nuller. Prøvevinner Veronica Lundli med
Cocker Spaniel Hotsteps My Girl, nr 2 ble Ketil Jarhelle med Svart elghund Finnmarksviddas
Ronja og nr 3 ble Kate Solvær med korthårsdachs Revestrekens Birka.
Vår andre ordinærprøve blodspor ble avholdt i Sulitjelma søndag 27 august med 14
deltagende ekvipasjer. Fine forhold i skogen, med noe viltspor og noe fugl i terrengene.
Prøvevinner ble Dag Johansen med foxterrier Wendron Hurricane Heart, nr 2 ble Kate Solvær
med korthårsdachs Revestrekens Birka og nr 3 ble Dag Johansen med foxterrier Wendron
Bumble Bee.
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Øvrig om sporaktivitetene:
Geir Milne, Runa Korsvik, John Espen Mentzoni og Veronica Lundli er ferdigutdannet som
ettersøksdommere og kommet godt i gang med virksomheten. Kristin Pedersen og Jeanette
Hansen er i god gang med utdannelsen og blir forhåpentligvis klare neste sommer.
Det var i år dessverre ingen som representerte klubben ved rasemesterskapet på Igsi.
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 87 prøver, og svært høy aktivitet på trening med over 200 spor
i tillegg til oppfølging av nybegynnerne. Imponerende innsats av Kate Solvær som drar dette
lasset.
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. Både kommunen og fylket har bidratt med midler, tett oppfulgt
av Willy Rudborg.
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.

Sak 6: REGNSKAP 2017
RESULTATREGNSKAP
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BALANSE

Revisjonsrapport – fremlegges på årsmøtet
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Sak 7: BUDSJETT 2018
Inntekter

Utgifter

Utstilling

25000

20000

Sporprøver

45000

40000

2500

4500

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

7000
25000

5000

Andre inntekter/utgifter

10000

5000

Offentlig støtte

30000

Sponsorinntekter

Sum

137500

81500

Sak 8: AKTIVITETSPLAN 2018














Årsmøte
Avholdes 26. januar kl. 18.00 på Peppes Pizza i Bodø – servering til alle som møter.

Utstilling
Årets utstillinger blir 8 juli i Leirfjord og 4 august i Bodø.

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 tilsammen 50% av kostnadene 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.

Spor- og drevprøver
Bevegelige prøver 1 april-30 juli og 1 august-30 november.
Ordinærprøver 23-24 juni og 11-12 august (NNM).
Fersksporprøver (bevegelig) 1 juli-30 november.
Ordinær drevprøve for dachs 27-28 oktober.

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.

6/7

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@dachshundklubb.no

Sak 9 INNMELDTE SAKER
Det er ingen innmeldte saker.
Sak 10 Valg (styre, valgkomite og revisor)
Valgkomiteens forslag til styresammensetning:
Leder:
Kristin Pedersen (ikke på valg, 1 år igjen)
Nestleder:
Willy Rudborg (tar gjenvalg, for 2 år)
Styremedlem:
Kate Solvær (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem:
Trond Løkås (tar gjenvalg, for 2 år)
Styremedlem:
Hilde Grethe Karlsen (tar gjenvalg, for 2 år)
Varamedlemmer:
John-Espen Mentzoni (tar gjenvalg, for 1 år)
Jeanette Grimstad (ny, for 1 år)
Revisor:
Roger Johansen (tar gjenvalg, for 1 år)
Valgkommite for 1 år: Helga Victoria Rundsvoll (tar gjenvalg), Geir Milne (ny), Aløna
Helland (ny)
Det skal også velges utsending til RS og Klubbledermøte – forslag: Hilde Grethe Karlsen.

Sak 11 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.
--- * ---
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