INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Tirsdag 28. januar 2014 kl. 19.00
Adresse: Terminalveien 10, 5 etasje, Bodø
************************************************************
DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, møtesekretær, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne
årsmøteprotokollen.
3. Årsberetning 2013
4. Regnskap 2013 med Revisjonsberetning
5. Budsjett for 2014
6. Aktivitetsplan 2014
7. Innkomne forslag
8. Valg

ENKEL SERVERING

VELKOMMEN
********************************************************
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Sak 1: Godkjenninger
Sak 2: Konstituering
Sak 3: NORDLAND DACHSHUNDKLUBBS ÅRSBERETNING 2013
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Per Harald Jakobsen
Nestleder
:
Kate Solvær
Styremedlem/Kasserer:
Per-Terje Marthinsen
Styremedlemmer:
Ken Andreassen og Hilde Grethe Karlsen
Varamedlem:
Linda Marie Karlsen
Varamedlem:
Kari Anne Askvik
Revisor:
Willy Rudborg
Valgkommite: Marianne Forsgren, Ann-Mari Skavik og Kate Solvær
Utsending til Representantskapsmøte (RS) og Klubbledermøte: Leder
Medlemstall:
Vi har ved utgangen av 2012 totalt 117 medlemmer, derav 4 husstandsmedlemmer. En liten
nedgang,
Møter:
Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. Det har også vært en del planleggings- og
oppsummeringsmøter. Leder og kasserer har deltatt på Klubbleder- og
Representantskapsmøte.
Utstilling:
Klubben avholdt årets utstilling 23.juni, samme helg som Salten-utstillinga. Dommer var
Marianne Holmli. Bestemorenga var arena. Mot alle odds fikk vi i år godt Bodøvær. 43
dachser stilte.
BIS ble Cj Norunn, eier Hanne Kiil, 2870 Dokka.
BIS valp ble Hakino`s Leaves Fall Princess, eier Martine Frafjord, 3403 Lier.
Vi gir en stor takk til medlemmer og deres venner for premier og praktisk/materiell hjelp i
forbindelse med utstillingen.
Vi hadde deltakelse fra Oslo i sør til Troms i nord, men vi kunne nok ha ønsket oss litt flere
deltakere. Salten-utstillinga ble av de bedre takket være vår klubb. Vi måtte ta mye ansvar for
opp og nedrigging, siden de andre klubbenes ansvarlige var delvis fraværende som vanlig.
Turer:
Klubben har fortsatt med sine turer i Mørkvedbukta, 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 12-13 hunder med tilhørende ledsagere. Flere nye kom til i år, noe som alltid er
svært hyggelig.
Helgeturene har det blitt mindre med, men sporadisk har noen slått seg sammen og dratt på
eget initiativ (Tussvannet).
Sporaktiviteter:
Organisert blodsportrening startet så snart det var snøfri mark. Myndig styrt av Kate ble
arbeidsoppgavene fint fordelt utover sesongen. Å ha med andre raser enn dachs har blitt svært
populært, og er verdifullt for oss som driver dette arbeidet, og gir oss bredere erfaring. Også
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prøvene og den sosiale delen har fått flott «påfyll» av denne grunn. Det er i år loggført rundt
140 treningsspor på de organiserte kveldene, og mange har i tillegg trent på egen hånd.
Blodsporkurs ble gjennomført helga 3-5 mai med 14 deltakere. Fredag et par timer teori, og
lørdag dro vi ut i terrenget ved Ausvika 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.
Det er mangel på autoriserte dommere, og Trine Storjord fikk sin lisens sommeren 2012. Et
par kommende dommere til er også på gang, og kan forhåpentligvis få gjennomført sine
elevspor kommende sesong.
Vi har i år gjennomført tre bevegelige blodsporprøver med tilsammen 22 ekvipasjer. Det er
utdelt 8 stk 1-premier hvorav 1 med HP, 4 stk 2-premier, 0 stk 3-premie og 10 «smultringer».
På ferskspor var det 10 deltagere, og det ble 1 x 9 poeng, 5 x 8 poeng og 3 x 7 poeng, og alle
disse er dermed kvalifisert for godkjenning som ettersøkshunder. I tillegg til dette var det en
ekvipasje som ikke ble godkjent.
Første ordinærprøve gikk 30 juni i Saltstraumen-området, med base ved vanntårnet ved Evjen.
Her deltok 16 ekvipasjer, i et terreng med svært mye vilt og viltspor, både elg og rådyr ble
observert både under sporleggingen og under prøvene. Området kalles på folkemunne for
«Dyrehagen» på grunn av den store elgtettheten, og utfordringene ble derfor svært store for
deltagerne. Resultatene ble 7 stk 1-premie hvorav 1 med HP, 4 stk 2-premie, 0 stk 3-premie
og 5 nuller. Prøvevinner ble Ketil Jarhelle med norsk elghund sort Finnmarksviddas Ronja, nr
2 Beate Fossem med rottweiler Miss Stella Polaris Beauty som også oppnådde viltsporchampionatet, og nr 3 Willy Rudborg med NVCH Revestrekens Birka.
Andre ordinærprøve ble gjennomført på Krokstrand 24-26 august med 24 påmeldte, 20 møtte
til prøven. Resultatene ble 12 med 1.premie og 1 stk HP. I tillegg ble det 2 stk 2.premie, ingen
3 og 6 smultringer. Med de mange gode resultatene ble kåringen meget spennende, men
resultatet ble fort klart. Prøvens vinner ble Torgeir R Eide og Norsk svart elghund
Sisotinden's Waika, nr 2 Dag Johansen med Foxterrier Wendron Hurricane Heart og
nr 3 Monica Mikkelsen med Akita'en Enity Red Queen.
Prøven var samtidig klubbmesterskap, og klubbens beste dachs i år og dermed klubbmester,
ble Dag Johansen med Pan Dippelmore, Roger Johansen ble nr 2 med Revestreken's Birka og
Trond Løkås ble nr 3 med Xenia. Pan har dermed retten til å representere klubben ved
rasemesterskapet på Igsi kommende år.
Det ble også som del av prøven arrangert Nord-Norsk Mesterskap, og som fører av tre hunder
til 1-premie på ordinærprøven havnet Dag Johansen i finalen med to av dem sammen med
Torgeir R. Eide. Torgeir førte ordinærprøvens vinner Norsk svart elghund Sisotinden's Waika
til 3dje-plass, mens Dag ble Nord-Norsk Mester med Foxterrier Wendon Hurricane Heart
(Hjerte) og fikk 2dre-plassen med Langhårsdachsen Pan Dippelmore.
Totalt i år ble det i vår regi gått 68 prøver. For 2014 forventes også høy aktivitet på trening og
enda mer på prøvene, da vi også har fått tildelt Nord-Norsk Mesterskap 2014. Dette vil bli
kombinert med ordinærprøve i slutten av august, og da flytter vi til Sulitjelma. Det blir neste
sesong 4 ordinære og 3 bevegelige blodsporprøver pluss ferskspor.
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Nettside:
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.

Sak 4: REGNSKAP
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Revisjonsberetning for år 2013
Jeg har revidert årsregnskapet for Nordland Dachshundklubb for regnskapsåret 2013 som
viser et underskudd på kr.867,01 Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse.
Revisjon er basert på stikkprøver av transaksjoner over bankkonto og kasse avstemt mot de
underliggende ut/innbetalingsbilag, og det er ikke avdekket differanser.
Regnskapet er oppgjort etter god forretningsskikk og gir etter mitt skjønn et korrekt bilde av
klubbens drift og økonomiske situasjon. Regnskapet formoder jeg føres fortløpende, slik at
mulighetene til oppfølging og styring av økonomien er tilfredsstillende.
Det anbefales årsmøte å godkjenne klubbens regnskap for året 2013 og dekker opp
underskuddet med foreningens egenkapital.
Bodø 22. januar 2014
Willy Rudborg
Valgt revisor.
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Sak 5: BUDSJETT 2014
Utstillinger
Sporprøver
Klubblederkonferanse, RS, kontingent
Porto, tlf, admin
Div. aktiviteter, kurs
Lotteri o.l.
Sponsorinntekter
---------- ---------------------Sum

INNTEKTER
kr. 12000,oo
kr. 30000,oo
kr.
1000,oo
kr.
kr.
6000,oo
kr.
5000,oo
kr. 10000,oo
-----------------kr, 64000,oo

UTGIFTER
kr. 10000,oo
kr. 40000,oo
kr. 2000,oo
kr. 1500,oo
kr. 4000,oo
kr. 1500,00
---------------kr. 59000,oo

Sak 6: AKTIVITETSPLAN 2014
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Årsmøte
Avholdes 28. januar kl. 19.00 i 5.etg, Terminalveien 10, Bodø

Utstilling
Årets utstilling blir 23. juni, dommer er ikke fastsatt. Se annonse på nettsida vår. Salten
Brukshundklubb har utstilling samme sted på Bestemorenga, lørdag 22.

Ryggrøntgenprosjekter
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. 200,- hver 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. Utstilling og sosialtrening av hund og fører ved behov.
Vi møtes på parkeringsplassen i Mørkvedbukta. 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 nettsiden.

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 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 nettsida.

Blodsporprøver
Bevegelige prøver 1 april - 30 juni, 1 juli - 30 september og 1 oktober - 30 november.
Ordinærprøver 29 juni i Bodø, 12 august i Salten, 23 - 24 august med NNM/klubbmesterskap i
Sulitjelma og 2 september i Salten.
Fersksporprøver (bevegelig) 1 juli - 30 november.

Blodsporkurs
Med økende interesse på dette området vil vi forsøke å få til introduksjonskurs, og eventuelt
ettersøkskurs. begge på vår/forsommer. Vi satser da på åpne kurs til lavest mulig kostnad, og selvsagt
åpne for alle raser. Tid og steder annonseres på nettsida når det nærmer seg.

Aktivitetshelg/familiehelg
Helgen 23 - 24 august prøver vi å få til en hyggelig helg for store og små. Vi ser for oss innkvartering
for hver enkelt på Daja Camping i Sulitjelma. Der er mulighet for leie av fine hytter og vognplasser. Vi
forsøker å få til aktiviteter som tidligere, med stor vekt på blodsporprøvene som arrangeres samme
helga, samt aktiviteter som involverer barna og hundene.
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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

Sak 7: INNKOMNE FORSLAG
Ingen forslag innkommet innen fristen.

Sak 8: VALG
Valgkomiteens forslag til styresammensetning:
Leder:
Per Harald Jakobsen (ikke på valg)
Styremedlem:
Hilde Grethe Karlsen (ikke på valg)
Styremedlem:
Kate Solvær (ikke på valg)
Styremedlem/Kasserer:
Per-Terje Marthinsen (for 2 år)
Styremedlem:
Ken Andreassen (for 2 år)
Varamedlem:
Linda Marie Karlsen og Kari-Anne Askvik (for 1 år)
Revisor:
Willy Rudborg (for 1 år)
Valgkommite: Kate Solvær, Ann.Mari Skavik og Marianne Forsgren (for 1 år)
Det skal også velges utsending til Representantskapsmøte (RS). Ifølge tidligere årsmøtevedtak
ivaretas dette av styret.
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