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Saksliste 

 

1. Valg av møteleder 

2. Godkjenne innkallingen 

3. Valg av referent 

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

5. Valg tellekorps 

6. Godkjenne sakslisten 

7. Styrets årsberetning        s. 3-10 

8. Årsregnskapet med revisors beretning     Eget hefte 

9. Forslag og saker som står oppført på dagsorden    s. 11-19 

10. Valg av nestleder 

11.  Valg av styremedlemmer 

12.  Valg av vararepresentanter 

13.  Valg av representant(er) og vararepresentant(er) til RS for ett år 

14.  Valg av valgkomité med vararepresentant for ett år 

 

o Etter at den formelle delen av årsmøte er ferdig, kåres Årets hund innen spor, drev og 

utstilling. 

o Mat og sosialt samvær 
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6. Styrets årsberetning 

 

Tillitsvalgte for 2011: 

 

Leder:                                 Geir Haugum 

Nestleder:                              Sturla Ølstøren 

Styremedlem og sekretær:        Line Helen Waterloo Ølstøren 

Styremedlem:                       Kristian Slind 

Styremedlem:                       Greger Hellem 

Kasserer og vara til styret:   Anne Kari Ravlo 

 

Revisor:                                Mette Graffer 

Vararevisor:                          Lillian Svingen 

 

Valgkomite:                          Marit Jensen 

Ole Jonny Estenstad 

Bernt O. Ravlum 

Vara til valgkomiteen:           Roger Pedersborg 

 

Leder sporkomite:               Irene Krogstad 

Leder drevkomite:               Geir Haugum 

Leder utstillingskomite:       Anne Kari Ravlo 

Leder aktivitetskomite:        Greger Hellem 

 

Utsending til RS og klubbledermøte: Leder og Ole Jonny Estenstad (Grunnet nestleders forfall.) 

 

Styremøter:  Det ble avholdt sju styremøter i 2011, og vi har behandlet 32 saker. 

 

Styrets oppfatning er at vi har brukt alt for mye tid på en stadig tilbakevendende sak. Ett av våre 

medlemmer har forsøkt å skape en sak som gjentatt ganger er behandlet i TDHK. Styret har nå 

oversendt saken til Norske Dachshundklubbers Forbund for videre behandling. 

 

En annen sak vi har brukt mye tid på, er en episode fra siste ordinære drevprøve i Nærøy. Prøvens 

NKK-representant oversendte sak til NKK.  

 

Går vi tilbake i tid, ser vi at det er nær kobling mellom begge sakene.  

 

Status: Styret har behandlet begge sakene, og vi har oversendt begge til et høyere organ, henholdsvis 

NDF og NKK for videre behandling. Styret er underlagt taushetsplikt. 

 

Medlemsmøter:  Vi avholdt ett medlemsmøte i året som gikk. Det var på Kyvannet i lokalene til 

Trondheim Trekk- og Brukshundklubb. Stort oppmøte! 

Vigdis og Per Harald Nymark holdt et interessant foredrag om temaet “Hvorfor utstilling”. 

Loddsalg og servering. 
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Annet: 

 182 medlemmer i 2011 

 Klubben har fått pusset opp hjemmesida si! (Samme adresse som før 

http://trondelagdachshundklubb.com) 

 Vi har også registrert Klubben i Frivillighetsregisteret og fått organisasjonsnummer. Org.nr: 

997632605. 

 Videre er Klubben innmeldt i Grasrotandelen, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å 

registrere seg. Du kan registrere deg med mobilen. Dette er enkelt og GRATIS! Send en SMS til: 

GRASROTANDELEN 997632605 til tlf. 2020. Det koster ingen ting å være med på Grasrota, 

bortsett fra den tiden det tar å sende en SMS. (Mer om Grasrotandelen på klubbens 

hjemmeside) 

 

Styret takker alle for interesse og innsats i året som gikk, og håper på et fortsatt godt samarbeid i 

2012! 

 

For styret i TDHK, 

sekretær 

Line Helen Waterloo Ølstøren 

  

http://trondelagdachshundklubb.com/
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Spor  
Komiteen har bestått av Irene Krogstad, Ole Johan Dahl og Kjersti Andresen. Da Kjersti flyttet til 

østlandet kom Espen Reitan inn.  

Det har vært et aktivt år for våre dommere, og de gjør en fantastisk jobb. Det er tydelig at våre 

prøver er populære hos andre raser også. 

Vår første bevegelige prøve ref. nr 26-11031 hadde 35 hunder og 23 ble premiert. Dommere var 

Marvin Røstadli, Sturla Røstadli, Ole Johan Dahl, Kristian Slind og Helge Growe: 

Korthår standard, 8 starter og 6 ble premiert. 

Korthår dverg, 3 starter og 1 ble premiert. 

Langhår dverg, 1 start og 0 premie. 

Strihår dverg, 1 start og 0 premie. 

Strihår standard, 6 starter og 4 ble premiert. 

 

 

16. august arrangerte vi klubbmesterskap med 

uttak til IGSI-mesterskapet. Klubbmester ble N 

S VCH Ronja til Frode Trangmyr som fikk 1 pr. 

HP. (Vi brukte ref. til vår bevegelige prøve 26-

11031) 

 

Vår ordinære sporprøve 20. august, fikk 50 

påmeldinger og det er en stor utfordring 

for oss. Vi kunne invitere 26 hunder til 

start, og 18 ble premiert.  Igjen slo Ronja 

til og ble prøvens beste hund. Dommere 

Kristian Slind, Marvin Røstadli, Gunnar 

Bostad, Espen Reitan, Sturla Røstadli og Ole Johan Dahl. 

Prøvens leder Kristian Rolstad og NKK representant Bodil Eggen. 

Siste bevegelige sporprøve 26-11078 hadde 36 hunder og 30 ble premiert. Dommere var Marvin 

Røstadli, Sturla Røstadli, Per Dahl, Espen Reitan og Ole Johan Dahl: 

Korthår standard, 4 starter og 3 ble premiert. 

Korthår dverg, 1 start og 0 premie. 

Strihår standard, 7 starter og 5 ble premiert. 

Langhår standard, 2 starter og 2 ble premiert. 

 

Vi har arrangert to bevegelige ferskspor og 14 hunder har gått, derav er det fire dachser som tre 

oppnådde 9 poeng og en fikk 8 poeng. 

Viser til mere detaljerte resultater på klubbens hjemmeside http://trondelagdachshundklubb.com   

 

For sporkomiteen, 

Irene Krogstad 

http://trondelagdachshundklubb.com/


Årsmøte TDHK 27.01.2012 

 
6 

Drev 
Det har vært et travelt år for drevgruppa med NM som høstens store høydepunkt. Forberedelsene til 

dette startet allerede i januar, men den første praktiske oppgaven ble årets drevkurs i august. 

Drevkurset ble avholdt i Ytre Agdenes 26.-27. aug. med god hjelp av Line, Roger og Sturla Ølstøren - 

som vanlig. Det var åtte påmeldte, men med stort frafall i siste liten ble det fire deltagere som kom til 

teori, og tur i skogen dagen etter. 

På TDHKs ordinære prøve i Nærøy første uka på november var det 20 startende hunder. 

Rune Håliens Hissmovallen’s Beata ble prøvens beste hund med 54 ep og D-cert. Nr 2 ble Neverlurens 

Valborg også med 54 ep og D-cert og nr 3 ble Skogsslettas ZD Milla med 53 ep og D-cert. Av klubbens 

hunder var det Kjell I Moens Eikeskogen’s Chiko som ble best med 52 ep og D-cert. 

NTDHK sin ordinære prøve var samme sted og tid også i år. Prøvens beste hund ble Tina Skagens 

Torstorps Celezte med 58 ep og D-cert. Dette er så langt drevgruppa vet den høyeste poengsummen 

som er oppnådd i Norge og Sverige noen gang! Nr 2 ble Bargos Dacke med 56 ep og D-cert. Nr 3 ble 

Skogslettas ZD Milla med 54 ep og D-cert. Må også nevne evigunge Gravabekkens Hall som gikk til 

1.pr rå med 49 ep. Hall ble beste hund i klassen eldre veteran.  

Etter disse resultatene kunne Skogslettas ZD Milla kåres til Midt-Norsk Mester 2011 med 107 ep. 

Den 11.11.11 arrangerte TDHK NM-Drev. Dette er et arrangement som tok mye av tida til drevgruppa 

hele året gjennom. Vi har fått signaler fra forbundet om at karakteren ble MEGET GODT, og 

deltagerne hadde også bare gode ord å si om gjennomføringen. 

Noe som ikke var så bra var dommerforfall i siste liten, og bl.a sammen med sponsorer som ikke 

betalte for seg, førte dette i hovedsak til et underskudd på rundt kr. 13000,- Vi takker Forbundet som 

har gjort vedtak på å dekke kr. 8116,- av dette, og disse pengene er allerede kommet inn i regnskapet 

for 2012. 

 

NM-resultater;  

NM-DD11 Kvilestads Fibbe med fører 

Johan Malm fikk 57 ep og D-cert 

Nr 2 ble Skogslettas ZD Lita med fører 

Arne Roger Aursøy fikk 54 ep og D-cert 

Nr 3 Neverlurens Valborg med fører 

Magnar E Arnøy fikk også 54 ep og D-cert 

 

 

 

På Nord-Vest DHK sin ordinære prøve tapetserte klubbens medlemmer pallen: Beste hund ble 

Skogslettas ZD Lita fikk 53 ep og D-cert. Nr 2 ble Husse Busse’s D-Zarek med 52 ep og D-cert. Nr 3 ble 

Gravabekkens Bo Exit med 52 ep og D-cert. 
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TDHKs bevegelige drevprøve hadde 12 startende hunder og beste hund ble Rådyrbukkens Leon som 

sammen med eier Geir Ole Spakmo fikk 52 ep og D-cert.  

I løpet av høsten har minst fire ekvipasjer vært i det store utland og hentet titler, heder og ære på 

drevprøver. Måsebos Urax har vært i Sverige og gått til 1. pr Rå. 43 ep, og blitt SE J(D)CH. På Åland 

gikk Skogslettas ZD Lita til 1.pr rå med 73 ep og kunne tilføye FIN J(D)CH til det norske. Torstorps 

Celezte fikk 1.pr rå med 76,33 og ble med dette NORD J(D)CH, mens Husse Busse’s D-Zarek fikk 82 ep 

og HP. (HP i Finland tilsvarer vårt 

D-cert) Zarek ble da FIN J(D)CH. 

Dagen etter stilte Zarek i 

Årsunda i Sverige og fikk 52 ep 

og D-cert, og ble SE J(D)CH. Han 

fikk dermed sin velfortjente tittel 

NORD J(D)CH. 

Zarek oppnådde å få tre drevcert i 

tre forskjellige land på tre uker!  

 

 

Så langt drevgruppa vet, har følgende klubbhunder fått nye titler i 2011: 

Eikeskogens Chiko ble N J(D)CH, eier Kjell I. Moen 

N J(D)CH Måsebos Urax ble SE J(D)CH, eier Terje Henriksen og Willy Hestø 

N J(D)CH Skogsslettas ZD Lita ble FIN J(D)CH, eier Arne Roger Aursøy 

SE UCH N VCH N J(D)CH S J(D) CH Torstorps Celezte ble FIN J(D)CH og NORD J(D)CH, eier Tina Skagen 

N J(D)CH Husse Busses D-Zarek ble FIN J(D)CH, SE J(D)CH og NORD J(D)CH, eier Sturla Ølstøren 

 

Gravabekkens ZC Pepsi trenger kun en utstillingspremiering etter fylte 2 år for sitt N J(D)CH, eier Geir 

Haugum. 

Rådyrbukkens Leon trenger utstillingspremiering for sitt N J(D)CH, eier Geir Olav Spakmo. 

 

Alle resultater fra årets drevprøver, inkl. NM 2011, ligger på klubbens hjemmeside. 

 

Vi i drevgruppa syns det er særdeles hyggelig at det i løpet av året er kommet til en god del nye 

hunder og eiere. 

Vi takker alle deltagere og dommere for mange uforglemmelige turer i skogen.  

 

- Drevgruppa 

  

javascript:nextImg()
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Aktiviteter 
 

Vi har gjennomført følgende aktiviteter: 

 I perioden mars - juni ble det avholdt miljøtrening hver tirsdag på Dragvoll. Disse ble ledet av 

Irene Krogstad. 

 I april og mai ble det arrangert to nappekurs. Kursleder var Gunn Halle. 

 I mai og juni ble det arrangert ringtrening i forkant av klubbens utstilling på Leangen. Marit 

Jenssen ledet disse treningene. 

 Medlemsmøte ble avholdt i november. Per og Vigdis Nymark holdt foredrag med temaet 

”Hvorfor hundeutstilling”. 

Samtlige avholdte arrangement har hatt meget godt oppmøte. 

 Den planlagte familiedagen i oktober ble avlyst p.g.a for få påmeldte. 

Aktivitetskomiteèn 2011 har bestått av: 

Susan Clayborough, Mette Graffer og Greger Hellem  
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Utstilling  

 

Etter ett år “alene” valgte styret i TDHK igjen å inngå samarbeid med NFHK og THK, om 

gjennomføring av Jakthundutstillingen. Utstillinga ble avholdt lørdag 28. mai på Leangen. Dommer 

for vår rase var Lars Hjelmtvedt, ringsekretær Stine Foosnæs og skriver Ulla Schjølberg.  Samarbeidet 

dem i mellom fungerte perfekt. 

Dessverre kun 28 dachs påmeldt; 

Valp: 

Dachshund Korthåret - 2 

Dachshund Langhåret - 1 

Dachshund Strihåret - 2 

 

Voksen: 

Dachshund Korthåret - 4 

Dachshund Langhåret - 1 

Dachshund Strihåret - 17 

Dvergdachshund Strihåret - 1 

 

 
Vinnere valp:  
- BIS-VALP: Bellomis Rhapsody In Rock, 
strihår SN, eier Susan Clayborough  
- BIS-VALP 2: Skovard’s Tingeling, korthår 
SN, eier Irene Krogstad 
- BIS-VALP 3: Døladachsen’s Ao-Nita, 
langhår SN, eier Svenning Fagervoll 

 
 
 
 
 

 
Vinnere voksen: 
- BIG: N UCH Skovard’s Fiesta De La Nuevo, korthår 
SN, eier Irene Krogstad 
- BIG 2: N SE UCH NORDV-10 Wenja’s Jesper, strihår 

DV, eier Oddvar Johansen 

N UCH Skovard’s Fiesta De La Nuevo, korthår SN, 
med eier Irene Krogstad, ble senere 
Jakthundutstillingens BEST IN SHOW! 
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Samarbeid med NFHK og THK: Utstillingskomiteen er ikke spesielt imponert over samarbeidet med 

komiteen til den ene av de to kubbene. Både i planleggingsfasen, under selve arrangementet og i 

etterkant opplevde vi å bli tilsidesatt, oversett og overkjørt en rekke ganger. Det var vanskelig å få 

gjennomslag for endringer, som etter vår mening ville forbedret arrangementet, og gjort at alle tre 

rasene ville kommet bedre fram. 

En rekke “un fair” episoder under selve arrangementet, og store vansker med å få komiteen i tale 

etter arrangementet, gjorde at styret i TDHK, etter oppfordring fra komiteen, valgte å avslutte 

samarbeidet med NFHK og THK.  

Styret søkte deretter NDF om å få flytte sin utstilling til samme helg som NKK Trondheim, og denne 

søknaden er innvilget.  

TDHK presiserer at vi ikke har vansker med å samarbeide med NFHK og THK som klubber, men med 

deres utstillingskomiteer for 2011. 

Utstillingsresultatene i sin helhet ligger på klubbens hjemmeside. 

Komiteen takke alle som bidro til gjennomføringa av dagen. 

Utstilling 2012: 30. juni. Dommer Marita Krantz (SWE) 

Komiteen har bestått av: Kristian Slind, Tone Wagtskjold, Trine Opdahl, Greger Hellem og Anne Kari 

Ravlo.  

For komiteen, 

Anne Kari Ravlo 

 


