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Etter at den formelle delen av årsmøte er ferdig, kåres Årets hund 2013 innen spor, utstilling 

og drev og det blir mat, loddsalg og sosialt samvær  

  



Sak 8 – Styrets årsberetning 

Tillitsvalgte for 2013 har vært: 

Leder Anne Kari Ravlo 
Nestleder Sturla Ølstøren 
Styremedlem/sekretær Kine Hongslo Ølstøren 
Styremedlem/kasserer Trine Opdahl 
Styremedlem Greger Hellem 
Varamedlem Bernt Ole Ravlum 
Varamedlem Sturla Røstadli 

Revisor Mette Graffer 
Vararevisor Lillian Svingen 

Valgkomité Jenny slind (leder) 
Geir O. Haugum 
Erik Kvam 
Tone Wagtskjold (vara) 

Leder sporkomité Trine Opdahl 
Leder drevkomité Ole Jonny Estenstad/Sturla Ølstøren 
Leder utstillingskomité Anne Kari Ravlo 

Utsending til Klubbledermøte og RS Leder og nestleder 

Det ble avholdt seks styremøter, og det ble behandlet 30 saker. 

182 medlemmer pr 31.12.2013, herav 18 husstandsmedlemmer 

309 «likere» på Facebook 

Ca 76 500 treff på hjemmesiden (siden 2011) 

Deltagelse: 

Type Avholdt Ant. 2012 Ant. 2013 

Blodsporprøver 2 ord + bev 30 + 18 29 + 20 

Fersksporprøver Bev 15 8 

Drevprøver 1 ord + bev 15 + 7 19 + 5 

Hiprøver 1 ord Avlyst 

Utstilling 1 stk 87 + 6 74 + 12 

Elevstatus dommerutdanning: 
Kjell Idar Moen: blodspor og drev 
Roger Ølstøren: drev
Geir Haugum: Hi



Aktiviteter 

Medlemsmøte i april. Agenda var KLM og RS, samt at MJF informerte oss om «Sognli-

eiendommen» og dens fremtid. MJF ønsker et samarbeid med TDHK ift ulike aktiviteter. Det 

ble ikke konkludert, og vi venter fortsatt på nærmere informasjon. 

I mai ledet Marvin Røstadli et fulltegnet, og meget godt gjennomført, sporkurs. 

Avlyste aktiviteter: 

 Utstillingskurs m/Irene Krogstad. Avlyst grunnet lite påmelding.

 Ord. hi-prøve. Avlyst grunnet sen godkjenning av hiet

 Drevkurs. Avlyst grunnet frafall av påmeldte

 Julebord. Avlyst grunnet lite påmelding

Spor 

Bevegelige sporprøver: totalt 20 ekvipasjer. 12 x 1.pr, to x 2.pr og 6 x 0.pr 

Bevegelige fersksporprøver: totalt 8 ekvipasjer. Tre x 10p, fire x 9 p og en x 8p 



  

Ord. sporprøve, klubbmesterskap, i Bymarka 25. mai, 6 ekvipasjer deltok 

Prøvevinner og klubbmester ble Guri 

Storborg og Minstemann's No Way 

(dvergdachs korthår) 1. pr. med HP. 

Dommer Marvin Røstadli 

Nr 2 ble Jan Gisle Granmo med 

Eikskogen's Chiko (dachshund 

strihår), 1. pr. Dommer Marvin 

Røstadli 

De resterende ekvipasjer oppnådde 

ikke premiering. 

 

 

 

Ord. sporprøve i Bymarka 10. august 23 ekvipasjer deltok 

Prøvevinner: Linda Lynum & 

NVCH Lysholtunets Maggie. 

Dommer Ole Johan Dahl.  

Nr 2 ble Gisle Skogmo & 

Wigasci's Cayenne. Dommer 

Marvin Røstadli  

Nr 3 Signe Eggen & NVCH 

Hillheim's Creme Cherie. 

Dommer Børge Wahl.  

Alle tre ekvipasjene gikk inn til 1. 

pr m/HP.  

I tillegg til tre 1. pr m/HP ble det 

delt ut sju x 1. pr, to x 2. pr og 

elleve x 0. pr.  

 

  



  

Utstilling  

6. juli. Viksletta idrettspark i Malvik.  

86 påmeldte, inkl. 12 valper.  

Dommer: Arvid Göransson (Swe). Ringsekretær: Inga Berit Lein. Skriver: Hanne B. Husby 

 

Resultater voksne: 

 BIS - Wenja´s Ekko. Dvergdachshund strihåret. Eier: Wenja Rui 

 BIS 2 - NJV-11 N VCH N UCH Skovard´s Kismet. Dachshund korthåret. Eier: Line Merete 

Haugen 

 BIS 3 - NORD RO UCH NV-11 NV-12 Minstemann´s Fantasy From Thorn. Dvergdachshund 

korthåret. Eier: Anita og Åge Solberg 

 BIS 4 - SE VCH Spårlyckans Non Stop. Dvergdachshund langhåret. Eier: Ingeborg Bohlin 

Resultater valper: 

 BIS - Canis Cantarells Gutte. Dvergdachshund langhåret. Eier: Kitty Anita Olsen 

 BIS 2 - Valera´s Penny. Dachshund korthåret. Eier: Anita og Åge Solberg 

 BIS 3 - Minstemanns´s Victor. Dvergdachshund korthåret. Eier: Anita og Åge Solberg 

 BIS 4 - Lovestone´s Skyfall. Dachshund korthåret. Eier: Margit Kristine Berg 

 



Drev 

På den bevegelig drevprøven hadde vi fem starter. Tre x 1.pr, en x 3.pr og en x 0.pr. Beste 
hund ble Gravabekken's EE Tirill som fikk 1.pr, rådyr, 50 EP. Tirill var akkurat fylt 9 måneder da 
hun startet på drevprøven! Eier Tor G. Heggberget, fører Boye Ølstøren. 

Ordinærprøven gikk også i år på Leka/Nærøy. Ordinær drevprøve i Nærøy: 19 ekvipasjer. To x 
1. pr m/D-CERT, elleve x 1.pr, tre x 3.pr og tre
x 0.pr. Prøvevinner ble Skogslettas ZD Lita med 1.pr rådyr, 54 EP og D-Cert. Eier og fører Arne 
Roger Aursøy. Nr 2 ble Ovnsrøret's N'Hoven Droven (54 EP, D-Cert). Eier Terje Djuvsland og nr 
3 Butas Dimma (51 EP) Eier og fører Håvard Bidtnes. Butas Dimma har oppnådd kravene til 
N(J)CH

Det stilte tre hunder fra 
Trøndelag DHK i NM drev 
2013. Norgesmester ble 
Gravabekken`s EZ Lita! Vi 
gratulerer eier og fører Frank 
Andersen med 
Norgesmestertittelen! Lita 
gikk inn til 1.pr, rådyr, 53 EP 
og D-Cert. Hennes kullsøster 
Gravabekken`s EZ Arja ble 
nummer fem med 1.pr, hare 
og 49 EP. Eier og fører Sturla 
Ølstøren. Gratulerer også til 
oppdretter Geir Haugum og 
Kennel Gravabekken. 
Eikskogen’s Chiko med eier 
og fører Kjell Idar Moen hadde ikke dagen og endte uten 
premiering. 

Nordanbergets Mikko stilte på bevegelig drevprøve til Nord-Vest DHK og ble beste hund med 
1.pr rådyr, 54 EP og D-cert. Eiere Sturla og Kine Ølstøren. Mikko har oppnådd kravene N(J)CH. 

Hi 

Styret inngikk en avtale med hieier Geir Haugum om bruk av hi til trening og til avholdelse av 
en ordinær prøve for 2013. Avtale er også inngått for 2014. 

Fra Geir Haugum: 
«Hiet ble ferdigbygd i mai. Det skulle komme hidommer og godkjenne det 10. mai, dette ble 
det forandringer på, så det ble ikke godkjent før starten på juli. Hiprøven i august ble derfor 
avlyst da det sannsynligvis ville vært for lite trening for de lokale hundene. 
Vi hadde treninger etter godkjenningen var i orden, og det har vært god oppslutning på 
treningene som har vært på onsdager. 



Det har vært fra 5-15 hunder hver kveld. To treninger måtte avlyses pga høy temperatur. Det 
er flest terriere på treningene, men det har vært mer oppslutning fra dachshundfolket rett før 
avslutning. 
Folk kommer fra Verdal i nord og Røros i sør, så det er folk som kjører opp til fire timer for å 
slippe hundene i hiet to ganger pr kveld (ca 20 min pr slipp).» 
 
 
 
 

Styret takker alle for interesse, deltagelse og innsats i året som gikk,  
og vi håper på godt samarbeid også i jubileumsåret 2014. 

 



Sak 9 - Årsregnskapet med revisors beretning 











Sak 10 - Innmeldte saker 

Innmeldt av styret: 

Forslag til endringer i vedtekt ang. honorar 

Dagens ordlyd: 

Honorar til kasserer kr 3000,-, webmaster kr 3000,- 

Bakgrunn: 

Hensikten med gammel ordning er å dekke utgifter kasserer og webmaster har i forbindelse 

med sine respektive verv. For kasserers del skal honoraret blant annet dekke ekstra 

skattetrekk i forbindelse med tilknytning av klubbkonto med innskudd. Webmaster skal få 

dekket tellerskritt i forbindelse med bruk av internett. Disse utgiftene er i dag ikke lenger 

reelle. Konto er knyttet til klubbens organisasjonsnummer og kasserer vil følgelig ikke få 

kontoen med personlig skatteberegning. Kasserer beholder dog 1000 kr i honorar på grunn av 

stor arbeidsmengde. Webmasteroppgaven er i dag trukket inn i styret og med dagens 

oppkobling mot internett brukes det ikke tellerskritt. Utgifter til drift av nettside belastes 

klubbens konto. 

Trøndelag Dachshundklubb dekker et stort distrikt, og styremedlemmer har potensiell lang 

reisevei for å stille til ordinære styremøter. Ny ordning er ment å dekke noen av de utgiftene 

styremedlemmer får, som for eksempel bompenger, ved å ta på seg verv i klubben.  

Forslag ny ordlyd: 

Det settes av kr 6000,- til styrehonorar i årsbudsjettet og det fordeles på følgende måte: 

styremedlem får kr 100,- pr møte, varamedlem får kr 50,- pr møte, varamedlem som stiller for 

styremedlem får kr 100,- pr møte. Honorar ytes kun for ordinære styremøter med deltagelse. 

Kasserer får 1000 kr i tillegg. Honorar utbetales ved regnskapsårets slutt. 



Sak 11 – Valg  
 

Valgkomiteen har bestått av:  

Jenny Slind – leder 
Geir Haugum - medlem 
Erik Kvam – medlem 
Tone Wagtskjold – varamedlem 
 
Ingen innkomne forslag ved fristens utløp 27.12.2013. 
 
Valgkomiteen har hatt møte 15.1.2014 og kommet fram til følgende innstilling: 
 
Forslag til kandidater  

Verv Valg Nytt forslag 

Ravlo Anne Kari - leder Ikke på valg (1 år)  

Ølstøren Sturla - nestleder På valg (2 år) Gjenvalg styremedlem (2 år) 

Opdal Trine - styremedlem Ikke på valg (1 år)  

Hellem Greger - styremedlem På valg (2 år) Trangmyr Frode styremedlem (2 år)  

Ølstøren Kine - styremedlem Ikke på valg (1 år)  

Ravlum Bernt Ole - varamedlem På valg (1 år) Bøgseth Eirin varamedlem (1 år) 

Røstadli Sturla - varamedlem På valg (1 år) Storborg Guri varamedlem (1 år) 

 
 

  

Graffer Mette  - revisor Ikke på valg (1 år)  

Svingen Lillian – vara revisor På valg (1 år) Gjenvalg vara revisor (1 år) 

 
 

  

Jenny Slind -  leder valgkomite På valg (2 år) Line Ølstøren medlem (2 år) 

Haugum Geir - medlem Ikke på valg (1 år) Rykker opp som leder i 2014 

Kvam Erik - medlem Ikke på valg (1 år)  

Wagtskjold Tone - varamedlem På valg (1 år) Moen Kjell Idar varamedlem (1år) 

 
RS - forslag 

Ravlo Anne Kari – leder  På valg (1 år) Leder 

Ølstøren Sturla – nestleder  På valg (1 år) Nestleder 

 
Alle kandidater er forespurt og sagt seg villig til vervet. Komiteer for utstilling, spor og drev 
utpekes av styret for 1 år. 
 
Valgkomiteen har fremmet forslag til de verv som skal besettes. Sammensetningen vurderes å 
ha god kompetanse og god kjønnsfordeling.  
 
 
Trondheim 20.1.2014 
For valgkomiteen 
 
Jenny Slind 




