
Bidrag til Jubileumsbok NDF 1960-2010 fra Rogaland Dachshundklubb.(okt-2008) 
 
OPPSTARTEN 
Den spede start til Rogaland Dachshundklubb startet i 1973. Frem til 1973 eksisterte det kun 
kontaktpersoner for Norsk Dachshundklubb i Rogaland. I 1973 var dette Jens B. Lunde.  
 
Arbeidsutvalg for dannelse av dachshundgruppe i Rogaland, ble valgt samme kveld som 
premieutdeling for sporprøven 15.sep 1973. Målsetning var å legge frem forslag til styre på 
konstituerende generalforsamling planlagt jan/feb. 1974 
 
Initiativtakere for etablering av Rogalandsgruppen – forløper til Rogaland Dachshundklubb 
var - Jens B. Lunde, Egil Eritzland, Magnus Alvseike, Odd Arne Hansen og Ole Kjell 
Stålesen. Disse ble støtte av Niels Brandstrup fra Norsk Dachshund klubb. 
 
DEN FØRSTE STOR PRØVEN 
15.sep 1973 ble det arrangert sporprøve i Melsheia/Sandnes. Det var hele 20 hunder til start – 
alle dachshunder. Prøven ble karakterisert som en av de aller største sporprøvene som Norsk 
Dachshundklubb noen gang har avholdt til da. I tillegg var det første gang at rogalendingene 
sto for hele arrangementet og det med bravur ble det fortalt. 
 
Tre hunder stilte til start i eliteklassen. To av disse var dvergdachshunder. 
 
Langhår dverg, NUCh Hillegårds Honey-Lissi, eier Egil Eritzland og korthår dachs TROJA, 
eier Odd Arne Hansen, fikk begge 1. pr. etter meget godt sporarbeide. NKK's ærespremie til 
prøvens beste hund i denne klasse gikk til førstnevnte, og for første gang i Norge gikk en 
dvergdachshund til topps i eliteklassen. At det ble Honey-Lissi som sto for den prestasjon var 
visstnok ingen overraskelse.  
 
Også i åpen klasse var det gode resultat med 4 førstepremier, 3 annen, 5 tredje og 5 null 
premier. 1. pr. hundene var:  
Strihår dachs Rådyrskogens Pelle, eier Toralv Sandnes, Mandal,  
korthår dachs Laila, eier Martin Edland, Nærbø  
korthår dachs Pia, eier Tor-Magne GjersdaI, Sandnes som med dette ble Norsk 
Utstillingschampion.  
korthår dachs Malla, eier Osvald Mellomstrand, Nærbø.  
 
Prøvens beste hund i åpen klasse med NKK's ærespremie. ble Pia etter et fortreffelig arbeid, 
mens Laila som hadde en noe treg start men ellers var topp, den gang måtte "nøye" seg med 
fru Lundes ærespremie - prøvens beste debutant.  
 
MENNESKENE BAK KLUBBEN 
Den første leder av Rogalandsgruppen ble Jens B. Lunde. Familien Lunde var aktive i en 
årrekke. Jens B. Lunde var i flere år ansvarlig prøveleder for regionens viltsporprøver. Kåre J. 
Lunde var engasjert i styret i ND i først del av 1970-årene og satt som leder av 
Rogalandsgruppe siste del av 1970-årene. I tillegg ble han autorisert som dommer viltspor i 
1974 og er fortsatt en aktiv støttespiller for RDK. Han er dermed den av våre dommere og 
medlemmmer som har hold på lengst med spor og dømming. 

 

Egil Eritzland fikk den først langhår dverg champion i Norge – pga av krav til sporpremiering 
var ikke dette vanlig på denne tiden, at langhåret ble brukt på spor – hunden var fra Kennel 
Hillegård/ Trygve Kleppa. Trangedals Kennel /Eritzland drev med oppdrett av langhår dverg 
– han var blant de få som hentet avlshund – hannen ”Bombi-Bitt” - fra utlandet (Sverige) for å 
få inn nytt blod. Hadde tre tisper men det var vanskelig å finne dvergdachs hann her hjemme. 



 
Ole Kjell Stålesen var engasjert i og opptatt av jakt. Sammen med Odd Arne Hansen fra 
Tananger var han involvert i bygging av et revehi ute på Tananger hos Hansen og etter hvert 
ble det også bygget ett på kommunens grunn ute på Alsvik/Sandnes. 
 
Magnus Alvseike drev på som viltspor dommer i mange år på 70-tallet. 
 
Signy Ohm var klubbens første sekretær og aktiv i miljøet i mange år. Hun startet med 
oppdrett av langhår dachs. Hundene hennes fikk en rekke utstillings championat i inn- og 
utland. I sitt første valpekull fikk hunden hennes 11 valper hvorav 2 var døfødt og 1 døde etter 
noen dager. Signy hadde liten erfaring med dachs og trengte gode råd for å berge de 8 andre 
valpene. Hun kom via omveier i kontakt med Gyda Holm i Oslo. Fra Gyda fikk Signy de råd 
og den veiledning hun trengte for å berge de andre valpene. Gjennom denne episoden oppsto 
et nært vennskapsforhold selv om aldersforskjellen mellom dem var tett på 30 år. 
 
Ragnhild og Albert Gjersdal – var aktive innenfor sporprøve og utstilling. Satt i styret på 70-
tallet. Drev oppdrett av korthår dachs gjennom Kennel Radachs. Hunden Pia var suveren 
mens den holdt på. Den vant det meste den stilte opp på. På 70-tallet var Niels Brandstrup 
dommer på en prøve i Rogaland, da han fikk se hunden ba han om å få ta den med på nordisk 
utstilling. Det ble til at hunden gikk med fly til Oslo hvor Brandstrup plukket den opp og tok 
den med til Finland. Der gikk hunden til topps og ble Nordisk utstillingschampion. 
En annen historie med Pia var under en utstilling i Bergenshallen. Hunden tok seg til BIS 
finalen. 4 hunder skulle rangeres. Dommer begynte med å plasser nr 4. Da han kom til nr 1.  
pekte han på Pia og skilt nr 1. Hunden gikk elegant bort og begynte å slike på tallet. Jubelen 
gikk i taket og hele Bergenshallen holdt på å løfte seg. Hunden elsket utstillinger og viste det 
med hele sin holdning. 
 
Torbjørn B. Thorbjørnsen satt som leder først på 80-tallet. Han drev med oppdrett av 
stri/korthår dverg og kanin dachshund- Kennel To-Be-To. I 1983 fremmet han for noen et 
kontroversielt forslag på generalforsamling til Norsk Dachshundklubb. Han ville gi styret 
fullmakt til å omdanne klubben til et forbund og at lokalgruppene skulle organiseres som 
lokalklubber. Saken falt pga feilformulering. I 1984 ble saken fremmet på nytt gjennom et av 
Agderfylkene og en komite ble nedsatt. I 1985 konkluderte styret i ND at tiden ikke var 
moden selv om komiteen var gitt et bundet mandat av generalforsamlingen året før. Saken var 
relevant da andre klubber alt hadde foretatt en slik omorganisering, men det viste seg at det 
skulle gå ca 10 år før dachshund miljøet klarte å tilpasse seg en slik organisering.  
 
Irene Søyland Lura og Olaf Lura er blant dem som har engasjert seg sterk for 
dachshundmiljøet i Rogaland. De hadde eget oppdrett – Kringlemyra’s kennel. Irene satt i 
styret i 10 år bl.a som sekretær og hvorav 5 siste som leder. Samtidig var Olaf aktiv som 
arrangør av viltprøver og som viltspordommer.  
 
Familien Frostad fra Helleland har gjort en betydelig innsats for dachshund miljøet i 
Rogalands regionen. Arnfinn Frostad satt i styret ca 1987-92 og deltok aktivt i komite arbeid. 
Irene Frostad satt noen år i styret rundt 1995. Familien drev oppdrett av strihår dachs gjennom 
Dalatun’s Kennel. I forbindelse med innføring av krav om ettersøkshund 1.jan 1994, kunne de 
vise til at 7 av 17 godkjente hunder i regionen pr. nov.1993 kom fra dere oppdrett. Frostad 
familien hadde en rekke høyt premierte hunder innen drev inkl. NM. Både Arnfinn og sønnen 
Trond Frostad har vært med å komplettere som viltspordommer. Arnfinn Frostad satt også et 
par år i styret til NDF. 
 



 

 
Drevlandskampen Norge-
Sverig 19.9.1986 
 
Til venstre en fornøyd 
Arnfinn Frostad med 
landskampens beste hund 
Akkis Pan. Beste svenske 
hund, Ante med eier Roland 
Klevefjäll til høyre. 
(Foto:Anne Igsi)

 
Målfrid Ellingsen hadde kjennskap til dachshund gjennom oppveksten ved at faren hadde 
drevet med dachshund og utstilling siden 1960. Selv så kom hun inn i styret til 
Rogalandsgruppen og satt i perioden 1987-1995 som kasserer. Etter et avbrekk kom hun igjen 
i styret fra 2003 hvor hun fortsatt er aktiv som styremedlem(2008). 
 
Oskar og Wenche Leirvåg er de eneste som har vunnet NM spor og kongepokal med en 
dachs, dette skjedde i 1995. Prøve gikk i Rakkestad. Det var første gang Dalatun’s Dixie 
deltok. Hunden deltok forøvrig hele 11 ganger i NM spor og gikk også til topp i 2004. Siste 
gang var i 2006 da var hun 14 år og ble nr 3. De hadde også oppdrettet av strihår dachs – 
Egretoppen’s kennel – og hadde en rekke utstillings og vilt champions opp gjennom årene. 
Begge satt også i styret i flere år. Wenche satt i periode 1992-2005, Oskar satt i perioden 
1994-2002. Wenche engasjerte seg sterkt i utstillings arrangement mens Oskar var aktiv med 
sportreninger og prøver. 
  

  

NM-vinner 13,5 år gamle NVCH NM95 

Dalatun's Dixie, en strihåret dachs 

tilhørende Oskar Peder Leirvåg fra 

Rogaland. Denne hunden vant også NM 

for 9 år siden!!! (Foto: Inger Handegård) 

 
Alv-Harry Andersen er den som har vært innehaver av ledervervet i klubben lengst. Gjennom 
to perioder har det til sammen blitt 6 ½ år. Alv-Harry har også bidratt sterk med sitt 
engasjement som dommer innen viltspor/ettersøk og satt som leder da klubben dro i gang 
årlig aktivitet med sportrening i 1998. 
 



OVERSIKTER 
Ledere og sekretærer for gruppen/klubben oppgjennom årene har vært – 
Ledere  Sekretærer 
Jens B. Lunde 1973- ca 1976 Signy Ohm  ca 1974-1980 
Kåre J. Lunde ca 1977-1980 Irene Søyland Lura 1981-1983 
Torbjørn B. Torbjørnsen 1981-1984 Tove Hodne  1984-1988 
Irene Søyland Lura  1985-1989 Øyvind Håvarstein-Hustoft  1989 
Øyvind Håvarstein-Hustoft  1990-1992 Marit Sivertsen 1990-1994 
Morten Brathetland  1993-1994 Fra 1995 var det slutt med sekretær 
Geir Roger Lorntzsen 1995-1997   
Alv-Harry Andersen  1998-2001 
Ole Martin McGregor 2002-2003(1st ½ år) 
Alv-Harry Andersen 2003(2dre ½ år)-2005 
Einar Linnestad 2006-2007 
Owe Frøland 2008- 
 

 
 
Avgående medlemmer av styre 1995(årsmøte jan 1996) - Morten Brathetland(leder), Målfrid 
Ellingsen(kasserer). Geir Roger Lorentzen(ny leder) og Jan Terje Langøen (nytt styremedlem) 
 
Personer som er tildelt Hederstegn fra ND/NDF 
1982  Ragnhild og Albert Gjersdal – Styremedlem/Oppdrett 
1988 Kåre J. Lunde – tidl. Leder/Dommer 
1988 Irene S. Lura – tidl. Leder/Oppdrett 
1990  Olaf Lura – Dommer/Oppdrett 
1993  Arnfinn Frostad – Dommer/Oppdrett 
1994 Målfrid Ellingsen – Styremedlem/Kasserer 
2005 Wenche Leirvåg – Styremedlem/Oppdrett 
2006 Alv-Harry Andersen – tidl. Leder/Dommer 
 
ND Oppdretternål 
Kennel Hillegård/Trygve Kleppa/Stavanger fikk i 1985 - Oppdretternålen - av ND. Som en av 
de tre første oppdretterne fikk han dette nyopprettede hederstegnet. Han var den første som 
importerte langhår dverg til Norge og som gjennom 20 års avl hadde hatt en grunnleggende 
betydning for denne rasevarianten. 



 
NDF's Viltsporoppdretterpris i Bronse 
1994 Kennel Dalatun, Irene og Arnfinn Frostad 
 
NB! – Det kan være flere som har mottatt utmerkelser men RDK sitter ikke med noen liste 

over disse. 

 
Oversikt over dommere som har vært aktive for dachshundmiljøet  
Magnus Alvseike  1970/80-tallet 
Kåre Lunde ca 1974 – fortsatt aktiv 
Olaf Lura 1980 – årene - Viltspor 
Arnfinn Frostad  1990 – 2004 Ettersøk 
Trond Frostad 1992 – fortsatt aktiv /Ettersøk 
Alv-Harry Andersen  1992 – fortsatt aktiv /Ettersøk 
Jan-Egil Tjensvoll 1992 – fortsatt aktiv /Ettersøk 
Magnor Wetteland  1992 – fortsatt aktiv /Ettersøk  
Gaute Digernes  1992 – ikke aktiv  
Alf Aarak ca 1995 – fortsatt aktiv/ Drev og Ettersøk 
Henrik Johan Haugsgjerd ca 1995 – Drev 
Jarl K Engelsvoll  ca 1995 – Drev 
– NB! Liste kan ha mindre feil 

 
AKTIVITETENE I ÅRENES LØP 
Klubbens hovedaktivitet oppgjennom årene har vært viltsporprøver/konkurranser. Frem til og 
med 1986 ble det bare gjennomført ordinære viltspor prøver. Normalt 2 hvert år – vår og høst. 
Fra 1987 fikk vi bevegelige prøver og RDK kuttet den ene ordinære prøve og erstattet den 
med bevegelige prøveperioder for viltspor. Siden 1993 har klubben årlig gjennomført ordinær 
vilt/blodspor prøve og bevegelige prøver for vilt/blod- og fersk spor. Unntaket er 1995 da det 
ikke er registrert noen prøver på terminlister – ordinær eller bevegelig – uvisst av hvilken 
grunn. Deltakelse på prøver opp gjennom årene har ligget stabilt på 15-20 hunder. Noe unntak 
finnes riktignok. 
 
Kravet til ettersøkshund ble innført i 1994. En konsekvens av dette var at RDK tok initiativ og 
startet med faste treninger/kurs for blodspor. Disse ble startet opp på slutten av 90-tallet. 
Pådriver fra styret var Alv-Harry Andersen og Jan-Egil Tjensvoll. De første årene bruke 
klubben området ved Njåskogen/Jæren. Etter hvert trakk en det nærmere Sandnes ved at man 
tok i bruk Melsheia/Sandnes. De siste årene har klubben bruk Statskog arealer på 
Sviland/Sandnes. 
 
I Rogaland tok Stavanger Jeger og Fisk initiativ til dommerutdanning for drev på midten av 
90-tallet. Det lyktes å utdanne flere dommere i regionen. RDK forsøkt på slutten av 90-tallet å 
gjennomføre drevprøver. Selv om forholdene var gunstig i regionen, milde vintre, lite snø og 
bra med rådyr, viste det seg vanskelig pga mye sauer og restriktive grunneier i aktuelle 
prøveområder/perioder. Klubben har de siste årene valgt å ha en bevegelig drev periode på 
slutten av året siden det fortsatt finnes aktive dommere. Gjennom litt større innsats vil det 
kunne la seg gjøre å få gjennomført et fåtall prøver ved behov. 
 
I 1977 kom utstilling på programmet. Frem til 1992 ble disse avholdt i mai/juni måned. På 
1980-tallet var mange av utstillingene sam- organisert/lokalisert med utstillingene til flere 
andre hundeklubber. Som oftest Vestlandet Harehund Klubb og Norsk Retriever 
Klubb/Rogaland. Fra 1993 har RDK hatt sine utstillinger sammen med NKK utstilling i 
Rogaland. Utstillingen har siden da vært avholdt i september noen som nok har frustrert en 
del jegerfolk siden den ofte kolliderer med oppstart av høstjakten. En av grunnene for å legge 



den sammen med NKK var håpet om å trekke flere ekvipasjer til klubbens utstilling, hvilket 
også skjedde. 
 
Fra ca 1975 og frem til 1983 var det også hi-aktivitet i klubbens miljø. Klubben hadde tilgang 
til minst et godkjent hi på Alsvik/Vatne/Sandnes. I tillegg fantes det minst et hi og rev i privat 
regi ute på Tananger/Sola. Det var noe aktivitet blant enkeltmedlemmer på slutten av 80-tallet 
men etter 1983 ble det ikke lengre satt opp hi-aktivitet på noen oversikter grunnet liten 
interesse i miljøet. Hi’ene var kun brukt til trening. Det ble aldri gjennomført noen 
konkurranser i sammenheng med dem. 
 
Opp gjennom årene har det også vært arrangert medlemstreff av større eller mindre omfang. 
 
Bilder fra medlemstreff i Egersund 1991 
 

 
 
Geir Roger Lorentzen (Blå jakke med ryggen til), Øyvind Hustoft(rød jakke)– Irene 
Frostad(lyst hår - i døra) 
 



 
Lorentzen(m/dachs viltfarget), Jardar Sommerset(m/rød dachs), Toralf 
Lauvsnes(m/gummistøvler), Marit Sivertsen(m/langhårdachs) 
 
 
TAKK ! 
Det finnes sannsynligvis en rekke personer i Rogalands regionen som ikke har fått sitt navn på 
trykk i dette kapittelet. Jeg vet dere finnes der ute men jeg kjenner dere ikke alle. Jeg har 
derfor valgt kun å angi de som jeg har vært direkte i kontakt med eller som er blitt nevnt av 
disse. Allikevel fortjener du en takk for den innsats du la ned i din tid. Også en stor takk til 
alle dere som jeg har forstyrret i beste sendetid for å komme i mål med RDK’s historie. 
 
I Ærbødighet 
Owe Frøland 
Leder RDK 
Sandnes, 17. oktober 2008 


