Rogaland Dachshundklubb 35 års jubileumsmarkering
En liten historisk rekapitulering fra Sør-Vestlandet.
”15 sep 1973 gjennomføres det en sporprøve i Melshei/Rogaland. Prøven er blant de
største i antall hunder i det som da var Norsk Dachshundklubbs historie.
På aftenens premieutdeling blir det valgt et arbeidsutvalg for dannelse av en gruppe i
distriktet.”
På dette tidspunkt eksisterte det kun en dachshundklubb – Norsk Dachshundklubb
som ble styrt fra Oslo regionen. Denne hadde under seg såkalte grupper som var
spredt rund i landet.
Arbeidsutvalget som ble satt ned besto av av:
Jens B. Lunde, Magnus Alvseike, Egil Eritzland, Odd Arne Hansen og Ole Kjell
Stålesen. Disse får i oppgave å legge fram forslag til styre på den konstituerende
generalforsamling som er planlagt avholdt i januar/februar 1974.
Arbeidsgruppen gjennomfører et møte den 20.11.1973, på Hotell Sverre, Sandnes.
Dette regnes som stiftelsen av Rogalandsgruppen.
Før den tid var det kontaktpersoner og det var helst sporing som var aktiviteten.
Som gruppe var hovedaktiviteten viltsporprøver de først årene.
I 1977 var det første året gruppen var medarrangør på utstilling i samarbeid med
Vestlandets Harehundklubb og Rogaland Fuglehundklubb. Det ble også gjennomført
medlemstreff.
I 1986 fikk vi bevegelige viltsporprøver, de startet i april og varte til oktober, fordelt på
fire perioder.
I 1994 kom krav til ettersøkshund ved jakt på hjortedyr. Presset på klubben økte pga
behovet for sporprøver ikke bare på dachs men også andre jakthunder.
Aktiviteten siden 2000 har bestått av ordinær sporprøve om våren, bevegelig prøver
alle perioder gjennom året og utstilling om høsten. I tillegg har det blitt gjennomført
sporkurs og sportreninger hver vår. I tillegg er det forsøkt gjennomført minst et
medlemstreff i året.
Fredag 3. okt 2008 var det tid for å markere RDK sitt 35 års jubileum.
Det ble på forsommeren sendt ut e-post til medlemmer med forhåndsvarsel til
markering, i tillegg ble det sendt ut formell invitasjon via e-post i august. Tross iherdig
innsats for styret ble det dessverre en heller laber oppslutning. Markeringen ble
gjennomført med en middag på restaurant Sandens Brygge/Sandnes. Det ble servert
Tapas og is/kaffe til dessert for de som ønsket det.

Totalt 13 stk var tilsted. Av disse utgjorde 5 stk spesielt inviterte gjester. Resten var
representanter for nåværende og tidligere styrer.

Spesielt hyggelig var det at Egil Eritzland, en av de gjenværende representantene for
arbeidsutvalget i 1973, tok seg tid å stille opp. Egil var aktiv i miljøet de første årene
og drev også med oppdrett av langhår dverg.
Andre gjester var Irene og Arnfinn Frostad. Disse var aktive på 80 og 90-tallet. I
tillegg til oppdrett av strihår dachs var Arnfinn spordommer. Arnfinn var en sentral
aktør i regionen for etablering av ettersøk ekvipasjer da det ble innført krav til
ettersøkshund for jakt fra 1. jan 1994. I nov 1993 kunne de vise til at 7 av hundene
fra deres opprett var godkjente og klar som ettersøkshunder.
Vi hadde også gleden av å få møte Signy Ohm, hun drev i sin tid med oppdrett av
standard langhårs dachs. Hun kunne fortelle en rekke artige historien om
sporaktiviteten de første årene i klubben. Men en spesiell ting som hun trakk frem var
det vennskap til Gyda Holm som oppsto da Signy fikk sitt først valpekull på 11 valper.
Da var gode råd dyre og kontakt ble etablert med Gyda. Dette gjorde at hun berget 8
av valpene.
Vi hadde også en representant for dommerstanden i regionen – Trond Frostad. Uten
spordommernes velvillighet vil det har vært liten aktivitet i regionen. Vi har en
stamme av dommere som har hold ut i mange år. Dessverre er ikke rekrutteringen til
dommerstanden særlig stor. Vi håper at dagens dommere fortsetter å vise sin velvilje

og interesse hver gang vi trenger dem. Uten dem blir det vanskeligere for jeger å få
sine hunder godkjent til jakt i uten å dra ut av regionen.

Tekst til bilde – Fra venstre Brit K.Stokka(styremedlem), Egil Eritzland(Arbeidsutvalg
av 1973 og tidl.oppdretter), Signy Ohm(tidl.medlem og oppdretter), Arnfinn og Irene
Frostad (tidl. dommer, tidl.oppdrettere, medlemmer RDK)
En takk er også på plass for alle tidligere styrer og personer i regionen som har gjort
en innsats for dachsen på Sør-Vestlandet de siste 35 år. Jeg vet dere finnes der ute
og skulle gjerne nevnt dere med navn men da er jeg redd jeg blir å glemme noen.
En takk også til dagens styre og årets innsats – vi kom oss velberget gjennom 2008
også!
Til slutt vil jeg komme med en liten appell til alle våre medlemmer uansett hvilken del
av landet. For at RDK eller din lokalklubb skal klare å opprettholde sine aktiviteter til
medlemmer og dachshund eiere hadde vi satt stor pris på flere medlemmers
engasjement og deltakelse i støtte til klubbene. Still opp - ikke vær redd for å ta
kontakt - du kan garantert bidra og samtidig få litt innblikk i klubbenes ve og vel.
Ærbødigst
Owe Frøland
Leder RDK

