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Sak 1 – Valg av møte leder
Møteleder er –
Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Noen innvendinger -

JA

/

NEI

Hvis JA – hvilke –
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Sak 3 – Valg av referent
Referent er - …………………….
Sak 4 – Valg av 2 medlemmer til undertegning av protokoll

1. ........................................................... 2. .....................................................
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Sak 5 – Årsberetning 2014
Styrets sammensetning
Styret i RDK har i 2014 har bestått av
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Einar Linnestad
Anstein Lædre
Målfrid Ellingsen
Lise Marthe Wilson
Kjersti Skjæveland
Helge Erga
Susanne Bjørheim

På valg (2 år)
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg (2 år)
Ikke på valg
På valg (1 år)
På valg (1 år)

Kasserer:
Revisor:

Målfrid Ellingsen
Margrethe Havnen

På valg (1 år)
På valg (1 år)

Valgkomite (2014):
Valgkomite (2014):

Ine Beate Reitan
Irmelin Thoresen

Styrets beretning for 2014
Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter. Styret har hatt 25 saker til behandling.
Representasjon
Klubbledermøte (KL) og Dachshundtinget (DHT) ble avholdt i regi av NDF på Garder Kursog Konferansesenter 26. og 27. april. Egne referat er utgitt av NDF for de respektive møtene.
Rogaland Dachshund Klubb stilte ikke med klubbleder, kun Målfrid Ellingsen som
representant til Dachshundtinget fra Rogaland.
Medlemsstatus
Medlemsmassen er stabil. Det var i begynnelsen av Januar 2015 144 medlemmer. Disse er
fordelt som følger:
Klubbmedlemmer 137, Husstandsmedlemmer 3 og Gratismedlemmer 4.
Hjemmeside
RDK etablerte i 2008 egen hjemmeside med eget domene - www.rdk.cc. Denne siden er
fortsatt tilgjengelig på nettet, men er erstattet av en ny hjemmeside i 2014 laget og
vedlikeholdt av Lise Marthe Wilson Rage. Det nye domene er www.rdhk.no .
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Arrangement i 2014
Ordinær Sporprøve
Årets ordinære sporprøve ble avholdt 05 april. Det var i år 23 deltagere og prøven ble avholdt
i Melshei, Sviland og på Foss-Eikeland, Sandnes. Vinner ble Norsk Elghund Grå Åstdalen's
Turbo med fører Marianne Lie. Antall premierte/bestått var 10 stk.
Bevegelige Sporprøver
RDK har i 2014 hatt gyldige bevegelige prøveperioder for både blod- og ferskspor.
Bevegelige blodspor i to perioder, fra 01.01 til 30.06 og 01.07 til 23.12.
Bevegelige ferskspor i perioden 01.01 til 30.04 samt 01.07 til 23.12.
Det ble arrangert totalt 30 bevegelige blodsporprøver, fordelt over begge prøveperiodene.
Det ble arrangert totalt 15 bevegelige fersksporprøver, fordelt over begge prøveperiodene.
I tillegg til den ordinære blodsporprøven med 23 deltagere ble det arrangert totalt 45
sporprøver i 2014.

Sporkurs - Sportrening
RDK gjennomførte i perioden 20. mars til 30. april nybegynnerkurs i blodspor i området
Melshei.
Kursopplegget var i år som tidligere, en teori kveld og 5 ute kvelder. 13 stk var påmeldt til
kurset, 12 betalte, og de fleste av disse gjennomførte kurset. I tillegg til kurset i Melshei, har
det vært meget høy aktivitet med blodsportrening gjennom store deler av året, både i regi av
sporkomiteen og resten av styret i klubben.
Rasemesterskap i blodspor
26. juli ble det arrangert rasemesterskap i blodspor på Igsi Gård i regi av Norske
Dachshundklubbers Forbund. En hund fra hver lokalklubb har mulighet til å delta.
RDK var i år, for første gang, ikke representert under Rasemesterskapet. Vi må forsøke å få
med en representant i 2015.
Utstillingstrening
Det har vært arrangert utstillingstrening/ringtrening store deler av året. Parkeringshuset på
Kvadrat har vært møteplass også i 2014, tirsdager klokka 20.15. Treningen har foregått under
tak, ledet av Lise Marthe Wilson Rage. En relativt stabil gjeng på rundt 10 deltagere har
jevnlig terpet på ringtreningsferdighetene og å stå rolig og komfortabelt på utstillings-bordet.
Første trening i 2015 er allerede unnagjort, og det var overraskende stor oppslutning på en av
årets første dager, og vi håper at antall deltagere i gruppen blir stabilt høyt utover våren.
Felles Dachs-Tur
Det har vært arrangert turer med Dachs vår- og forsommeren. Wenche Nærland har stått for
organiseringen. Nett-forum som facebook har blitt brukt til å avtale tid og sted, og områdene
hvor turene har vært gjennomført har variert. Håper dette kan fortsette i 2015, og at noen har
lyst til å overta etter Wenche som har flyttet til Østlandet.
Håper medlemmer også i året som kommer vil ha glede av felles Dachs-turer.
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Utstilling
13 September arrangerte RDK sin årlige utstilling. Utstillingen ble avholdt innendørs i
Gjesdalhallen Idrettshall på Ålgård. Positive tilbakemeldinger har gjort Gjesdalhallen til fast
utstillingsområde, og vi satser på å kunne arrangere utstillingene der i årene som kommer.
I 2015 krasjer imidlertid utstillingen med et idrettsarrangement i hallen, og vi må vike. Men
fra 2016 håper vi igjen å være på plass i hallen.
Ved påmeldingsfristens utløp var det påmeldt 54 voksne samt 7 valper. Dette er omtrent det
antallet vi har vært vant med de siste årene.
Dommer var Anette Edlander, som sammen med ringsekretær Siw Anthun og skriver Heidi
Brunes sørget for et prikkfritt arrangement.
BIS
Dachshund Strihåret - N SE UCH NJV-12 X V Av Larhjelm – Eier Lars Hjelmtvedt , 3089
Holmestrand.
BIS Valp
Dvergdachshund Korthåret – Minestemann`s Zuper Nova – Eier Åge og Anita Solberg,
1455 Nordre Frogn.
I år ble det gitt fôrsekker (sponset av Royal Canin), rosetter og glass til BIS/BIS2/BIS3/BIS4
– BIS fikk stort glass, de andre fikk små. Samme premier ble også gitt til BIS Valp.
Det ble gjennomført loddsalg og kantinevirksomhet under arrangementet med godt resultat.
Saker for 2015
Ordinær sporprøve i april 2015 – planlegge i forhold til områder i tilknytning til tidligere
benyttet sporområde på Foss-Eikeland – Melshei – Sviland.
Sporkurs – Mars til Mai. Sportrening – Januar til desember.
Bevegelige prøve perioder – hele 2015.

Styret RDK 2014

Einar Linnestad
Leder
Målfrid Ellingsen
Styremedlem/kasserer
Susanne Bjørheim
Varamedlem

Anstein Lædre
Nestleder/Styremedlem
Kjersti Skjæveland
Styremedlem

Lise Marthe Wilson
Styremedlem
Helge Erga
Varamedlem
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Sak 6 Regnskap
Gjennomgang av regnskap – se eget ark
Sak 7 Innmeldte saker
Intet
Sak 8 Valg
Forslag fremlegges av Valgkomite på årsmøte
Medlems møte
Servering av mat på Gamlaværket.
Kåring av årets Rogalandsdachs 2014
Andre benkeforslag
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