
 
 

Telemark Dachshundklubb avholder årsmøte  
21. februar 2020 kl 18.30 - på 

Findal bedehus, Bamble  
  

  
 

  
  Årsmøtet skal behandle:  
  

• Valg av møteleder.  
• Godkjenne innkallingen.  
• Valg av referent.  
• Valg av to personer til å undertegne protokollen.  
• Godkjenne sakslisten.  
• Styrets årsberetning.  
• Årsregnskap med revisors beretning.  
• Medlemskontigent.  
• Valg 

 
Etter årsmøte: 
Valg til komiteer 
Utdeling av oppdretter priser. 
 
 
Møte- og stemmerett på årsmøtet har:  
Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det året årsmøtet holdes, 
men innen årsmøtes start. Kun de oppgitte saker eller forslag, derunder forslag på 
kandidater, kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. Ved valg 
hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemming 
ikke kreves.  
 
  
Fristen for innsending av saker til årsmøtet, og forslag på kandidater til verv, var 
17.01.2019, i følge innkallingen til årsmøte publisert i folderen og på sms.  
Kun de oppgitte saker og forslag kan behandles.  
 



Benkeforslag er ikke tillatt.  
Styret.  
 
6. Styrets årsberetning.  
 
  
Styret har i beretningsåret bestått av:  
  
Leder: Bård Oterholt 

   
Nestleder/kasserer: Stig Gulliksen 

  
Styremedlem: Even Garstad 
  
Styremedlem: Per Øyvind Lie 
  
Styremedlem: Anne Marit Olsen      
  
Varamedlem: Kristoffer Heldal 
 
Varamedlem: Randi Jenshaug Arnesen 
 
Møteaktiviteter:  
Det har i beretningsåret vært avholdt 1 årsmøte, 2 medlemsmøter, 1 familietreff og 10 
styremøter. 
  
Medlemsmøter:  
Vi holdt medlemsmøte 12/4 på Findal bedehus.  
Tema DHT, Klubbinfo, utdeling av ch. Skjold. Og premieutdeling for siste drevprøve. 

 

Medlemsmøte 8/11 på Findal bedehus. 

Orientering om aktiviteter i klubben – klubbsaker v/ leder. 

Premieutdeling fra klubbens ordinære drevprøve. 

Foredrag om foring av jakthunder ved Yngve Fagerli 

 
 
Sommerfest 21 Juni 
Med koldtbord, quiz og sosialt. Bra oppmøte. 



 
Utstillinger:  
Vårutstillingen ble i 2019 avholdt på Svanvik Skole  
Dommer var Vigdis Nymark. Det var påmeldt 89 hunder + 11 valper. Og barn og hund  
  
Høstutstillingen, ble avholdt på Svanvik Skole. Dommer Carina Olsson, 
84 voksne hunder + 13 valper deltok. Og barn og hund.  
 
  
Ringtrening:  
Det har vært avholdt ringtrening 2 ganger før vårutstillingen og 2 ganger før 
høstutstillingen, Anne Marit Olsen og Stine Gulliksen holdt disse. 
 
  
Rapport fra Sporkomiteen  
Klubbens medlemmer har hatt tilbud om sportrening hver tirsdag fra 30 april, til 24 
september, med et lite opphold i slutten av juli og første halvdel av august, grunnet 
prøvearrangementer. Det har vært god oppslutning, og samtlige hunder som har vært 
med og trent, og som har startet på prøver, har oppnådd premieringer. 
  
  
Ettersøksprøver/ Blodspor og ferskspor:  
På ordinære blodsporprøver deltok 15 hunder.  
 
  
På bevegelig blodsporprøve: Har vi hatt 10 ekvipasjer ute.  
På ferskspor har det deltatt 9 hunder. 
  
 
Rasemesterskap Spor 
Ingen som deltok i år. 
 
Oppdateringskurs for drevprøvedommerne.  
Var planlagt,da nye regler ble utsatt utgikk dette. 
 
  
Drevprøver:  
Det har gjennom året blitt arrangert 4 drevprøver i TDK. 
Her har to av dem vært bevegelige prøver og vi har hatt to ordinære prøve. Totalt har 73 
ekvipasjer prøvd seg. 
 
 



Deltagelse på NM og landskamp/grensekamp:  
Tor Steinar Aasetre representerte klubben i begge mesterskapene med Råtassen`s 
Queen. De gikk inn til en flott 4 plass i NM og bidro med at Norge vant over Sverige i 
grensekampen. 
  
Klubbens dommere:  
Klubben har 13 drevprøvedommere, og 2 i utdanning.  
Ettersøksdommere = 13 av klubbens medlemmer og 2 under utdanning. 
Det er 3 eksteriørdommere for dachshunder i klubben.  
 
  
Representasjon:  
Leder og nestleder representerte på DHT og Klubbledermøtet for TDK.  
Stig Gulliksen og Kristoffer Heldal representerte klubben på NKK region Telemark sitt 
årsmøte. 
Bård Oterholt er styremedlem NDF 
Anne Marit Olsen og Bård Oterholt er medlem av drevutvalget i NDF. 
Julianne Olsen er medlem i Hi utvalget i NDF. 
Anne Marit Olsen er leder av NKK region Telemark. 
 
  
Medlemmer 2019:  
Pr. 31.12.2018 var medlemstallet: 86 Hovedmedlemmer,12 husstandsmedlemmer, 1 
gratismedlem og 1 æresmedlem.  
Pr. 31.12. 2019 var medlemstallet: 126 hovedmedlemmer,13 husstandsmedlemmer, 1 
gratismedlem og 2 æresmedlem.  
 
Vi registrerer god aktivitet på alle områder i klubben og en flott medlemsutvikling. 
 
Leder Bård Oterholt 
 
SAK 7. Årsregnskap og revisors beretning. 
Se eget vedlegg  
 
 
Sak 8. Medlemskontingent 2018 
Styret anbefaler å beholde medlemskontingenten uendret. 
 
 
SAK 9. Innkommende saker fra medlemmer og styret.  
 



 
10. Valg 
Se eget vedlegg fra valgkomiteen. 
 

SLUTT! 

 

 

 

 

 

 

 


