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Årsmøte i Vestfold - Buskerud Dachshundklubb 
10. februar 2023 kl. 18.00  
 

Årsmøtet avholdes på Reidvintunet. 
 

Saksliste: 
 

1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer 
2. Valg av møteleder 
3. Godkjenne innkallingen 
4. Valg av referent 
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen 
6. Valg av tellekorps 
7. Godkjenne sakslisten 
8. Årsberetning 
9. Årsregnskap med revisors beretning 
10. Forslag og saker som står oppført på dagsorden 
11. Valg av leder for 2 år 
12. Valg av nestleder for 1 år 
13. Valg av to styremedlemmer for 2 år 
14. Valg av to vararepresentanter for 1 år 
15. Valg av revisor og vararevisor for 1 år 
16. Valg av valgkomite med leder, to øvrige medlemmer og  

vararepresentant for 1 år 
17. Valg av representanter og vararepresentanter til DHT for 1 år 
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Årsberetning for 
 

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 
Styret i VestBusk DHK 2022 
Leder: Tor Rynning-Torp (på valg, 2 år) 
Nestleder: Bente Fimland Therkelsen (ikke på valg)  
Styremedlem: Bård Kjos (ikke på valg)  
Styremedlem: Alice Karlsen (på valg, 2 år)  
Styremedlem: Vigdis Bjørkli (på valg, 2 år) 
Varamedlem: Aleksander Moljord (på valg, 1 år)  
Varamedlem: Espen Sigvard Hansen (på valg,1 år) 
 
 
Medlemmer i klubben pr 31.12.2022 (2021) 
• Hovedmedlemmer: 337 (312) 
• Husstandsmedlemmer: 23 (23) 
• Oppdrettervervet: 12 (28) 
• Abonnenter: 5 (5) 
• Totalt: 377 (363) 

Abonnenter teller ikke ved beregning av antall delegater til Dachshundtinget. Basert 
på 372 medlemmer vil klubben kunne delta med tre representanter på 
Dachshundtinget 2023. Vi takker de oppdretterne som har vervet nye medlemmer til 
klubben i forbindelse med salg av valper.  
 
Styrets virksomhet 
Det har vært avholdt 9 styremøter og tre medlemsmøter i løpet av året. Referatene fra 
styremøtene er tilgjengelige på klubbens websider www.vestbuskdachs.no 
Medlemmene holdes orientert om klubbens aktiviteter gjennom hjemmesidene 
www.vestbuskdachs.no, klubbens side på FB www.facebook.com/VestBuskDachs/ 
samt utsendelser av e-post til alle medlemmer vi har e-postadresser til.  
 
Den 5. februar ble det avholdt et møte mellom styret og lederne av komitéene for 
spor, drev og utstilling. Temaer som ble behandlet var aktivitetsplanen 2022, e-
postadresser til komitéer og komitéledere, rutiner for oppdatering av hjemmeside og 
Facebook, planlegging av møte mellom styret, komitéene og drev- og spordommerne 
samt andre, mindre saker.  
 
Den 9. mars avholdt styret et møte med klubbens drev- og spordommere samt drev- 
og sporkomitéene. Her gjennomgikk vi erfaringer med endringene vi gjorde i fjor vedr. 
påmelding til bevegelige prøver, honorar til dommere, sporleggere, kjentmenn samt 
reisegodtgjørelse, endringer på sporprøveskjemaet og rekruttering av dommerelever 
og gjennomføring av dommerutdanning, samt flere mindre saker.   
 
Den 4. oktober ble det gjennomført et møte mellom styret og komitélederne. Her ble 
det drøftet hvordan kommunikasjonen mellom styret og komitéer kan styrkes. Også 
aktivitetsplaner for 2023 samt påmeldingsavgifter ble drøftet.  
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Det ble avholdt tre medlemsmøter i løpet av 2022:  
 
11. februar: Medlemsmøte etter årsmøte med forberedelse av saker til 
Dachshundtinget (DHT). Møtet ble gjennomført digitalt.  
 
5 april: Medlemsmøte med lek og belønning med hund som faglig tema, etterfulgt av 
gjennomgang av saker til Dachshundtinget (DHT). Møtet ble gjennomført digitalt.  
 
17. november: Medlemsmøte med tema «Tips til håndtering av hund i hverdagen» 
ved Thomas Thorvaldsen, etterfulgt av informasjon om NDFs tiltaksplan for å øke 
antall ryggrøntgede hunder. Møtet ble avholdt på Reidvintunet.  
 
13. mars arrangerte styret Ellevill Dachshunddag i Drammen hundepark med gode 
bidrag fra drev-, spor- og utstillingskomitéene. På programmet stod kurs i 
hverdagslydighet, innføring i smeller og agility, foredrag om utstilling etterfulgt av 
ringtrening. Drev- og sporkomitéene bidro bl.a. med stand om spor og drev og lotteri. 
Deltakerne kunne også besøke salgsbod med «dachsting», og det var tilbud om 
portrettfotografering. Arrangementet var svært godt besøkt.  
 
Styret har i år gjennomført en medlemsundersøkelse. 36 % av medlemmene besvarte 
undersøkelsen. Generelt kan det sies at det ble uttrykt fornøydhet med klubben, men 
fremkom ønsker om noen flere aktiviteter, f.eks. sportrening utover kurs. Dette er 
temaer styret vil arbeide videre med. Flere medlemmer ønsket slipp i hundepark og 
«dachsturer» med sosialt samvær. Dette er aktiviteter styret ikke har kapasitet til å 
prioritere, her må medlemmene enten benytte seg av allerede eksisterende tilbud, eller 
selv ta initiativ.  
 
Styret har etablert en ordning hvor medlemmene kan søke om å få tildelt tittelen «Årets 
hund», enten pr. aktivitet (utstilling, drev, spor), eller samlet. Den første søknadsrunden 
gjelder for 2022 og deles ut i forbindelse med årsmøtefesten i 2023. 
 
Styret har «gjenopplivet» ordningen «Årets VestBusking». Med denne ordningen kan 
styret hedre medlemmer som har gjort en ekstra innsats for klubben. Når det kåres en 
vinner, bekjentgjøres dette i forbindelse med årsmøtefesten.  
 
Deltakelse i møter i regi av Norske Dachshundklubbers Forbund 
NDF inviterer lokalklubbene til dialogmøter med hovedstyret. I 2022 har det vært 
avholdt et dialogmøte. VestBusk var representert i møtet 22.9 ved nestleder Bente 
Fimland Therkelsen og styremedlem Vigdis Bjørkli.  
 
Klubbledermøte 22. april (KL): Nestleder Bente Fimland Therkelsen representerte 
VestBusk. 
 
Dachshundtinget 23. april (DHT): Nestleder Bente Fimland Therkelsen og 
styremedlem Alice Karlsen representerte VestBusk.  
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Utstilling, ringtrening 
 
Medlemmer i utstillingskomitéen 
Medlemmer av utstillingskomiteen pr. 31.12.2022 var Vigdis Bjørkli (leder og styrets 
representant), Lars Hjelmtvedt, Mona Sjødal, Anneli Holm og Gro Hall. Det ble avholdt 4 møter 
i utstillingskomiteen. 
 
Utstillinger og resultater 
 
Vårutstillingen ble arrangert 3. april 2022 med 89 katalognummer på voksne, fordelt på 8 
raser og 13 katalognummer på valper, fordelt på 4 raser, totalt 102 for dagen. Hoveddommer 
var Lotta Vuorinen fra Finland. Pga. mange påmeldte, ble det nødvendig å engasjere Trond 
Storsveen som dommer for valpene.   
 
Finaleresultater: 
 
BIS  
NV-21 NORDV-21 DKV-21 Minstemann's Shamrock (Dvergdachshund Korthåret) 
E/O: Anita Solberg, Åge Solberg. 
  
BIS Valp 
DKJV-22 Apoletano's Dee Spinato (Dachshund Langhåret). E/O: Bjørg Brenne. 
 
Beste Veteran 
Ganesha Av Lee Armand (Dvergdachshund Langhåret). E/O: Elin Petrikke Normannseth. 
  
Beste Oppdretterklasse Kennel Larhjelm, Lars Hjelmtvedt. 
 
Årets høstutstilling gikk av stabelen 22. oktober 2022 med 116 katalognummer på voksne, 
fordelt på 9 raser. 26 katalognummer på valper, fordelt på 8 raser, totalt 139 for dagen. Pga. 
stort antall påmeldte, måtte vi også denne gangen engasjere nok en dommer. Dagens 
hoveddommer var Sjoerd Jobse fra Sverige. Frode Jevne dømte valpene og dverg langhår. 
 
Klubben tilbød også øyelysing ved veterinær Ernst-Otto Robstad til en hyggelig pris.  15 
dachshundeiere benyttet denne anledningen. 
 
Finaleresultater: 
 
BIS 
NV-22 N DK UCH Minstemann's Shot Gun (Dvergdachshund Korthåret) E/O: Anita og Åge 
Solberg. 
 
Beste Veteran 
N UCH NVV-22 N BS CH Against All Odds Av Melkildhaugen (Dvergdachshund Langhåret) 
E: Ida Brusevold-Johansen. O: Lene Husby. 
 
Beste Oppdretter klasse Kennel Larhjelm. Lars Hjelmtvedt. 
 
BIS Valp 
Minstemann’s Idun (Dvergdachshund Korthåret) E/O: Anita og Åge Solberg. 
 
 Deltakere totalt Ordinær Valper 
Utstilling vår 102 89 13 
Utstilling høst 139 113 26 

 Både vår- og høstutstillingene er omtalt i Dachshunden. 
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Ringtreninger 
Fire ringtreninger ble avholdt i Drammen Hundepark: 
13.03.22 (Elleville dachshunddagen) ved Mona Sjødal og Vigdis Bjørkli 
27.03.22 ved Mona Sjødal og Vigdis Bjørkli 
09.10.22 ved Mona Sjødal og Vigdis Bjørkli og  
16.10.22 ved Anneli Holm og Gro Hall. 
 
Det var godt oppmøte på samtlige ringtreninger, og spesielt på ellevilledagen ble det litt smått 
med plass. Dette har vi tatt konsekvensen av og leid dobbel plass for ringtreningene i 2023. 
 
Sponsorer og hjelpere 
Utstillingskomiteen takker vår trofaste fôrsponsor Royal Canin for alle gaver/premier gitt til våre 
utstillinger samt alle gavepremier fra kenneleiere og publikum.   
Vi ønsker også å takke dommere, ringpersonale, deltagere, hjelpere og publikum som alle 
bidrar til at arrangementene blir en suksess. 
 
DREV 
 
Medlemmer i drevkomitéen 
Drevkomiteen har i 2022 bestått av:  
Eddie Moljord (leder), Espen Hansen (styrets representant), Arne Høibraaten, Stein Arve 
Moen, Jon Kroken, Marius Sørum t.o.m. 1/9-2022, Liv Arnhild Myrholmen. f.o.m 1/9-2022.  
Komiteen har avholdt 8 møter. 
 
Drevprøver og resultater 
På klubbens ordinære drevprøve 19.-23. januar var det påmeldt 6 deltagere. Det ble oppnådd 4 
1. premier og 2 x 0.pr Vinner ble: Skoddheias Kaiser (Dachshund Korthåret) med 49 poeng. 
Fører/eier: Rune André Borgersen. Oppdretter: Saban Cirkic.  
 
Ordinær drevprøve 24.-26. oktober ble avholdt med Eplerød Skytebane som base. Klubben 
stilte med tilbud om overnatting og bespisning, noe som ble svært godt mottatt av deltagerne. 
Et imponerende premiebord stod klart til en godt besøkt premieutdeling på prøvens siste dag.  
Vinner ble: N J(D)CH N BS CH Tretteberget’s Chi (Dachshund Strihåret) med 53 poeng og D-
cert. Fører/eier: Svein Erik Tønnesen. Oppdretter: Svein Erik Tønnesen og Kjersti Elin Bårvåg. 
Ekvipasjen mottok dermed Villa Mongolias vandrepokal, som skal vinnes 3 ganger før den 
erobres til odel og eie. 
 
Det var 21 påmeldte til prøven hvor det ble oppnådd 11 x 1. premier, 3 x 2. premier og 4 x 3. 
premier. 2 ekvipasjer fikk 0. premie.  
 
Så skjedde også det verst tenkelige for en av ekvipasjene. All nedbøren den siste tiden gjorde 
selv små bekker til elver og en av disse ble for voldsom for Dimmuborgir’s Imperio som ikke 
greide å ta seg over å fortsette losen. En hendelse som satte preg på resten av prøven. 
 
Av 30 påmeldte på bevegelige prøver, var det 8 ekvipasjer klubben ikke klarte å få bedømt.  
Dette skyldes delvis vanskelige forhold, men også manglende dommerkapasitet i klubben.  
 
 Deltakere totalt 
Ordinær drevprøve vinter 6 
Ordinær drevprøve høst 21 
Bevegelige drevprøver 2022 22 
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Drevkurs 
Drevkomiteen arrangerte drevkurs 16.-18. september med Andebu JFF klubbhus på Håsken, 
som base. Instruktører var Eddie Moljord og Bjørn Myrholmen, med komitéens medlemmer 
som hjelpere og kjentmenn. Målsetting med kurset var å gi veiledning, råd og vink, 
gjennomgåelse av drevprøvereglement og de ulike momentene. Kurset inneholdt også 
«miniseminar» med flg. temaer: bruk av GPS under jakt, ernæring og opptrening av jakthunder. 
Kurset fikk senere fin omtale i Dachshunden.  
 
Sponsorer og hjelpere 
Takk til sponsorer og hjelpere. Royal Canin har bidratt med fôrpremier på drevprøvene. Zeiss, 
HXL Maskinutvikling A/S og Musti har også stilt opp med mange fine premier og gaver. Takk 
også til dommere, kjentmenn og andre hjelpere.  
 
Andre aktiviteter 
Drevkomiteen hadde en godt besøkt stand under Elleville Dachshund dag i Drammen 
hundepark. Drevkomiteen tok også initiativ til at klubben skulle søke om å få arrangere 
Ungdoms NM Drev. NKK satte imidlertid en stopper for arrangementet og begrunnet dette med 
at det kan kun arrangeres et NM pr. år innen hver prøvegren.  
 
Drevkomiteen foreslo for styret å søke om å få arrangere Nordisk Mesterskap i drev. Styret var 
positiv til det og sendte søknad til NDF. Det var to søkere, VestBusk fikk ikke arrangementet 
denne gangen. Begrunnelsen for avslaget var at VestBusk nylig hadde arrangert NM drev.  
 
 
Spor 
Sporkomitéen har i 2022 bestått av:  
Liv Arnhild Myrholmen, leder frem til 1.9.2022 
Lars D. Christensen, leder fra 1.9.2022 
Bente Fimland Therkelsen, styrets representant 
Jan Thore Nalum  
Dirk Scheid 
Alexander Moljord 
 
Komitéen har avholdt 3 møter, samt 1 samling på Festiviteten i Larvik for sporleggere og 
dommere til en hyggelig kveld med faglig påfyll. 
 
Sporprøver og resultater 
På klubbens ordinære sporprøve “Fiskumprøva” den 26.5 var det totalt påmeldt 47 ekvipasjer. 
Av disse klarte vi å legge til rette for at 41 fikk starte. 38 ekvipasjer møtte til start.  
 
I AK-klassen var det 24 ekvipasjer. Blant disse ble det oppnådd 6 x 1. pr, 2 x 2. pr og 1 x 3. pr 
Prøvevinner ble strihårdachs Villa Magnolia`s Kong Eddie. Fører/eier: Øyvind Sætre. 
Oppdretter: Eddie Moljord. Ekvipasjen ble også prøvens beste dachshund og klubbmester i AK. 
   
I EK klassen var det 14 deltakere hvorav 7 ekvipasjer som kom til mål. Prøvevinner EK ble  
N BS CH N V(F)CH Blaidd Gwyn Dristige Daredevil (Hvit Gjeterhund) med 98 poeng. 
Fører/eier: Torhild Bjella. Oppdretter: Ann Kristin Moen.  
 
Klubbmester ble N J(D)CH N VCH N V(F)CH Kjærragården`s Gaia (Dachshund Korthåret) 
også med 98 poeng. Ekvipasjen kom på andre plass i klassen. Fører/eier: Jon Kroken. 
Oppdretter: Turid og Johs Edvartsen.  
 
Det var et rikholdig premiebordet med gode bidrag fra sponsorer som bidrar til våre 
arrangementer. I tillegg fikk klubbmesterne våre hvert sitt dekken og diplom. 
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Bevegelige blodsporprøver var tilgjengelige fra 1.1.-23.12. Bevegelige fersksporprøver var 
tilgjengelige fra 1.1.-30.4 og fra 1.7-30.9.  
  

Deltakere totalt Antall dachshunder 
Ordinær sporprøve AK 24 6 
Ordinær sporprøve EK 14 10 
Bevegelige blodsporprøver  13 12 
Fersksporprøver 12 12 
Totalt 63 40 

 
Kurs. 
Sporkomitéen arrangerte blodsporkurs i april og sporleggerkurs i mai med base på Allum 
skytebane for teoridelen. Den praktiske delen foregikk i Sandefjord. Instruktører var Tina W. 
Clausen, Jan Thore Nalum holdt GPS kurs og Dirk Scheid og Bjørn Myrholmen var med som 
dommere og komiteens medlemmer som hjelpere. 
 
Sponsorer og hjelpere 
Klubben takker alle for sin dugnadsånd som bidrar til at vi får våre arrangementer vel i havn og 
med alle våre gode sponsorer blir det ekstra hyggelig å være arrangør! 
 
Andre aktiviteter 
Sporkomitéen deltok med stand på “Ellevill dachshund dag” en flott dag med masse nye 
bekjentskaper. Sporkomitéen sendte en reportasjer om klubbens sporaktiviteter til bladet 
Dachshunden.  
 
 
Andre aktiviteter 
 
NM blodspor 2022 ble arrangert av Japansk Urhundklubb 27.-28. august. Øydis 
Kveta deltok med N SE VCH AGHII AGHIII RLI AGII AGIII NMB-20 Wervest's Olga 
(Dvergdachshund Strihåret). Fører/eier: Øydis Kveta. Oppdretter: Vera Vestby. 
Ekvipasjen fikk 90 poeng, men nådde dessverre ikke opp blant de 10 beste. Øydis 
deltok også med N SE ACH N SE VCH AGHII AGHIII AGII AGIII RLI NORDJV-10 
Wenja's Ågot (Dvergdachshund Strihåret). Fører/eier: Øydis Kveta. Oppdretter: 
Wenja Rui. Ekvipasjen fikk 0 poeng.  
 
Rasemesterskapet blodspor 2022 ble arrangert av Follo-Østfold Dachshundklubb 
24. juli. VestBusk var representert ved Øydis Kveta med N SE ACH N SE VCH AGHII 
AGHIII AGII AGIII RLI NORDJV-10 Wenja's Ågot Dvergdachshund Strihåret). 
Fører/eier: Øydis Kveta. Oppdretter: Vera Vestby. Ekvipasjen kom på 4. plass med 
70,5 poeng.  
 
NM Drev 2022 ble arrangert av Telemark Dachshundklubb den 12. november. På 
fjerde plass kom N J(D)CH N BS CH Villa Magnolia’s Nådeløse Abel (Dachshund 
Strihår) med 1. premie og 48 poeng. Eier/fører: Arne Abel Lunde. Oppdretter: Eddie 
Moljord. På 7. plass kom Kjærragården’s TC Zeb (Dachshund Korthåret) med 1. 
premie og 47 poeng. Fører/eier: Svein Bottolfs. Oppdretter: Turid og Johs Edvartsen. 
 
Grensekampen er en uoffisiell drevlandskamp mellom fem norske (bl.a. VestBusk) 
og fem svenske ekvipasjer, fra ti ulike dachshundklubber. Klubbene bidrar også med 
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dommere. Fra VestBusk bidro dommer Rune Borgersen. I 2022 Grensekampen 
arrangert av Glåmdal-Romerike Dachshundklubb. VestBusk var representert ved N 
J(D)CH N BS CH Villa Magnolia’s Nådeløse Abel (Dachshund Strihår) som 
dessverre gikk til 0. Fører/eier: Arne Abel Lunde. Oppdretter: Eddie Moljord.  
 
Vi gratulerer også øvrige VestBusk-ekvipasjer, -eiere og -oppdrettere som har 
deltatt på utstillinger, prøver og konkurranser i løpet av 2022. 
 

Økonomi 
Pr 31. desember 2022 har VBDHK kr 433.875,34 på konto, kr 3210,- i 
kassabeholdning og 16.015,75, i andre kortsiktige fordringer. Annen påløpt kostnad 
9.172. 
 

Regnskapet viser driftsinntekter på kr 252.649,68 og driftskostnader på kr 
219.390,02 samt renteinntekter på kr 0 som gir et overskudd på kr 33.259,66. 
 
 

Andre forhold 
Selv om koronapandemien nå behandles som en ordinær sykdomstilstand i 
befolkningen, har flere av klubbens møter likevel blitt gjennomført digitalt. 
Muligheten til å møtes digitalt gjør det mulig for medlemmer som bor langt fra 
hverandre å være mer delaktige i styre og komitéer. Tabellen nedenfor viser 
møtevirksomheten i klubben. I tillegg kommer dommermøter i forbindelse med 
spor- og drevprøver og digitale premieutdelinger og teoretisk undervisning knyttet 
til noe av kursaktiviteten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennom klubbens utstillinger, spor- og drevprøver har det totalt blitt vurdert 353 
hunder. Det er en økning på 8 hunder sammenliknet med 2022 Som det fremkommer 
av tabellen har vi hatt en mindre reduksjon i antallet deltakere på utstilling, noe som 
neppe kan tilskrives annet enn naturlig variasjon.  
 

Aktivitet Antall hunder 
2022 

Antall hunder 
2021 

Antall hunder 
2020 

Antall hunder 
2019 

Utstilling 241 256 218 185 
Spor 63 38 154 96 
Drev 49 51 54 34 
Sum 353 345 426 315 

 

 Totalt 
Styremøter 9 
Møte med styret, utstillings-, spor- og drevkomitéene 1 
Møte med styret og lederne for utstilling- spor- og drevkomitéene 2 
Utstillingskomite 4 
Drevkomite 8 
Sporkomite 3 
Valgkomite 3 
Medlemsmøter 3 

Sum 33 
 Totalt 
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Til bevegelige drevprøver var det påmeldt 30 hunder, men 8 prøver måtte 
avlyses pga. dommermangel. Når det gjelder sporprøver er det en økning på 
deltakelse på ordinær prøve, og en ytterligere reduksjon på bevegelig prøve. 
Variasjonen mellom de siste tre årene er likevel såvidt liten at den kan skyldes 
normale svingninger. 
 
 
 
Takk 
Styret vil igjen takke alle dommere, instruktører, kjentmenn, sporleggere, 
grunneiere, utmarkslag, medhjelpere og deltagere på våre arrangementer i 
2022. Vi håper å se mange av dere på aktiviteter også i 2023. Vi retter også en 
stor takk til givere av gavepremier til utstillinger og prøver, gevinster til 
lotteriene og til alle andre som på en eller annen måte har sponset 
arrangementene våre. 
 

23. januar 2023 
 

Tor Rynning-Torp 
leder 

 

 
Bente Fimland Therkelsen 
nestleder Bård Kjos 

styremedlem/kasserer  
  

 
Alice Karlsen 
styremedlem 

Vigdis Bjørkli 
styremedlem 
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9. Årsregnskap med revisors beretning 
Resultatrapport 1.1.22-31.12.22 

 2022 2021 
Driftsinntekter   

3100 Salgsinntekter Kiosk 0,00 10 320,00 
3115 Salgsinntekter CK-sløyfer 300,00 200,00 
3116 Salgsinntekter Katalog 3 800,00 990,00 
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 28 000,00 56 700,00 
3250 Inntekter fra egne arrangementer 23 450,00 3 050,00 
3400 Refusjon fra NDF 6 599,50 34 334,75 
3410 Kurstilskudd Studieforbundet Natur og Miljø 4 300,00 1 200,00 
3420 Tilskudd, Andre 15 900,18 13 761,72 
3900 Andre driftsrelaterte inntekter 0,00 23 300,00 
3910 Påmeldingsavgift - Utstillinger og prøver 157 200,00 146 005,00 
3915 Kursinntekter 5 100,00 2 250,00 
3920 Medlemskontingenter 290,00 0,00 
3948 Salgsinntekter Lodd 7 710,00 21 100,00 

 252 649,68 313 211,47 

 Driftskostnader   
4300 Innkjøp av varer for videresalg 0,00 -7 023,47 
6350 Leie av lokaler -25 655,00 -33 000,00 
6390 Annen kostnad lokaler - Lagerplass m.m. -2 064,00 -1 944,00 
6420 Leie datasystemer, webleie -8 451,45 -6 865,51 
6550 Driftsmaterialer - forbruksartikler -180,00 -1 652,00 
6590 Annet driftsmateriell - utstyr -5 984,20 -3 788,50 
6702 Honorar Dommere og funksjonærer -39 290,00 -21 550,00 
6705 Honorar Spordommer -600,00 0,00 
6708 Honorar Kursholder -10 094,00 -3 500,00 
6860 Utgifter møter, bevertning mm -7 774,88 -62 158,97 
6895 Premiekostnader - Til deltakere -29 076,04 -54 602,73 
6940 Porto 0,00 -177,00 
7040 Forsikring og avgifter Henger -1 479,00 -1 404,00 
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -45 478,00 -29 450,00 
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse -3 500,00 -741,00 
7320 Reklamekostnader -1 994,00 0,00 
7405 Avgifter NKK -22 130,00 -19 391,00 
7430 Gaver - Til dommere, funksjonærer, 
kursholdere, m.v. 

-2 849,80 -10 627,00 

7440 Utlodningsgevinster 0,00 -5 000,00 
7770 Bank og kortgebyrer -4 909,96 -4 712,60 
7780 Andre arrangementskostnader -4 392,70 -353,00 
7791 Annen Kostnad -3 218,00 -2 207,25 

 -219 121,03 -270 148,03 
Driftsresultat 33 528,65 43 063,44 
Finansielle poster   

8056 Påminnelsesavgift -268,99 0,00 
Ordinært resultat før skatt 33 259,66 43 063,44 
Ordinært resultat 33 259,66 43 063,44 
Årsresultat 33 259,66 43 063,44 

Overføringer            0,00       43 063,44 
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Balanserapport 

 
 

EIENDELER 
 

Omløpsmidler 
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer 

 
1 200,00 

 
-1 200,00 

 
0,00 

1579 Andre kortsiktige fordringer 0,00 16 015,75 16 015,75 
1900 Kontanter 3 210,00 0,00 3 210,00 
1920 Bankkonto 406 360,43 27 514,91 433 875,34 

 410 770,43 42 330,66 453 101,09 
SUM EIENDELER 410 770,43 42 330,66 453 101,09 
EGENKAPITAL OG GJELD    

Egenkapital 
Egenkapital (innskutt og 

opptjent) 2050 Annen 
egenkapital 

 
 

-410 669,43 

 
 

0,00 

 
 

-410 669,43 

Udisponert resultat 
             Udisponert resultat 

 

0,00 

 

-33 259,66 

 

-33 259,66 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -410 669,43 -33 259,66 -443 929,09 
Gjeld 

Kortsiktig gjeld 
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld 

 
 

-101,00 

 
 

101,00 

 
 

0,00 
2960 Annen påløpt kostnad 0,00 -9 172,00 -9 172,00 

 -101,00 -9 071,00 -9 172,00 
Sum gjeld -101,00 -9 071,00 -9 172,00 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  -410 770,43 -42 330,66 -453 101,09 
 
Saldo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Noter: 

1) Balansekonto «Andre kortsiktige fordringer» på kr. 16.015,75 kroner utgjøres av 
utestående prøveavgifter fra NKK for bevegelige prøver høsten 2022 (kr 13.568,00), 
samt utestående refusjon for ryggrøntgen fra NDF (kr 2.447,75). 

2) Balansekonto «Annen påløpt kostnad» på kr. 9.172,00 utgjøres av påløpte 
dommerhonorarer for bevegelige prøver (kr. 7.500,00), en ikke utbetalt refusjon for 
ryggrøntgen (kr 603,00) og en ikke utbetalt refusjon for bårebukett (kr 1069,00). 

3) Inntektskonto «Tilskudd andre» brukes for føring av Tippemidler. 
4) Utgiftskonto «Annen kostnad» utgjøres i all hovedsak av tilskudd ifm. ryggrøntgen. 

 

 
 

 Endring 
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23. januar 2023 
 
 
 

Tor Rynning- Torp 
leder 

 

 
Bente Fimland Therkelsen 
nestleder Bård Kjos 

styremedlem/kasserer  
  

 
Alice Karlsen 
styremedlem 

Vigdis Bjørkli 
styremedlem 
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REVISORBERETNING 2023 
 
 
Undertegnede har revidert årsregnskapet til Vestfold-Buskerud Dachshundklubb for  
regnskapsåret 2022 som viser et resultatmessig overskudd på kr 33.259,66 
 
Årets regnskap viser samlede inntekter på kr 252.649,68 og samlede utgifter på  
Kr 219.390,02 (kr 219.121,03 + kr 268,99) 
 
Klubben har pr 1.1.2023 kr 433.875.34 på konto og en kassebeholdning på kr 3.210,00. 
 
Balansekonto Andre kortsiktige fordringer på kr 16.015,75 utgjøres av utestående prøveavgifter  
Fra NKK (kr 13.568,-), samt utestående refusjon av ryggrøntgen fra NDF (kr 2.447,75) 
Balansekonto Annen påløpt kostnad på kr 9.172,- utgjøres av påløpte ikke betalte 
dommerhonorar (kr 7.500,-), ikke utbetalt refusjon for ryggrøntgen (kr 603,-) og en ikke utbetalt 
refusjon av bårebukett (kr 1.069,-) 
 
Det er gjennomført kontroll av bilag og bankkonto. Regnskapet er godkjent. 
 

Tranby 17. januar 2023 

 
Trine Næss 

revisor 
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10. Forslag og saker som står oppført på dagsorden 
Det var ikke kommet inn forslag eller saker innen fristen. 
 
 
VALG 
I flg. valgkomiteens rapport har det ikke kommet inn noen forslag til valgkomiteen innen 
fristen. Valgkomitéen skriver videre at Vi begynte tidlig og har arbeidet godt, men har 
dessverre ikke fått mange napp, så vi følte oss pliktet til å sette inn medlemmer fra 
valgkomitéen for å få et fullsatt styret.  
 
Valgkomiteens forslag fremkommer i punktene 11-16. 
 
11. Valg av leder for 2 år 
Bente Fimland Therkelsen 
 
12. Valg av nestleder for 1 år 
Eddie Moljord 
 
13. Valg av to styremedlemmer for 2 år  
Lars D. Christensen 
Henriette Wold Hanssen 
  
14. Valg av to varamedlemmer for 1 år  
Magnus Junge Andersen 
Anneli Holm 
 
15. Valg av revisor og vararepresentant for 1 år 
Revisor: Trine Næss 
Vararevisor: Wenche Andreassen Moe 
 

16. Valg av valgkomite med leder, to øvrige medlemmer og 
vararepresentant for 1 år. 
Leder: Liv Arnhild Myrholmen 
Medlem: Bjørg Halldis Flatin 
Medlem: Stein Arve Moen  
Varamedlem: Unni Kongelf 
 
17. Valg av representanter og vararepresentanter til DHT for 1 år 
Pga. antallet medlemmer har klubben rett på tre representanter til DHT 2023. Det 
foreslås at leder, nestleder og et styremedlem velges som klubbens representanter. 
Styret avgjør selv hvilke styremedlem som oppnevnes. Ved forfall gis styret fullmakt 
til å oppnevne vararepresentant blant styrets medlemmer, evt. sende fullmakt med 
en av representantene. 
 


