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Dagsorden 
1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å 
undertegne protokollen, samt ett tellekorps på minst 3 
personer. 
2. Årsberetning. 
3. Regnskap med revisors beretning. * 
4. Budsjett. 
5. Planer for drift og aktiviteter. 
6. Saker og forslag som ønsket fremmet av 
medlemmer. 
7. Saker som forelegges av styret. 
8.	  Fastsetting av kontingent og refusjonsbeløp til   
rasegruppene. 
9. a) Valg av nestleder.  
    b) Valg av styremedlemmer og vararepresentant 
    c). Valg av revisor og vararepresentant revisor 
   d) Valg av medlemmer til valgkomiteen + vara  
       valgkomiteen. 
*se kommentar punkt 3 
 
Punkt 1 – Valg av møteleder, referent   
2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt 
ett tellekorps på minst 3 personer.  

Punkt 2 – Årsberetning 
Styret: 
Etter valg på den ordinære generalforsamlingen  
25. april 2012, har styret konstituert seg slik:  
                                                                                                                                                                      
Leder: Annlaug Gjerde 
Nestleder: Bård Jensen 
Sekretær: Marit Thornes 
Styremedlem: Petter Kaalstad 
Styremedlem: Stian Simonsen 
Styremedlem: Annette Skadsdammen 
Styremedlem: Marius Kjos 

- I perioden har det vært avholdt 13 ordinære 
styremøter.  
- 28-29. januar: Dommerkonferansen på Leto-hallen i 
Eidsvoll. Raser som ble presentert var: Border terrier, 
West highland white terrier, Skotsk terrier, Irish glen of 
imaal terrier, Silky terrier og Australsk terrier. 
- 17-18. mars: Dag 1: Organisasjonskurs med Øystein 
Eikeseth. Dag 2: Hjemmeside og Terrier Bladet. 
Samarbeidsmøte i med raserepresentantene.  
- 20-21 mars: Møte med RG 
- 25. april: Generalforsamling 
- 2-3. juni: TerrierSpesialen ble avholdt i forbindelse 
med NKKs utstilling i Drammen. Dette medførte at 
deltakerne fikk muligheten for 2 store cert og 1 CACIB 
på samme helg.Neste år arrangerer vi igjen en 2-
dagers utstilling i forbindelse med vært 80-års 
jubileum. 

- 17. oktober: Medlemsmøte i Nordstrandhuset. Tema 
foring og ernæring. Hovedsponsor Royal Canin. 
- 24-25. november: Norsk Terrier Klub var 
representert under Dogs4All med stand og 
raseparade.  
- 7. desember: julefest på Lambertseter gård i Oslo 
 
Endring av navn: 
Etter forslag fra et medlem på generalforsamlingen, 
ble det vedtatt at alle rasegrupper skulle endre navn: 
Det ble vedtatt å endre navn på alle RG til:  
Norsk Terrier Klub, Rasegruppe Rasens navn..  

Hovedsponsor for klubben gjennom året 2012 har 
vært Royal Canin. 

Revisorer: Revisor: Tone Lande. Trukket seg. 
                   Vararevisor: Åsta Sørensen  
Valgkomité: Leder: Guri Hafsten Aalerud 
Medlemmer: Anne Sollerud, Heidi Hagen 

Komitéer og tillitsvalgte utnevnt av styret: 
Dommerkonferansekomité: Grethe Bergendahl, 
Anne Tove Strande, Trond Storsveen. 
Fra HS: Stian Simonsen 
Hikomité: Leder: Knut Ullevoldsæter, Siri Grøtterød, 
Ann Kristin Moen, Glenn Lampe, Fra HS: Marius Kjos 
Fagkomité for kunsthiprøver: Lena Kjempengren 
Utstillingskomité:  
Leder: Ann Steenersen  
Kasserer: Heidi Hagen  
Øvrige medlemmer: Eirik Kahrs, Geir Stuldalen, 
Kenneth Rødsrud, og Stian Simonsen 
Fra HS: Annette Skadsdammen  
Dommerkomite: Inger Kristiansen, Trond Storsveen, 
Kirsti Kahrs, Heidi Hagen 
Utstillingskomité for NTKs utstilling i Nesbyen: 
Leder: Inger Kristiansen, kasserer: Heidi Hagen 
Øvrige medlemmer: Kirsten Svendsen, Roy Eng, Geir 
Stuldalen, Hanne Abildgaard, Kenneth Rødsrud, Eva 
K. Yssen, Kenneth Rødsrud, Fra HS: Stian Simonsen, 
Edgar Waag (data) 
Redaktører for Terrierbladet: Bård Jensen og 
Annlaug Gjerde  
Utstillingsresultater: Marthe O. Hermanrud 
Webansvarlig: Annlaug Gjerde og Bård Jensen  
Medlemsansvarlig: Edgar Waag  
Resultater Årets terrier: Marthe O. Hermanrud  
 
Valpeformidling: Blir ivaretatt av de respektive 
rasegruppene. Valpeformidlere for øvrige lavbente og 
høybente blir oppnevnt av Hovedstyret.  
Høybente terriere: Grethe Bergendahl 
Lavbente terriere: Solvor Bakken  
Airedale terrier: Aud Jacobsen  
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Bull terrier: Elisabeth A. Moseby  
Cairn terrier: Karin Stenbæk 
Irish softcoated wheaten terrier: Nina Selvaldsen 
Jack russel terrier: Beate Kittelsen og Moica E. Tjernø 
West Highland white terrier: Connie Krokvik 

Medlemstallet:  pr. 31.12.11  Pr. 31.12.12 
Fullt betalende medlemmer:    4653            4716 
Husstand:                                  242                    240  
Æresmedlem                                1                         2 
Riddere/kommandører:              16                       16 

Samlinger, møter og seminarer m.m:  
25. april: Generalforsamling i Oslo.  
17. oktober: Medlemsmøte i Nordstrandhuset  
24. og 25. november: Stand på Dogs4All, Lillestrøm 
7. desember: Julebord Lambertseter Gård 

Hiprøver:  
Frogn: Hiprøve - 18.august 
Frogn:  Hiprøve – Bevegelig 1.mai - 15. juli 
Frogn: Hiprøve - Bevegelig 16.juli 15.sept. 
Lydighet- / Agilitystevner: 
Nordland: Rally lydighet - 20-22. april 
Østfold: Lydighetsstevne - 22. april 
Trøndelag: Agilitykurs - 2. mai 
Østfold: Lydighetsstevne - 25-26. August 
Blodsporkurs: 
Agder: Blodspor - 5. mai 
Hordaland: Blodspor – 20. april 
Nordland: Blodspor - 17. Juni 
Utstillinger: 
Norsk Terrier Klub, avd. Agder, Kristiansand,  
12.05-12. Dommere: Margareth Sieber-Möller, Jesus 
Basalo Pastor. 
Antall påmeldte: 148 voksne + valper 
Terrierspesialen, Mjøndalshallen. 
02.06-12.Dommere: Ian Shawn, David Cund, Berry 
Normann, Martin Phillips,Michael Gavin og Petter 
Steen.  
Antall påmeldte: 43valper, 337 voksne 
Norsk Terrier Klub, avd. Nordland, Bodø,17.06-12. 
Dommer: Jo Schepers.Calaudio De Giuliane 
Antall påmeldte:37 voksne 
Norsk Terrier Klub, avd. Trøndelag, Trondheim, 
01.07-12 Dommere:Ingrid Brochorst, Lillian Lleton. 
Antall påmeldte:173 voksne + valper 
Norsk Terrier Klub, Nesbyen, Nesbyen.04.08 -12. 
Dommere:, Ingrid Borchorst, Ross Delmar, Marie 
Hogarty, Josie Foley.  
Antall påmeldte: 149 voksne.  
Norsk Terrier Klub, avd. Agder Kristiansand 
25.08.12. Dommere: Annamaria Tarjan,  
August De Wilde,  
Antall påmeldte: 71 voksne. 

Norsk Terrier Klub, avd. Rogaland, Nærbø15.09-12 
Dommere : Petter Fodstad, Jul Hamelot, Helen.E. 
Reaney . 
Antall påmeldte : 102 voksne. 
Norsk Terrier Klub, avd. Bergen. 29.09.12 
Dommere : Dominic Harris, Enrique Mate Duran. 
Antall påmeldte : 78 voksne. 

Medlemsbladet: Det er utgitt 4 nummer av 
Terrierbladet (TB) i 2012. Redaktør har vært Bård 
Jensen og Annlaug Gjerde.  
Rasespesial i TB 3 West highland white terrier . 

Avdelinger: 

Agder  
Stiftelsesår: 2005 
Leder: Wenke Berg 
Sekretær: Eva Mæhre 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 152 
142 fullt betalende medlemmer,  
9 husstandsmedlemmer. 
Aktiviteter i 2012: 
- Ringtreningskurs, valpe- og sosialiseringskurs, barn 
og hund. 
- 12. Mai utstilling 
- 25-26. August utstilling i samarbeid med NMHK avd 
Agder.                                                                              
-31.August-2.September terriertreff  Odden 
CampingPlanlagte aktiviteter i 2013:  
- Ringtrenings kurs, sosialisering/lydighetskurs, barn 
og hund 
- 17. Mars utstilling, Odderøyhallen. 
- 17.-18. August utstilling i samarbeid med NTK 
 
Hordaland 
Stiftelsesår: 1996, Leder: Anita Høysæter 
Sekretær: Edgar Waag 
Antall medlemmer per 31.12.12: 362 
342 fullt betalende medl., 20 husstands medl.  
Aktiviteter i 2012:  
10. - 11. mars. Trimmekurs med 10 deltagere.      
13. og 20. mars og 10. april, utstillingstrening I forkant 
av NKK utstillingen.  
5. mai. Blodsporkurs et meget vellykket kurs med 7 
deltagere.                                                               
12. 19. og 26. september utstillingstrening før vår 
egen utstilling.  
29. september Utstilling med kun 78 påmeldte voksne 
og 26 valper. Dommere var Dominic Harris (IRL) og 
Enrique Mate Duran (Spania). Utstillingen gikk med et 
overskudd på kun kr. 2 243,90. 
Planlagte aktiviteter i 2013:  
9 - 10. Mars trimmekurs. 
13, 20. mars & 2. april utstillingstrening. 
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20. april. Blodsporkurs.                                           
25. mai. Familiedag på Myrbø. 
5. 12. & 19. sept. Utstillingstrening. 
28. Sept. NTK – Utstilling.  
13. November. Årsmøte. 

Nordland 
Stiftelsesår: 05.11.2003 
Leder: Per Åke Forslund                                      
Sekretær: Lissi Rasmussen  
Antall medlemmer per 31.12.12:  
204 fullt betalende medlemmer. 

Aktiviteter i 2012:  
- Utstilling 2012:  
Styret har medvirket til arrangementet av årets 
utstilling i forbindelse med Saltenutstillingen i Bodø 
17. juni 2012.   
- Felles gåtur:  
Aktivitetsgruppen har hver uke gjennomført gåturer.  
- Rally Lydighet: kurs i Rally-Lydighet 20.-22. april 
med to utdannede instruktører og dommere i Rally 
Lydighet. Trening i Rally Lydighet hver torsdag i mai, 
juni, september, oktober og november.  
- Ringtrening i mai, juni og juli samt oktober og 
november.  

- Pelsstellkurs: kurs i pelsstell 22.-23. september 2012 
med svensk trimmer og dommer Cindy Pettersson. - 
Kurs i blodspor:                                                   
Styret har tilbudt kurs og trening i blodspor via 
Nordland Dachshundklubb. 

Deltakelse på møter og kurs: 
Bente F. Stand har representert styret og deltatt på 
årsmøtet i NKK, Distrikt Nordland.  
Tove R. Åsheim har deltatt på organisasjonskurs og 
kurs i oppdatering av klubbens nettside til Norsk 
Terrier Klubb.  
 
Planlagte aktiviteter i 2013:  
Det er planlagt 1 medlemsmøte for kommende år som 
henvender seg til oppdrettere.  Det nye styret vil legge 
stor vekt på å aktivisere flere medlemmer, slik at vi får 
en mer aktiv Terrierklubb i Nordland. Dette forutsetter 
at medlemmene ønsker å delta i aktiviteter.                                 

Videre planlegger vi:  
- Kurs og trening i Rally Lydighet            
- Kurs og trening i Agility  
- Kurs og trening i blodspor i samarbeid med Nordland     
Dachshundklubb  
- Handlerkurs for nybegynnere og viderekommende 
-Kurs i pelsstell  
- Ringtrening   
-Utstilling 23. juni 2013  

- Styret vil arbeide for å skaffe lokale kontaktpersoner 
for hele Nordland 

Oslo og Akershus 
Stiftelsesår: 2005 
Leder: Eirik Kahrs 
Sekretær: Heidi Sveia Ruud     
Antall medlemmer per 31.12.12: 1300  
Fullt Betalende medlemmer: 1242 
Husstandsmedlemmer: 52 
Æresmedlemmer: 2  
Aktiviteter i 2012:  
Avdelingen har ikke hatt et fungerende styre, men det 
har siste halvåret vært en arbeidsgruppe som har 
jobbet med å få i gang aktiviteter.                                       
Arbeidsgruppen har hatt tirsdagstreninger på Sinsen. 
Hvor det har vært utstillingstreninger, agility og 
rallylydighet.                                                                             
22. november ble det avholdt årsmøte, hvor det ble 
valgt et nytt styre for avdeling Oslo/Akershus. 
9.desember arrangerte avdelingen Match Show med 
stor oppslutning.  
Planlagte aktiviteter i 2013: 
- Tirsdagstrening. Første begynner 15.januar Siste 
trening før sommeren er 4.juni.                                                     
- Kurs i flyball til høsten.                                                            
- Arrangere bytur.                                                     - 
Sosial dag med div. aktiviteter. 
 
Rogaland 
Stiftelsesår: 1996 
Leder: Ole Jan Bertelsen 
Sekretær: Ann-Evy Helleberg 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 443 
443 fullt betalende medlemmer,  
21 husstandsmedlemmer. 
Aktiviteter i 2012:  
-Terrier treff på tirsdager med sosialt samvær og 
ringtrening    
 -4 medlemsmøter  
 -3 kurs i forskjellige hunderelaterte aktiviteter 
 -2 match show 
 -sommeravslutning med Grilling  
-utstilling i September 
 -årets Terrier og foto konkurranse 
Planlagte aktiviteter i 2013:  
 -terrier treffen fortsetter med forskjellige aktiviteter  
-4 Medlemsmøter der 1 blir avholdt i Haugesund 
 -3 Kursvirksomheter 
 -Sommeravslutning 
 -Utstilling 
-Samarbeid med Karmøy hundeklubb for deres 
dobbelutstilling. 
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Trøndelag 
Stiftelsesår: 1999     
Leder: Atle Gundersen 
Sekretær: Janne Lønnum 
Antall medlemmer per 05.12.12: 497  
Fullt betalende medl.: 472 
Husstandsmedl.: 25 
Aktiviteter i 2012:  
-Ringtreninger: onsdager fra april og frem til snøen 
kommer (nov/des 2012) 
 -Organisasjonskurs for Rasegrupper og Distriktsavd. 
På Rica Helsfyr lør. og søn.17. og 18. mars 2012 
Delarrangører Trondheim Hundefestival 
-Dugnader Være for alle i NTKT 
-Hovedutstillingen 010712 
-Valpeshow 150912 
-2x agility kurs - nybegynner/viderekommende.                               
-Ellers har NTKT oppdatert hjemmesiden jevnlig. 
Planlagte aktiviteter i 2013: 
-Hovedutstilling den 070713 
  -valpeshow (dato ikke bestemt) 
 -Videreutvikle banen på Være 
 -Ringtreninger  
 -Agilitykurs - nybegynner og videregående.                                                                                                
-Hverdags stell/trimmekurs 
 -Grunnkurs lydighet.                                                                                
-Uoff. Matchshow med kåring av årets Klubbmester 
2013                              
 -Handlerkurs – Viderekommende 
-Delarrangør Trondheim Hundefestival 
-Fortsette med markaturer.                                                                   
-Fortsette å holde hjemmesiden levende og sende inn 
fyldig stoff til TB. Ellers være synlig! 

Østfold  
Stiftelsesår: 1977 
Leder: Ann Stenersen  
Sekretær: Inger-Ann Humlekjær  
Antall Medlemmer pr. 31.12.12: 438 
Aktiviteter i 2012:  
Det er i perioden avholdt 1 årsmøte, 1 julebord, 9 
medlemsmøter, 1grill og sprint-møte (utendørs), 1 
lydighetsstevne og 2 agilitystevner, agilitytrening 3 
kvelder pr uke, 1 2-dagers nybegynnerkurs i agility og 
1 intensivkurs for alle nivåer, 2 trimmekurs og 8 
trimme-lørdager, samt 1 handlerkurs. 
Temaer for møtene har vært: 
3/12-11: Årsmøte og julebord.                                                        
24/1-12: Hundeforsikring v/Gjensidige.                                      
27/3-12: Turforslag i Fredrikstadmarka.                                          
24/4-12: Hundefilmer.                                                                                  
29/5-12: Freestyle og Heelwork to music.                                  
12/6-12: Grillsprint.                                                                                
14/8-12: Planlegging av agilitystevnene.                                               
25/9-12: Førstehjelp på hund.  

30/10-12: Evaluering av 2012 og planlegging av 
programmet for 2013. 
Planer for 2013: 
12/1: Lydighetsstevne  
26/1: Trimmelørdag  
29/1: Medl.-møte: Reise/import av hund v/Mattilsynet 
26/2: Medl.-møte: Den aldrende hund. 
2/3: Trimmelørdag       
9/3: Møte: Turer i Østfold: Svein Åstrøm 
3/4: Møte: Terriere generelt – hva gjør en terrier 
spesiell? Grethe Bergendahl  
April/mai: Sporkurs i Årnes, Mona Andersen                                 
11/6: Grillsprint på Gudeberg i Fr.stad                                              
17 og 18/8 Agilitystevner, Torsnes.                                                
27/8: Møte: Mentalanalyse:  
31/8: Trimmelørdag 
 24/9: Møte: Hverdagsstell av terriere, 
v/ Ann Steenersen 
 28/9: Trimmelørdag    
12 og 13/10: Trimmekurs 
29/10: Evaluering av 2013. Planlegging av 2014 
30/11: Årsmøte og Julebord 

Rasegrupper: 

Airedale terrier 
Stiftelsesår: 1977 
Leder: Aud Jacobsen 
Sekretær: Vivi Christiansen 
Antall medlemmer pr. 31.12.11: 120 
(114 fullt betalende medlemmer, 6 æresmedlemmer) 
Aktiviteter i 2012 
21.-22. april: Trimmekurs på Finnskogen 
4.-5. august: Drift av Vaffelbua på Nesbyen 
19. august: Open Show på Ekebergsletta, Oslo 
20.-21. oktober Trimmekurs på Finnskogen 
3.-4. november: Trimmekurs i Bergen  
27. november: Årsmøte. De annonserte 
aktivitetshelgene i mai og september ble avlyst på 
grunn av for få påmeldinger. 
Medlemsblad: Airedale Nytt, 1 utgivelse 
Planlagte aktiviteter i 2013 (med forbehold): 
13. -14. april: Trimmekurs på Finnskogen 
1.-4. august: Aktivitets- og utstillingshelg på 
Morokulien i samarbeid med svenske 
 Airedale Terrier Gillet  
19.-20. oktober: Trimmekurs på Østlandet  
 Høst: Trimmekurs i Bergen (dato ikke bestemt) 
November: Årsmøte. Det arbeides også med 
trimmekurs i Tromsø i juni og en aktivitetshelg på 
høsten. 

Bull terrier. 
Stiftelsesår: 2000, Leder: Espen Thygesen 
Sekretær: Lisbet Grave 
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Antall medlemmer pr. 31.12.12: 91  
Aktiviteter i 2012:   
Utstillingstrening, open Show, medlemsblad, årsmøte. 
Planlagte aktiviteter i 2013:   
Utstillingstrening, open show, medlemsblad, årsmøte. 

Cairn terrier  
Stiftelsesår: 1987, Leder: Truls Krogh 
Sekretær: Camilla Bakk 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 338 
Aktiviteter i 2012: Det er gjennomført 25 
årsjubileumsutstilling i Drammen i juni. Med markering 
på kvelden. Markeringer i Troms, Trøndelag, 
Hedmark. Sporkurs flere steder i landet. Det ble 
gjennomført flere nappekurs rundt om. Høst tur til 
merket med Høst open show, dommer Jul Hamlot. 
Medlemsmøte både i Drammen og på Merket. 

Planlagte aktiviteter i 2013:  
Open show. Høst open på Venabufjellet med 
medlemsmøte. 

Satser også på å få til flere kurs rundt om i landet. 

Deltagelse på Verdens symposiumet for Cairn i 
England i august 

Irish softcoated wheaten terrier 
Stiftelsesår: 1988 
Leder: Harald Andreassen 
Sekretær: Thorill Hvalryg 
Antall medlemmer pr. 31.12.12:  
fullt betalende medlemmer: 365 
Æresmedlem: 2  
Aktiviteter 2012: 
Samarbeidsmøte med NTK og rasegrupper  
Wheaten nytt, gitt ut et 1 nr.  
Planlagte aktiviteter 2013 
Drifte nettsiden videre, med forbedringer. 
Gi ut 2 nr. Wheaten nytt, - Open show med 
jubileumsmiddag 
Medlemsmøte i et, muligens to av distriktene i løpet 
av 2013 – Årsmøte nov 2013 – Oppdretterseminar – 
Dk møte – Julebord. 

Jack russell terrier 
Stiftelsesår: 2009,  
Leder: Beate Kittilsen 
Sekretær:  Barbro Skålvik 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 227  
Aktiviteter i 2012 
-Fem styremøter 
-Informasjonshefte» Ny med Jack» 
Medlemsblad: Vi med Jack, 4 utgivelser i 2012 
Planlagte aktiviteter i 2013:  
Oppdretterseminar 2.-3. mars ved Gardermoen.     

Aktivitets og utstillingshelg 28.-30. juni i Bergen. 
Medlemsblad, Vi med Jack, to utgaver 

Staffordshire bull terrier. 
Stiftelsesår: 2010 
Leder: Øystein Aalbu 
Sekretær: Silje Todal 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 406 
Aktiviteter i 2012: 
7 Styremøter   
07.februar  samarbeidsmøte med NTK HS.                                                           
22.februar – Medlemsmøte, Oslo 
 28.mars - Foredrag, NKK Bryn, Vegard Øksnevad 
(Lundqvist hundeskole) 
11.april - Foredrag, NKK Bryn, Vegard Øksnevad 
(Lundqvist hundeskole)  
09.mai – Medlemsmøte, NKK Bryn, Oslo                                        
11.mai – Medlemsmøte, Kristiansand                                       
26.mai – SBT OpenShow 2012, Sanngrunn  
29.juni – Medlemsmøte, Trondheim  
11 - 12.august – Bull Breeds-Show 2012                            
29.august – Medlemsmøte,  Oslo               
06.oktober -  Staffedag i Sandnes (Sviland) 
14.november – Medlemsmøte, NKK Bryn, Oslo                    
17.november – Medlemsmøte, Sandnes 
Planlagte aktiviteter i 2013:  
Styremøter 
20.februar – Medlemsmøte, Oslo  
8.mai – Medlemsmøte, Oslo                              
25.mai – SBT Open Show 
28.august – Medlemsmøte, Oslo                   

West highland white terrier 
Stiftelsesår: 1979 
Leder: Elisabeth Skjørten 
Sekretær: Torunn Lorentzen 
Antall medlemmer pr 31.12.2012: 141   
Aktiviteter i 2012:  
Trimmekurs (2 stk),                                      
Westietreff Kalvøya 
Westietreff Finnskogen, 
Anatomikurs,  
Oppdrettermøte 
Fotokonkurranse 
Planlagte aktiviteter i 2013:  
Ut på WestieTur,  
Trimmekurs,                                         
Open Show,              
Westietreff Finnskogen,       
Oppdrettermøte 

 
Raserepresentanter: 

Amerikansk staffordshire terrier  
Raserepresentant: Lotte Lysa 
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Antall medlemmer pr. 31.12.12: 46 
Aktiviteter i  2012:                                                     
Bull breed open show (sammen med bull, minibull og 
staffordshire bull terrier). 
Planlagte aktiviteter i 2013:  
Ev.raseparade på dogs4all. 
 
Australsk terrier 
Raserepresentant: Anne Marie Ingebretsen 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 66 
Aktiviteter i 2012: 
Treff i september etter NTK avd Hord utstilling på 
Myrbø.                                                         
Raseparade og NTK stand på dogs4all. 
Planlagte aktiviteter i 2013: 
Raseparade dogs4all. 

Bedlington terrier: 
Raserepresentant. Gro Østmo Granholt 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 37 
Aktiviteter i 2012: 
Felles tur i Frognerparken i august. 

Planlagte aktiviteter i 2013: 
Møte på høsten, i Østlandsområdet med tema; 
utfordringer og gleder som eier/oppdretter av 
Bedlington terrier. Hvordan kan vi hjelpe hverandre 
med å ta vare på og forbedre rasen. 

Border terrier 
Raserepresentant: Ane Merete Gundersen 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 189  
Aktiviteter i 2012: 
Border treff med match show, dommer Kristin 
Bjølbakk. Ca 35 bordere deltok. Loddsalg, hundeløp, 
grilling mm.   
Planlagte aktiviteter i 2013: 
Border treff/open show 

Cesky terrier: 
Raserepresentant: Stepanka Horakova. 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 14 
Aktiviteter i 2012: Ingen 
Planlagte aktiviteter i 2013: Ingen 
 
Engelsk toy terrier 
Raserepresentant. Marianne Ona Hansen 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 35 
Aktiviteter i 2012: 
ETT treff på Nesbyen 04.08. Godt oppmøte. 
Planlagte aktiviteter i 2013: 
ETT treff i Bergensområdet.                                                       
ETT treff i Oslo området i forbindelse med NTK uts 
10.08. Treff annonseres i terrierbladet. 
 
 

Fox terrier, glatthåret 
Raserepresentant: Thorleif Thorsen 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 51 
Aktiviteter i 2012:  
Fox terrier treff/hi-weekend på Rømskog 7.-8.juli. 
Planlagte aktiviteter i 2013: 
Fox terrier treff/hi-weekend i juli. 

Fox terrier, ruhåret 
Raserepresentant: Grethe Bergendahl 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 42 
Aktiviteter i  2012: :                                                               
Dessverre ingen felles aktivitet, men flere medlemmer 
driver aktivt og gjør det bra innen flere grener med 
rasen vår.   
Planlagte aktiviteter i 2013:  
Jeg håper at noen i rasen kanskje som selv driver 
aktivt kan hjelpe med at vi prøver å få i gang litt 
trening. Vi har jo penger på konto til å få evnt. 
instruktør. Mottar gjerne forslag fra medlemmene. 

Irish glen of imaal terrier: 
Raserepresentant: Hildebjørg Grønli. 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 23 
Aktiviteter i 2012: Ingen 
Planlagte aktiviteter i 2013: Ingen. 

Irsk terrier 
Raserepresentant: Anne Sollerud  
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 36                                     
Aktiviteter i 2012: 
Deltatt i raseparaden begge dager og stått i standen til 
Norsk Terrier Klub begge dager på Dogs4All i 
november.     
Planlagte aktiviteter i 2013: 
Trimmedag/aktivitetsdag med blodspor og 
fellesutstilling med irske raser.    

Kerry blue terrier: 
Raserepresentant: Helge Kvivesen 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 33 
Aktiviteter i 2012: Ingen 
Planlagte aktiviteter i 2013: Ingen. 

Lakeland terrier 
Raserepresentant: Marius Kjos 
Antall medlemmer pr. 31.12.12:  19 
Aktiviteter i  2012: Ingen.  
Planlagte aktiviteter i 2013: Ingen 

Manchester terrier 
Raserepresentant: Kirsti Kahrs 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 79 
Aktiviteter i  2012:                                                                          
Vi har hatt tre turer i Oslo området. Laget Manchester 
kalender for 2013 med bilder fra medlemmene. 
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Planlagte aktiviteter i 2013: 
Cert utstilling med spesialdommer i august hvor Mick 
Oxley (Digelsa) har takket ja til å dømme. Lage 
Manchester 2014 kalender. Turer.  

Miniature bull terrier 
Raserepresentant: Bård Jensen 
Antall medlemmer per.31.12.12: 13 
Aktiviteter i  2012:   
Vi var med og arrangerte Norges første Bull Breed 
Open Show, dette var også det første open showet for 
Miniature bull terrier. Arrangementet var ett samarbeid 
med Raserepresentanten for Amerikansk staffordshire 
terrier og Rasegruppa for Staffordshire bull terrier. 
Dommer for vår rase var Juliet Shaw fra England. 
Ellers har vi deltatt på klubbens stand på dogs4all. 
Planlagte aktiviteter i 2013: delta på klubbens stand 
og i raseparaden på dogs4all. 

Norfolk terrier  
Raserepresentant: Hanne Tangenes 
Medlemmer pr. 31.12.11. 90 
Aktiviteter i  2012:                                                                 
I 2012 ble det planlagt trimmekurs og kurs i 
hverdagslydighet. I tillegg ble det oppfordret til 
uformelle fellesturer.                                                                      
Det ble arrangert flere fellesturer i Oslo-området, men 
dessverre meldte det seg ikke nok interessenter til at 
det ble arrangert trimmekurs. Kurs i hverdagslydighet 
ble av ulike grunner bestemt utsatt til 2013.                                         
Det er i år begynt planlegging av en jubileumshelg, 50 
år som egen rase, for Norfolk/Norwich Terrier i 2014. 
Janne Vaarum og Theo (Lantlollans Golden 
Conqueror) representerte Norfolk Terrier i 
raseparaden under Dogs4All. 
Planlagte aktiviteter i 2013:  
For 2013 er det planlagt trimmekurs og kurs i 
hverdagslydighet.                                                                               
Det vil også i år bli forsøkt å holde hjemmesiden 
oppdatert, med utstillingsinformasjon og annet 
relevant nytt, samt at vi vil bidra med variert og 
spennende stoff til Terrierbladet. 

Norwich terrier 
Raserepresentant: Betty Kristiansen 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 42 
Aktiviteter 2012: Ingen.                                                   
Planlagte aktiviteter 2013: Ingen  

Parson russell terrier 
Raserepresentant: Ida Sandberg Eggen 
Antall medlemmer pr. 31.12.12:  114 
Aktiviteter i  2012:  
Parson weekend.                                      
Planlagte aktiviter 2013:  
Parson weekend  28-30. juni på Sandgrunn camping. 

Sealyham terrier 
Raserepresentant: Vivi Waag 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 9 
Aktiviteter i  2012: Ingen 
Planlagte aktiviteter i 2013:   ingen 

Silky terrier                           
Rasepepresentant: Vibeke Bergfall Letnes 
Antall medlemmer pr 31.12.12; 39  
Aktiviteter i  2012: Ingen 
Planlagte aktiviteter i 2013:   ingen  
 

Skotsk terrier 
Raserepresentant: Guri Hafsten Aalerud. 
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 52 

Aktiviteter i 2012:  
April: Trimmekurs for nybegynnere på Leangen i 
Asker. 8 deltagere.                                              
Mai: Skottetreff i Sandefjord med tur og møte. 
Utdeling av sløyfer og diplom til årets skotte 2011 nr. 
1 - 2 - 3 – 4 
September: Uoffisiell utstilling  på Mule Varde i 
Porsgrunn. 26 påmeldte for dommer Lillian Lleton, 
Danmark.                                                  
Oktober: Skottemøte i Asker. Berit Hotvedt Solvang 
foredro om lydighetstrening i hverdagen.                     
Desember: Kurs/foredrag i anatomi sammen med 
westiklubben. Foredragsholder: Cindy Pettersson, 
Sverige.                                                                         
Det har vært utgitt årbok (2011) og vi har laget og 
solgt kalender. 

 Aktiviteter planlagt i 2013: 
- Trimmekurs for utstillingsinteresserte 
- Trimmekurs for nybegynnere 
- Skottetreff med utdeling av sløyfer og diplom til årets    
skotte 1 - 2 - 3 – 4 
 - Uoffisiell utstilling på Mule Varde i juni 
 - Skottetreff i Sandefjord  
- Årbok 2012 og kalender. 

Skye terrier 
Raserepresentant: Trond Storsveen   
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 10  
Aktiviteter i  2012: Ingen   
Planlagte aktiviteter i 2013: Ingen  

 
Tysk jakt terrier 
Raserepresentant: Hans Olav Nordli  
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 48 
Aktiviteter i 2012: 
Rasetreff 15-17.06.12. Avstemming ang. avlsregler, 
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brukskrav og anleggsprøve.  
Planlagte aktiviteter i 2013: 
Rasetreff  i forbindelse med ordinær hiprøve 7-9.06.13 

 

Welsh terrier 
Raserepresentant: Greta Liv Larsen   
Antall medlemmer pr. 31.12.12: 31 
Aktiviteter i 2012: Ingen   
Planlagte aktiviteter i 2013: Ingen

Punkt 3 – Regnskap med revisors beretning 



 10 

 

 

 



 11 

 



 12 

 

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 

2400 Leverandører 
Regninger som er ført i 2012 og betalt i 2013. 
 
3102 Utstillinger 
Overskudd utstillingen i Nesbyen og Terrierspesialen minus regning i forbindelse med utstillingen kommet inn etter 
at utstillingsregnskapet er avsluttet 

3105 Andre inntekter 
Inkluderer blant annet innbetalinger i forbindelse med julefest og salg av klær med NTK logo. 

3107 Oppdretterliste 
Innbetalinger i forbindelse med oppføring som oppdretter på våre hjemmesider. Refusjonsbeløp betalt tilbake til 
rasene. 
 
4390 Endring beholdning. 
Denne posten er økt lagerbeholdning som dermed reduserer totalkostnadene (den speiler varelageret). 
 
6360 
Kjøp av klappstoler, plakater og utstyr til bruk på stand og lignende 
 
6000 Avskrivninger 
Avskrivninger på tilhenger og øvrig utstyr. 
 
6301 Standutgifter 
Leie av stand på Dogs4all. 
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6300 Leie an Lokaler 
Leie av minilager 
 
6705 Regnskapshonorar 
24000,- av dette beløpet gjelder 2011 og 19787,- gjelder 2012. 
 
7702 Generalforsamling 
Denne posten inneholder bla. trykking og utsending av innkallingen, møteromsleie og kaffe på 
generalforsamlingen. 
 
7160 Reisegodtgjørelse tillitsvalgte 
Er reisegodtgjørelse til hovedstyrets medlemmer, samt til andre tillitsvalgte og komitemedlemmer i forbindelse med 
klubbens møter og arrangementer. 
 
7161 Reisegodtgjørelse RR, RG, DA 
Er reisegodtgjørelse for tillitsvalgte som gjelder Rasegrupper, Distriktsavdelinger og Raserepresentanter i 
forbindelse med arrangementer/møter i regi av NTK. 
 
7770 Bankomkostninger 
Her er alle gebyrer og utgifter i forbindelse med drift av alle klubbens kontoer. 
 
7794 Raserepresentanter, rasegrupper og avdelinger 
Refusjonsbeløp for kontingent, oppdretterlinker og tilskudd til raser/avdelinger.. 
 
7795 Oppdretterlenke 
Dette er penger som er betalt inn på klubbens hovedkonto og derfor overført til kontoen for betaling av 
oppdretterlenker. 
 
7798 Premiekort 
Innløsning av premiekort 
 
7796 Utstillingskostnader 
Bla. trykking av utstillingsresultathefte som ble sendt ut sammen med TB 1-12. Dette utgjør 64000,-  
 
Disponering av resultat 
Hovedstyret ønsker å avsette 30 000 av årets resultat til utgifter i forbindelse med jubileumsfeiringen og 50 000 til å 
stimulere til aktivitet i rasene og avdelingene. 
Resten overføres til egenkapital. 
 
Revisors beretning 
Den valgte revisoren har trukket seg fra sitt verv, dette fikk styret ikke beskjed om før det var 
for sent for vararevisor å få ferdig sin beretning før innkallingen skulle i trykken. Revisors 
beretning vil derfor bli delt ut på generalforsamlingen. 
 
TERRIERSPESIALEN 2012 - MJØNDALEN 2. JUNI 2012 

 
 

Inntekter Utgifter 

   Påmeldingsavgifter 115 140,00 
 Katalogsalg og Barn-og-hund 3 477,00 
 Parkering 8 700,00 
 Inntekter kiosk 10 495,00 
 Salg rosetter 720,00 
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Punkt 4 – Budsjett  
  Budsjett 2013  Regnskap 2012 

Administrasjon 170 000  160 902 
Porto 7 000  6 224 
Terrierbladet 
(Trykking TB    265 000)     
(Porto TB         225 000) 

554 000  528 626 

Dommere og øvr ringpersonell (reiseoppgjør, hotell, 
ransport etc) 

 
46 287,32 

Kostnader kiosk 
 

5 283,60 
Premier og rosetter 

 
27 293,75 

Blomster 
 

1 015,00 
Premielister og kritikkskjema NKK 

 
1 332,50 

Aktivitetsavgift NKK + avgift elektronisk påmeld. 
NKK 

 
17 826,00 

Katalog 
 

4 000,00 
Leie hall 

 
22 500,00 

Overnatting / kjøring UK + hjelpere 
 

4 834,60 
Porto og gebyrer 

 
28,00 

Sum 
  

 
138 532,00 130 400,77 

SLUTTRESULTAT 8 131,23 
  

 
NORSK TERRIER KLUB - NESBYEN 2012 

 
Inntekter Utgifter 

Sendt forskudd Ulvehund 
 

40 000,00 
Forskudd til Utstillingens leder 

 
15 000,00 

Utlegg i følge kvittering 
 

879,00 
Veksel 7 500,00 

 Inngang / katalog 20 880,00 
 Salg av rosetter 7 080,00 
 rest av de kr. 15.000.- 7 500,00 
 Elektronisk påmelding 262 770,00 
 Manuell påmelding 1 170,00 
 Avgifter til NKK 

 
42 025,00 

Annonse Hundesport 
 

7 220,00 
Faktura NKK kritikk / katalog 

 
26 375,50 

AiredaIeklubben - mineralvann 
 

2 092,95 
Faktura NKK søyfr 

 
8 999,00 

Faktura Rosetttfabrikken 
 

40 009,00 
Faktura Magnor glass dommergaver 

 
4 672,00 

Faktur Magnor Glass premier 
 

52 880,00 
Rest premier / rosetter overføring til NTK 26 500,00 

 Oppgjør med Ulvehundklubben 
 

56 632,00 
Tilbake fra NKK sløyfer 8 999,00 

 Regning utlegg  
 

4 106,00 
Bankgebyrer 2012 

 
26,50 

Renter 2012 41,08 
 Sum 392 440,08 350 916,95 

SLUTTRESULTAT 41 523,13 
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(Redaktør TB     64 000)                                              
Raserepr./rasegr./distr.avd. 150 000  46 390 
Møter og arrangementer 100 000  118 387 
Bankomkostninger 
Videreutvikling av websider 
Innkjøp av utstyr og materiell 

25 000 
30 000 
50 000 

 24 444 
23 267 

 58 186 
Gaver, blomster 5 000  3 086 
Stand utgifter 20 000  19 307 
Driftsutgifter hi 10 000  0 
Avskrivninger 50 000  48 110 
Tap på fordringer 
Hefte med utstillingsresultater 
Innløsing av premiekort 

0 
0 

20 000 

 0 
64 000 
31 917 

Dommerkonferanse 
Regnskapshonnorar 

0 
30 000 

 31 462 
43 787 

Driftsresultat 5 000  69 063 
 1 226 000  1 277 158 
Inntekter    

 
 

Medlemskontingent 1 000 000  1 022 955 
Utstillinger 50 000  45 493 
Hi-prøver/hisamling/viltspor 6 000  6 060 
Valpeformidling/oppdretterliste 20 000  20 960 
Overført fra avsetninger                 75 000  53 006 
Andre inntekter 
MVA-kompensasjon 
Renteinntekter 
Dommerkonferanse 

20 000 
35 000 
20 000 

0 

 35 630 
48 186 
19 868 
25 000 

 
 1 226 000  1 277 158     

 

Punkt 5 – Planlagte aktiviteter 

UTSTILLINGER  

17.03.2013   NTK Agder, Kristiansand  
08.06.2013   Norsk Terrier Klub, Letohallen 
09.06.2013   NTK Oslo/Akershus, Letohallen 
23.06.2013   Norsk Terrier Klub Nordland, Bodø 
07.07.2013   NTK Trøndelag, Trondheim  
10.08.2013   Norsk Terrier Klub, Østlandsområdet 
17.08.2013   Norsk Terrier Klub, Kristiansand 
18.08.2013   NTK Agder, Kristiansand 
14.09.2013   NTK Rogaland, Stavanger 
28.09.2013   NTK Hordaland, Bergen 

LYDIGHET 
12.01.2013    NTK Østfold, Fredrikstad LP 
 
AGILITY 
17.08.2013   NTK Østfold Fredrikstad AG + AG Hopp 
18.08.2013   NTK Østfold, Fredrikstad AG + AG Hopp 

HIPRØVER 
15.04.13 Hiprøve – Bevegelig, Hordahiet,Lindås    
11.05.13  -12.05.13 Hi weekend for nybegynnere      
15.05.13  Hiprøve – Bevegelig,Frogn      
29.06.13  Hiprøve, Frogn      
15.07.13  Hiprøve-bevegelig Frogn 
15.07.13  Hiprøve – bevegelig, Hordahiet, Lindås 
16.07.13  Hiprøve – Bevegelig, Frogn 
16.07.13  Hiprøve – Bevegelig, Hordahiet, Lindås 
03.08.13  Hiprøve, Frogn   
 

15.09.13  Hiprøve -bevegelig , Frogn 
15.10.13  Hiprøve bevegelig, Hordahiet Lindås 

Festmiddag I forbindelse med Terrierspesialen 
Julebord/jubileumsmiddag i desember. 
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Punkt 6 – Saker som ønskes fremlagt av 
medlemmer 

Forslag fra Anne Sollerud:  
 
Saker som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen i Norsk Terrier Klub 2013, jf. 
klubbens lover § 3-3.  
 
Forslag til lovendringer:  
 
Gjeldende: 
 
§ 3-2 Møte- og stemmerett 
 
Alle klubbens medlemmer som har betalt 
kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes 
og æresmedlemmer har møterett og stemmerett på 
generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person 
med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år 
har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i 
klubben. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett. 
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller 
ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være 
valgkomiteen i hende før generalforsamlingen. 
Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved 
innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene 
skal innsendes. 
 
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på 
saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må 
stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det 
kan justeres gjennom en debatt eller koordinering 
med andre innspill/forslag. 
 
På klubbens generalforsamling kan NKK møte med 
inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett. 
 
Forslag til ny § 3-2:  
 
§ 3-2 Møte- og stemmerett 
 
Alle klubbens medlemmer som har betalt 
kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes 
og æresmedlemmer har møterett og stemmerett på 
generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person 
med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år 
har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i 
klubben. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett. 
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller 
ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være 
valgkomiteen i hende senest 3 dager før 
generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være 
hemmelige, og ved innkallingen skal styret angi 
hvordan stemmesedlene skal innsendes. 
 
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på 
saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må 
stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det 

kan justeres gjennom en debatt eller koordinering 
med andre innspill/forslag. 
 
På klubbens generalforsamling kan NKK møte med 
inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett. 
 
Begrunnelse for forslaget: 
 
Det har vært praksis at forhåndsstemmer kunne 
leveres til valgkomiteen rett før generalforsamlingen 
ble satt. På grunn av at klubben nå har flere tusen 
medlemmer, har et  stort antallet forhåndsstemmer 
medført utsettelse av generalforsamlingen slik at 
generalforsamlingen ikke kunne settes til fastsatt tid.   
 
Hovedstyrets kommentar til forslaget: 
HS enig i forslag og begrunnelsen. 
 
Gjeldende:  

§ 9-1 Distriktsavdelinger 

Der NTKs styre anser at forholdene ligger til rette for 
at det vil tjene klubbens og rasenes beste, kan NTKs 
styre opprette distriktsavdelinger. 

Distriktsavdelingene forplikter seg til å følge NTKs 
lover, regler og retningslinjer. Distriktsavdelingene 
velger sine egne styrer som er ansvarlig overfor NTKs 
styre. 

Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens 
formål etter § 1-2. 

Forslag 1 til ny § 9-1: 

§ 9-1 Distriktsavdelinger   
 
Der NTKs styre anser at forholdene ligger til rette for 
at det vil tjene klubbens og rasenes beste, kan NTKs 
styre opprette distriktsavdelinger. 
 
Distriktsavdelingene forplikter seg til å følge NTKs 
lover, regler og retningslinjer. Distriktsavdelingene 
velger sine egne styrer som er ansvarlig overfor NTKs 
styre. 
 
Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens 
formål etter § 1-2. Dersom distriktsavdelingen stiller 
lag til konkurranser eller tilsvarende, skal laget bestå 
av raser som omfattes av klubben.   
 
Forslag 2 til ny § 9-1: 
 
§ 9-1 Distriktsavdelinger   
 
Der NTKs styre anser at forholdene ligger til rette for 
at det vil tjene klubbens og rasenes beste, kan NTKs 
styre opprette distriktsavdelinger. 
 
Distriktsavdelingene forplikter seg til å følge NTKs 
lover, regler og retningslinjer. Distriktsavdelingene 
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velger sine egne styrer som er ansvarlig overfor NTKs 
styre. 
 
Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens 
formål etter § 1-2. Dersom distriktsavdelingen stiller 
lag til konkurranser eller tilsvarende, skal laget bestå 
av minst 1 hund av rase som omfattes av klubben.   
 
Begrunnelse for forslagene: 

Når en distriktsavdeling i raseklubben Norsk Terrier 
Klub stiller lag til konkurranser bestående av raser 
som ikke omfattes av klubben, gir dette et signal om 
at våre egne raser ikke er egnet til aktiviteten. Det kan 
oppfattes negativt for klubbens raser.  
 
Det bør være en selvfølge at det er klubbens raser 
som representerer klubben utad i de ulike aktiviteter. 
Forslag 1 ble også fremmet til generalforsamlingen i 
2012, men ble ikke vedtatt. Det ble begrunnet med at 
en slik lovendring ville hindre klubbens medlemmer å 
stille agilitylag da det ikke var tilstrekkelig antall 
terriere som ønsket å delta i slike konkurranser.  
Jeg fremmer forslaget på nytt da jeg mener at Norsk 
Terrier Klub, som er en raseklubb, skal stille lag med 
klubbens egne raser, men fremmer også et alternativt 
forslag som oppfyller de reservasjoner som framkom 
på generalforsamlingen i 2012.   
 
Skiptvet, 13. januar 2013 Anne Sollerud (sign.)  

Hovedstyrets kommentar til forslaget: 
HS er innforstått med problemstillingen i forbindelse 
med å stille lag, men vi som raseklubb er vi forpliktet 
til å jobbe for Terrierrasene og vi støtter derfor 
forslaget. 

Forslag til lovendringer fra Barbro Skålvik: 
 
Generalforsamlingen Norsk Terrier klub 2013 
 
Jeg ønsker å fremme forslag til lovendring for bedre 
deltagelse og påvirkning fra Norsk Terrier Klubs 
medlemmer i hele landet! Jeg bor selv 15 mil utenfor 
Oslo, og har store problemer med å delta på 
generalforsamlingen i klubben. Har fått forståelse for 
at det er flere som kunne tenke seg å være med på 
generalforsamlingen i klubben for å være med å 
arbeide for felles beste til terriere. Jeg har derfor sett 
på muligheter for hvordan klubbens medlemmer skal 
kunne delta på generalforsamlingen, eventuelt kunne 
stemme via andre medlemmer. Ber om at 
endringsforslagene legges frem på 
generalforsamlingen i år, 2013. 
 
Kapittel 3 Organisasjon  
Dagens tekst: 
§ 3-1 Høyeste myndighet  
Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen 
og avholdes hvert år innen 1. mai.  
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med 
alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak 
av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om 

oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall). I 
tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Blanke 
stemmer er gyldige stemmer.  
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv 
angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig 
avstemning.  
 
 
Forslag til endring av teksten: 
§ 3-1 Høyeste myndighet  
Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen 
og avholdes hvert år innen 15.juni og legges til 
Terrierklubbens utstilling i juni (helg). 
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med 
alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak 
av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om 
oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall). I 
tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Blanke 
stemmer er gyldige stemmer.  
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv 
angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig 
avstemning.  
 
Begrunnelse: Terrierklubben er en landsdekkende 
klubb som omfatter mange under grupper og raser, og 
for at flest mulig medlemmer skal få muligheter til å 
delta både på generalforsamling og utstillingen som 
holdes i begynnelsen av juni hvert år legges 
generalforsamlingen til samme helg. 
 
Forslag til lovendring: 
Dagens tekst: 
§ 3-2 Møte- og stemmerett  
Alle klubbens medlemmer som har betalt 
kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes 
og æresmedlemmer har møterett og stemmerett på 
generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person 
med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år 
har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i 
klubben. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett.  
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller 
ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være 
valgkomiteen i hende før generalforsamlingen. 
Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved 
innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene 
skal innsendes.  
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på 
saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må 
stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det 
kan justeres gjennom en debatt eller koordinering 
med andre innspill/forslag.  
På klubbens generalforsamling kan NKK møte med 
inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett. 
 
Forslag til endring av teksten: 
§ 3-2 Møte- og stemmerett  
Alle klubbens medlemmer som har betalt 
kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes 
og æresmedlemmer har møterett og stemmerett på 
generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person 
med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år 
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har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i 
klubben. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett. 
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte 
eller ved forhåndsstemme ved valg. Medlemmer 
som ikke personlig deltar på generalforsamlingen 
kan ved valg utøve sin stemmerett ved å sende 
inn stemmesedler til styret og ved innkallingen 
skal styret angi hvordan stemmesedlene skal 
innsendes. Forhåndsstemmer skal innsendes i 
dobbelt konvolutt, hvor den ytterste konvolutten 
er påført vedkommendes navn. Forhåndsstemmer 
skal være hemmelige. Styret kontrollerer 
stemmeberettiget og overlater forhåndsstemmen 
uåpnet til tellekorpset. Forhåndsstemmer skal 
være valgkomiteen i hende før 
generalforsamlingen.  

Ved stemming i andre saker kan det ikke brukes 
forhåndsstemmer da dette vil medføre at et 
fremmet forslag må stemmes over kun slik det er 
fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en 
debatt eller koordinering med andre 
innspill/forslag. Medlem må for å utøve sin 
stemmerett i slike saker sende fullmakt til et 
bestemt navngitt møtende medlem. Fullmakten 
skal gi oversikt over om den gjelder alle saker 
eller kun enkelt saker på generalforsamling. 
Fullmakten godkjennes av styret eller 
stemmekorpset før generalforsamlingens 
oppstart. 

På klubbens generalforsamling kan NKK møte med 
inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett.  

Begrunnelse: Terrierklubben er en landsdekkende 
klubb som omfatter mange under grupper og raser, og 
for at flest mulig medlemmer skal få muligheter til å 
delta med påvirkning av klubbens arbeid for de 
forskjellige terrierrasene på generalforsamling bør det 
gis muligheter til å stemme gjennom fullmakt til et 
bestemt navngitt medlem. Fullmakten skal gi oversikt 
over om den gjelder alle saker eller kun enkelt saker 
på generalforsamling. Fullmakten godkjennes av 
styret eller stemmekorpset før generalforsamlingens 
oppstart. 

Norsk Terrier Klubs styre har følgende 
kommentarer til forslagene:  

Til endringene i § 3-1 Høyeste myndighet  

I følge klubbens lover har klubben ‘verneting’ i Oslo. 
‘Verneting’ er et rettslig begrep, som bestemmer 
hvilken rettskrets en sak hører under i første instans, 
det vil si i hvilken rettskrets en sivil rettssak kan eller 

skal reises. Med dette følger at Norsk Terrier Klubs 
hovedsete er i Oslo og at generalforsamlingen bør 
legges der. Gjennom klubbens distriktsavdelinger kan 
medlemmene som bor i andre landsdeler, være med å 
påvirke klubbens drift gjennom distriktsavdelingenes 
tillitsvalgte.   

Regnskapsåret i Norsk Terrier Klub følger 
kalenderåret. Ideelt burde generalforsamlingen ha 
vært avholdt tidlig i året fordi budsjettet vedtas for hele 
året på generalforsamlingen. Ved dagens praksis har 
derfor kasserer ikke et budsjett å arbeide etter i årets 
fire første måneder. På grunn av valgene i 
avdelingene og rasegruppene, og kravet til 
bekjentgjøring av generalforsamlingen, har det vært 
vanskelig å avholde generalforsamlingen tidligere. 
Skal den derimot utsettes ytterligere og legges til 
Terrierspesialen, som kan avholdes både vår, 
sommer og høst, vil dette skape problemer for det nye 
styret som står ansvarlig både for regnskapet og for 
de planlagte aktiviteter som også vedtas på 
generalforsamlingen.   

 

Til endringene i § 3-2 Møte og stemmerett, nytt 
2.avsnitt: 
Norsk Terrier Klubs lover er basert på lovmalen til 
Norsk Kennel Klub. Forslaget om detaljert behandling 
av forhåndsstemmene er følger ikke av lovmalen. 
Hvordan stemmesedlene skal innsendes, er angitt 
under pkt. 9 – Valg. Styret anser at det ikke er 
nødvendig å ha dette med i lovteksten. For øvrig er 
det å merke seg at medlemmets navn ikke skal 
skrives på konvolutten med stemmesedler, men 
vedlegges på eget ark. Dersom medlemmets navn 
står påført konvolutten med stemmesedler, vil valget 
ikke være hemmelig.  

Til endringene i § 3-2 Møte og stemmerett, nytt 
3.avsnitt: 

Norsk Kennel Klubs lovmal åpner for at klubben 
dersom den ønsker det, kan gi medlemmer mulighet 
til å la seg representere i generalforsamlingen ved 
fullmakt. Dette må fremgå av lovene. I så fall må det i 
lovene angis et (lavt) maksimalt antall (tak) på 
fullmakter per fremmøtt medlem. Norsk Kennel Klubs 
anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et 
fåtall av medlemmene kan representere et flertall på 
møtet.   

Norsk Terrier Klubs styre ønsker at 
generalforsamlingen vurderer en slik endring i lovene, 
men da med tekst i samsvar med Norsk Kennel Klubs 
lovmal, se punkt 7 – Saker som fremlegges av styret. 
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Lovene bør ikke angi omfanget av fullmakten. Dersom 
fullmakten begrenses til å omfatte enkelte punkter på 
dagsorden, vil den være svært vanskelig å 
administrere.      

Forslag til Norsk Terrier Klubs generalforsamling. 
Fra: Espen Thygesen, Torbjørn Stormoen, Øystein 
Aalbu 

Refusjon til Rasegruppene. 

Forslag; Rasegruppene får kr 150,- per medlem inntil 
100 medlemmer. For medlemmer utover de første 
100  får rasegruppene kr 30,- per medlem. 

Begrunnelse; Ved generalforsamlingen i 2012 ble 
refusjonsbeløpet satt til  kr 30,- per medlem i 
rasegruppene, og den egne medlemsavgiften for 
rasegrupper, kr 120,- per medlem, falt bort. Dette 
innebærer en dramatisk reduksjon i rasegruppenes 
inntekter.  For de mindre rasegruppene, som ikke har 
har en stor medlemsmasse de kan få 
aktivitetsinntekter fra, betyr dette at man ikke får driftet 
rasegruppene. Forslaget innebærer en gradert 
refusjon, som tilgodeser alle rasegrupper, men vil 
kunne bety at de mindre rasegruppene også får gitt et 
tilbud til sine medlemmer. 

 

Norsk Terrier Klubs styre har følgende 
kommentarer til forslagene:  
Vi ser at dette vedtaket har ført til økonomiske 
utfordringer for noen av Rasegruppene. Men vi synes 
ikke at å gi rasegruppene 150,- per medlem inntil 100 
medlemmer og medlemmer utover de første 100 kr 
30,- per medlem er løsningen. Om en vedtar dette 
forslaget vil det si at de raser som har 
Raserepresentant er med på å sponse de som har 
Rasegruppene. Dette vil også gi hovedklubben en stor 
ekstrautgift som på sikt vil føre til at  en ikke har 
mulighet til å gjennomføre kostbare aktiviteter som 
f.eks dommerkonferanser og samlinger for 
Raserepresentanter, Distriktsavdelinger og 
Rasegrupper.  
Dette forslaget hadde inneværende år kostet  
ca. 160 000. 

Norsk Terrier Klubs styre har et annet forlag for å 
bedre Rasegruppenes økonomi, se punkt 7 – Saker 
som fremlegges av styret. 

Punkt 7 – Saker som fremlegges av hovedstyret 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser  

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde 

Punktet: Klubben omfatter rasene 

Forslag om å ta inn nye raser i Norsk Terrier Klub, 
disse rasene er: 
Japansk Terrier 
Toy fox terrier  
Tenterfield terrier 

Begrunnelse for forslaget: 
Norsk Kennel Klub har bedt NTK om å ta dette opp på 
GF.  

Forslag til ny § 3-2 Møte og stemmerett:  

§ 3-2 Møte- og stemmerett 

Alle klubbens medlemmer som har betalt 
kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes 
og æresmedlemmer har møterett og stemmerett på 
generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person 
med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år 
har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i 
klubben. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett.  

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved 
forhåndsstemme eller ved fullmakt. Forhåndsstemmer 
skal være valgkomiteen i hende før 
generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være 
hemmelige, og ved innkallingen skal styret angi 
hvordan stemmesedlene skal innsendes.  

Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på 
saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må 
stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det 
kan justeres gjennom en debatt eller koordinering 
med andre innspill/forslag. 

Hvert fremmøtt medlem kan møte med maksimalt 2 
fullmakter.   

På klubbens generalforsamling kan NKK møte med 
inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett. 

Kapittel 8 Rasegrupper 
Gjeldende: 

§ 8-13 Diverse bestemmelser for rasegruppene 
− Arrangementer som er underlagt NKKs godkjenning 
skal avvikles i NTKs styrets regi.  
− Rasegruppene kan ikke utover egne midler forplikte 
rasegruppene økonomisk. 
− Disiplinærsaker skal behandles av NTKs styre. 
− NTKs styre kan, dersom rasegruppenes styrer 
bryter med klubbens lover, regler eller retningslinjer, 
avsette styrene og innkalle til ekstraordinære 
årsmøter.  
− Hedersbevisninger kan utdeles av rasegruppenes 
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styrer til personer som har gjort et fortjenestefullt 
arbeid.  
− NTKs generalforsamling bestemmer hvert år 
størrelsen på den del av medlemskontingenten 
som refunderes rasegruppene i henhold til det 
registrerte medlemstall per 31.12.  
− Rasegruppene representerer NTK i rasespørsmål, 
uten å binde NTK økonomisk.  
− Det inngås samarbeidsavtale mellom den enkelte 
rasegruppe og NTKs styre. Retningslinjer for den 
øvrige virksomheten utarbeides av rasegruppene i 
samarbeid med NTKs styre. NTKs styre kan oppløse 
rasegrupper dersom de ikke fungerer til sin hensikt. 
Ved opphør tilfaller eventuelle midler NTK. 

Forslag til nytt strekpunkt nr. 6 i  § 8-13: 
- NTKs generalforsamling fastsetter hvert år 
størrelsen på medlemskontingenten til rasegruppene, 
som blir utbetalt direkte fra Norsk Kennel Klub. NTKs 
generalforsamling bestemmer hvert år størrelsen på 
den del av den ordinære medlemskontingenten som 
refunderes rasegruppene i henhold til det registrerte 
medlemstall per 31.12. 

Begrunnelse for forslaget: 

Dette vil bedre rasegruppenes økonomi uten at alle 
NTKs medlemmer er med på å sponse 
Rasegruppenemedlemmene. 

Vi vil beholde dagens ordning med at alle som eier en 
rase som har egen rasegruppe automatisk er medlem 
i denne gruppen. Dermed vil rasegruppene fortsatt ha 
ett høyt medlemstall og få egen kontingent fra disse. 

Forslag til kontingent for rasegrupper, se Punkt 8. 

Gjeldene:  
§ 8-9 Vedtak og representasjon 

Rasegruppens styre er beslutningsdyktig når mer en 
halvparten av styremedlemmer er til stede. 

Styret sammenkalles når rasegruppens leder 
bestemmer eller når ett av rasegruppens 
styremedlemmer krever det. Det skal føre protokoll 
over styremøtene, og de skal være tilgjengelig for 
rasegruppens medlemmer, NTK og NKK.  

Forslag til ny § 8-9 Vedtak og representasjon 

Rasegruppens styre er beslutningsdyktig når 
leder eller nestleder og minst 3 andre 
styremedlemmer er til stede. 

Styret sammenkalles når rasegruppens leder 
bestemmer eller når ett av rasegruppens 

styremedlemmer krever det. Det skal føre protokoll 
over styremøtene, og de skal være tilgjengelig for 
rasegruppens medlemmer, NTK og NKK.  

Begrunnelse for forslaget:  
Vi ser det som uheldig at ett styre kan drives uten 
leder eller nestleder og i ytterste konsekvens kan en 
Rasegruppe drives uten leder eller nestleder. Vi synes 
at i en situasjon der både leder og nestleder går ut av 
styret i sin periode er det bedre å kalle inn til nyvalg 
enn å drive videre uten noen formell ledelse. 

Kapittel 9 Distriktsavdelinger 

Gjeldene:  
§ 9-9 Vedtak og representasjon 

Distriktsavdelingens styre er beslutningsdyktig når 
mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. 

Styret sammenkalles når distriktsavdelingens leder 
bestemmer eller når ett av distriktsavdelingens 
styremedlemmer krever det. Det skal føre protokoll 
over styremøtene, og de skal være tilgjengelig for 
distriktsavdelingens medlemmer, NTK og NKK.  

Forslag til ny 
Distriktsavdelingens styre er beslutningsdyktig 
når leder eller nestleder og minst 3 andre 
styremedlemmer er til stede. 

Begrunnelse for forslaget: 
Samme begrunnelse som for Rasegrupper 

Punkt 8 - Fastsetting av kontingent og 
refusjonsbeløp til rasegruppene 
 
Det foreslås å øke kontingenten med kr. 20.- 
Hovedårsaken til at vi foreslår dette er at kontingenten 
har vært uendret I mange år og at portoen har økt og 
nå skal den øke ytterligere.  

Kontingent for medlemmene i  Rasegruppene 
foeslås til kr. 100,- 

Refusjonsbeløp til Rasegrupper foreslås uendret. 
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Punkt 9 – Valg 

Norsk Terrier Klubs styre har i 2012 bestått av følgende: 

Leder:    Annlaug Gjerde    ikke på valg 
Nestleder:  Bård Jensen    på valg - ønsker ikke gjenvalg 
Styremedlem:  Marit Thornes    ikke på valg 
Styremedlem:  Petter Kaalstad    ikke på valg  
Styremedlem:  Stian Simonsen   på valg – ønsker ikke gjenvalg 
Styremedlem:  Annette Skadsdammen   på valg – ønsker ikke gjenvalg 
Styremedlem/varamedlem: Marius Kjos   på valg 
 
Revisor:  Tone Lande, Solør Regnskap AS  på valg – ønsker ikke gjenvalg 
Vararevisor:  Åsta Sørensen    på valg  

Valgkomiteen: Guri Hafsten Aalerud   på valg – kan ikke gjenvelges 
   Anne Sollerud    ikke på valg 
   Heidi Hagen    ikke på valg  

Det har kommet inn følgende forslag på valg av tillitsmenn: 

Kandidater Forslått av Til følgende verv 
Marius Kjos Betty og Bjørn Kristiansen Nestleder/styremedlem 
Petter Kaalstad Line Sandli, Anne Marie Ingebretsen Nestleder 
Maritha Jensen Valgkomiteen Styremedlem 
Marte O. Hermanrud Valgkomiteen Styremedlem 
Marit Kasbohm Betty og Bjørn Kristiansen Styremedlem/varamedlem 
Ellen Panadi Torvik Valgkomiteen Styremedlem 
Anne Johnsen  Valgkomiteen Varamedlem 
Trond Storsveen Valgkomiteen Valgkomitemedlem  
Eirik Kahrs Valgkomiteen Varamedlem valgkomiteen 
Åsta Sørensen Valgkomiteen Revisor  
Inger Kristiansen Valgkomiteen Vararevisor 
 

Innstilling fra valgkomiteen: 

Nestleder:   Marius Kjos    2 år 
Styremedlem:   Maritha Jensen    2 år  
Styremedlem:   Ellen Panadi Torvik   2 år 
Styremedlem:   Marte Otrebski Hermanrud   2 år 
Varamedlem:   Anne Johnsen    1 år 
 
Revisor:   Åsta Sørensen    2 år 
Vararevisor:   Inger Kristiansen   2 år 
 

Valgkomitemedlem:  Trond Storsveen   3 år 
Varamedlem valgkomiteen:  Eirik Kahrs    1 år 

Presentasjon av kandidater til Norsk Terrier Klubs styre 2013 (oppført alfabetisk) 

Kandidatene presenteres med 
1. Navn, adresse, telefon. 
2. Alder. 
3. Hunderase. Hvor lenge har du hatt terrier. 
4. Tidligere verv i NTK eller andre hundeklubber. 
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5. Interesser knyttet til hund.  
 
 
1. Marte Otrebski Hermanrud, Soplimroa 102, 2849 Kapp, tlf. 41928360. 
2. 25 år. 
3. Airedale terrier i 13 år. 
4. To år som styremedlem i rasegruppen for Airedale terrier. Sitter nå andre året som nestleder i rasegruppen. 

Skrevet resultater for Norsk Terrier Klub i 2012.  
5. Utdannet og fungert som instruktør ved Nordenstam Hundeskole, hundefrisering med hovedvekt på trimming 

(langvarig opphold på Airedale terrier kennel i USA). Har tanker om fremtidig oppdrett og er relativt aktiv på 
utstillingsfronten.  

 
1. Maritha Jensen, Lystadvegen 1, 2216 Roverud, tlf. 99642012.    
2. 38 år. 
3. Staffordshire bull terrier siden 2001 (har 10 stk i sofaen), hatt egen hund i 28 år.  
4. Sitter i styret i rasegruppa for Staffordshire bull terrier på 3.året. 
5. Er interessert i genetikk, avl og adferd hos hund. 
 
1. Anne Johnsen, Ånnerødveien 154, 3739 Skien, tlf. 91868988/35597636 
2. 59 år. 
3. Norfolk terrier, har vært eier av rasen i 29 år og oppdretter siden 1985. 
4. Raserepresentant for Norfolk terrier fra 2008 til 2012. Leder av NKK avd. Telemark i noen år på 90-tallet.  
5. Oppdrett og utstilling – samt gleden det gir å være hundeeier. 
 
1. Eirik Kahrs, Bekkelagsterrassen 19 B, 1177 Oslo, tlf. 22289837. 
2. 43 år. 
3. Manchester terrier i 17 år, Engelsk toy terrier i 8 år. Tidligere Shetland sheepdog og Grand Danois i 28 år.  
4. Har vært leder og hovedstyremedlem i Norsk Terrier Klub og er leder av NTK avdeling Oslo/Akershus.   
5. Oppdrett, utstilling og rallylydiget.  
 
1. Marit Helene Kasbohm, Frysjaveien 1, 0883 Oslo, tlf. 93422497. 
2. 43 år.  
3. Ruhåret fox terrier. Fikk den første i 2002. Ny valp nå i 2012. Har vokst opp med Airedale terrier, var 13 år da 

familien fikk den første hunden i familien, en tispe, etter det har familien hatt 3 hannhunder. 
4. Har sittet i styret til NTK avd. Oslo/Akershus siden oppstart i 2004 frem til 2011, som styremedlem, sekretær, 

nestleder og siste året som leder. 
5. Utstilling, pelstell, lydighet. Ellers opptatt av alle typer aktiviteter hvor det er et godt samspill mellom hund og 

eier. Liker å ha en aktiv hund som kan være med på det meste, i skogen, på fjellet, ved sjøen og i 
hverdagssituasjoner. 

 
1. Marius Kjos, Haneborgveien 49, 1470 Lørenskog, tlf. 91519862. 
2. 48 år. 
3. Lakeland terrier, Skotsk terrier og Fransk bulldog. Har hatt terrier i 3 år nå, men vokste opp med Airedale terrier 

og Lakeland terrier. 
4. Har sittet som hovedstyremedlem det siste året i Norsk Terrier Klub, raserepresentant for Lakeland terrier. 
5. Hovedinteresse med hund er oppdrett og utstilling. 
 
1. Petter Kaalstad, Stokkaveien 157, 4313 Sandnes, tlf. 91198081  
2. 56 år.                 
3. I barne- og ungdomsårene var det både blandingshund, Rottweiler og Golden retriever i familien. Deretter 

Schäferhund i en del år. Har hatt Cairn terrier siden 2007. Har seks hunder hjemme, to hanner og fire tisper. 
Har egen kennel og driver oppdrett. 

4. Har sittet som styremedlem/nestleder i rasegruppen for Cairn terrier. Er hovedstyremedlem i Norsk Terrier 
Klub. 

5. Er interessert i det meste som omhandler hund. Ekstra opptatt av oppdrett av sunne og friske hunder, både 
fysisk og mentalt. Driver aktivt med utstilling. 

 
1. Trond Storsveen, Olaf Schous vei 20, 0572 Oslo, tlf. 99359007. 
2. 47 år.  
3. Har hatt Skye terrier i 9 år, har hatt hund i 38 år av rasene Puddel, Shetland sheepdog, Golden retriever, 

Basset hound og Skye terrier. 
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4. Har sittet i hovedstyret, sitter i diverse komiteer i Norsk Terrier Klub og er raserepresentant for Skye terrier. Har 
hatt verv/vært leder i Norsk Bassetklubb og Norsk Puddelklubb og har sittet i Utdannelseskomiteen for 
ringpersonell i Norsk Kennel Klub.   

5. Utstillinger, oppdrett, rasehistorikk, dømming, tur, lek og moro.    
  
1. Ellen Panadi Torvik, Steinliveien 12B, 1185 Oslo, tlf 95961335. 
2. 32 år. 
3. Border terrier siden 2009. 
4. Ingen verv i hundeklubber tidligere. 
5. Bruker Border terrieren til utstilling, agility og blodspor.  
 
 
 
Stemmeseddel 

 

 

Stemmeseddel Valg av nestleder for 2 år: 

Ø Marius Kjos 
Ø Petter Kaalstad 

(stryk minst 1 av navnene) 

 

 

Stemmeseddel: Valg av 3 styremedlemmer for 2 år: 

Ø Marte Otrebski Hermanrud 
Ø Maritha Jensen 
Ø Marit Kasbohm 
Ø Marius Kjos 
Ø Ellen Panadi Torvik 

(stryk minst 2 av navnene) 

 

 

Stemmeseddel: Valg av 1 varamedlem for 1 år: 

Ø Anne Johnsen 
Ø Marit Kasbohm 

 (stryk minst 1 av navnene) 

 

 

Stemmeseddel: Valg av revisor for 2 år 

Ø Åsta Sørensen 
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Stemmeseddel: Valg av vararevisor for 2 år 

Ø Inger Kristiansen  

 

 

 

Stemmeseddel: Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 3 år: 

Ø Trond Storsveen  

  

 

Stemmeseddel: Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år: 

Ø Eirik Kahrs 

 

 

 

Stemmeseddel: Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år: 

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte: 

Ø Valget skal skje skriftlig. 
Ø Du må benytte ovennevnte stemmesedler eller kopier av disse stemmesedlene da stemmesedlene skal være 

like. 
Ø Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte kandidaters 

navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker dem som du ikke ønsker valgt.  
Ø Stemmesedlene klippes fra hverandre og legges i en konvolutt merket ”STEMMESEDLER” som lukkes, 
Ø som igjen legges i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt navn og din adresse. 
Ø Forhåndsstemmene må være valgkomiteen i hende senest dagen før generalforsamlingen og sendes 

til/leveres til: 
 
NTKs valgkomité 
v/leder Guri Hafsten Aalerud 
Leangjordet 40 

1394 NESBRU 
 

Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet ditt ikke 
er vedlagt eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene forkastet. 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig 

Guri Hafsten Aalerud   Anne Sollerud     Heidi Hagen 

Leder     2.års medlem      1.års medlem 

 


