
 REFERAT 

STYREMØTE DATO: 17.03.2020

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER

Referent:  Maria Huseby

Godkjenne referat fra sist møte: 26.01.2020 er godkjent

Tilstede : Monica Berg, Igor Uthuslien, Rebecca Aversano , Ingunn Lia Pedersen og Maria Huseby.

Referat fra møte 

Sak 1 -03/20 Avlskriterier. Det er kommet forslag om å legge inn endring slik at hunder som har 1 
premie fra hi eller spor kun trenger 1 ex fra utstilling. Endringen er enstemmig vedtatt.

Sak 2 -03/20  VMJ redaktør Rebecca har bestemt  seg for å slutte som redaktør etter denne 
utgivelsen av VMJ.  Styret bestemmer at vi må utnytte sidene i terrier bladet bedre  for å nå frem til 
medlemmene og vurdere å gå ned til 1 utgivelse av VMJ . Rebecca foreslår at vi får en mal på bladet 
for å lette arbeidet for en redaktør, i nåværende form. Rebecca og Igor ser på løsinger til neste 
styremøte. 

Sak 3-03/20 Monica B informerer om et informativt og fint møte med HS, de oppfatter som et godt 
samarbeidsmiljø. 

Sak 4-03/20 Trimmmeguide,  spørsmål fra andre terrierraser/arrangører om en trimmeguide de kan 
bruke på kurs osv. Maria har kontaktet Sanna Rosell og i vi kan bruke trimeguiden som hun har laget 
for den engelske jrt klubbens årbok. Maria oversetter til norsk.

Sak 5-03/20 eventuellt .  Avlskriterier  og covid19 Vi står nå opp i en situasjon  pga covid19 hvor et av 
våre avls kriterier ikke er mulig å oppfylle , dvs 2 exellent på utstilling. Vi har diskutert muligheten for 
å holde avlsmønstring osv, men pga aktivitets nekt er dette ikke en muligheten. For å unngå at noen 
av våre rasegruppe medlemmer med link blir stående i en vanskelig situasjon pga dette og ev måtte 
fjerne link i 2 år pga denne situasjonen vil vi midlertidig oppheve utstillingskravet så lenge dette 
pågår med en overgang på 6 uker etter at normal aktivitet er gjennopprettet. Om vi ikke gjør dette 
risikerer vi at det i denne perioden vil bli svært liten tillgang på valper fra oppdrettere i RG som 
helsetester og under vanlige omstendingheter stiller ut hundene sine. Enstemmig vedtatt.  Saken er 
sendt videre til HS.



Sak 6-03/20 Trimmekurs . Sanna Rosell kommer til Norge å holder trimmekurs på vestlandet på tidlig 
høst. Maria tar seg av all organisering rundt dette. 

Saker til oppfølging fra tidligere.

Sak 1-01/20  info om ras, denne posten går ut da Inger-lise ikke er tilstede. 

Sak 2-01/20 info om reisegodtgjørelse går ut da Karianne ikke er til stede. 

Sak 3-01/20 status revidering ny med jack . Maria jobber fortsatt med saken. 

Sak 4-01/20 Årets terrier , Rebecca har langet en ny modell for utregning, enstemming vedtatt.

Sak 5-01/20 Status vi med Jack  2020 1 utgave, Rebecca planlegger å ha det klart til 1 april for tiden 
64 sider.

Sak 6-01/20 Status oppdretter seminar. Anne Buvik blir dommer og foredrags holder. 

Sak 11-01/20 nkk kjøphund. Monica B informerer om at de har diskutert det med HS og andre 
terrierraser og mange var ikke klar over at denne funksjonen, her er det forbedrings potensiale for at 
oppdrettere ikke skal kunne krysse av for at de oppfyller kravene for rasegruppen  når de faktisk ikke 
gjør det. 


