Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 15.6 kl.18.00 i Oslo
Tilstede: Tua Stiernudde, Annlaug Gjerde, Anne Kari Dahle, Marit Kasbohm, Tone
Sæther (på deler av møtet)
Forfall: Torill Dugstad, Trude Granhus, Marit Mørk,
Sak 25/21 Gjennomgang av referat fra forrige møte - godkjent via mail
Oppfølging av tidligere saker
Sak 8/21 Behandlet på mail: vi må utsette Generalforsamlingen nok en gang pga.
covid-19. Det er fortsatt høyt smittepress og strenge smittevernforskrifter i Oslo.
Ny dato blir 15.08.21. Vi håper da at smittesituasjonen er vesentlig bedre slik at det
lar seg gjennomføre.
Sted for generalforsamlingen er Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, 0581 Oslo
Sak 20/21 Sak fra rasegruppen for Staffordshire bull terrier - endring i importregler
for SBT.
Nytt ved import av Staffordshire bull terrier! Gjelder for import fra og med 1.juli 2021.
Det skal nå kun tas blodprøve av hunden i Norge etter ankomst, (altså ikke lenger
blodprøver i fødelandet før import).
Prøven skal sendes til Laboratorium for Medisinsk genetikk ved Veterinærhøyskolen,
NMBU. ID-merking skal kontrolleres, og Skjema 2 skal fylles ut og sendes inn
sammen med prøven.
I en overgangsperiode frem til 1.september aksepteres både prøver tatt i hjemlandet
før import og prøver tatt i Norge etter ankomst.
Hovedstyret og styret i rasegruppen informerer om dette på hjemmesiden, Facebook
og i Terrierbladet. NKK oppdaterer informasjonen på sine hjemmesider.
Sak 23/21 Elverumsutstillingen- info og planlegging – vi gikk gjennom hva som må
tas med til Elverum og hva som må skaffes.
Sak 24/21 Terrierbladet 2-21 gikk gjennom siste korrektur.
Sak 26/21 Terrierspesialen og andre aktiviteter til høsten – vi diskuterte dette men
må ta det opp igjen etter ferien når vi ser hvordan koronasituasjonen utvikler seg.
Sak 27/21 Rasegruppe der leder har trukket seg med øyeblikkelig virkning. Vi tar
kontakt med de som er igjen i styret og diskuterer situasjonen frem til årsmøtet.

Sak 28/21 Innkommet post
- Fra NKK Sak unntatt offentlighet.
- Fra DUK- søknad om dommerelevstatus. Vi henvender oss til rasen dette gjelder og
ber de uttale seg og så sender vi svar til DUK.

- Protokoll fra møte i NKKs Jakthundkomité den 30.mars 2021 de har gjort følgende
vedtak:
Sak 12/21 Overføring av forvaltningsansvar for Anleggsprøve for tysk jaktterrier.
Som følge av at rasen tysk jaktterrier har gått ut av Norsk Terrier Klub (NTK) og blitt godkjent
som egen raseklubb, anser NTK at forvaltningen av regelverket for anleggsprøve for tysk
jaktterrier bør overføres til den nye raseklubben.
Vedtak: NKKs jakthundkomite vedtar å overføre forvaltningsansvaret for anleggsprøve for
tysk jaktterrier fra Norsk Terrier Klub til Tysk Jaktterrier Klubb.
Sak 19/21 I etterkant av vedtak i NJK-sak 6/21 har både NDF og TJTK sendt reaksjon

på vedtaket, samt at det ble tatt opp i møtet NKK hadde med representanter fra
NDF/NTK/TJTK som ble avholdt 4. mars.
Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at de gir raseklubbene/forbund (Norsk Terrier
Klubb, Norske Dachshundklubbers Forbund og Tysk Jaktterrier Klubb) tillatelse til å
starte forsøk på ny metode for å kunne gjennomføre hiprøver innenfor gjeldende
lov- og regelverk.
Alle klubber skal være orientere og involvert i arbeidet i sin helhet.
Forsøksordningen skal dokumenteres og ajourføres på en hensiktsmessig måte, så
det danner grunnlag for fremtidig vedtak av nye jaktprøveregler for hiprøver.
De tre raseklubber/forbund sender NKK (NJK) en utførlig beskrivelse på hvordan
forsøket skal utføres, samt varighet på forsøksordningen.
Klubbene oppfordres til dialog med NJFF i denne saken.
- Henvendelse fra Norske Dachshundklubbers Forbund – samarbeid om nytt
regelverk for hiprøver.
Vi er positive til å samarbeide.
Tysk jaktterrier klubb har hatt utprøving av mekanisk rev i en periode. NTK har
fortsatt hi og vi vil også starte utprøving der (jmf. – vedtak fra møte i NKKs
Jakthundkomité den 30.mars - NKKs Jakthundkomité vedtok at de gir
raseklubbene/forbund (Norsk Terrier Klubb, Norske Dachshundklubbers Forbund og Tysk
Jaktterrier Klubb) tillatelse til å starte forsøk på ny metode for å kunne gjennomføre hiprøver
innenfor gjeldende lov- og regelverk.)

-Fra medlem sak unntatt offentlighet
- Henvendelse fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Jakt- og Fiskesenteret
(JFS) ønsker å invitere Norsk Kennelklub (NKK), Norsk Terrierklub (NTK) og Norske
Dachshundklubbers forbund (NDF) til en samling for å se på alternative
treningsmetoder for trening av hihunder.
Vårt formål er å utvikle en treningsmetode for skolering/trening av jakthunder som
skal fungere som hihunder. Vi ser det som svært viktig at vi får sett hvordan atferden
er, før vi skal ta dem med ut på jakt i et naturlig hi. Det er selvfølgelig ønskelig at
treningsmetoden kan erstatte den treningsformen vi hadde med levende rev tidligere.
NJFF har hatt noen samtaler med Danmarks Jegerforbund om hvordan de løste
treningen etter at de fikk sitt forbud mot pelsdyr for noen år siden. Ut fra deres råd
har NJFF kjøpt inn en mekanisk rev fra Danmark av typen Everfox som kan brukes i
kunsthiet vårt på Jakt- og Fiskesenteret.

NTK deltar på dette.

Sak 29/21 Eventuelt
Ingen saker

