
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 21.1 kl.20.30 på teams 
 
Tilstede: Toril Dugstad, Tone Sæther, Annlaug Gjerde, Anne Kari Dahle, Marit Mørk 
 
Forfall: Tua Stiernudde, Trude Granhus, Marit Kasbohm 
 
Sak 1/21 Gjennomgang av referat fra forrige møte – godkjent 

 

Sak 2/21 NKKs utsatte representantskapsmøte for 2020 

Samme saker som tidligere utsendt og behandlet. 

Behandlet tidligere på mail: Angående grunnkontingent del 2 har vi sammen med 

andre raseklubber og NKK regioner sendt brev til NKK og krever at NKKs hovedstyre 

endrer vedtaket vedrørende grunnkontingent «del to». 

 

Sak 3/21 sak unntatt offentlighet. 

 
Oppfølging av tidligere saker 
 
Sak 65/20 Samarbeid med NDF – Fagkomite hi gis mandat for å jobbe frem forslag til 
alternativ til kunsthiprøver/treninger. 
Mandat for arbeidet med å gjenreise muligheten for organisert trening av 
hihunder 
 
Med Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og 
dyrepark (viltforskriften) som trådte i kraft 1.4.2020 ble all trening med levende dyr 
ble forbudt, jf. § 4-2. Hunder blir fortsatt brukt på hijakt og det er dermed fortsatt 
behov for å trene hundene før denne jakten. Siden trening med levende rev ikke 
lenger er lov så ser vi at det er behov for å se på alternative treningsmåter. 
 
Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) og Norsk Terrier Klub (NTK) ønsker at 
fagkomite hi påtar seg en sentral rolle i reetablering av treningsmuligheter for 
hihunder.  
 
Vi ber Fagkomite hi om å 
- dokumentere behovet for fortsatt hijakt 
- bistå NTK og NDF sine himiljøer i utvikling og utprøving av alternative 
treningsformer i stedet for bruk av levende dyr 
- utvikle forslag til alternative prøveformer 
- lage forslag til reglement for hiprøver som samsvarer med treningsformene 
 
Dette er en stor oppgave og fagkomiteen må selvfølgelig benytte seg av flere 
resurspersoner i arbeidet, men vi ønsker at de har hovedansvaret for fremdriften og 
gjennomføringen. Vi forutsetter også at komiteen har tett samarbeid med klubbene, 
og at vi blir orientert underveis siden det er vi som er ansvarlige for prøveformen og 
som skal sende regelverket til godkjenning. 
 
Sak 4/21 innkommet post  

fra NKK, 21.1.2021: 



Jeg ser at vi kanskje ikke har orientert dere om at Tysk Jaktterrier er opptatt som 

egen raseklubb i NKK og med dette har overtatt raseansvaret for rasen. 

Tysk Jaktterrier ble opptatt som ny raseklubb for rasen fra 1.1.21. 

Beklager sen informasjon på dette. 

Med vennlig hilsen Hilde Engeland 

 

Sak 5/21 Eventuelt 

 

Terrierbladet: vi har hatt kontakt med redaktørene (Bård Jensen og Annlaug Gjerde) 

og utarbeidet ny kontrakt. 

Annlaug Gjerde har ikke vært med på behandlingen av denne saken. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


