
Referat til styremøte i Norsk Terrier Klub 17.3 kl.19.00 på teams 
 
Tilstede: Torill Dugstad, Tone Sæther, Annlaug Gjerde, Tua Stiernudde, Anne Kari 
Dahle, Trude Granhus, Marit Kasbohm, Marit Mørk 
 
Sak 16/21 Gjennomgang av referat fra forrige møte  

Godkjent 

 
Oppfølging av tidligere saker 
Sak 2/21 NKKs utsatte representantskapsmøte for 2020 

Vi diskuterte sakslisten.  

 

Sak 7/21 Økonomi  

Vi jobbet med budsjettet og så på notene til regnskapet.  

 

Sak 8/21 Generalforsamlingen 

Vi jobbet med innkallingen til GF. 

 

Angående regnskap fra RR/RG/DA, en har fremdeles ikke levert regnskap. Vi har tett 

oppfølging av denne.  

 

Sak 17/21 innkommet post  

-Svar fra NKK på søknaden om dispensasjon for deltakelse på naturhiprøver. Dette 
har nå vært til behandling i Jakthundkomiteen, og de har fattet følgende vedtak:  

 Fra Sak 11/21 i NKKs Jakthundkomité 
Behandlet pr. epost. 
I forlengelse av at den nye viltforskriften står rasemiljøene for dachshund og 
terriere nå med begrenset tilgang for prøving av sine hunder. De begrenses 
ytterligere av reglenes bestemmelser for deltakelse på naturhi og miljøene 
søker nå dispensasjon for å kunne få prøvet sine hunder. 
 
Vedtak: 
NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge dispensasjon fra kravet om at 
«Hunden må ha oppnådd brukskrav for championat på kunsthiprøve for å 
kunne meldes opp til naturhiprøve». Slik at hunder som oppfyller øvrige krav 
for deltakelse kan delta på naturhiprøve etter de gjeldende bestemmelser. 

 

Sak 18/21 Eventuelt 

 

- Terrierspesialen 2022 blir 17-18 sept. Det blir dobbelutstilling og Mjøndalshallen er 

bestilt. 

 

- NKK inviterte til dialogmøte, NTK deltok på møte, andre inviterte var Norske 
Dachshundklubbers Forbund, Tysk jaktterrierklubb, NKKs Jakthundkomité.  
NKKs administrasjon ønsket med dette å invitere til møte vedr. hiaktivitet i NKK, for 
på den måten å ta opp igjen tråden nå som ny forskrift er kjent og har trådt i kraft. 



Tema for møtet var veien videre med hitrening og prøver.  

 

Det må søkes, til NKKs Jakthundkomité, om å få starte med utprøving av alternativer 

til levende rev. Det er håp om at de kunsti som allerede eksisterer kan brukes videre.  

Vi har som tidligere ønske om at Fagkomite Hi skal jobbe med å komme frem til 

forslag til alternative trenings og eventuelt prøveformer. 

 

- Behandlet på e-post: 

Anleggsprøve for Tysk jaktterrier 

På dialogmøtet med NKK, om kunsthi, kom det frem at Norsk Terrier Klub fortsatt har 
ansvaret for Anleggsprøven for Tysk Jaktterrier. 

Vi synes det er naturlig at klubben som har raseansvaret for Tysk Jaktterrier også 
overtar ansvaret for prøven.  

Vi har sendt brev til NKK dette. Vi bemerket i brevet: vi ønsker at det ved neste 
revidering av prøven åpnes for at Norsk Terrier Klub sine 7 «hiraser» skal kunne ha 
mulighet for å delta på prøven. Dette har vært sak på vår generalforsamling og vi ble 
der oppfordret til å ta dette inn i regelverket. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


