
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 25.6.20 nett  
 
Tilstede: Toril Dugstad, Tone Sæter, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Marit Mørk, 
Annlaug Gjerde 
 
Fraværende: Trude Granhus, Marit Kasbohm 
 
Sak 42/20 Gjennomgang av referat fra siste møte  
Godkjent 
 
Sak 43/20 Høring angående praktisering av fullcertordningen 
Dette er sendt ut til alle rasene de som har svart er positive til ordningen. 
 
Sammendrag av høringen fra NKK: Forslaget til ny praktisering av fullcertordningen 
medfører at beste hund i hvert kjønn som har blitt tildelt ck og som ikke er norsk 
champion, tildeles certifikat, og den nest best plasserte hunden tildeles 
reservecertifikat. Dersom hunden som tildeles certifikat er fullcertet, omgjøres 
reservecertifikatet til certifikat. Dersom begge hundene er fullcertet, blir ikke 
cert/reservecert utdelt. Slik praktiseres det i alle andre land hvor man deler ut 
certifikat og reservecertificat. 
 
Vi svarer NKK at vi er positive til endringen. 
 
Sak 44/20 RR Norfolk – Jan Thoren ønsker å trekke seg som raserepresentant. Vi 
må utpeke en ny for resten av hans periode.. 
 
Sak 45/20 Aktiviteter andre halvår 2020 
Utstilling med stor cert i avd. Østfold, avd. Rogaland og avd. Vestland 
Dyr for alle, i september, er avlyst 
Andre aktiviteter må ses an i forhold til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med 
Covid-19. 
Dette gjelder bla. 
Dogs4all  
Samarbeidsmøter  
Julebord 
 
Oppfølging av tidligere saker 
Sak 35/20 Viltforskriften og eventuelle rever i klubbens eie. 
Vi har tidligere vedtatt at som en konsekvens av den nye viltforskriften så avsluttes 
alt revehold i regi av NTK. Vi har fått bekreftet at NTK ikke har rever verken på 
Østlandet eller Vestlandet. Se sak 46/20 og vedtak i NKKs jakthundkomite. 

Sak 46/20 innkommet post 
- Protokoll møte nr 2 i NKKs Jakthundkomité: 
 Viltforskriften Orientering om hvilke konsekvenser dette har for de ulike miljø. 
 Regelverk vil måtte eventuelt revideres. NJK ba om innspill fra miljøene og det er 
mottatt tilbakemeldinger fra terrier og dachs som bla går på at det ikke vil være mulig 
å avholde kunsthiprøver og anleggsprøver for tysk jaktterrier. Det vil heller ikke være 
mulig å trene hundene på kunsthi.  Vedtak: NKKs jakthundkomité vedtok at all 
aktivitet i kunsthi med levende vilt opphører.  



- Fra Medlem - innspill på at det i kontaktlisten i Terrierbladet bare står 
kontaktpersoner for rasene og ikke er anmerket hvem som er raserepresentant (RR) 
og hvem som har rasegruppe (RG). Tidligere var det inndelt i raser med rasegrupper, 
raser med raserepresentant og avdelinger på ett tidspunkt ble det endret slik at 
rasene står alfabetisk uavhengig av om de har RR eller RG. Vi ser på dette i 
forbindelse med neste nummer av Terrierbladet.  
 
Det er også innspill at det på en rase står kontaktperson, dette er feil vi har ikke 
kontaktpersoner, dette fjernes derfor fra siden umiddelbart. 
 
- Fra medlem: ønsker egen spalte i Terrierbladet med brukshundresultater. Vi mener 
dette er noe som bør tas med i spaltene til hver enkelt rase.  
 
- e-post fra varemessen: Dyr for Alle 2020 er dessverre avlyst 
Regjeringen valgte forrige uke å endre Covid-19-forskriften til også å omhandle 
varemesser. Med dette setter regjeringen en begrensning på 200 mennesker. 
Vi har informert om dette på hjemmesiden og Facebook, samt at vi i Terrierbladet 
oppfordret medlemmene til å følge med på hjemmesiden for der vill vi informere om 
endringer/avlysninger. 
 
Sak 47/20 Eventuelt  
Nytt møte i løpet av første halvdel av august, om det ikke dukker opp «hastesaker». 
 
 


