
Referat fra  styremøte i Norsk Terrier Klub 16.1.20 kl.18.00 på Diakonhjemmet 

Tilstede, Tone Sæter, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Marit Kasbohm, Marit Mørk, 
Annlaug Gjerde 

Forfall: Toril Dugstad, Trude Granhus, 

Sak1/20 Gjennomgang av referat fra siste møter (29.10, 14.11, 25.11 og  3.12) 
Godkjent 

Sak 2/20 Valg av Raserepresentanter 
Vi så på hvilke raser det ikke er kommet inn forslag på, vi forespør kandidater. 
Retningslinjene og NTKs lover sendes ut til alle representanter. 

Sak 3/20 Årsmelding/regnskap/revisors beretning 
Distriktsavdelinger/Rasegrupper/Raserepresentanter vi må minne de på at dette skal 
sendes til oss for å være en del av klubbens årsmelding. Vi endrer fristen fra 15.1, 
som det har vært tidligere, til 1. februar.  
 
Sak 4/20 Møteplan/Samarbeidsmøter  
Neste styremøte 3.2. Vi må planlegge samarbeidsmøter bla. med rasene, 
avdelingene  og utstillingskomiteen i løpet av våren. 

Sak 5/20 Klubbens retningslinjer må revideres, vi  starter med raserepresentantene, 
de andre retningslinjene må være revidert før samarbeidsmøtene. 

Sak 6/20 Elverumsutstillingen NTK skal i år delta på denne utstillingen. Representant 
fra klubben deltar på møte 29.1.  
 
Sak 7/20 Dyr for alle – Klubben får også i år gratis stand. Vi deltar på dette 
samarbeider med messen og Trude Mostue om aktiviteter der, i tillegg til stand. 

Sak 8/20 Dommerkonferansen 
Dommerkonferanse (eksteriør) blir 23-24. januar 2021. Siden fasilitetene for å vise 
frem hundene på Letohallen var så dårlige har vi nå hentet inn tilbud fra Olavsgård, vi 
diskuteter saken med dommerkonferansekomiteen. 

Oppfølging av tidligere saker  

Sak 11/18 Avlsanbefalinger/ retningslinjer for formidling av valper gjennom NTK, for 
raser med raserepresentant. – Vi behandlet denne saken på nytt på grunn av 
innkommet kommentar fra medlem. Vi endret ordlyden til: 
For å få formidlet valper gjennom NTKs hjemmesider må en følge avlsanbefalingene 
for angjeldende rase. Dette er altså ikke et krav om å følge anbefalingene for å få 
registrert valpene i NKK, men for å få lagt valpene ut på NTKs hjemmesider. 
Valpene skal registrertes i NKK, (for å få registrert valper i NKK må en bla. følge 
Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett) i tillegg skal avlsdyrene ha 
oppnådd minst VG på utstilling. På raser som har helsemessig utfordringer 
utarbeides det i samarbeid med HS, raserepresentanter og oppdrettere krav om 
helsetesting. Det er også mulighet for å legge til bruksmeritter på de raser dette er 



aktuelt for. Oppdretter må også sette seg godt inn i RAS (rasespesifikk avlstrategi for 
sin rase). 

Sak 55/19 TS 2021 –vi må finne ny helg siden NKK har utstilling både lørdag og 
søndag i Melsomvik i juni 2021. Vi diskuterer dette med utstillingskomiteen for å finne 
passende helg. Vi ønsker å fortsette å bruke Mjøndalshallen. 

Sak 9/20 Innkommet post  
 
- Mail fra NKK angående Tysk Jaktterrier Klubbs søknad om medlemskap i Norsk 
Kennel Klub: Søknaden ble behandlet av NKKs Hovedstyre (HS) i møte 15/19, den 
11. og 12.desember 2019. HS fattet i sak 101 følgende vedtak: 

NKKs Hovedstyre vedtok at partene, ved leder av NTK og TJTK, inviteres til et møte 
for å diskutere saken sammen med representanter fra Hovedstyret og NKKs 
jakthundkomite.  

Vi avventer beskjed om dato og stiller opp på møtet. 

 
- Sak fra meldem - Innkalling til årsmøter   

Medlemmet skriver bla. : Jeg har lest innkallingene til årsmøtene i 
distriktsavdelingene og rasegruppene. Jeg ser at enkelte har avvik fra krav til 
innkallingen i lovene. Det kan synes som om styrene ikke fullt ut er kjent med 
avdelingenes/gruppenes lover eller oppfatter at de kun er veiledende retningslinjer.  

Vi i NTKs styre har i løpet av de to site årene hatt samarbeidsmøter med alle 
avdelinger og rasegrupper der bla. annet innkalling til årsmøte har vært ett viktig 
tema.Vi ser også at en del innkallinger er mangelfulle, vi veileder ofte om hvordan 
dette skal gjøres. Når innkallingene likevel ikke gjøres riktig så må styret ta ansvar og 
svare for dette på gruppen/avdelingens årsmøte som er 
distriktsavdelingens/rasegruppens høyeste myndighet.  

Vi vil ta opp dette som tema også på årets samarbeidsmøter 

 
 - Fra medlem – Kommentar til retningslinjer/avlsanbefalinger se sak 11/18 

-  Sak fra medlem angående dispensajon fra DNA-testing. Saken er untatt 
offentlighet.  
 
- Sak fra medlem med ønske om  disiplinærsak. Saken er untatt offentlighet.  
 
- Sak fra medlemmer med ønske om disiplinærsak. Saken er untatt offentlighet. 
  
- Oppfølging av sak fra GF, vi har nå fått svar fra NKK om måling av Tysk jakt terrier 
på utstillinger. NKK skriver: det kan innvilges enten måling av høyde eller måling av 
brystomfang, ikke begge deler. Vi avventer med å gjøre mer med denne saken til Sak 
9/20 er avsluttet. 



 

Sak 10/20 Eventuelt   
Tilbud fra First Vet om samarbeid med de. Vi stiller oss positive og jobber videre med 
dette. 


