Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 9.3.20 på Diakonhjemmet
Tilstede: Tone Sæter, Anne Kari Dahle, Marit Kasbohm, Annlaug Gjerde
Forfall: Toril Dugstad, Trude Granhus, Tua Stiernudde, Marit Mørk,
Referent Annlaug Gjerde
Sak 20/20 Gjennomgang av referat fra siste møte
Godkjent
Oppfølging av tidligere saker
Sak 11/18
Avlsanbefalinger/ retningslinjer for formidling av valper gjennom NTK, for raser med
raserepresentant.
Etter samarbeidsmøte med raserepresentanter ble vi enig om:
Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for raser med
raserepresentant.
For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges.
Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).
- Avelsdyrene må ha oppnådd minst xx på offisiell utstilling.
- Helsekrav: xxx
På raser som har helsemessig utfordringer utarbeides det i samarbeid med NTKs
styre, raserepresentantene og oppdretterne, krav om helsetesting.
- Bruksmeritter: xxx
Det kan legges til bruksmeritter på de raser dette er aktuelt for.
Vi har kommet frem til at for å dekke alle rasene som det var ment å gjelde for må
overskriften endres til:
Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) gjelder for alle
raser som ikke har egen rasegruppe.
Sak 15/20 andre klubbers søknad om utstillinger 2021 med terriere – vi så på
søknadene og avgjorde hvem vi sier ja til, vi prøver å holde antall utstillinger på ca.
samme antall som tidligere.
Sak 16/20 Terrierbladet nr. 1-20
Vi gikk gjennom hva som skal med i dette nummeret.
Sak 54/19 Generalforsamling 2020
Gikk gjennom regnskap, budsjett og saker
Sak 21/19 Innkommet post
- Sak unntatt offentlighet

- Brev fra NKK
Presisering vedr. kunsthiprøver og anleggsprøver for tysk jaktterrier
Møte i NKK vedr. hiaktivitet i april 2019 i dette møtet var NKK, NDF og NTK enige om
at kunsthiaktivitet skulle opphøre frem til ny forskrift forelå fra Miljødirektoratet.
Administrasjonen er blitt gjort kjent med at det likevel har foregått hitreninger i regi av
NKKs medlemsklubber – noe det ikke anledning til jf. den enighet man hadde i
nevnte møte.
Vi ønsker med dette å påminne om at det innenfor NKK-organisasjonen ikke er
aksept for å drive kunsthiaktivitet – hverken prøver eller treninger.
Dersom aktiviteten opprettholdes vil dette kunne anses som å kunne være «egnet til
negativt å påvirke klubber og forbund eller samarbeidende klubbers og forbunds
mulighet til å avholde terminfestede arrangementer eller gjennomføre/tilby aktiviteter i
regi av NKKs klubber og forbund, regioner, særkomiteer m.v.», jf. NKKs lover kap. 72.
Vi ber om at NTK og NDF orienterer internt om dette, slik at alle sitter på samme
informasjon.
Vi sender ut til denne infoen til hikomiteen vest og øst samt avdeling Vestland.
Sak 22/20 Eventuelt - Annonse om NTK til katalog for Elverumsutstillingen må lages i løpet av mars.
- Revidering av RAS
Vi har kontaktet NKK for å forhøre oss om når de kan motta reviderte RAS
dokumenter.
Vi fikk svar at de datatekniske endringene ikke er på plass enda. De kommer med
informasjon når dette er klart.

