
Referat fra  styremøte i Norsk Terrier Klub 13.10 kl.19.00 På Teams  

Tilstede: Tone Sæther, Anne Kari Dahle, Marius Kjos, Øyvind Venedik, Anne-Lise 
Maaby og Gro Ø. Granholt, Annlaug Gjerde 

Fraværende: Trude Granhus 
 

Sak 40/22 NKK RS – vi gikk gjennom innkallingen og sakene til NKKs 
reprentantskapsmøte. Vi sender to representanter på møtet. 

Sak 41/22 Oslo Dog Show – vi sender ut påminnelse til de rasene som ikke har 
meldt seg på. Det er raseparad lørdag og søndag og vvi prøver å få med flest mulig 
terrierraser i paraden. Ellers praktisk planlegging av standen. 
 
Sak 42/22 Julebord – vi minner om julebordet på sosiale medier. 

Sak 43/22 Terrierspesialen 2023 – blir 16 og 17 september, dobbelutstilling i 
Mjøndalshallen. Klubben er 90 år og i den forbindelse har vi fått ett ekstra storceert, 
slik at det blir storcert begge dager.  

Oppfølging av tidligere saker 
Sak 2/22 Elverumsutstillingen, regnskapet viser at vi gikk ca. i 0 på denne 
utstillingen. Vi synes at selve utstillingen, som NJFF, har hovedansvaret for er dårlig 
organisert, anntall terriere påmeldt er heller ikke så mange. Det virker  ikke som det 
er den helt store interessen blant medlemmene. Etter to år med deltakelse så ser vi 
at resultatet økonomisk er dårlig og vi vurderer det slik at vi ikke ønsker å forsette å 
være en del av dette arrangementet. 

 
Sak 35/22 Aktiviteteshelg/Terrierhelg på Flå - dette var vellykket og vi ønsker 
tilsvarene i 2023. Vi har kontakt med NJFF om mulighet for å leie området deres 
også til neste år. 
 
Sak 43/22 Innkommet post  
Innkommet fra NKK: 
- innavlsgrad: hovedstyret endrer ikke øvre grense for maksimal innavlagrad. 
Hovedstyret mener det er hensiktrsmessig å utrede saken grundigere og samtidig se 
hvilke føringer den nye forskriften om avl av hund gir, før de vedtar om regelen for 
maksimal innavlsgrad skal endres i NKK.  
 
-Endring i vaksinasjonsreglene 
Per i dag omfatter vaksinasjonskravet kun valpesyke. Endringen som trer i kraft fra 
og med 1.januar 2023 medfører krav om ytterligere to komponenter: smittsom 
leverbetennelse og parvo. I tillegg er kravet endret noe med hensyn på alderskrav og 
tidspunkt for vaksinering. 

Vi vil presisere at NKK opprettholder sin generelle anbefaling om at deltagende 
hunder også gjennomfører årlig vaksinasjon mot kennelhoste. 



 

 

 

 

 
Sak 44/22 Eventuelt – ingen saker 
 

 
 

 

 


