
 
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 29.3 kl.18.00 på Olavsgård 
 
Til stede: Tone Sæther, Marit Kasbohm, Marius Kjos, Øyvind Venedik, Annlaug 
Gjerde 
 
Fraværende: Trude Granhus, Anne Kari Dahle, Tua Stiernudde 
 
Sak: 21/22 Godkjenning av referat – godkjent på mail  
Sak: 22/22 Generalforsamling 2022 – Gikk gjennom innkallingen  
Sak: 23/22 Raser uten raserepresentant og spalter i TB. Vi har tidligere hatt en 
person som har hatt ansvar for å ta imot disse. Det kommer svært få innlegg på 
denne måten og det ble vedtatt at disse innleggene sendes rett til Terrierbladet 
 
Sak: 24/22 Aktiviteter – Vi ønsker å lage en aktivitets- terrierhelg til høsten, vi sjekker 
ut lokaliteter og forespør kurs/foredragsholdere 
 
Sak: 25/22 unntatt offentlighet 
 
Oppfølging av tidligere saker  
Sak: 6/22 Elverumsutstillingen – gjennomgang av hva NTK må bidra med. 
 
Sak 25/22 innkommet post 

- NKK inviterte til workshop for evaluering av nye avlsverktøy – vi har deltatt på dette 

med representanter fra styret og fra noen raser.  

 

- Invitasjon fra NDF til møte med representanter fo NKK/HS, Jakthundkomiteen, 

NKKs sekretariat, NTK, TJTK, NDF – Tema på møtet er trening/uttesting av 

mekanisk rev i kunsthi. Vi deltar på møtet  

 

-Ny messe i Lillestrøm, nå under navnet «Oslo Dog Show»,18. til 20. november 2022  
NKK er medarrangør. Messen Dyr for alle for hobby- og kjæledyrhold, blir arrangert 
samtidig med Oslo Dog Show. Vi sender ut info om dette til alle 
raserepresentanter/rasegrupper og satser på å ha stand på messen. 
 
- Saker fra: medlem  
Vedkommende ønsker Terrierbladet digitalt kun digitalt. Vi svarer at denne saken 
kommer opp på klubbens generalforsamling. 
- Ikke vært XX-terrier på forsiden på mange år. Vårt svar: vi prøver å variere rasene 
på forsiden utenom årets terrier og eventuelt BIS på TS. Så vanligvis 2 forsider pr. år 
som ikke er forutbestemt. Vi prøver å variere disse med forskjellige raser og ber ofte 
om å få tilsendt bilder. Noen raser får vi sjelden bilder fra, eller bilder som ikke er god 
nok kvalitet. For å brukes på forsiden må bildet bla. ha god nok bildeteknisk kvalitet. 
 
 
Sak 26/22 Eventuelt 
- Km. godtgjørelse – denne økes fra 3,00 til 3,50 kr.- fra 1.4. Da bruker NTK samme 
sats som NKK. 


