
 
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 13.2 på Olavsgård 
 
Tilstede: Tone Sæther, Anne Kari Dahle, Trude Granhus, Øyvind Venedik, Annlaug 
Gjerde 
 
Fraværende: Tua Stiernudde, Marit Kasbohm, Marius Kjos 
 
Sak: 13/22 Godkjenning av referat – godkjent 
  

Sak: 14/22 Fagkomite hi – sammensetning. Tysk jaktterrier klubb og Norske 
Dachshunklubbers forbund har bedt oss revurdere vårt vedtak i sak 11/21.  
Saken: Fra Tysk Jaktterrier Klubb angående fagkomite Hi – de ønsker å få en plass i 
NKKs fagkomite HI. 
Vedtak fra 11.2.21: Dette er en NKK komite – vi synes derfor det er naturlig at det er 
NKK som tar avgjørelse på hvilke klubber som skal være representert i komiteen.  

Siden første gang, 11.2.21, vi behandlet denne saken har NKKs jaktuhundkomite 
14.10.21 fattet følgende vedtak:  
 
Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok at medlemmer i FK hi oppnevnes av 
Norske Dachshundklubbers forbund og Norsk Terrier klub, i tråd med den 
avtale som allerede er inngått og praktiseres mellom de to.  
 
Vi har derfor sendt spørsmål til NKK om saken. Vi ser at vi   
(Norske Dachshundklubbers forbund og Norsk Terrier Klub) kan endre 
sammensetningen av medlemmer i komiteen, men er usikker på om vi har mulighet 
til å vedta endringer av hvilke klubber som er representert i fagkomiteen siden dette 
vedtaket er gjort i en høyere instans (jakthundkomiteen).  
Pr. 13.2 har vi ikke fått svar fra NKK. 
 
 
Sak: 15/22 RR-valg – Vi gikk gjennom lista av RR og forespør kandidater der det 
ikke er valgt noen. 
 
Sak: 16/22 Helseundersøkelse Staffordshire bull terrier – informasjon fra 
rasegruppen SBT om gjennomført undersøkelse. 
 
Sak: 17/22 Terrierbladet 1-22 
Vi diskuterte hva som må med i dette nummeret.  
 
Sak: 18/22 registrering av koppertoxiose hos Bedlington terrier, i dog web. Vi sjekker 
med NKK om mulighet for å få dette registrert i dog web. Dette innebærer ingen krav, 
kun at det er mulighet å få det registret.  
 
Oppfølging av tidligere saker  
Sak: 2/22 Økonomi – vi gikk gjennom postene i regnskapet. Dette viser ett bra 
overskudd. 



 
Sak: 6/22 Elverums utstillingen – diskuterte hva som må gjøres i forhold til 
planlegging av utstillingen. 
 
Sak: 42/21 Høring innavlsprosent – vi diskuterte dette og så på de innspill som er 
kommet.  
 
Sak: 40/21 Samarbeidsmøter 
-Vi gikk gjennom temaene for samarbeidsmøtet 5.-6. mars. 
 
- Vi planlegger også webinarer for tillitsvalgte, i rasegrupper, i distrikts-avdelinger og 
raserepresentanter, i bruk av hjemmesiden.  
Etter sommerferien planlegges webinar der temaet er organisasjons-kurs med vekt 
på innkalling og gjennomføring av årsmøte, for distrikts-avdelinger og rasegrupper. 
 
 
Sak 19/22 innkommet post 

- Biewer terrier: fått henvendelse fra personer med rasen samt NKK om vi vil ha 

rasen inn i NTK. Dette må tas opp på GF 

 

 - Brev fra DUK om utvidelse av autorisasjon for Anders Tunold-Hanssen, for 

klubbens raser.  

 

Sak 20/22 Eventuelt 

- En klubb har søkt om å få ta med noen få av våre raser på deres offisielle utstilling.  

 Vi har hatt praksis om at skal andre klubber ha med terriere er det alle eller ingen. Vi   

fastholder dette prinsippet. Eneste avvik fra regelen er egne arrangement feks.  

rasegrupper som arrangerer for sin rase.  

 

- Bankkonto til Terrier Brasileiro vi oppretter en konto for rasen og gir de ett 

oppstartstilskudd. 

 

- Bruk av bilde video på i forbindelse med trening på mekanisk rev –  
Vi ønsker å tillate bruk av video og film i opplærings- og dokumentasjonsformål men 
kun til internt bruk og ikke for publisering på nett/sosiale media. Vi sender 
henvendelse til NKKs jakthundkomite om dette. 
 
- Rasegruppe søker støtter med støtte til på openshow og utstilling. Sånne 

arrangementer skal i utgangspunktet være selvfinansierende. 

Vanligvis gir vi premier til Openshow. Vi har ikke egnede premier på lager nå og gir 

derfor en støtte på 500 kr.- 

 

 

 

 


