
RASEGRUPPER          
Retningslinjer for rasegrupper  
  

A. Norsk Terrier Klub har det overordnede ansvar for rasen.  
B. Norsk Terrier Klubs lover, regler og retningslinjer skal følges.  
C. Rasegruppen (RG) skal kontaktes og gi uttalelse til hovedstyret i spørsmål som 

vedrører rasen. Hovedstyret har avgjørende myndighet i saken.  
D. Rasegruppens oppgave er å fremme interesse for sin rase, arbeide for å bevare 

rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper og aktivisere medlemmene.   
E. Saker som er av prinsipiell betydning for Norsk Terrier Klub og dets medlemmer skal 

behandles av hovedstyret.  
F. Oversendte høringer skal returneres hovedstyret for videre oppfølging.  
G. Referater fra styremøter skal sendes hovedstyret.   
H. Styret i rasegruppen kan utnevne en valpeformidler. Valpeformidling gjennom RG 

skal minimum følge Norsk Terrier Klubs regler/retningslinjer for valpeformidling. 
Regler for valpeformidling utover Norsk Terrier Klubs regler skal ved oppdatering 
sendes til hovedstyret.  

I. Rasegruppen har klubbtilgang i Norsk Kennel Klubs medlemsadministrasjon for sin 
egen rase. Husk personvernet ved bruk av informasjon.  

J. Rasegruppen skal avholde årsmøte innen utgangen av desember. Et sammendrag av 
årsberetning, regnskap med revisors beretning og aktivitetsplan sendes hovedstyret 
innen 1. februar.    

K. Rasegruppen har inntil 3 sider til disposisjon i Terrierbladet hvor alle gruppens 
aktiviteter bør kunngjøres. Viktig informasjon til medlemmene skal være med i 
Terrierbladet  

L. Raseregruppen har ansvar for at rasens webside tilknyttet Norsk Terrier Klub er 
oppdatert. All informasjon om aktiviteter ol. skal publiseres på hjemmesiden. RG kan i 
tillegg også ha feks. Facebookside men denne må ha ett offisielt preg og det skal 
tydelig komme frem at den er tilknyttet NTK.  

M. Planlegger rasegruppen aktiviteter som berører en distriktsavdeling, må 
distriktsavdelingen informeres.   

N. Det avholdes minst 1 samarbeidsmøte i året mellom hovedstyret og rasegruppen.  
O. Tillitsvalgte i rasegruppen må skille mellom vervet i rasegruppen og eventuelt rollen 

som oppdretter. Rasegruppevervet går alltid først.  
Tillitsvalgte i rasegruppen må være objektive. Alle medlemmer skal behandles likt.    

P. Rasegruppen skal ved forespørsel lage nytt eller oppdatere rasekompendium i 
samarbeid med Norsk Terrier Klubs dommerkonferansekomité.  

Q. Rasegruppen skal ved forespørsel bidra til å oppdatere Norsk Terrier Klubs 
informasjonsmateriell. 

R. Rasegruppen kan introdusere og administrere utregning for mestvinnende hund på 
utstilling ved å bruke en av NTKs utregningsmodeller.  

S. Hovedstyret skal informeres og har rett til å delta på rasegruppens aktiviteter og 
møter.  
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