
 

 

INNKALLING og ÅRSBERETNING ÅRSMØTE  
Norsk Terrierklub  
Rasegruppe Airedale Terrier  
Tirsdag 23. november 2021 kl. 19:00 
Sted: Quality Olavsgaard Hotell   

 
  
 
DAGSORDEN FOR MØTET  
 
1. Godkjenning av innkallingen  
2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen samt 3 stemmetellere  
3. Årsberetning  
4. Regnskap med revisors beretning  
5. Planer for aktiviteter  
6. Saker/forslag fremmet av medlemmer  
7. Saker/forslag fra styret  
8. Valg  

 
Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.   
Innkalling, årsberetning, regnskap og forslag til kandidater ved valgene er publisert 3 uker før årsmøtet på 

rasegruppens hjemmeside på www.norskterrierklub.no  
 
Etter årsmøtet blir det enkel servering og loddsalg. Ta gjerne med premier!  

 
1. Godkjenning av innkallingen  
 
2. Valg av møteleder m.v.  
a) møteleder  
b) referent  
c) 2 til å undertegne protokollen  
d) tellekorps på minst 3 personer 
  
3. Årsberetning – styrets beretning for driftsåret 1.10.20 -30.9.21 
 
a) Styret og tillitsvalgte  

 
Etter valget på årsmøtet november 2019 (ikke årsmøte 2020 pga korona) har styret hatt følgende 

sammensetning, (Marianne Billington gikk ut av styret i 2020):  
 
Leder: Torgunn Haug (1 år) 

Nestleder: Kristin Habberstad (2 år) 

Kasserer: Kate F Stenerud (1 år) 

Styremedlem: Linda G. Bakken (2 år) 

Styremedlem: Karl Otto Ellefsen (2 år) 

Styremedlem: Ole Tom Hovind (1 år) 

Vararepresentant: ingen 

Valgkomité: Marte Hermanrud (1 år), Halvor Sigfridstad (2 år) Oddbjørn Sæther (3 år) 

Revisor: Bjørn Kristiansen (1 år) 

 

 
 



 
b) Medlemstall  
Pr. 1.10.2021 var det 111 fullt betalende NTK-medlemmer tilsluttet rasegruppen, en økning på 5 siden forrige 
årsmøte.  
 
c) Møtevirksomhet  
Det har vært avholdt 2 ordinære styremøter i driftsåret 01.10.20 – 30.09.21. Det har vært hyppig 
dialog mellom styremedlemmene på bl.a. epost, chattegruppe.  
  
d) Aktiviteter  
 
11. september 2021: Open Show Airedale Terrier, Vestby hyttepark 
 
På grunn av pandemien har det dessverre vært liten aktivitet for medlemmene siste år.  
 

e) Redaksjonell virksomhet / kommunikasjon  
Rasegruppen har bidratt med 3-4 sider i hver utgave av Terrierbladet. Det oppfordres stadig til flere 
bidrag fra medlemmer i form av bilder og/eller tekst. Hjemmesiden på www.norskterrierklub.no har 
vært oppdatert med aktuell informasjon rundt aktiviteter o.l. I tillegg opprettet rasegruppen våren 
2014 en informasjonsside på Facebook. Trykt direktekommunikasjon brukes unntaksvis til 
invitasjoner. 
  
f) Kontaktperson 
Leder i rasegruppen Torgunn Haug står som kontaktperson i forhold til informasjon om valpekull og 
eventuelt behov for hjelp rundt omplassering av Airedale Terrier.  

4. Regnskap 

Regnskap blir lagt ut på klubbens hjemmeside i forkant av Årsmøtet samt delt ut på møtet. 

5. Planer for aktiviteter 1.10.21-30.9.22, med forbehold:  
 
Oktober/November 2021 Trimmekurs Viken og Vestland 
November 2021 Årsmøte 
Vår 2022 trimmekurs Viken og Vestland 
10-11 September 2022 Open Show 40 års jubileum 1982-2022, Vestby hyttepark 
 
6. Saker/forslag fremmet av medlemmer  
6.1.Jeg mener vi bør gå vekk fra fritaket som Terrier rasen har i dag. Vi bør innføre like regler for alle raser. 
Dersom det blir flertall for forslaget, må styret jobbe opp mor hovedstyret for fritak. Mvh. Reidar Førre-
Larsen   (Henviser til vedlegg(*) om fullcert ordningen nedenfor) 
 
(*)NKKs Særkomite for utstilling vedtok 3.10.18  å gi NTK fritak fra fullcertordningen for sine raser. På årets 
generalforsamling ble det vedtatt at NTKs raser vil fritas fra fullcertordningen og dette er nå godkjent fra 
NKKs side. Dette betyr at fra 2019 vil det ikke lenger være mulig å være «fullcertet» for klubbens 
raser. Fritak fra fullcertordningen for klubbens raser gjøres gjeldende fra 1.1.2019 og i minst tre år 
fremover. Ev. opphør av fritaket må vedtas på klubbens årsmøte, men vil ikke kunne iverksettes før tidligst 
1.1.2022. 
 
6.2 Søknadsskjema for registrering av nye oppdrettere og for publisering av valpekull må gjeninnføres (hvis 
det faktisk er fjernet). Med krav om god kjennskap til rasens særegenheter (ex pelsarbeid), og målrettet 
avlsarbeid i tråd med både krav og anbefalinger i RAS. Tilsvarende krav må innarbeides i RAS.  Mvh 
Kristin Habberstad 
 
Innkommet kommentar fra Tone Sæther til punkt 6.1 og 6.2:  

 

6.1 Forslag fra Reidar Førre-Larsen.  

Dette er en sak som tilhører Norsk Terrier Klubs Generalforsamling. Saken vil komme opp på NKKs RS som har 
endelig myndighet i saken. Saken skal ikke være med her.  



6.2 Forslag fra Kristin Habberstad  

om registrering av nye oppdrettere for valpeformidling, er vel i  utgangspunktet det samme som styrets forslag i pkt. 
7. (Det er ikke oppdretterne som  registreres/godkjennes for bruk av NTKs valpeformidling, men hvert enkelt 
valpekull.) Vi må skille på  oppdretterliste og valpeformidling  

 
 
 
 
7. Forslag fra styret 
 
Krav i forbindelse med valpeformidling og til oppdretter, formidling gjennom Airedale Terrier 
Rasegruppe/Norsk Terrierklub. Kravet er utarbeidet av sittende styre og vært på høring hos 
oppdretterne som er knyttet til rasegruppen. Kravet vedtas på Årsmøtet og sendes Norsk 
Terrierklub for godkjenning.  
 
 

Styrets forslag til krav til avlsdyr: 

 

HD status kjent: maks C og bør bare brukes mot A/B 

AD status kjent: maks 1 og bør brukes mot 0 

Øyelysing: mindre enn 12 mnd gammel attest ved parring  

2 Very Good* på off/uoff.utstilling etter fylte 15 mnd fra 2 forskjellige godkjente dommere. 

Oppdretter plikter å følge Airedale Terrier Rase Avlsspesifikk Strategi (RAS) sine retningslinjer for avl og 

oppdrett og NKK etiske retningslinjer for avl og oppdrett.   

Oppdretter må ha godkjent kennelnavn, være medlem av Norsk Terrier Klub og rasegruppen for Airedale 

Terrier. Oppdretter må ha meget godt kjennskap til rasen, eksteriør, mentalitet, pelsstell, helse. Oppdretter må 

kunne tilby valpekjøpere god informasjon og oppfølging.   

*2 Very Good: Oppdretter plikter å følge Airedale Terrier Rase Avlsspesifikk Strategi (RAS) sine retningslinjer 

for avl og oppdrett. Krav til kun Very Good på utstilling er for å ikke utelukke en frisk flott familiehund i avl.  

 

«Frivillig» Ja/nei 

Er mental test* med skudd gjennomført, ja/nei   med resultat   bestått/ikke bestått 

 

*Off. BPH, MH, K-test eller mentaltest (MT) utført gjennom NKK, SKK eller tilsvarende eller privat hos personer 

med beviselig kompetanse på området 

  

Oppdretter anbefales å gjennomføre gentest for lungelidelse på avlsdyr (LAMP3), resultat FRI kan brukes mot 

BÆRER 

 
 
8. Valg  

 
Valgkomiteens Innstilling til nytt styre 2021-2022  



 


