
 
Innkalling til rasegruppen for Jack Russell terrier NTKs årsmøte 2022 

Søndag 20. November 2022 kl 14.00 
Skedsmo Røde Kors, Skedsmogata 3C, 2000 LILLESTRØM. 

 
Dagsorden: 

1. Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede. 
2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps, to representanter til å undertegne protokollen fra møtet 
3. Årsberetning 
4. Planer for drift og aktiviteter 2023 
5. Regnskap med revisors beretning 
6. Sak som styret ønsker behandlet 
7. Valg av styremedlemmer, varamedlem, revisor og valgkomité. 

Punkt 1 – Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til 
stede. 
Punkt 2 – Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å 
undertegne protokollen fra møtet. 

• møteleder 
• referent 
• tellekorps 
• to representanter til å undertegne protokollen fra møtet 

Punkt 3 – Årsberetning: 
RG Jack har 402 medlemmer pr 04.11.2022. 
 
Styret: 
Årsmøtet 2021  har styret hatt slik sammensetning: 
 
Leder: Inger Lise Teigland ( trakk seg midt i perioden, Maria Huseby gikk inn som konstituert leder 
Styremedlem/nestleder: Maria Huseby Opheim 
Styremedlem/kasserer: Kari Anne Lundberg( trekker seg ved årsmøtet for sitt år nr 2) 
Styremedlem: Monica Berg 
Styremedlem: Ingunn Lia Pedersen (gikk inn i nestlederverv når nestleder ble konstituert leder) 
Styremedlem: Igor Uthuslien 
Styremedlem: Ann Mari Nordahl 
Vara styremedlem: Gunn Eva Tryland ( gikk inn som styremedlem når Ingunn gikk opp til nestlederverv) 
Vara styremedlem: Linn Myre Sjøåsen 
Valgkomité:Elisabeth Steffensen 
Valgkomite:Kathrine Nordstrøm 
Valgkomite: Monica Kristine Pedersen 
Revisor: Liv Barek 
 



Møter og satsningsområder: I perioden nov 2021 – okt.22 har det vært avholdt 10 styremøter. I tillegg har 
saker også vært tatt fortløpende på styrets lukkede FB-gruppe. Referater og annen relevant medlemsinfo har 
vært publisert fortløpende både på hjemmesiden og på RG Jacks FB-gruppe. 
Første del av perioden hadde styret mange henvendelser både pr mail og tlf fra folk som ønsket seg valp. 
Dette har imidlertid roet seg betraktelig og vi ser nå at markedet er mettet med valper og at det tar mye 
lenger tid for medlemmene å få solgt sine valper.  Styret har veiledet valpekjøpere som har henvendt seg, 
samt henvist til oppdrettere med link på hjemmesiden. Vi har også en infoside "Råd og tips ved kjøp av 
valp" som er tilgjengelig på hjemmesiden og under raseinfo på NKK Kjøpehund. 
 
Avlskriterier: Årsmøtet 2021 fjernet kravet om 2 excellent og gjordet dette til en anbefaling. Dette har ført til 
økt antall medlemmer med link. Om det vil påvirke kvaliteten til rasen vil vise seg når vi tar en evaluering 
på dette i løpet av 2023 etter et normalår med utstillinger. 
 
Opprettere med link: RG Jack har 33 oppdrettere med link pr 04.11.2022. Dette er en økning på 11 flere 
oppdrettere enn 2021 da vi hadde 2 excellent som avlskrav.  Med de nye kriteriene som kun går på helse er 
det ekstra viktig å nå ut til opprettere med seminar og kunnskap om hvordan en jrt skal se ut etter 
rasestandard da ansvaret kun ligger på hver enkelt oppdretter på å vurdere avlshundenes kvalitet. 
Det skal lønne seg å samarbeide om felles mål, og oppdrettere med link skal være et bedre valg for 
valpekjøperne.   
 
Aktiviteter: Det har blitt gitt ut to nummer av «Vi med Jack» i styreperioden . Vi har en fast spalte i 
«Terrierbladet» som utgis 4 ganger i året. Vi har egen hjemmeside under NTK og side på Facebook. 
 
Vi har arrangert jubileumsweekend på Thorbjørnrud hotell. Da hadde vi seminar på lørdagen og 
spesialutstilling på søndag med godt antall påmeldte. 
 
Våre planlagte koldtbord på NTK Rogaland og Terrierspesialen måtte dessverre avlyses på tross av stor 
interesse da arrangørene var redde for at dette ville ødelegge for deres kiosksalg. 
 
 
Punkt 4 – Planer for drift og aktiviteter 2022 

 
• 2 utgivelser av «Vi med Jack», vår og høst 
• Fast spalte i «Terrierbladet» 
• Styremøter hver mnd, unntatt juni og juli 
• Årets Jack russellterrier 2023 
• Raseseminar og Jack russellspesial 2023 
• Koldtbord under NKK utstilling. 
• Årsmøte 

 
 
 
 
 
Punkt 5 – Regnskap med revisors beretning 
 
 
Vedlegg 1 
 
 
 
 

 



Punkt 6 – Sak som skal diskuteres på årsmøtet.  Matadoravl, er dette et alvorlig 
problem i vår rase. Bør vi innføre restriksjoner. 

I 2021 er det kun 84 ulike hannhunder brukt på 146 kull. Hele 36 av hannhundene har to eller flere kull etter 
seg i 2021. Flere av de hyppigst brukte hannhundene er også selv tett beslektet med hverandre. Ved å sjekke 
stamtavlene kan man finne at disse enten er sønner av andre hyppig brukte hannhunder, halvbrødre eller 
avlet fra de samme linjene i andre og tredje generasjon. Det er også en økende trend at unge hanner brukes 
så hyppig innen et kort tidsrom (2 – 4 år) at de enten har mer enn 52 avkom, eller ligger like under denne 
grensen. Flere av disse hannene er også relativt nært beslektet. Altså lite genetisk variasjon på de 
hannhundene som er mest brukt. Den samme tendensen er å se de siste 6 – 7 årene. NKKs grunnleggende 
anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i 
rasepopulasjonen i en 5-års periode. 5% gjelder mindre populasjoner med registreringstall under 200 
individer årlig. For tallmessige store raser er grensen for matadoravl ca 2 % av registreringstallene fra de 5 
siste årene. Basert på registreringtall for perioden 2017 – 2021 (519 – 514 – 426 – 590 - 588) ser vi at Jack 
russell terrier er en tallmessig stor rase med registreringstall på over 500 individer pr år. Totalt antall 
innregistrerte hunder i perioden 2017 -2021 er 2637 hunder. Dette gjør at en avlshanne ikke bør ha mer enn 
vel 50 – 52 avkom etter seg i hele sin levetid. Tallene er hentet fra NKKs årlige oversikt over innregistrerte 
hunder. Gjennomsnittlig innavlsgrad på rasen har steget fra 0,80% i 2011 til 2,11% i 2021. Dette er en 
økning på 0,13% pr år. Fortsetter vi denne utviklingen vil vi nå en innavlsgrad på 2,5% allerede i 2024. 
NKK anbefaler at gjennomsnittlig innavlsgrad på rasen bør være under 2,5 %. For å bevare og fortrinnsvis 
øke det genetiske mangfoldet i rasen, bør matadoravl og tett innavl unngås. Matadoravl betyr gjentatt bruk 
av samme hann, som regel på grunn av popularitet og/eller manglende tilgjengelighet av andre hanner. Det 
fører til at mange hunder i neste generasjon er i slekt med hverandre. Matadoravl vil derfor øke faren for 
innavl i en rase. Ved å innføre en øvre antallgrense kan vi påvirke oppdretterne til å bruke flere hanner i avl. 
Dette vil kunne bidra til å ivareta en nødvendig genetisk variasjon i rasen, og å bremse innavlsutviklingen vi 
ser pr i dag 

Vedlegg 2 flest avkom 

 
 
 
 
Punkt 7 - Valg 
Styret i Rasegruppen for Jack russell terrier i NTK har i perioden 2021 - 2022 bestått av følgende: 
 
Leder 
 
Styremedlem/nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem/kasserer 
 
Styremedlem 
 
 
Vara styremedlem 
 
Vara styremedlem 

Inger-Lise Teigland (trakk seg i 
perioden) 
Maria Huseby Opheim 
Monica Berg 
Igor Uthuslien 
Ingunn Lia Pedersen 
Kari Anne Lundberg (trakk seg i 
perioden) 
Ann Mari Nordahl 
 
 
Gunn Eva Tryland 
 
Linn Myre Sjøåsen 

 
 
På valg 
Ønsker ikke gjenvalg 
Ønsker ikke gjenvalg 
Ikke på valg 
 
 
Ikke på valg 
 
 
På valg 
 
På valg 
 

Valgkomité: Elisabeth Steffensen - 1 år 
Monica Kristin Pedersen- 2 år 
Kathrine Nordstrøm -3 år 

På valg 
Ikke på valg 
Ikke På Valg 



Revisor Liv Barek På valg 
 

 
Valgkomiteen 2022 har bestått av Elisabeth Steffensen leder, Monica Kristin Pedersen og Katrhine 
Nordstrøm. 
Det har kommet følgende forslag på valg av tillitspersoner: 
 
KANDIDATER:  FORESLÅTT AV: TIL VERV:  
Maria Huseby Valgkomite, Monica Tellnes og 

Gry Beate Alsos. 
Leder 2 år 

Inger Jewitt Valgkomiteen, Monica Tellnes og 
Maria Huseby. 

Styremedlem 2 år 

Oddrunn Solli Valgkomite Styremedlem 2 år 
Sophie Kopperud Valgkomite og Maichen Hansen Styremedlem 2 år 
Ingrid Marie Bjørndal Valgkomite Styremedlem 2 år 
Ingunn Lia Pedersen Valgkomite Nestleder 1år 
Gunn Eva Tryland Maria Huseby Vara styremedlem 1 år 
Liv Katarina Barek valgkomite Revisor 1 år 
Linn Myre Sjøåsen valgkomite Varamedlem 1 år  
Lise Evensdatter 
Finden Jamt 

Elisabeth Steffensen Valgkomite 3 år 

Wibeche Bottolfsen Valgkomite og Maria Huseby Kasserer 2 år 
Kjetil Ebbestad Kathrine Nordstrøm Valgkomite 3 år 
 
 
 
Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen har i sitt forslag vektlagt å få inn kandidater med erfaring fra avl 
og oppdrett ettersom mange av RG Jacks arbeidsoppgaver er knyttet til å følge opp avlen av JRT. 
 
TIL VERV:  KANDIDATER:    

 
Leder 2 år Maria Huseby Vert nestleder i to perioder 

og fungert som leder siden 
mai 2022 

Nestleder 1 år Ingunn Lia Pedersen Vært fungerende nestleder 
siden mai 2022. 

Kasserer 2 år Wibeche Bottolfsen Ny 
Styremedlem 2 år Inger Jewitt Ny 
Styremedlem 2 år Oddrunn Solli Ny 
Styremedlem 2 år Sophie Kopperud Ny 
Styremedlem 1 år Ingrid Marie Bjørdal Ny ekstra styremedlem for å 

få balansetall i avganger 
Vara styremedlem 1 år Gunn Eva Tryland Ny, 
Revisor 1 år Liv Katarina Barek gjenvalg 
Valgkomite 3 år  Lise Evensdatter Finden Jamt Ny, erstatter Elisabeth 

Steffensen 
  

   
   
 
*Styret utvides med et ekstra styremedlem fra 2022. Vi har erfart at styremedlemmer har trukket seg i 
perioden, og vi har vært færre personer å fordele oppgaver på. Vi ønsker derfor å ha 5 styremedlemmer som 
kan være oppdatert, og som kan bidra inn i styret. Kasserer vil nå ikke ha stemmerett på styremøter, men 
møterett. 



 
 
 
Presentasjon av kandidater til RG for JRT i NTK: 
Kandidatene presenteres med:   
1. Navn, adresse, telefon. 
2. Alder. 
3. Hunderase. Hvor lenge har du hatt terrier. 
4. Tidligere verv i NTK eller andre hundeklubber. 
5. Interesser knyttet til hund. 
 
 

1. Maria Huseby , Sjoarveien 20, 4272 Sandve 90948046 
2. 42 år 
3. Jack russell terrier, og weimaraner. Hatt Jack russell siden 2004. Vokst opp med Cocker og Labrador. 
4. Styremedlem siden 2017 og nestleder i rasegruppa siden 2019. Fungerende leder fra mai 2022. 

Styremedlem i norsk weimaraner klubb i flere perioder, medlem av norsk weimaraner klubbs avlsråd 
i ca 15 år. 
 

5. Min hovedinteressene er avl, temperament, bevaring av rasen og helse.  Har også reist mye på 
utstilling over hele verden primært for å studere rasen og knytte kontakter over landegrenser. Også en 
del som utstiller. Har ringsekretæreksamen, kynologikurs, NKKs avlsrådskurs og oppdretterskolen. 
Har jegerprøven og min mann er aktiv storviltjeger. 

 
1. Ingunn Lia Pedersen, Eikhaugen 21, 3036 Drammen, tlf.92417269 
2. 52 år 
3. Har hatt jack russell siden 1997, først ett par uregistrerte, og så registrerte etter at det ble godkjent 

rase. Oppvokst med boxer. 
4. Varamedlem JRT Rasegruppa 2020, ble styremedlem i 2021 og nestleder siden mai 2022 da leder 

trakk seg. 
5. Først og fremst turer og kos, men er etter hvert blitt veldig aktiv på utstillingsfronten. Er mye på 

utstillingstrening, og har også deltatt på styrketrening med hundene mine 
 

1. Oddrunn Solli, Granbakken 10, 9980 Berlevåg Tlf: 918 07 177 
2. 37 år 
3. Schæfer og Jack Russell terrier. Har hatt Jack Russell i 8 år. 
4. Har fra tidligere ingen verv i andre hundeklubber, Men jeg har gjennom flere år hatt verv i andre lag 

og foreninger. 
5. Langt øverst i nord bruker jeg mine hunder til blodspor, rypejakt, og utstilling. Vi har en aktiv 

hverdag. 
 
1. Wibeche Bottolfsen, Fjæreveien 144, Grimstad, Agder. 
2. 63 år 
3. Jack Russell terrier i 2006 
4. Ingen verv i NTK eller andre hundeklubber. 
5. Har både holdt på med agility, utstilling og rallylydighet og lydighet. Hjemme har jeg 3 Jack Russell 

og en flatcoated retriever. Jeg har et lite oppdrett med ca 1 - 2 kull i åretJobber til daglig 50% med 
lønn og personal. 
 
 
 

1. Inger Jewitt Sola Rogaland 
2.  
3. Labradorer i over 40 år og Jrt i 7 år 
4. Jeg har i de siste 25 årene har flere verv i styrer og valgkomiteer bl.annet i Retriever-klubben avd 



Rogaland, Rogaland rideklubb, Norsk Terrierklubb avd Rogaland.  
Jeg jobber som seksjonsleder ved kjøkkenavdeling på Stavanger Universitets-sjukehus og min 
stilling innebærer blant annet budsjettansvar og personalansvar for 50 ansatte. 

5. Har hatt hund i over femti år og Labradorer i 40 av dem. Er sammen med min mann innehaver av 
kennel Rogalab. Har et lite oppdrett og har aldri eiet flere hunder enn det er plass til i sofaen (litt 
trangt med fem labradorer). For 7 år siden fikk vi ved tilfeldighet overta vår første JRT. Jeg var solgt 
fra første stund. Aldri hadde jeg opplevd så mye hund i en så liten kropp. At så mye kjærlighet, 
stahet, faenskap, godhet, arbeidslyst, lekenhet og kos kunne få plass i en så liten hundesjel overrasket 
meg. Jeg bare måtte har flere og både alder og kropp ønsket en litt mer praktisk størrelse på hundene.  
I tillegg til vår gamle labrador Marcus på snart 12 år er vi i dag de lykkelige eiere av seks JRT. 4 
egenproduserte og deres mor og far.  
Jeg har drevet aktivt med hunder hele mitt liv og vært på utallige utstillinger siden min debut sent på 
70 tallet. Hele vårt sosiale liv er fullt med hund og hundeaktiveter. Alle våre venner har hund og alle 
ferier/reiser inkludere hundene. 
 

1. Linn Myhre Sjøsåsen, Omnesvegen 69 3825 Lunde. Tlf. 90065898. 
2. 32 år 
3. Jack Russell Terrier. Siden 2009. 
4. Ingen 
5. Hvor skal jeg begynne? Avl og agility er vel hovedinteressene. 

 
1. Gunn Eva Tryland Eidskog, tlf. 98335322 
2. 34 år 
3. Hunderase: Jrt siden 2011 kennelnavn siden 2016 
4. Varamedlem og fungerende styremedlem i rg i en periode, 
5. Interesser knyttet til hund: Utstilling, Rally-Lydighet, Besøksvenn med hund (under utdanning hos 

Røde Kors).Brenner for rasearbeid. Instruktør for Oslo Hundeskole. Helse og temperament er et stor 
fokus. 

 
1. Liv Katharina Barek, Ådlandsvegen 92, 5416 Stord, tlf 46809910. 
2. Snart 67 
3. JRT nå, schäferhund tidligere og ennå litt. Hatt Dado siden 2.februar 2017. 
4. Revisor for RG i en periode.. Hatt flere verv i NSchK lokale avd. samt i HS (Hovedstyrets kasserer i 

fire år). 
5. Utstillinger, avl/oppdrett, spor- og søkstrening, mentaltester, turgåing, ellers alt som er kjekt og bra 

for meg og mine hunder. Synes og det er interessant å studere stamtavler på jrt. (Får ikke tid til alt jeg 
ønsker da jeg har full jobb og begrenset med tid.) 

 
 

 
 

1. Sophie Kopperud 
2.  
3. Jack Russell Terrier 2006. 
4. Ingen tidligere verv innen hund, men i borettslag. 
5. Min første jack russell fikk jeg i 2006. Det var en glatthåret stallhund som levde livets glade dager 

med å løpe løs rundt i stallen sammen med brødrene sine. Han levde helt til 2020 hvor han fikk 
avslutte livet en fin høstdag. Senere i 2018 kjøpte min samboer og jeg vår første NKK registrerte JRT 
hanne, senere er det komme to hanner til. Totalt har vi nå 3 hanner som vi hovedsakelig deltar på 
utstilling med, Skandinavia rundt. Vi har også prøvd oss på lydighet, rally lydighet, agility og 
blodspor. Ja, takk litt av alt. Til min samboers fortvilelse så er vi som regel de første som kommer på 
utstillingsplassen og hvis vi ikke har så lang reisevei hjem, ser vi Best in show finalene.  
Av yrke så er jeg radiograf så mitt hjerte brenner litt ekstra for skjelettrøntgen, CT og MR.  
Oppdrett er noe jeg ikke har tid til sånn som livet er nå men man skal aldri si aldri, plutselig passer 
det inn en dag. Dypdykk i stamtavler og "nerde" i forskjellige linjer er blitt en liten hobby og det er 



spennende å høre oppdrettere fortelle hvorfor de har valgt de kombinasjonene som de har gjort og om 
resultatet ble som de forutså. 

 
1. Ingrid -Marie Bjørdal, Steinkjer kommune som er i Midt-Norge 
2. 
3. Jeg har dessverre ikke hatt noe verv. 
4. Har vært aktiv i hestesportmiljøet i mine yngre dager men hundeinteressen tok mer å mer tid på hva man 
ville drive med samt familieliv. La hjelmen for godt på hylla i fjor.  Jeg har også der drevet med 
konkurranse. 
5. Jeg er eller vi her hjemme er aktive innenfor hundene, vi går på prøver med jakthundene. Og alle er med 
på utstillinger. Vårt mål innenfor avl er at man skal avle friske hunder, med minimalt med sykdommer. Og vi 
vil følge rasestandarden, slik man får hunder som er lik som de skal profesjonsmessig. Man ønsker gode 
familiehunder i bunn og grunn. Men samtidig gode hunder som egner seg til det formålet de faktisk er avlet 
til. Dette er noe man også må huske i avlsarbeidet sitt. Morsomt med en super showdog men formålet må 
være der. Estetiske pene hunder med formålet sitt er tipptopp i mine øyne. 
Som person er jeg reflektert og redelig kvinne, som behandler alle på en fin og respekt full måte. 
 

 
 
Navn: Kjetil Ebbestad 

Bosted: Solbergelva i Drammen Kommune. 

Tidligere verv: Har hatt flere verv i skole og amatørmusikkorps i Drammensdistriktet. Bla kasserer, 

sekretær, og styremedlem. Har vært styremedlem i Verdens Barn, adopsjonsforeningen. Er nå kasserer i 

Guttemusikken 09, har vært det nå i 12 år. 

Meg og JRT: Har nå 2 stk Jack Russell, 1 egen og 1 fôrhund. Har hatt Jack Russell snart i 3 år. Er mye aktiv 

med mine hunder, ute mye i naturen, og er aktiv på utstillinger. Jeg har tidligere vokst opp med fuglehunder 

bla Korthårig Vorsteher, og Pointer. 
 
 
Navn: Lise E. Finden Jamt 

Bosted: Sortland, Vesterålen 

Tidligere verv: Ingen 

Meg og JRT: Vi har en JRT på snart 2,5 år fra Kennel Kawamo, som vi som smått har begynt å stille ut med 

gode resultater. Er aktiv på treninger i den lokale hundeklubben, driver litt med blodspor og er mye i skog, 

fjell og mark. Vi har nettopp fått JRT nr 2, en hannvalp på 5 mnd som vi har på foravtale for Kennel 

Everbright. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte:   

• Valget skal skje skriftlig. 
• Du må skrive ut, og benytte nedenfor nevnte stemmesedler da stemmesedlene skal være like. 



• Øverst på hver stemmeseddel er det angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte 
kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker dem du ikke ønsker valgt. 

• Stemmesedlene klippes fra hverandre og legges i en konvolutt merket «stemmesedler» som lukkes, 
og som igjen legges i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt navn og din adresse. 

• Forhåndsstemmene må være valgkomiteen i hende FØR årsmøte 20.11,2022 og sendes til: 
RG for JRT i NTK valgkomité, 
v/ Kathrine Nordstrøm, 
Åstadgutua 112, 
2390 MOELV 
 

 
Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet ditt 
ikke er vedlagt eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene forkastet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEMMESEDLER: 
 
___________________________________________________________________________ 
Valg av leder for 2 år 
 



Maria Huseby 
 
___________________________________________________________________________ 
Valg av  nestleder 1 år 
 
Ingunn Lia Pedersen 
 
___________________________________________________________________________ 
Valg av 4  styremedlemmer for 2 år: 
 

Inger Jewitt 

Oddrunn Solli 

Sophie Kopperud 

 Ingrid Marie Bjørdal 

 

___________________________________________________________________________ 
Valg av  kasserer for 2 år 

Wibeche Bottolfsen 

 

 
 
Valg av 1 vara styremedlemmer for 1 år: 
 
 Linn Myhre Sjøsåsen 
 

Gunn Eva Tryland 
 
Stryk 1 

  
 
 
Valg av revisor for 1 år: 
 
 Liv Katharina Barek 
 
 
 
Valg av 1 medlemmer til valgkomitéen: 
 

Kjetil Ebbestad 
 
Lise E. Finden Jamt 

 
Stryk 1 
 

 
 
 



 
 
 
 


