
Referat fra Styremøte Norsk Terrierklub avd. Trøndelag, 15.04.21, kl 1900, Nettmøte 

 
Tilstede: Atle B, Nina, Ole, Wibeke, Grethe, Christine, Janne, Karen og Tryggve 

 

Referatet fra siste styremøte 08.03.21. Ingen bemerkninger, og godkjent. 

 

6/21 Hovedutstillingen. 
Arenaen i Granåsen er ok. Fortsatt i dialog med dem om praktiske ting. Pr.idag 70 påmeldinger. 

En del sitter på gjerdet i påvente, av hvordan det blir med NKK i Trondheim. 

Leder i Boxerklubben ønsker å dele på dommer M.Holmli denne lørdagen, og dermed er 3 

dommere i boks. Vi mangler fortsatt 1 ringsekretær, og 2 skrivere. Vi må jobbe med saken. 

I forhold til sponsorer og premier til utstillingen. Karen har snakket med Musti, og de er interisert i 

å bli med som sponsor. Ingen innvending mot det, men vi må også sjekke med NTK, om de evt. har 

sponsorer vi må bruke. Karen sjekker dette i morgen. 

I forhold til rosetter, har Grethe og Christine funnet ut at vi har det meste til vår utstilling. Vi må 

etterbestille våre, og samtidig bestille til Vestnesutstillingen når den er klar. 

Vi kjører i år med BIS for Valp, Junior, Voksen og Veteran. 

 

7/21 Vestnesutstillingen 
Den er fortsatt under utarbeidelse, og ennå ikke åpnet opp for påmelding. Vi savner info. 

Karen tar kontakt med Annlaug (NTK) for å få mer info. 

 

8/21 NKK Trondheim 

Her hører vi også veldig lite. Ikke åpnet opp for påmelding ennå. Grethe sjekker litt opp om denne. 

 

9/21 Terrierturer 

Christine setter opp en felles tur, som et arrangement på fb, for medlemmene. Reglene idag, sier vel 

samling ute, inntil 20 personer. Vi satser på 28.4 kl 19 i Malvik. 

      

10/21 Sosialisering/Ringtrening 

Utsettes litt, pga. avlyst utstilling på Sunndalsøra, men Karen setter opp trening på banen tidlig i 

mai, etter at vi har gjennomført en dugnad, og fjernet søppel. 

 

11/21 Dugnad på Værebanen 

Blir ordnet som et arrangement lørdag 24.4 fra kl 11 og utover dagen. Folk oppfordes til a ta med 

litt redskap selv. Karen ordner med litt mat og drikke til dugnaden. Satser på fint vårvær. I uka før 

skal Atle og Tryggve sørge for å få fjernet gamle kjøleskap og fryser fra platten, utenfor bua. 

 

12/21 Månedens bilde 

Skal vi fortsette med dette? Og klarer vi å følge opp. Nei, mnd bilde utgår. 

Vi vil heller oppfordre medlemmer til å sende inn bilder og tekst til hjemmeside og terrierbladet. 

 

13/21 Styresamling av nytt og gammelt styre 

Dette blir fortsatt satt på vent pga. smittevernreglene. Vi håper å komme tilbake med en samling når 

det blir mulig å gjennomføre dette på en ordentilg måte. 

 

   

Møtet ble avsluttet kl 2020 

 

Referent 

Tryggve Selvåg 


