
 

REFERAT 

STYREMØTE DATO 19/8 -18 

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER 

 

Deltakere: Kirsti Skaar, Monica Berg, Solveig Naadland, Inger-Lise Teigland, Maria Huseby 

Referent: Inger-Lise Teigland 

 

Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 27.05.18. Styremøter i juni og juli utgikk grunnet 

ferieavvikling.  

Sak 1 – 08/18: Status oppdretterseminar. Antall påmeldte pr dato er 19 stk. Kirsti, Solveig og Maria jobber med de 

siste forberedelsene.  

  

Sak 2 – 08/18: Status Rasespesial 2019.  

Maria tar hovedansvar for å koordinere de ulike oppgavene. Spesialen er planlagt avholdt i Drammen Hundepark 

siste helgen i oktober. Dodo Sandal er forespurt som dommer og har bekreftet at hun kan dømme. Solveig 

sjekker ut med Kongsberg hundeklubb da de har ustilling er samme helg. Spesialen blir på motsatt dag av denne. 

Det skal settes opp klasser og jobbes med sponsorer og premier.  

 

Sak 3 – 08/18: Økonomioversikt og gjennomgang av perioden 2013 – 2017. Kirsti har gått gjennom det vi har av 

kontoutskrifter og sender oversikt videre til HS.  

 

Sak 4 – 08/18: Fokusområder 2019. Følgende områder vil få et særlig fokus i 2019.  

Økt bruk av statistikker med tall fra DOG WEB for å lage bedre oversikt over rasen i Norge: Inger-Lise / Kirsti 

Bevisstgjøring / Info vedrørende omplassering: Inger-Lise 

Bevisstgjøring / Info vedrørende uspesifisert halting: Solveig 

 

Sak 5 – 08/18: VMJ og Terrierbladet 

VMJ har endret utgivelsestidspunkt og deadline for innsending av stoff til bladet er satt til 1. feb og 1.aug. Dette 

medfører at vi i 2018 kun vil få en utgivelse av VMJ.  

 

Sak 6 – 08/18: Norsk vinner Lillestrøm 2018 

Vi trenger frivillig innsats under Lillestrøm 2018. Det er en annonse ute i VMJ som kommer i disse dager, samt at 

I-L og Monica tar kontakt direkte med aktuelle personer. Monica koordinerer koldtbordet vi skal ha etter 

rasebedømmelsen. Vi har også årsmøte den helgen, og Inger-Lise kontakter leder av valgkomiteen med oversikt 

over hvem som er på valg i år. Info om årsmøte og valg vil kunngjøres senere i tråd med gjeldende regelverk for 

RG. 

 

Sak 7 – 08/18: Det har kommet spørsmål om hvordan styret skal kunne sjekke om oppdrettere med link følger de 

nye kriteriene som trådde i kraft 1.august 2018. Styret er ingen kontrollinstans, og skal heller ikke fungere som et 

slags avlsråd. Avl etter de nye kriteriene baserer seg på en gjensidig interesse blant respektive oppdrettere om å 



 

jobbe for rasens beste. Alle kull registreres i DOGWEB, og info om premiegrad og helse på foreldredyr er allment 

tilgjengelig. Dette gjør det enkelt å holde oversikt. Målet er også at oppdrettere tilknyttet rasegruppen skal være 

det klart beste valget for de som ønsker å kjøpe JRTvalp. Styret vil fortsette å fremme disse oppdretterne på de 

arenaer der dette er mulig.  

Sak 8 – 08/18: Logo. Det er tidligere kommet ønske om en logo til bruk for oppdrettere med link som har kull som 

innfrir RG Jacks avlskriterier. Monica og Maria jobber frem et forslag som vil bli presentert under 

oppdretterseminaret.  

 

 

Inger-Lise Teigland, ref. 

 


