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REFERAT 

STYREMØTE DATO 27/5-18 

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER 

 

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

Referent: Inger-Lise Teigland 

 

Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 21.04.18.  

Sak 1 - 05/18: Spesifisering av kriterier for link – RG Jacks avlsanbefalinger: Ved ny gjennomgang er 

følgende endret; Patellaluksasjon – begge foreldredyr må være fri for lidelsen. Bakgrunnen er at 

avlsbasen vurderes å være tilstrekkelig stor, og at det derfor ikke er nødvendig å benytte hunder med 

grad 1 i avl. De nye kravene for valpeformidling og oppdretterlink vil tre i kraft 01.08.2018, og gjelder 

alle paringer f.o.m denne dato.  

For å benytte rasegruppens valpeformidling og ha oppdretterlink på rasegruppens 

hjemmeside, må følgende kriterier være oppfylt: 

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

for Jack russell terrier. 

• Oppdretteren må ha gjort seg kjent med og følge Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for 

avl og oppdrett. Link til NKKs etiske retningslinjer kan du lese her. 

• Tisper må ha fylt 20 måneder ved paringstidspunktet. 

• Valpene leveres ikke før de er 7-8 uker gamle. Valpene leveres med veterinærattest ikke eldre 

enn 2 uker. Valpene skal leveres med kjøpsavtale. NKKs kjøpsavtale anbefales. Brukes ikke 

NKKs kjøpsavtale, skal den legges ved. 

• Valpene registreres i NKK på oppdretterens regning innen fylte 4 mnd. Hvis spesielle grunner 

gjør at valpene registreres senere, må dette avtales skriftlig. Man har ikke anledning til å selge 

valper etter uregistrerte foreldre eller selge uregistrerte/blandingsvalper.   

• Begge foreldredyr skal ha oppnådd minimum 2 exc.i på offisiell utstilling. 

• Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet.  

• Hunder som ikke har oppnådd 2 exc. kan unntaksvis ii brukes i avl hvis oppdretter vurderer at 

dens avlsverdi er viktig i sitt rasearbeid.  

• Avlshanner i oppdretters eie følger samme regel med 2 exc. Lånes en upremiert hannhund ut 

til oppdretter uten link på rasegruppens side, vil denne inngå i unntaksregelen. Det samme 

med premiert hannhund til upremiert tispe hvor oppdretter ikke har link på rasegruppens side. 

• Det er ikke anledning til å gjøre samme kombinasjon mer enn 2 ganger.   

http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1098466523890
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• Begge foreldre skal ha kjent status på øyne og knær registrert i Dogweb før hunden settes i 

avl. Det samme gjelder for nordiske hunder brukt i avl i gjeldene lands databaser. Velger man 

å bruke hannhunder fra andre europeiske land, er det mulig å gjøre unntak da samme 

undersøkelser ikke lar seg gjennomføre flere steder.  

o Ved funn på øyne følges avlsretningslinjer utarbeidet av autoriserte øyelysere.  

o Patellaluksasjon - begge foreldredyr må være fri for patellaluksasjon.  

 

Valpekjøper skal få med skriftlig informasjon om: 

•  Foring, regelmessig stell av hunden, samt pelsstell/trimming. 

•  Arvelige sykdommer av betydning for rasen 

•  Forsikring  

 

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få link på disse sidene.  Hvis avlskrav ikke følges, 

mister oppdretter link og valpeformidling gjennom NTK i 2 år.  

Rasegruppen har laget en informasjonsbrosjyre” Ny med Jack” som oppdrettere av rasen og som har 

link kan kjøpe og gi ut til sine valpekjøpere. Henvendelse på mail: jack@norskterrierklub.no 

 

Sak 2 - 05/18: Oppdretterseminar:  

Vi trenger hunder til gjennomgang under seminaret. Solveig gjør en forespørsel på oppdrettersiden.   

Kopier av rasekompendiet – Kirsti ordner dette. 

 

Sak 3 - 05/18: Rasespesial 2019. Utsatt til neste gang da Maria ikke kunne delta på møtet.    
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EVT:  

Vi med Jack – Det ble vurdert å flytte manusfrister til hhv. 1.februar og 1.august slik at vi får med Årets 

JRT uten å måtte vente i flere måneder. Kirsti snakker med redaktør Rebecca Aversano om dette.  

Medlemsinfo – vi jobber med en kortfattet brosjyre med generell medlemsinfo som vi kan dele ut på 

utstillinger med mer. Inger-Lise jobber videre med dette.  

 

 

Inger-Lise Teigland, ref. 

 

i Blir gjeldende for paringer etter 1. august 2018. Dette for å gi anledning til å premiere hunder etter justerte 
krav.   
ii Unntak defineres som 25% av oppdretters totale kullregistrering. Dette settes for å ha en objektiv ramme så 
subjektive vurderinger unngås, og 25% ansees som rimelig i denne sammenheng. Oppdretter må derfor ha 3 
kull som oppfyller krav før mulighet for bruk av hund med lavere/ingen premiering kan brukes.    

                                                             


