
 

REFERAT 
STYREMØTE DATO 25.11.2018 

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER 

 

Deltagere: Monica Berg, Monica Tellnes, Rebecca Aversano, Kari Anne Lundberg, Solveig 

Naadland, Maria Huseby, Inger-Lise Teigland 

Referent: Inger-Lise Teigland 

 

Sak 1 – 11/18: Nytt styre – fordeling av ansvarsområder.  

Styremøter, saksliste og møtereferat - Inger-Lise 

Innlegg til Terrierbladet og Vi med Jack - Inger-Lise 

Hjemmesiden og FB-sidene (RG Jack og Oppdretter) - Solveig 

Besvare henvendelser på jack-mailen: Rebecca og Monica T  

Økonomi: Kari Anne 

Årshjul: Solveig 

Rasespesialer - hovedorganisator: Maria og Kari Anne 

Oppdretterseminarer - hovedorganisator: Solveig og Inger-Lise 

Rasestand - hovedorganisator: Monica B og Monica T 

Infomateriell rasestand: Inger-Lise og Monica B 

Raseparade - hovedorganisator: Rebecca (Linn Sjøsåsen ønsker å bidra i jobben med 

raseparadene fremover) 

Koldtbordene - hovedorganisator: Inger-Lise 

Årets Jack Russell: Monica T og Rebecca 

Ny med Jack: Monica B 

Vi med Jack: Rebecca 

Styrets representant på Generalforsamling: Solveig / Maria 

 

Sak 2 – 11/18: Sak vedr. sporpremierte og mulighet for å stille i bruksklasse på utstilling.  

Årsmøtet stemte ja til å utrede mulighet for at sporpremierte JRT kan stille i bruksklasse på 

utstilling. Arbeidet vil kreve en del jobb opp mot NTK/HS og NKK. Det må sjekkes om dette 

må opp på GS i april, eller om det holder med avgjørelse på vårt årsmøte. Saken må uansett 



 

videre til NKK for avgjørelse der. Ann Karin Skyggen Lystad vil gjerne være med i gruppen 

som skal jobbe med denne saken fremover. Monica Berg og Solveig Naadland tar saken 

videre.  

 

Sak 3 – 11/18: Status Rasespesial 2019 – Maria 

Drammen hundepark er opptatt den helgen vi planla Rasespesial. Vi ønsker å opprettholde 

planlagt helg og innleid dommer, og Maria Huseby sjekker derfor om NTK Akershus har 

lokale i Sandvika som vi kan leie.  Hun vil også legge ut en forespørsel på ulike utstillingsfora 

i håp om tips til lokale.  

 

Sak 4 – 11/18: Status oppdretterlinker. 

Kull født etter 1/10-18 vil nå omfattes av de nye kriteriene. Oppdrettere med link er 

oppfordret til å melde fra selv dersom de velger å foreta paringer som ikke tilfredsstiller 

kriteriene. Styret må allikevel følge med på DOGWEB slik at vi slipper uheldige situasjoner 

der oppdrettere glemmer å si fra og blir stående med link.  

Betaling for link skjer årlig, og det nærmer seg årsinnbetaling. Inger-Lise kontakter de med 

link og minner på betaling.  

 

Sak 5 – 11/18: Avgjørelse om innføring av registreringsrestriksjon – patellastatus 

NKK Sunnhetsutvalget har godkjent RG Jack /NTKs søknad om kjent patellastatus på 

foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Oppstart blir 01.01.19. Vi legger ut info om 

Sunnhetsutvalgets avgjørelse med oppstartsdato på hjemmesiden, RG Jack FB side, 

oppdrettersiden, og de respektive JRT fora. NKK vil også legge ut info på sine sider.  

 

Sak 6 – 11/18: Distriktskontakter. 

Distriktskontaktene har over lengre tid vært et forsømt område. Det er noen få 

distriktskontakter rundt om i landet, der noen er mer aktive enn andre. Tanken var i 

utgangspunktet at nye så vel som gamle JRTeiere kunne kontakte sin distriktskontakt for å få 

info og tips om rasen og om aktiviteter i nærområdene. Det har vist seg vanskelig å få til en 

god organisering og oppfølging av ordningen fra styrets side. Det vil også kreve stor innsats 

å få ordningen «opp og gå» igjen, og pr i dag har ikke styret kapasitet til å gjøre denne 



 

jobben. Det ble derfor fremmet forslag fra leder om å avvikle distriktskontaktordningen. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt og distriktskontaktordningen avvikles fra 01.01.19.  

 

Sak 7 – 11/18: Årets Jack Russell Terrier 

Resultater skal være innsendt innen 15.januar. Det er allerede kommet inn resultater fra flere 

medlemmer. Resultatene skal sjekkes opp mot DOGWEB. Utenlandske resultater skal 

vedlegges kopi av kritikkskjema / resultatskjema. Monica T og Rebecca er satt på saken, 

men dersom det krever mye jobb, må vi fordele grener oss imellom.  

 

Det er også kommet forespørsel om å ta inn resultater fra henholdsvis Barn Hunt og 

Nosework. Det er fler og fler som er aktive i disse disiplinene. Nosework og Barn Hunt er 

organiserte aktiviterer utenfor NKK, dermed avgrenset fra å kunne delta i årets Jack russell 

terrier. Vi tar denne saken opp til avgjørelse på neste styremøte med tanke på endring av 

regler for Årets Jack russell terrier 2019. 

 

Ref. Inger-Lise 


