
Årsmøteinnkalling for Norsk Terrier Klub 
Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier. 

  

  

Tid: 05. november 2022 
Tid: 11.00  
Sted:. Olavsgård Hotel, Hvamstubben 

  

  

Dagsorden 
  

  
1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og forhåndsstemmer, innkallingen o  

    o   n    m       o                   l          l        

 

2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps 

på minst 3 personer. 

 

3. Årsberetning. 
 

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning 

 4.2 Budsjett 

 
5. Planer for drift og aktiviteter. 

 

6. Saker og forslag som ønskes fremlagt av medlemmer.  

 
7. Saker som fremlegges av styret.  

 
8. Valg. 

  
  

 Punkt 1 – Godkjenning av innkalling 

  

Punkt 2 - Valg av møteleder 
Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 3 

personer. 

  
Punkt 3– Årsberetning 2022 
Rasegruppa ble stiftet 1. februar 2010 Vi har 406  medlemmer pr. 20.10.2022. 

Styret konstituerte seg slik: 
 

Leder: Camilla Berger 
Nestleder: Silje S. Vo 
Sekretær: Marianne Krohg Homlong 
Kasserer: Ingeborg Havsø 
Styremedlem: Malin Paulsen 
Styremedlem: Katrine Haraldsen 
Styremedlem: Isabell Danielsen 



Vara Styremedlem: Thea Aaseth-Grøndahl 
Revisor: Carl Fredrik Borg 
  
Valgkomite: 
Leder: Julia S. Thomsen  
Medlem: Kristian Røed 
Medlem: Liv Berit Tunkvist 
 

Andre komiteer, utvalg og ressurspersoner 

Distriktskontakt for Nord-Norge(nord): Martine Vråberg Johansen 

Distriktskontakt for Midt-Norge: - 

Distriktskontakt for Bergen: Synne Aarskaug 
Distriktskontakt for Telemark: Tina Myrlund Fjellås 

Utstillingskomite: 

 Utstillingskomitè Fredrikstad: Malin Paulsen, Jeanette Granås, Grethe Karlsen, Gunn og 

Terje Skotterud 

 Utstillingskomitè Bergen: Katrine Haraldsen, Synne Aarskaug, Stian Sjøbakk, Jon Andreas 

Scheie 

  
Helsekomité: 
Silje S. Vo (leder), Camilla Berger, Marianne K. Homlong 
  
Web & Redaksjonskomité:  
Camilla Berger 
  
Staffetoppen: 
Camilla Berger 
  

Aktivitetskomité: 
Isabell Danielsen  (leder), Marianne K. Homlong 

 Rallykomitè: Therese F. Wyller (trukket seg), Bente Moe (trukket seg), Julia S. Thomsen 

(trukket seg) 

Følgende møter, aktiviteter, samlinger og seminarer har vært- eller forsøkt avholdt: 
  

 24.10.21                    Introkurs i styrketrening for hund med instruktør Siw Hauge 

 30.01.22  Fellestur Oslo 

 15.-16.01.22              Grunnkurs i Barn Hunt – Nittedal 

 06.02.22  Fellestur Bergen 

 20.02.22  Ringtrening Fredrikstad 

 06.03.22  Fellestur Oslo,  Bergen og Porsgrunn 

 19.03.22  Ringtrening Fredrikstad 

 26.-27. 03.22             Grunnkurs i Barn Hunt – Nittedal 

 27.03.22  Fellestur Bergen 

 27.03.22  Ringtrening Skedsmo/Fjellhamar 

 26.-27. 03.22          Grunnkurs i Barn Hunt – Bergen AVLYST pga manglende påmld. 

 02.04.22                    Vintervinner, rasespesial med Cert – Bergen (63 påmeldte) 



 10.04.22  Fellestur Oslo 

 12.04.22  Ringtrening Skedsmo/Fjellhamar 

 23.04.22         –      Nybegynnerkurs Agility – Bergen AVLYST pga manglende påmld 

 27.04.22  Ringtrening Porsgrunn 

 30.04- 01.05.22         Introkurs Rallylydighet, Lørenskog – få påmeldte, men ble 

gjennomført. 

 02.05.22  Ringtrening Skedsmo/Fjellhamar 

 04.05.22  Ringtrening Porsgrunn 

 07.05.22  Ringtrening Fredrikstad 

 11.05.22   Ringtrening Øvre Eiker, egentrening 

 18.05.22  Ringtrening Porsgrunn 

 21.05.22                    Rallylydighetsstevne, Fredrikstad (36 påmeldte) 

 21.05.22                    SBT Open Show 2022, Fredrikstad (155 påmeldte) 

 22.05.22                    Vikingvinner, rasespesial med Cert, Fredrikstad (156 påmeldte) 

 04.06.22                    Oppdrettermøte fysisk og digitalt (24 deltagere) 

 07.08.22  Fellestur Bergen 

 05.11.22                 Årsmøte, oppdretterlunsj – Skedsmo 

 
Styremøter er avholdt per telefon. 

  
Oppsummering av året som har gått: 

23. oktober ble det avholdt seminar, årsmøte og årsmøtemiddag ved Moxy hotel (X-Meeting point). 

B  nc  J n   n (S  ffjoy’ ) f   N derland holdt foredrag om rasen, eksteriør, karakteristikk m.m. og 

Maija Heinilä pratet om funksjonell anatomi, seleksjon av avlsdyr, oppdrettsetikk. 

Rasegruppens første Cert utstilling ble avholdt i Bergen 2. april med 63 deltagere. Dommer var Dean 

Cund fra kennel Chelmbull i UK.  Utstillingen var godt gjennomført og vi ser frem til neste års 

utstilling. 

Rasegruppens første dobbeltutstilling ble avholdt i Fredrikstad 21 og 22 mai. I tillegg ble det avholdt 

Rallylydighets stevne. Det ble også kåret en sammenlagt vinner (Vikingvinner) fra Open Showet og 

den offisielle utstillingen. Kåringen ble utført ved poenggivnig fra BTK/BHK begge dager. Alle tre 

arrangement kom i mål uten store problemer. Helgen gikk i overskudd og styret ser allerede på 

løsninger for å gjøre neste års arrangement enda bedre. 

Rasegruppen har i samarbeid med flere aktører avholdt kurs i styrketrening, barn hunt og introkurs i 

rallylydighet. Introkurs i Agility, samt barn hund ble forsøkt avholdt i Bergen men måtte avlyses pga 

manglende interesse. 

Rasegruppen har fortsatt med ringtreninger og utvidet til flere området i landet ved hjelp av 

distriktskontakter og andre. Styret jobber fortsatt med å få i gang flere treninger på flere steder i landet. 

Styret har ellers jobbet med å få bedre fokus på L2hga og HC blant staffeiere i Norge.  Styret har 

jobbet for å få fokus på bedømming av rasen og har jobbet for å få flere klubber til å invitere 

rasedommere til Norge.  Styret har også jobbet for å få et tettere oppdretter miljø, et mer inkluderende 

miljø generelt for alle staffe eiere og ønsker å ha ytterligere fokus på dette fremover.  Her er arbeidet 

med avlsanbefalinger foreslått endret slik at flere oppdrettere kan jobbe ut ifra like forutsetninger og 

forhåpentligvis med tiden skille seg ut fra det mer useriøse markedet vi ser øker i omfang.  Her 

kommer også oppdrettermøter inn, både fysisk og digitalt som vi med tiden håper at kan øke åpenhet 

rundt alles oppdrett og kommunikasjon blant landets oppdrettere. 



Styret har også, så langt det har latt seg gjøre bidratt i arbeid mot useriøse oppdrettere i den grad det 

har vært forelagt dokumentasjon et styre kan gå videre med. Dette er et komplisert og tidvis krevende 

arbeid men styret kommuniserer med alle som henvender seg skriftlig til SBT RG.  Flere medlemmer 

av SBT RG la frem en sak om restriksjoner vedrørende avl på to individer med dilute gen som på 

NTK’    n   lfo   ml n  23 04 22  l   n   mm            D          k   m   f             k  f    l  

godkjent av NKK som etter planen var satt til et møte i oktober. 

  

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning 

Revisors beretning: 
Revisors beretning vil bli lagt frem på årsmøtet 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punkt 4.1 Regnskap SBT RG
Regnskapet viser et overskudd på 29 947,54,- 



Tilleggsoversikt Vintervinner 2022 
  

 
 

 

 

 

Tilleggsoversikt Vikingvinner (OS + RS+ RALLY) 2022 
(*noter at “spons overført fra 2020” ikke er med i årets faktiske regnskap,  men med i 

tilleggsoversikten nedenfor) 

 

 

 
  

 



Punkt 4.2 Budsjett 

Budsjett RG SBT 

Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Inntekter 

Inn fra NKK/NTK 60000 50000 

OpenShow / Utstilling 10000 12000 

Kursinntekter 5000 5000 

Salg innkjøpt for videresalg 11000 10000 

Årbok 1000 0 

Renteinntekter 100 100 

Sum inntekter 87100 77100 

Utgifter 

SBT årbok 5000 0 

Rekvisita/kontorutstyr 
2500 

2500 

DATA/ IT utstyr 3500 3500 

Innkjøp varer for videresalg 5000 5000 

Seminar/årsmøte 40000 50000 

Henger -Vedlikehold 1000 

Rally utstyr 0 0 

Drift - spons - annet 15000 10000 

Aktiviteter for medlemmer 20000 20000 

Styremøter 0 0 

Reiseregn. Styremøter 0 0 

Porto - frakt 3500 1500 

Reisekostnader 10000 15000 

Helseundersøkelse 0 

Rentekostnad/omkostninger 850 850 

Sum Utgifter 105350 109350 

Resultat -18250 -32250

5. Planer for drift og aktiviteter:

xx.xx.23 – 2-dagers Staffeseminar med oppdrettermøte og middag

xx.xx.23 – Hands-on Seminar med Bianca Janssen (?)

13.05.23 – Rasespesial Bergen (NKK Bergen søndag)

17.06.23 – Open Show Fredrikstad

18.06.23 – Rasespesial med CERT Fredrikstad

xx.xx.23 -  Oppdrettermøte

xx.xx.23  - Aktivitetsdag / familiedag i samarbeid med HRS

xx.11.23  –  Seminar, og årsmøte



Ringtreninger og fellesturer avholdes fortløpende og blir publisert i Rasegruppens kalender og under 

aktiviteter i våre facebook grupp(er).  

6. Saker og forslag som ønskes fremlagt av medlemmer:

ingen 

7. Saker som fremlegges av styret:

Sak 1. Helseskjema 

Styret legger frem forslag for å utføre en klinisk helseundersøkelse av alle norske tisper og 
hannhunder som skal brukes i avl ved å få en veterinær til å gå over hunden og fylle ut et helseskjema 

innen en viss tid før paringstidspunkt. Skjemaet må dateres og stemples av aktuell veterinær. 

Utseende på helseskjema ligger som eksempler i vedlegg 2 og 3 til årsmøteinnkallingen. Øvrig ber vi 
om at medlemmene stemmer over hvert punkt nedenfor om hvorvidt dette skal inkluderes i 
skjemaene.  Underpunkter kan fjernes dersom de ikke vedtas. Skjemaet kan benyttes frivillig dersom 

skjemaet ikke blir inkludert som en del av avlsanbefalinger. 

1a. Tisper 

Opplysninger fra eier 

a. Navn på eier

b. Reg.nummer, fødselsdato

c. Chipnummer

d. Opplysninger om tidligere kull

1. Antall kull

2. Fødselsmetode

e. Hundens alder (over 18 mnd)

f. Er hunden øyelyst? Svar: ja/nei (PHPV-status)

g. Hundens HC-status

h. Hundens L2hga-status

i. Andre helseundersøkelser som ellers er utført og dokumentert

j. Undertegnede erklærer at opplysningene gitt i dette skjema er korrekte.

1. Undertegnende er inneforstått med at veterinæren har tillatelse til at

dette skjemaet sendes til SBT RG dersom resultatet av

veterinærundersøkelsen er at paring frarådes.SBT RG behandler dette

konfidensielt.

Veterinæropplysninger 

a. Fra hvilken dato / år har du fulgt hunden?

b. Har du kjennskap til om hunden er behandlet for sykdom annet sted?

c. Har hunden tidligere vært behandlet for sykdom? (Opplysninger noteres kan i så fall

noteres som vedlegg til skjema)

d. Generell helsetilstand

d.i.1. Hud, ører, poter

d.i.2. Øyne

d.i.3. Hjerteauskultasjon

d.i.4. Dersom hunden er sett i bevegelse; har den lette og frie bevegelser?

d.i.5. Kjønnsorgan

d.i.6. Jur

d.i.7. Ledd, muskulatur

d.i.8. Respirasjon, nesebor



d.i.9. Er det ellers gjort funn for dagen som vil kunne ha betydning for hundens

reproduktive helse? 
e. Vil du på bakgrunn av dagens kliniske undersøkelse og evt. annen kunnskap om

hundens helsetilstand samt. opplysninger gitt av eier fraråde denne at denne tispen får

et valpekull (forutsatt at den pares innen X måned fra denne dato)?

e.i.1.  X = Èn måned

e.i.2.  X = To måneder

e.i.3.  X = Tre måneder

e.i.4.  X = Seks måneder

f. Kontrollering av hundens id-merke

1b. Hannhunder 

Opplysninger fra eier 

a. Navn på eier

b. Regnummer, fødselsdato

c. Chipnummer

d. Tidligere benyttet i avl?

1. Har paret, men resulterte ikke i valper

2. Har _____ antall registrert kull

3. Ikke brukt i avl

e. Er hunden øyelyst? Svar: ja/nei (PHPV-status)

f. Hundens HC-status

g. Hundens L2hga-status

h. Andre helseundersøkelser som ellers er utført og dokumentert

i. Undertegnede erklærer at opplysningene gitt i dette skjema er korrekte.

2. Undertegnede er innforstått med at veterinæren har tillatelse til at

dette skjemaet sendes til SBT RG dersom resultatet av

veterinærundersøkelsen er at paring frarådes. SBT RG behandler dette

konfidensielt.

Veterinæropplysninger 
g. Fra hvilken dato / år har du fulgt hunden?

h. Har du kjennskap til om hunden er behandlet for sykdom annet sted?

i. Har hunden tidligere vært behandlet for sykdom? (Opplysninger noteres kan i så fall

noteres som vedlegg til skjema)

j. Generell helsetilstand

j.i.1.   Hud, ører, poter

j.i.2.   Øyne

j.i.3.   Hjerteauskultasjon

j.i.4.   Dersom hunden er sett i bevegelse; har den lette og frie bevegelser?

j.i.5.   Kjønnsorgan

j.i.6.   Jur

j.i.7.   Ledd, muskulatur

j.i.8.   Respirasjon, nesebor

j.i.9.   Er det ellers gjort funn for dagen som vil kunne ha betydning for

hundens reproduktive helse? 
k. Vil du på bakgrunn av dagens kliniske undersøkelse og evt. annen kunnskap om

hundens helsetilstand samt. opplysninger gitt av eier fraråde denne at denne

hannhunden benyttes i avl de kommende X måneder?

k.i.1. X = Tre måneder

k.i.2. X = Seks måneder

k.i.3. X = Tolv måneder

l. Kontrollering av hundens id-merke



Sak 2. Endring av avlsanbefalinger 

Styret ønsker å legge frem forslag om å revidere de eksisterende avlsanbefalingene slik at de kan 
inkludere flere i å følge et minimum av anbefalinger for å kunne annonsere valper på rasegruppens 
websider. Rasegruppen ønsker å fremme oppdrettere som følger avlsanbefalingene og på denne måten 
bidra til et økt fokus mot disse og forhåpentligvis gjøre det useriøse markedet mindre attraktivt. 
Dersom helseskjema blir en del av avlsanbefalingene vil det opprettes en epost / webside hvor 
skjemaer kan sendes inn for annonsering på rasegruppens websider. Dette vil bli håndtert av 
helsekomiteen/ styret som er omfattet av taushetsplikt.  Dog vil man ved henvendelse kunne svare for 

om et avlsdyr på klinisk grunnlag frarådes eller ikke frarådes å bli benyttet i avl. 
Dispensasjon fra anbefalingene kan søkes styret. Eksempel på avlsanbefalinger ligger som vedlegg 1 
til årsmøteinnkallingen.

Anbefalingene stemmes over enkeltvis, per punkt. 

Avlsanbefalinger 
a. L2-HGA & HC Begge foreldredyrene skal ha kjent status. Dersom en bærer av L2-hga

benyttes i avl skal paringspartner være fri. I tillegg skal alle valpene i kullet testes før levering

og resultatet skal registreres i dogweb (NKK). Hunder uten kjent status, eller som er rammet

av L2-hga, skal IKKE anvendes i avl. Det anbefales DNA-testing hver fjerde generasjon.

b. ALDER Tisper skal være minimum 18 mnd. gammel ved paringstidspunkt.

c. ØYELYSING Avlsdyr bør være øyelyst i voksen alder.

d. FARGE To hunder med dilute farge skal ikke kombineres. Dette gjelder alle varianter av blå

og blå fawn.

e. HUDSYKDOMMER Foreldredyr med påvist allergi, arvelig hudsykdom eller generell

demodikose skal ikke anvendes i avl.

f. UTSTILLING Norske hunder skal ha oppnådd minimum en excellent på utstilling.

g. HELSESKJEMA Oppdretter skal kunne fremlegge Rasegruppens helseskjema for

norskregistrerte avsldyr som bekrefter at hunden er klinisk frisk før paring. Denne skal være

signert og stemplet av veterinær.

h. ANNET Foruten anbefalingene over er det ønskelig at oppdrettere i tillegg utfører de

helsetester de selv ønsker å vektlegge i sitt oppdrett. Seg være HD, AD, patellaluksasjon,

DNA-profiler, mentaltester osv. Det at Rasegruppen ikke inkluderer disse eller andre vilkår i

anbefalingene betyr ikke at andre helsetester ikke er like viktige, men vi ønsker en felles

plattform for alle seriøse oppdrettere hvor vi kan samles om en felles, generell anbefaling for

avl av Staffordshire Bull Terrier

Sak 3 Utregning av årlig Brains & Beauty 
Det vil ikke lenger bli avholdt Rallystevne samme helg som Open Show av økonomiske og 

driftsmessige årsaker. Styret ønsker fortsatt å kåre Brains & Beauty, men ønsker at medlemmer 

bestemmer hvordan dette skal gjennomføres. 



Forslag 1: 
Ett selvvalgt resultat fra rallystevne i Norge innenfor X måneder til publisert dato  +  resultat fra Open 

Show.  
Resultat fra ett valgfritt rallystevne innenfor gitt periode må sendes RG innen gitt frist.   
Styret publiserer dato for innsendelsesfrist sammen med annonsering av utstillingshelgen. 
Deltagelse i Brains & Beauty forutsetter deltagelse på Open Show det aktuelle året, og vinneren kåres 

med øvrige Best In Show-finaler samme dag. Ved resultat fra Open Show står årets styre fritt til å 

bestemme om dette skal gjelde for ordinære klasser,  bruksklasse  eller en kombinasjon og skal 

informeres om ved annonsering av utstillingshelgen. (Alt ettersom hva som arrangeres det aktuelle 

året). 

Utregningen fra Open Show klasse foregår med følgende tabell: 
Excellent gir 3 poeng. Very good gir 2 poeng. Good gir 1 poeng. Sufficient gir 0,5 poeng. CK gir 0,5 

poeng 

Tilleggspoeng fra eksteriørbedømning skjer etter 

følgende poengsum: 

1BTK/BHK gir 3 poeng.  2BTK/2BHK gir 2,5 poeng. 

3BTK/3BHK gir 2 poeng. 4BTK/5BHK gir 1,5 poeng. 

5BTK/5BHK gir 1 poeng.   
BIR/BIS gir 3 poeng.  BIM/r.BIS gir 2 poeng. 

Utregning av rallylydigheten regnes ut iht til publiserte “Statutter for kåring av årets mestvinnende 

brukshunder Staffordshire Bull Terrier” men gjelder da kun resultat fra 1 stevne/konkurranse. 
Statuttene ligger vedlagt årsmøteinnkallingen som vedlegg 4. 
Utregning av vinner: Premiering i Rallylydighet og premieringer i klassen på SBT RGs Open Show 
for hver enkelt SBT som er stilt i begge arrangement regnes sammen til en poengsum. Ved lik 
poengsum på hundene i toppen vil tiden de har brukt i rallylydighetsbanen avgjøre hvem som tildeles 

vinnertittel. Styret kan etter første året endre utregningsmodell dersom man ser dette er nødvendig. 

Tidligere utregninger for Brains & Beauty utgår ved dette vedtak. 

a) X = 2 måneder

b) X = 3 måneder

c) X = 4 måneder

Forslag 2: 
Ett selvvalgt resultat fra bruksgren    No    (   n  om    l      un    “B uk  opp n” k        SBT 

RG)  innenfor X måneder til publisert dato  +  resultat fra Open Show.  Hunden må ha deltatt på minst 

tre stevner inneværende år før ett av resultatene sendes inn med datoer for alle tre stevner.   
Resultat fra én valgfri bruksgren nevnt ovenfor, innenfor gitt periode, må sendes RG innen gitt frist. 
Styret publiserer dato for innsendelsesfrist sammen med annonsering av utstillingshelgen. 
Deltagelse i Brains & Beauty forutsetter deltagelse på Open Show det aktuelle året, og vinneren kåres 

med øvrige Best In Show-finaler samme dag.Ved resultat fra Open Show står årets styre fritt til å 

bestemme om dette skal gjelde for ordinære klasser,  bruksklasse  eller en kombinasjon og skal 

informeres om ved annonsering av utstillingshelgen. (Alt ettersom hva som arrangeres det aktuelle 

året). 

Utregningen fra Open Show klasse foregår med følgende tabell: 
Excellent gir 3 poeng. Very good gir 2 poeng. Good gir 1 poeng. Sufficient gir 0,5 poeng. CK gir 0,5 

poeng 

Plassering Poeng 

1.plass 6 poeng 

2.plass 5 poeng 

3.plass 4 poeng 

4.plass 3 poeng 

5.plass 2 poeng 

Deltagelse uten plassering 1 poeng 



Tilleggspoeng fra eksteriørbedømning skjer etter 

følgende poengsum: 

1BTK/BHK gir 3 poeng.  2BTK/2BHK gir 2,5 poeng. 

3BTK/3BHK gir 2 poeng. 4BTK/5BHK gir 1,5 poeng. 

5BTK/5BHK gir 1 poeng.   
BIR/BIS gir 3 poeng.  BIM/r.BIS gir 2 poeng. 

Utregning av bruksgren regnes ut iht til publiserte “Statutter for kåring av årets mestvinnende 

brukshunder Staffordshire Bull Terrier” men gjelder da kun resultat fra 1 stevne/konkurranse. 
Statuttene ligger vedlagt årsmøteinnkallingen som vedlegg 3. 

Utregning av vinner: Premiering i bruksgren og premieringer i klassen på SBT RGs Open Show for 

hver deltaker regnes sammen til en poengsum. Ved lik poengsum på hunder med flest poeng, må 

resultat fra hundens nest beste bruksarrangement i samme gren legges til poengsum. Styret kan etter 

første året endre utregningsmodell dersom man ser dette er nødvendig. 

a) X = 2 måneder

b) X = 3 måneder

c) X = 4 måneder

8. Valg:
Det skal velges 1 leder for 2 år 
Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år og 1 for 1 år 
Det skal velges 1 vara styremedlem for 1 år 
Det skal velges 2 valgkomitemedlem for henholdsvis 1 og 3 år 

Det skal velges revisor for 1 år 
Det skal velges vara revisor for 1 år 

Dagens styre: 
Leder:     Camilla Berger, på valg, stiller til gjenvalg 
Styremedlem:  Silje S. Vo, Ikke på valg 
Styremedlem: Malin Paulsen, på valg, tar ikke gjenvalg 
Styremedlem: Ingeborg Havsø, Ikke på valg, trukket seg 
Styremedlem: Katrine Haraldsen, på valg, stiller til gjenvalg 
Styremedlem: Marianne Krogh Homlong, Ikke på valg 
Styremedlem: Isabell Danielsen, på valg, stiller til gjenvalg 
Styremedlem: 

Vara styremedlem: Thea Aaseth, på valg, stiller til gjenvalg 
Revisor:     Carl Fredrik Borg, på valg, stiller til gjenvalg 

Valgkomite: 
Leder: Julia S.Thomsen, på valg, tar ikke gjenvalg 
Medlem: Kristian Røed, på valg, tar ikke gjenvalg 
Medlem: Liv Berit Tunkvist, ikke på valg     

Innkomne forslag til styreverv og revisorpost: 
Leder:  Camilla Berger foreslått av Isabell Danielsen, Katrine Haraldsen, Marianne Homlong. 
Styremedlem: Katrine Haraldsen foreslått av Isabell Danielsen, Marianne Homlong, Camilla Berger. 
Styremedlem:   Ingrid Prante, foreslått av Katrine Haraldsen, Silje S. Vo og Camilla Berger. 
Styremedlem:   Kristian Røed, foreslått av valgkomiteen, 

Plassering Poeng 

1.plass 6 poeng 

2.plass 5 poeng 

3.plass 4 poeng 

4.plass 3 poeng 

5.plass 2 poeng 

Deltagelse uten plassering 1 poeng 



Styremedlem:   Isabell Danielsen, foreslått av Camilla Berger, Katrine Haraldsen, Marianne 

Homlong. 

Valgkomité medlem 1 år:  Pia Nordkvist, foreslått av valgkomiteen. 
Valgkomité medlem 3 år:  Christine Seeger, foreslått av valgkomiteen.       

Revisor: Carl Fredrik Borg, foreslått av valgkomiteen. 

Vara.revisor: - 

Valgkomiteens innstilling 
Leder:       Camilla Berger 
Styremedlem:       Katrine Haraldsen 
Styremedlem:   Kristian Røed 
Styremedlem:   Isabell Danielsen 
Styremedlem:   Ingrid Prante 

Vara styremedlem: Thea Aaseth     

Revisor:       Carl Fredrik Borg 

Valgkomité medlem 1 år:  Pia Nordkvist 
Valgkomité medlem 3 år:  Christine Seeger 

Presentasjon av kandidater, samt stemmeseddel følger. 

Navn: Camilla Berger 

Adresse: Nittedal 

Alder: 40 

Hatt rasen:  15 år 

Hunderase(r): SBT 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Styremedlem & leder SBT RG 2 år 

Interesse knyttet til hund: utstilling, oppdrett 
_______________________________________________________________________ 

Navn: Kristian Røed 

Adresse: Hokksund 

Alder: 47 

Hatt rasen: 4,5 år 

Hunderase(r): Kun SBT 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Nei. 

Interesse knyttet til hund: Utstilling, sosialt samvær med andre staffe/hundeeiere (ringtrening osv), 

kommende oppdretter av SBT. Genuint opptatt av rasens ve og vel, både internt og eksternt. 

_______________________________________________________________________ 

Navn: Ingrid Berg Prante 

Adresse: Klepp 

Alder: 38 

Hatt rasen: siden 2008, 14 år. 

Hunderase(r): Staffordshire Bull terrier og har hatt Papilon, Russisk toy og Basenji tidligere 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Styremedlem i NTK avd. Rogaland i flere år, Leder de 

siste 5-6 årene. 

Interesse knyttet til hund: Primært utstilling, men også blodspor, smeller og agility. 
_______________________________________________________________________ 



Navn: Katrine Haraldsen 

Holtavegen 44, 5239 Rådal 

Alder: 33 år 

Hatt rasen:  Siden 2008, 14 år 

Hunderase(r): SBT 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Styremedlem i RG siden 2020, hovedansvarlig for 

arrangering og gjennomføring av Vintervinner-utstillingen i Bergen. 

Interesse knyttet til hund: Oppdretter med registrert kennelnavn siden 2014. Bruker hovedsakelig 

hundene selv til utstilling 
_______________________________________________________________________ 

Navn: Isabell Danielsen 

Adresse: Oslo  

Alder: 23 år 

Hatt rasen: fra jeg var ung, jeg har vokst opp med rasen. Har nå to egne staffer boende hos oss. 

Hunderaser: kun hatt staffer. 

Andre tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: jeg har vært styremedlem i rasegruppen for SBT i 

1 år nå.  

Interesse tilknyttet hund: jeg driver aktivt med rallylydighet med den eldste staffen min. Vi 

konkurrerer i klasse 3. 
_______________________________________________________________________ 

Navn: Thea Aaseth 

Adresse: Åsmarka 

Alder: 32 år 

Hatt rasen:  siden 2012 

Hunderase(r): Staffordshire bullterrier og tidligere hatt bordercuollie 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Har tidligere vært gruppeleder for ringtrening i lokal 

hundeklubb 

Interesse knyttet til hund: utstilling, avl, trening, og friluftsliv med hund. 
_______________________________________________________________________ 

Navn: Carl Fredrik Borg 

Adresse: Brumunddal 

Alder: 28 år 

Hatt rasen: 3 år 

Hunderase(r): har erfaring med dach, weimaraner, vorser, pointer og lagotto 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Ingen tidligere verv 
Interesse knyttet til hund: Utstilling og blodspor 
_______________________________________________________________________ 

Navn: Christine Seeger 

Adresse: Trondheim 

Alder: 50 år 

Hatt rasen:  siden 2008 

Hunderase(r): Staffordshire bullterrier 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: styremedlem og nestleder Norsk Terrier klubb avd. 

Trøndelag 2017 - 2021 

Interesse knyttet til hund: aktiv innenfor utstilling 
_______________________________________________________________________ 

Navn: Pia Nordkvist 

Adresse: Sanda 

Alder: 49 år 

Hatt rasen: siden 2008 

Hunderase(r): Schæfer nå staff 

https://www.google.com/maps/search/Holtavegen+44,+5239+R%C3%A5dal?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Holtavegen+44,+5239+R%C3%A5dal?entry=gmail&source=g


Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Nei 

Interesse knyttet til hund: oppdretter siden 2010 

Forhåndstemmer 

Stemmeberettigede medlemmer som ikke har mulighet til å stille på årsmøtet har mulighet til å benytte 

seg av forhåndsstemming til valget etter følgende prosedyrer: 

Valget er skriftlig. Vedlagte stemmeseddel skal benyttes. På stemmeseddelen er det angitt hvilke 

verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte kandidatene er ført opp på stemmeseddelen. Du 

stryker over de du ikke ønsker valgt. 

Stemmeseddelen skal legges i egen konvolutt UTEN påskrift, og limes igjen. Denne legges i en ny 

konvolutt merket med "forhåndstemme". 

På baksiden av den ytterste konvolutten eller på en separat lapp som legges i denne, påføres 

medlemmets navn, adresse og medlemsnummer. Forhåndsstemmene skal være poststemplet senest 1 

uke før årsmøtet (15.10.21) og sendes til: 

Valgkomiteen v/ 

Julia S. Thomsen, Juliasthomsen@gmail.com 

evt pr post til 
Julia S: Thomsen 
Solhellinga 12B 
3303 Hokksund 

 Obs! I dobbel konvolutt 

Konvoluttene overleveres tellekorpset på årsmøtet i uåpnet tilstand. Dette gjøres for at kun 

stemmeberettigede kan stemme, samtidig som det sikrer anonymitet. Forhåndstemme avgitt på feil 

måte blir forkastet. Møte- og stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent for det år årsmøtet 

holdes, samt æresmedlemmer. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett. Mer informasjon rundt 

regler for rasegrupper kan leses  i § 8 i NTK`s lover. 

Spørsmål kan rettes på e-post til: staffordshirebull@norskterrierklub.no 



-----------------------------------------STEMMESEDDEL  --------------------------------------------- 

Stryk navn du ikke ønsker å stemme på. 

Det skal velges 1 leder for 2 år 

___Camilla Berger 

Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år , 1 styremedlem for 1 år. 

___Katrine Haraldsen 

___Isabell Danielsen 

___Ingrid Prante 

___Kristian Røed 

Det skal velges 1 varamedlem for 1 år 

___ Thea Aaseth 

Det skal velges 2 valgkomitèmedlemmer for henholdsvis 1 & 3 år 

___ Pia Nordkvist 

___ Christine Seeger 

Det skal velges 1 revisor for 1 år 

___Carl Fredrik Borg 



Rasegruppens anbefalinger for avl på Staffordshire 

Bull Terrier

For å få annonsere valpekull på Rasegruppens websider må disse avlsanbefalingene 

oppfylles.      

Gjeldene fra 01.01.2023 

L2-HGA & HC 

Begge foreldredyrene skal ha kjent status.  

Dersom en bærer av L2-hga benyttes i avl skal paringspartner være fri. I tillegg skal alle valpene i kullet testes før 

levering og resultatet skal registreres i dogweb (NKK). Hunder uten kjent status, eller som er rammet av L2-hga, 

skal IKKE anvendes i avl. Det anbefales DNA-testing hver fjerde generasjon 

ALDER 
Tisper skal være minimum 18 mnd. gammel ved paringstidspunkt. 

ØYELYSING 
Avlsdyr bør være øyelyst i voksen alder. 

FARGE 
To hunder med dilute farge skal ikke kombineres. Dette gjelder alle varianter av blå og blå fawn. 

HUDSYKDOMMER 
Foreldredyr med påvist allergi, arvelig hudsykdom eller generell demodikose skal ikke anvendes i avl. 

UTSTILLING 
Norske hunder skal ha oppnådd minimum en excellent på utstilling. 

HELSESKJEMA
Oppdretter skal kunne fremlegge Rasegruppens helseskjema for norskregistrerte avsldyr som bekrefter at
hunden er klinisk frisk før paring. Denne skal være signert og stemplet av veterinær.

ANNET 
Foruten anbefalingene over er det ønskelig at oppdrettere i tillegg utfører de helsetester de selv ønsker å 
vektlegge i sitt oppdrett. Seg være HD, AD, patellaluksasjon, DNA-profiler, mentaltester osv. Det at Rasegruppen 
ikke inkluderer disse eller andre vilkår i anbefalingene betyr ikke at andre helsetester ikke er like viktige, men vi 
ønsker en felles plattform for alle seriøse oppdrettere hvor vi kan samles om en felles, generell anbefaling for avl 
av Staffordshire Bull Terrier.

Dispensasjon fra anbefalingene kan søkes styret i RG: staffordshirebull@norskterrierklub.no 

Ved annonsering  via NKK valpeannonsering, og ved bruk av øvrig annonsering med teksten “Kombinasjonen er 
avlet etter Rasegruppens avlsanbefalinger” kan medlemmer  av Norsk Terrier Klub (NTK) og Rasegruppen 
rapportere inn tilfeller der annonserte kull der anbefalingene ikke overholdes. Dokumentasjon må fremlegges 
dersom dette ikke er tilgjengelig i Dogweb.

Øvrige henvendelser bes rettet til styret i RG (staffordshirebull@norskterrierklub.no) eller NTK 
(post@norskterrierklub.no) 

Utarbeidet av Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier 2022, version 3 oppdatert 20.10.22

EKSEMPEL / UTKASTVedlegg 1
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HELSESKJEMA FOR STAFFORDSHIRE BULL TERRIER HANNHUND  -  ÅRET 2023 

Helseskjema er utarbeidet av Rasegruppen for SBT og ved spørsmål kan styret kontaktes på staffordshirebull@norskterrierklub.no 

Helseskjema for Staffordshire Bull Terrier 
 - utarbeidet av Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier

Oppdretteren har, som medlem av Rasegruppen for SBT  mulighet til å benytte seg av

skjemaet nedenfor som ekstra informasjon for potensielle valpekjøpere. Skjemaet er personlig 

for oppdretteren og gjelder for inneværende år.

Skjemaet er til bruk for Kennel:    for året 2023 

Opplysninger gitt av eier/disponent: 

Stamtavlenavn: Fødselsdato: 

Registreringsnummer: Chip-nummer: Eier: 

Tidligere benyttet i avl 

⃝ Har paret men resulterte ikke i valper    ⃝  Har ________ registrerte kull        ⃝  Har ikke vært benyttet i avl enda       

Er hunden øyelyst  ⃝ NEI   ⃝ JA og PHPV Status er   ⃝ FRI ⃝ GRAD 1 ⃝ GRAD 2-6 ⃝ USIKKER 

Hva er hundens HC status: ⃝ DNA testet fri   ⃝ Clear by parents  ⃝ Bærer ⃝ Affected    ⃝ STATUS UKJENT – OBS! SKAL IKKE BENYTTES I AVL 

Hva er hundens L2hga status: ⃝ DNA testet fri   ⃝ Clear by parents  ⃝ Bærer ⃝ Affected    ⃝ STATUS UKJENT – OBS! SKAL IKKE BENYTTES I AVL 

Andre helseundersøkelser som er utført og dokumentert: 

Undertegnede erklærer at opplysningene gitt i dette skjema er korrekte. Undertegnende er innforstått med at veterinæren har tillatelse til at 
dette skjemaet sendes til SBT RG dersom resultatet av veterinærundersøkelsen er at paring frarådes. SBT RG behandler dette konfidensielt. 

Eiers underskrift: 

Opplysninger gitt av Veterinæren:
Fra hvilken dato/år har du fulgt hunden:______________________ 

Har du kjennskap til om hunden er behandlet for sykdom annet sted  ⃝ JA    ⃝   NEI 
Har hunden tidligere vært medisinsk behandlet for sykdom:  ⃝  JA, for ________________(opplysninger kan noteres på eget vedlegg)    ⃝ NEI   

  Veterinærens vurdering av hunden. 

Følgende funn er gjort  i dag under klinisk undersøkelse. Punktene kan besvares med OK eller mer utfyllende dersom det er ønskelig. 

Generell helsetilstand: 

Hud, ører, poter: 

Øyne: 

Hjerte, auskultasjon: 

Har hunden frie, lette bevegelser:  

Kjønnsorganer: 

Ledd/ Muskulatur:  

   Respirasjon, nesebor: 

   Puster hunden uanstrengt i avslappet tilstand 

   Ja  ⃝            Nei ⃝              Kan ikke vurderes  ⃝

   Hvilke av illustrasjonene til høyre ligner hundens nesebor  

   A  ⃝                             B  ⃝                                       C  ⃝

Er det gjort andre funn i dag som vil kunne ha betydning for hundens reproduktive helse? Hvis ja – beskriv: 

Vil du, på bakgrunn av den kliniske undersøkelsen i dag og eventuell 
annen kunnskap om hannhundens helsetilstand, samt opplysninger 
gitt av eier, fraråde    at denne hannhunden benyttes i avl de 
kommende 12 månedene  

Ja – jeg fraråder at hannen benyttes i avl          ⃝ 

Nei – jeg fraråder ikke at hannhunden benyttes i avl ⃝ 

Har du kontrollert hundens id-merke?  
Ja ⃝ Nei ⃝  

Id-nummer: 

VETERINÆRENS NAVN OG KLINIKK: 
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HELSESKJEMA FOR STAFFORDSHIRE BULL TERRIER TISPE  -  ÅRET 2023 

Helseskjemaet er utarbeidet av Rasegruppen for SBT og ved spørsmål kan styret kontaktes på staffordshirebull@norskterrierklub.no 

Helseskjema for Staffordshire Bull Terrier 
 - utarbeidet av Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier

Oppdretteren har, som medlem av Rasegruppen for SBT  mulighet til å benytte seg av

skjemaet nedenfor som ekstra informasjon for potensielle valpekjøpere. Skjemaet er personlig 

for oppdretteren og gjelder for inneværende år.

Skjemaet er til bruk for Kennel:    for året 2023 

Opplysninger gitt av eier/disponent: 

Stamtavlenavn: Fødselsdato: 

Registreringsnummer: Chip-nummer: Eier: 

Opplysninger om evt tidligere kull: 

⃝ Ingen tidligere kull   Antall tidligere kull: ______    ⃝  Naturlig fødsel     ⃝ Keisersnitt   

Er tispen over 18 måneder:  ⃝ JA   ⃝ NEI  Er hunden øyelyst  ⃝ NEI   ⃝ JA og PHPV Status er   ⃝ FRI ⃝ GRAD 1 ⃝ GRAD 2-6 ⃝ USIKKER 

Hva er hundens HC status: ⃝ DNA testet fri   ⃝ Clear by parents  ⃝ Bærer ⃝ Affected    ⃝ STATUS UKJENT – OBS! SKAL IKKE BENYTTES I AVL 

Hva er hundens L2hga status: ⃝ DNA testet fri   ⃝ Clear by parents  ⃝ Bærer ⃝ Affected    ⃝ STATUS UKJENT – OBS! SKAL IKKE BENYTTES I AVL 

Andre helseundersøkelser som er utført og dokumentert: 

Undertegnede erklærer at opplysningene gitt i dette skjema er korrekte. Undertegnende er innforstått med at veterinæren har tillatelse til at 
dette skjemaet sendes til SBT RG dersom resultatet av veterinærundersøkelsen er at paring frarådes. SBT RG behandler dette konfidensielt. 

Eiers underskrift: 

Opplysninger gitt av Veterinæren:
Fra hvilken dato/år har du fulgt hunden:______________________ 

Har du kjennskap til om hunden er behandlet for sykdom annet sted  ⃝ JA    ⃝   NEI 
Har hunden tidligere vært medisinsk behandlet for sykdom:  ⃝  JA, for ________________(opplysninger kan noteres på eget vedlegg)    ⃝ NEI   

  Veterinærens vurdering av hunden. 

Følgende funn er gjort  i dag under klinisk undersøkelse. Punktene kan besvares med OK eller mer utfyllende dersom det er ønskelig. 

Generell helsetilstand: 

Hud, ører, poter: 

Øyne: 

Hjerte, auskultasjon: 

Har hunden frie, lette bevegelser:    ⃝  ikke vurdert 

Kjønnsorganer: 

Jur: 

Ledd/ Muskulatur:  

   Respirasjon, nesebor: 

   Puster hunden uanstrengt i avslappet tilstand 

   Ja  ⃝            Nei ⃝              Kan ikke vurderes  ⃝

   Hvilke av illustrasjonene til høyre ligner hundens nesebor  

   A  ⃝                             B  ⃝                                       C  ⃝

   Er det gjort andre funn i dag som vil kunne ha betydning for hundens reproduktive helse? Hvis ja – beskriv: 

Vil du, på bakgrunn av den kliniske undersøkelsen i dag og eventuell 
annen kunnskap om tispens helsetilstand, samt opplysninger gitt av 
eier, fraråde    at denne tispen får et valpekull (forutsatt at den pares 
innen én måned fra denne dato)? 

Ja – jeg fraråder at tispen pares                 ⃝ 

Nei – jeg fraråder ikke at tispen pares              ⃝ 

Har du kontrollert hundens id-merke?  
Ja ⃝ Nei ⃝  

Id-nummer: 

VETERINÆRENS NAVN OG KLINIKK: 
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STATUTTER FOR KÅRING AV  
ÅRETS MESTVINNENDE BRUKSHUNDER 

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 

GJELDENDE FRA 1.1.16, oppdatert 2022 

Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier kårer hvert år Årets Agility staff, Årets Bruks 
staff, Årets Kreativ Lydighets staff, Årets Lydighets staff, Årets Rallylydighets staff, Årets 
Viltspor staff og Årets Smeller staff. Hundene rangeres i hver av disiplinene etter følgende 
regler: 

 Hunden skal være registrert i Norsk Kennel Klubb (ikke NOX).

 Fører er selv ansvarlig for å sende inn resultatene til
staffordshirebull@norskterrierklub.no, mailen må merkes med «årets brukshund
20xx».

 Poeng kan regnes fra inntil 5 prøver i den enkelte konkurransedisiplin.

 Poeng kan regnes fra norske, terminfestede prøver mellom 1 januar og 31
desember respektive år. Prøveresultatene må være godkjente av Norsk Kennel
Klubb.

 Poengberegningen skjer for hver enkelt disiplin etter de vedlagte poengtabeller for
de respektive konkurransedisipliner.

 Aktivitetskomiteen i Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier står for utregningen.

 Resultatene blir publisert Rasegruppens websider. Det blir delt ut diplomer på Open
Show påfølgende år.

 Kåring i hver disiplin krever innsendte resultater fra minst 3 ekvipasjer.

 Dersom to eller flere hunder står på førsteplass med lik poengsum og med 5
tellende resultater, vil hundene bli rangert etter følgende tilleggskriterier:
a) Agility: Dersom to eller flere hunder står igjen med samme poengsum og som

nummer en, vil den hunden som har minst feil sammenlagt på de 5 tellende
kritikkene, vinne. Står to eller flere hunder fremdeles likt, teller flere premieringer
utover 5 til man har kåret en vinner.

b) Bruks, lydighet og rallylydighet: Dersom to eller flere hunder står igjen med
samme poengsum og som nummer en, vil den hunden som har flest poeng
sammenlagt på sine 5 tellende kritikker, vinne. Står to eller flere hunder
fremdeles likt, teller flere premieringer utover 5 til man har kåret en vinner.

Vedlegg 4
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Agility 

(lik utregning for AG og AGH, de totalt 5 beste resultatene velges) 

Null hinderfeil og null tidsfeil: klasse 1 4p, klasse 2 5p, klasse 3 6p 

Null hinderfeil og tidsfeil: klasse 1 3p, klasse 2 4p, klasse 3 5p 

5 hinderfeil og null tidsfeil: klasse 1 2p, klasse 2 3p, klasse 3 4p 

5 hinderfeil og tidsfeil: klasse 1 1p, klasse 2 2p, klasse 3 3p 

Målgang uten disk: 0,5p i alle klasser (kan ikke kombineres med overstående poeng) 

Tilleggs poeng: 

Vinner av klassen: 1p 

Championat: 1p 

Poengene regnes ut for inntil 5 offisielle stevner. 

Bruks 

Godkjent: klasse D 3p, klasse C 4p, klasse B 5p, klasse A 6p 

Opprykk: klasse D 1p, klasse C 2p, klasse B 3p 

Tilleggs poeng: 

Vinner av klassen: 1p 

Championat: 1p 

Poengene regnes ut for inntil 5 offisielle stevner. 

Kreativ lydighet 

(lik utregning for HTM og freestyle, de totalt 5 beste resultatene velges ) 

1premie: klasse 1 4p, klasse 2 5p,klasse 3 6p 

2premie: klasse 1 3p, klasse 2 4p, klasse 3 5p 

3premie: klasse 1 2p, klasse 2 3p, klasse 3 4p 

Tilleggs poeng: 

Start i klasse uten premiering: 0,5p 

Vinner av klassen: 1p 

Championat: 1p 

Poengene regnes ut for inntil 5 offisielle stevner. 

Lydighet 

Lydighet 
1premie: LP1 3p, LP2 4p, LP3 5p, FCI3 6p 

2premie: LP1 2p, LP2 3p, LP3 4p, FCI3 5p 

3premie: LP1 1p, LP2 2p, LP3 3p, FCI3 4p 

Tilleggs poeng: 

Start i klassen uten premiering: 0,5 p 

Vinner av klassen: 1 p 

Championat: 1 p 

Poengene regnes ut for inntil 5 stevner. 



Rallylydighet 

1premie: RL1 3p, RL2 4p, RL3 5p, RL Elite 6p 

2premie: RL1 2p, RL2 3p, RL3 4p, RL Elite 5p 

3premie: RL1 1p, RL2 2p, RL3 3p, LP Elite 4p 

Tilleggs poeng: 

Start i klasse uten premiering: 0,5p 

Vinner av klassen: 1p 

Championat: 1p 

Poengene regnes ut for inntil 5 offisielle stevner. 

Viltspor 

Ferskspor: særdeles (10-9p) 6p, meget godt (8-7p) 5p, godt (6-4p) 4p 

Blodspor: 1.premie 6p, 2.premie 5p, 3.premie 4p 

Tilleggs poeng: 
Godkjent ettersøkshund: 1p 

Viltsporchampionat: 1p 

Poengene regnes ut for inntil 5 offisielle stevner. 

Smeller 
1premie: SM1 3p, SM2 4p 

2premie: SM1 2p, SM2 3p 

3premie: SM1 1p, SM2 2p 

Tilleggs poeng: 

Start i klassen uten premiering: 0,5 p 

Vinner av klassen: 1 p 

Championat: 1 p 

Poengene regnes ut for inntil 5 stevner. 

Klasse III og ELITE vil bli faset inn på et senere tidspunkt, når dette er gjort vil utregningen gjøres 

om til å ta med disse klassene. 

Statuttene kan endres av Styret. 
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