
Referat fra Årsmøtet for Rasegruppen  

for Staffordshire Bull Terrier (NTK). 

 

Dato: 05. november 2022  Tid: 11.00  Sted: Olavsgård Hotel 

 

Leder for SBT RG, Camilla Berger, åpnet årsmøte og ønsket velkommen. 

 

Punkt 1 – Dagsorden og Innkalling 

Godkjenne eller nekte: - stemmerett for medlemmer - forhåndsstemmer - fullmakter - innkalling - 

saksliste - observatørers rett til å være til stede.  

Vedtak: Godkjent uten kommentarer. 

Punkt 2 –  Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å 

undertegne protokollen fra møtet. 
Møteleder: Camilla Berger 

Referent: Marianne K. Homlong 

Undertegne protokoll: Janette B. Hansen, Pia Nordkvist 

Tellekorps: Silje S. Vo, Ingeborg V Osvoll og Ane Andersen. 

Punkt 3 – Årsberetning 

Vedtak: Årsberetningen er godkjent. 

Punkt 4 –  Godkjenne regnskap med revisors beretning, samt budsjett 

Vedtak: Regnskapet med revisors beretning for 2022 godkjennes - enstemmig. 

Budsjett for 2023 godkjennes - enstemmig 

 

Punkt 5 – godkjenne planer for drift og aktiviteter 

Styrets forslag 

2-dagers Staffeseminar med oppdrettermøte og middag 

Hands-on Seminar med Bianca Janssen 

Rasespesial Bergen (NKK Bergen søndag) 

Open Show Fredrikstad 

Rasespesial med CERT Fredrikstad 

Oppdrettermøte 

Aktivitetsdag / familiedag i samarbeid med HRS 

Seminar, og årsmøte 

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

aktiviteter i våre facebook grupp(er). 

Vedtak: Planene for drift og aktivitet tas til etterretning - enstemmig. 



Punkt 6 – Saker som ønskes fremmet av medlemmer 

- Ingen 

Punkt 7 –  Saker som forelegges av styret 

 

Sak 1 – Helseskjema.  
Alle punkter ble gjennomgått og diskutert. Punktene ble stemt over ved håndsopprekning og små 

endringer ble utført underveis. Endelige skjemaer ligger ved protokollen og vil bli tilgjengelig på 

rasegruppens hjemmesider. 

Vedtak: Helseskjema med endringer ble vedtatt. 

 

Sak 2 – Endring av 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 Norskregistrerte 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  

 

Vedtak: Nye anbefalinger ble gjennomgått og endring i ordlyd fra «norske hunder» til 

«norskregistrerte hunder» ble utført. Avlsanbefalinger ble enstemmig vedtatt. Disse gjelder 

da fra dato protokollen er publisert.  

 

 



Sak 3 – Utregning av årlig Brains & Beauty  
 

Forslag til ny utregning av «Brains & Beauty». Styret ønsket at medlemmene skulle stemme over to 

forslag.  Forslag 1 omhandlet utregning av Rallylydighet + resultat fra Open Show. 

Forslag 2 omhandlet utregning av godkjent bruksgren i Norge + resultat fra Open Show. 

 

Ett selvvalgt resultat fra bruksgren i Norge (gren som er listet under “Brukstoppen” kåret av 
SBT RG) innenfor 4 måneder til publisert dato  +  resultat fra Open Show.  Hunden må totalt 
ha deltatt på minst tre stevner innenfor 12 måneder fra publisert dato, hvor minst 1 resultat 
må være innenfor 4 måneder fra publisert dato.   
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 Open 
Show. Deltagelse i Brains & Beauty forutsetter deltagelse på SBT RG’s 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).  
Med «publisert dato» menes frist for innsendelse av resultater. 
 
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 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. 
 
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. 
  

Vedtak: Forslag 2 ble enstemmig vedtatt 

 

8 –  Valg 

Valgkomiteen la fram følgende innstilling for generalforsamlingen på nye kandidater til styre, 

valgkomité og revisjon: 

Dagens styre: 
Leder:                                Camilla Berger, på valg, stiller til gjenvalg 

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:                        Silje S. Vo, Ikke på valg 
Styremedlem:                        Malin Paulsen, på valg, ønsker ikke gjenvalg 
Styremedlem:                        Ingeborg Havsø, Ikke på valg, trukket seg 
Styremedlem:                        Katrine Haraldsen, på valg, stiller til gjenvalg 
Styremedlem:                        Marianne Krohg 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        

 

Innstilling fra valgkomiteen: 

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 
 

Vedtak: Som valgkomiteens forslag. Avstemningen ble avgjort ved akklamasjon foruten 

styremedlemmer som ved skriftlig avstemning avgjorde hvem av styremedlemmene som ble sittende 

for 1 og 2 år. 

 

Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer: 

Leder: Camilla Berger      2 år 

Nestleder: Silje S. Vo     1 år  

Styremedlem: Marianne Krohg Homlong   1 år 

Styremedlem: Katrine Haraldsen    2 år 

Styremedlem: Isabell Danielsen    2 år 

Styremedlem: Ingrid Prante    2 år 

Styremedlem: Kristian Røed     1 år 

Vara styremedlem: Thea Aaseth   1 år 



 

Etter årsmøte har klubben følgende revisor: 

Revisor: Carl Fredrik Borg    1 år 

Etter årsmøtet består valgkomiteen av følgende medlemmer: 

Valgkomite: Leder: Liv Berit Tunkvist   2 år 

Medlem: Christine Seeger    3 år 

Medlem: Pia Nordkvist     1 år 

 

 

Olavsgaard 05.11.2022  

Marianne Krohg Homlong 

referent. 

 

 

 

 

 

Dato:         Dato: 

 

 

 

 

____________________________    ________________________ 

Janette B. Hansen       Pia Nordkvist 

Janette Bergstrøm Hansen (Nov 7, 2022 18:46 GMT+1)

Nov 7, 2022

Pia Nordkvist (Nov 7, 2022 19:01 GMT+1)

Nov 7, 2022
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https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAZ9m8PaE6K9J5BPutUTi2h29f6DXNhCko


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 2022 

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.  

Eiers underskrift: 
 

Opplysninger gitt av Veterinæren: 

Fra hvilken dato/år har du fulgt hunden:______________________ 

Har du kjennskap til om hunden er behandlet for sykdom/skade annet sted  ⃝ JA    ⃝   NEI 
Har hunden tidligere vært medisinsk behandlet for sykdom/skade:  ⃝  JA, for ________________( kan evt. 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: 

Tenner og Bitt: 

Øyne: 

Hjerte, auskultasjon: 

Ledd/ Muskulatur, har hunden frie, lette bevegelser:                                                                                                                            ⃝  ikke vurdert 

Kjønnsorganer: 

Jur: 

   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: 

 

 

 

 

Har du kontrollert hundens id-merke?       Ja  ⃝ Nei  ⃝                                  Id-nummer: 

VETERINÆRENS NAVN OG KLINIKK: 

Sted                  Dato                          Underskrift og stempel 

Helseskjema er gyldig i 6 måneder fra undersøkelsesdato, men kan tidligst utstedes en måned før anbefalt nedre avlsgrense 

 



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 2022 

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.  

Eiers underskrift: 
 

Opplysninger gitt av Veterinæren: 

Fra hvilken dato/år har du fulgt hunden:______________________ 

Har du kjennskap til om hunden er behandlet for sykdom/skade annet sted  ⃝ JA    ⃝   NEI 
Har hunden tidligere vært medisinsk behandlet for sykdom/skade:  ⃝  JA, for ________________(kan evt. 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: 

Tenner og Bitt: 

Øyne: 

Hjerte, auskultasjon: 

Ledd/ Muskulatur, har hunden frie, lette bevegelser:                                                                                                                            ⃝  ikke vurdert 

Kjønnsorganer: 

   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: 
 

 

 

Har du kontrollert hundens id-merke?    Ja  ⃝ Nei  ⃝                                  Id-nummer: 

VETERINÆRENS NAVN OG KLINIKK: 

Sted                  Dato                          Underskrift og stempel 

Helseskjema er gyldig i 6 måneder fra undersøkelsesdato, men kan tidligst utstedes en måned før anbefalt nedre avlsgrense 

 



 

Utarbeidet av Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier 2022, version 3 oppdatert 05.11.22 

Rasegruppens anbefalinger for avl på Staffordshire 

Bull Terrier 

For å få annonsere valpekull på Rasegruppens websider må disse avlsanbefalingene 

oppfylles.      

Gjeldene fra 05.11.2022 

 

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 
Norskregistrerte hunder skal ha oppnådd minimum en excellent på utstilling. 

HELSEATTEST 
Oppdretter skal kunne fremlegge Rasegruppens helseattest 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, Patella, 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. 

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.  

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” må helseskjema kunne fremvises. 

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

mailto:staffordshirebull@norskterrierklub.no
mailto:staffordshirebull@norskterrierklub.no
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