
Referat Rasegruppen Cairn Terrier via Skype 03.02.2020 
 
Tilstede: Anita, Line, Wibeke, Tone, Helene, Grethe og Elisabeth. 
 
Referat fra forrige styremøte godkjennes. 
 

Saksnummer Saksopplysninger Ansvar Frist 
01/2 Årets Cairn 

 
Årets Cairn konkurransene regnes over, og resultatene blir lagt ut på 
nettsidene våre så snart som mulig. 
 
Vi oppdaterer utstillingsresultatene annenhver måned. 
 

 
 
Anita 

 

02/2 Terrierbladet x 4 
 
Forslag til tema: 

- Årets Cairn 2019 og informasjon om Open Show, frist 1. 
februar 2020 

- Agility (spørre Kristin) og informasjon om avls- og 
oppdretterseminaret, frist 1. mai 2020 

- Open show 2020 og artikkel fra Gazette(?), frist 1. august 
2020 

- Referat fra avls- og oppdretterseminaret og invitasjon til 
årsmøte, frist 1. november 2020 

 

Anita/alle  

03/2 Open show, 22.-24. mai på Rustad camping 
 
Eva Söderwall, kennel Tribun, har takket ja til å dømme årets Open 
Show. Trimmekurs på søndagen? 
 
Rosetter (bestilles for 3 år) 

- BIS og BIM veteran 
- BIS og BIM voksen 
- BIS og BIM unghund 
- BIS og BIM junior 
- BIS og BIM valp 
- Beste handler 
- Beste hode 
- Beste trimming 
- Raskeste cairn 

 
Rosetter til alle plassert i hver klasse i tillegg (blå, gul, grønn?), totalt 
30 stykk. 
 
Deltakerpremier 

- Dekken? 
- Andre gaver? 

 
Kontakte NKK ang påmelding via Dogweb 

- Frister? 

 
 
Grethe 
 
 
Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth 

 



 
Fra evalueringen av Open Show 2019 (styremøte nr. 6 i 2019): 

- Vi må ta med informasjon om matservering etc i 
invitasjonen. 

- Kaffe og kaker i eget telt (utstillingstelt) i stedet for i 
partyteltet. Selv om partyteltet er stort trenger vi plassen. 

- Vi må ha nye plugger til partyteltet! 
- Open show arrangeres lørdagen 
- Vi ønsker helst åpen bedømmelse, i alle fall av de fire beste i 

hver klasse 
- I tillegg til utstilling arrangeres «beste handler», «beste 

hode», «beste trimming» og «raskeste cairn». 
- Aktivitetsdagen arrangeres på søndagen 

o Agility! 
 
 

04/2 Diverse 
 
Trimmelisten 

- Oppdatering nødvendig 
 
Distriktsrepresentanter 

- Vi må kontakte distriktsrepresentantene og oppdatere 
listen. 

- Revidere arbeidsoppgavene til distriktsrepresentantene? Er 
det for omfattende slik det er nå? Skal det være et tettere 
samarbeid med styret? 

- Prøve å få flere med som distriktsrepresentanter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anita 

 

 
Neste møte: 24. februar 2020 kl. 20:00 – 21:30 på Skype  

  

Referent   

Elisabeth Førland 
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