
Referat Rasegruppen Cairn Terrier via Skype 20.06.2019  
 

Tilstede: Anita, Line, Elisabeth, Grethe og Tone. 

 

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått. 

 

Saksnummer Saksopplysninger Ansvar Frist 

01/6 Open show og Helgesamling 2019 – oppsummering og evaluering 
 
Open show og helgesamling 2019 var vellykket! Området var godt 
egnet, oppvisningene var supre og stemningen god.  
 
Takk til alle som bidro til at det ble en flott helg! 
 
Til neste års samling: 

- 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! 
 
Resultatene fra Open Show legges ut på nettsiden etterhvert. 
 

- Neste års samling blir 22.-24. mai i Lillehammer-området 
- Open show arrangeres lørdagen 
- Invitasjon til dommer sendes så snart som mulig 
- Vi ønsker helst åpen bedømmelse 
- I tillegg til utstilling arrangeres «beste handler», «beste 

hode», «beste trimming» og «raskeste cairn». 
- Vi ønsker å ha påmelding via Dogweb, avhengig av pris. Vi 

sjekker med NKK. 
- Aktivitetsdagen arrangeres på søndagen 

o Agility! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grethe 
 
 
 
Elisabeth 

 

02/6 Årets cairn 
 

Vi må legge påminnelse om å sende inn resultater gjennom året på 
nettsiden. 
 
Evt endringer i poengberegning og nye årets cairn konkurranser er 
en årsmøtesak, og vi setter det opp på agendaen. Forslag mottas 
med takk! 
 
Forslag til nye konkurranser er smeller, blodspor og kreativ 
lydighet. Andre? Vi setter opp en liste over samtlige årets-
konkurranser på neste styremøte. 
 
Vi legger reglene for alle utregninger på nettsiden etter vedtak på 
årsmøtet, slik at alle kan følge med og vet hva som gjelder. 

 

Alle 
 

 



03/6 Diverse 
 
Trimmelisten 

- Skal vi ha egne retningslinjer for de som skal stå på 
trimmelisten? Et minimum må være at de er medlem i 
terrier-klubben. 

 
Distriktsrepresentanter 

- Revidere arbeidsoppgavene til distriktsrepresentantene? Er 

det for omfattende slik det er nå? Skal det være et tettere 

samarbeid med styret? Dette må vi diskutere nærmere 

etter Open Show. 

- Prøve å få flere med som distriktsrepresentanter. 

 
Informasjon til nye medlemmer 

- Velkomst på epost til nye medlemmer? 
- Informasjon på epost til alle medlemmer. 

 
Dogs4All 

- Egen stand? Vi ber evt. medlemmene om hjelp til å stå. 
- Trimmebord? 
- Verdens Beste Kompis-bøker 
- Brosjyrer 

 
Årsberetning! 

 

  

 

Neste møte: 19.08.2019 kl. 20:00-21:30 på Skype  

Referatet legges ut på nettsiden når det er godkjent. 

  

Referent   

Elisabeth Førland 


