
Referat rasegruppen Cairn Terrier via Skype 03.04.2017 

Tilstede: Heidi S. Ruud, Geir Stuldalen, Bernt Wilman, Wibeke Karlsen, Svein-

Åge Lokøy og Lene Løberg Andersen 

Ikke tilstede. Grethe Løken 

 

Tidligere referat godkjennes. Heidi ser over før publisering på hjemmesiden. 

PGA av tekniske problemer og overgang til ny hjemmeside har det tatt langt tid for å kunne publisere 

noe på hjemmesiden. Men nå skal siden være i orden. 

 

02/17 Sosial samling: 

Kr. Himmelfarts dag. Det er laget tre arrangementer på facebook. En for Trøndelag, en for Sandefjord 

og en for Ytterkollen i Drammen.  

04/15 RAS:  

Hva gjør vi videre? Det er ønskelig med mere engasjement. Det er ønskelig å ha flere medlemsmøter 

en det ene som ble arrangert i Trøndelag. Det er også tenkt å samle en komite med forskjellige 

erfaringer som kan jobbe videre med redigering og oppdatering.  

21/16 Openshow: 

Det er bestemt at openshowet blir flyttet til helgen 9-10 juni for å få med seg flere deltagere. 

Rasegruppen får egen ring på terrierspeialen hvor bedømmingen går parallelt med terrier 

utstillingen. Det vil bli levert ut Cert og R.Cert i ringen og egne rosetter. Dommer er Mieke Janson, 

Nederland. Påmelding vil være elektronisk. Det må ordnes med dommergave og gave til 

ringpersonell. Terrier klubben ønsker at rasegruppen kan stille opp for opprigging og ned rigging. 

Årets premier vil bli delt ut rett etter utstillingen. Forslag om å bruke plaketene som vi brukte i fjor. 

Diplom med bilde. 

04/17 Høst tur 17-18 september: 

Bestemt at vi skal prøve å gjennomføre dette. Det undersøkes ang dommer. Hvilke plasser vi kan 

være og muligheter for felles samling. 

05/17 Årbok: 

Boken er tilgjengelig for resten av styret for korrektur lesing. Boken skal være ferdig til openshow. 

Samtlige var enige om å bruke trykkeriet som ble brukt i fjor. Heidi henter bøkene i Oslo. 

07/17 Dogs4all 

Rasegruppen har meldt sin interesse i år også. Tre fra styret har sagt de kan delta. Spørsmål om dette 

holder. NTK rapporterer at det var lite oppmøte i fjor, så det er mulig det blir et felles rasetorg for 

alle terrierrasene.  

 



9/17 Eventuelt: 

-Innkommende sak fra medlem. Kutte ut årets cairn da det tar tid og resultatene kommer seint. Hittil 

har alle resultatene publisert samtidig fordi at bruksgrenene ikke skal komme i skyggen av 

utstillingscairn. Styret kan ikke ta den avgjørelsen om å kutte ut årets cairn. Styret foreslår at 

utstillingsliste blir publisert på hjemmesiden 31.12 og alle resultater publiseres da alt er klart. Frist for 

innmelding av bruksgrenene er 15.01. 

-Vipps- er oppe og går. RGCairn 

-Oppdretterlenkene er ryddet opp av hovedstyret. Ikke alle har hjemmeside. Kontakt info må legges 

til. Styret ser på dette for å finne en løsning. Da hjemmesiden er ny vil det ta litt tid for å lære bruken. 

-Det har kommet brev til styret hvor et medlem utrykker ønske om at styret skal vurdere 

anbefalingene ved avl og opplyse oppdrettere grundigere. Rasegruppen har i dag ingen andre 

anbefalinger at oppdretter følger etniske retningslinjer og NKK sin avlsråd. 3 excellent fra 3 

forskjellige dommere. Hannen 5 parringer i året og tispen 20 mnd ved parring og maks 5 kull. Det er 

ingen anbefalinger ved helse. Styret kan ikke ta noen avgjørelser. Dette er noe en RAS komite kan 

jobbe med. 

Nytt møte: 31.05.2017 kl.20.00 Skype 

 

Referent  

Lene Løberg Andersen 

 

 

 


