
Referat

STYREMØTE DATO: 31.01.2021

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER

Referent:  Maria Huseby

Tilstede: Rebecca, Inger-lise, Kari Anne, Monica, Ingunn, Igor, Maria 

Godkjenne referat fra sist møte: 08.11.2020 godkjent. 

Sak 1 -01/21 Videreføring av fjerning av avlskravet 2 exellent under covid 19 pandemien da det ikke 
er utstillinger.  Utstillinger er stort sett avlyst  til juni. Så naturlig å fjerne kravet til da inntil videre før 
før vi vurdere situasjonene på nytt.  Styret har undersøkt med muligheten for å få  autoriserte 
ekstriør dommere til å vurdere hunder, dette er desverre ikke tillatt i følge nkk. Det blir derfor 
enstemmig vedtatt at vi ikke kan ha krav som er umulig å gjennomføre under den pågående covid  
pandemien og vil derfor fravike dette inntil situansjonen endrer seg og vi da tar en ny vurdering av 
situanjonen.  Ingunn legger dette ut . 

Sak 2 -01/21  Arbeidsfordeling 2021 alle er fornøyde med arbeidsfordeling og vi viderefører den som 
den er. 

Sak 3-01/21 Oppdatere oppdretter linker 2021 , linker oppdateres fortløpende når vi får melding fra 
HS om innbetalinger. 

Sak 4-01/21    Neste år er det 20 år siden rasens godkjennelse i Norge. Lage oversikt med 
bilder av norske vinnere/ veteranvinnere og juniorvinnere opp gjennom årene.  Vi skal alle 
kikke litt på saken å ta det videre på neste styremøte. 

Sak 5-01/21 Oppdatere rasens historie og spre litt info om denne rundt på fora. Mye 
uvitenhet og feiloppfatninger rundt om. Videre sette mer fokus på HVA som er reg. JRT. 
Utfordringer med ureg og annet blandingstræsk er igjen økende, og vi må være mer på 
med info.  Styremedlemmene  fortsetter arbeidet som gjøres på ulike forum for å få informere 
potensielle valpekjøpere og andre jrt entusiaster om korrekt informasjon om rasen.  

Sak 6-01/21  Rasespesialen avlyses grunnet pandemi situasjonen. Dette må publiseres.  Ingunn legger
dette ut.



Sak 7-01/21 eventuelt Sykdoms statestikken som registrerers hos vetrinær og forsikrings selskaper er
ikke korrekt da det ikke skilles mellom nkk registrerte og uregistrerte jrt lignende hunder. Vi ønsker 
at dette tas tak i da det er svært viktig for oss som driver seriøst avlsarbeide  har korrekte data å 
jobbe med , men også for nkk og andre raseklubber for å jobbe med opplysing og avliving av myten 
om at blandingshunder er friskere en rasehunder.   Inger-lise skriver et brev til HS om saken og ber 
dem tar det videre til NKK.

Saker til oppfølging fra tidigere.

Sak 3 – 01/20: Status revisjon av Ny med Jack –  Vi er utsolgt og dette arbeidet haster. Maria skal få 
fortgang i saken. 

Sak 4-03/20 Trimmmeguide,  Maria ser på å forenkle den litt når ny med jack er ferdig. 


