
 

REFERAT 

STYREMØTE DATO 21/4-18 

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER 

 

Deltakere: Kirsti Skaar, Monica Berg, Solveig Naadland, Inger-Lise Teigland, Maria Huseby 

Referent: Inger-Lise Teigland 

 

Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 26.02.18.  

Det ble ikke avholdt styremøte i mars.  

Sak 1 - 04/18: Oppdrettersemminar: Det har vært avholdt møte med foredragsholder for gjennomgang av tema, 

og programmet er nesten klart. Vi måtte endre helg for seminaret da foredragsholder har dobbeltbooket seg den 

helgen. Seminaret blir flyttet til 2.september 2018. Sted blir Raddison Inn som ligger ved Gardermoen Flyplass. 

Pris blir 1000,- for oppdrettere med link og 1300,- for andre interesserte medlemmer av rasegruppen. Lunsj og 

drikke gjennom dagen er inkludert i pris. Vi kan ha med hund. Kirsti, Solveig og Maria følger opp videre.   

Sak 2 - 04/18: Koldtbord ringside på Terrierspesialen. Inger-Lise deler på ulike fora og oppfordrer de som skal til å 

ta med en matbit til felleskapet.  

Sak 3 - 04/18: Medlemstall. 41 medlemmer står med ubetalt medlemskap for 2018. Antall betalende medlemmer 

er nå 322. Vi har 30 oppdrettere som står med link på hjemmesiden og det er en betydelig økning fra tidligere år. 

Det er hyggelig å se at så mange slutter opp om felles mål i rasearbeidet nå. Vi har en jevn strøm av 

henvendelser fra personer på utkikk etter valp og som lurer på ting vedrørende rasen. Det sammen gjelder for 

medlemmer generelt.  

Sak 4 - 04/18: Rasespesial 2019. Maria jobber med å finne dommer.   

Sak 5 - 04/18: Styredeltagelse på NTKs generalforsamling (GF). GF er det viktigste møtet i NTK. Her avgjøres 
saker av mer overordnet betydning. Det er besluttet at Maria deltar sammen med Inger-Lise og at RG Jack 
dekker Marias reiseutgifter. Styret i RG Jack i har fremmet sak til GF vedrørende kjent patellastatus på foreldredyr 
ved registrering av valper i NKK.  

 

EVT:  

Status Rasestanden. ”Back drop”en vi bestilte er kommet. Vi hadde ute en avstemming på ulike Back Drops og 

valgte deretter ut fra hva medlemmene likte mest. Monica og Inger-Lise jobber videre med rasestanden.  

Status økonomi. Kirsti er snart ferdig med gjennomgang fra 2012 til 2017. Annlaug Gjerde fra HS er også 

påkoblet.  

Maria redegjorde for tema rundt måling av JRT. Dette var drøftet i JRT møte under Cruft. Italienske oppdrettere 

jobber med å fremme forslag til FCI om endring/presisering av hvordan en JRT skal måles og hvordan 

standarden rundt dette med mål skal tolkes. Maria følger saken.  

Kirsti legger fram forslag om et felles nordisk JRT show i forbindelse med vårt 20 års jubileum i 2022. Ideen er 

spenstig og vil kreve en del ressurser for å kunne gjennomføres. Vi tar ingen avgjørelse nå.  

Monica og Kirsti tar opp mulighet for trimmekontakter (pelstrim). Vi får en del spørsmål om pels og pelsstell og det 

er tydelig at behovet for veiledning og hjelp til pelsstell er stort. Vi har en oversikt over trimmere på hjemmesiden, 

og blir enige om å dele denne, samt oppfordre de som tar i mot hunder til trim om å sette seg på listen.  

 

Inger-Lise Teigland, ref. 


