
REFERAT STYREMØTE 140920

Nettmøte 

Tilstede Forfall

Hans Olav Nordli (HON) Stig Thorsen (ST) 

Jan Inge Skjerven (JIS) Morten Rise (MR) 

Geir Egil Aasbak (GEA) 

Arne Sangolt (AS) 

Cornelia Schanke Reinås (CSR) 

Saksliste

Sak. Nr Sak Oppfølging

1 Klubben godkjent av NKK 08.09.2020, info og gratulasjoner

2 Medlemmer: 165 AS

3

Heimaside, har vore problem med virus. 
Har kjøpt domenet TJTK.NO samt bytta til ny server, fortsatt noken små 
innkjøringsproblem men virusproblemet er tatt hånd om og funksjonalitet
på sidene er oppe og går.

HON

4

Søke om prøver til neste år.
Enighet om at me søker bevegelig blod og ferskspor gjennom heile 
prøveperioden.
Rasemesterskap blodspor på Hafslo i pinsen
Del1 av anleggsprøven på Hafslo i pinsen (Hi, vatn og skyting) fotutsatt 
at nytt regelverk er godkjent.
Naturhiprøver
Anleggsprøver på vestlandet, trøndelag og østlandet i første omgang.

HON

5
Søke disp for utstilling pinsen 2020 samt 2021
Aktivitetsavdelingen sjekker muligheten for utstilling og søker NKK.

Aktivitets-
avdelingen

6

Anleggsprøve
HON JIS og KB har lagt nytt regelverk etter at det vart forbudt med rev, 
dette er tidligere sendt NTK for behandling og videresending til NKK for
godkjenning.
Vi sender nå revidert regelverk direkte til NKK da vi nå har overtatt 
raseansvaret, NTK og jakthundkomiteen blir lagt til på kopi så alle er 
informert.

HON

7 Medlemskap i det internasjonale forbundet for TJT
Presidenten i det internasjonale forbundet er informert om at vi nå har 
fått godkjent klubben, og han sender sine gratulasjoner.
Vi avventer med søknaden til vi har et godkjent regelverk for 

HON



anleggsprøven, da det er en av tingene de krever for opptak.
 Opprettholder kontakten med forbundet og informerer om hvordan vi 
ligger an.

8
Jaktterriern
Frist for å sende in materiale til neste utgave 1.Oktober

9

Avlsregler. 
Følge RAS
Krav om kjent status på PLL og Myopati, taes opp på årsmøtet.
Forslag om i en overgangsperiode til anleggsprøven er fullt innarbeidet å 
godkjenne hunder som er godkjent ettersøkshund med 1.premie på blod.

10

Kommende styremøter.
12.oktober
16.November
14.Desember
Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende en uke før 
møtedato.


