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Møtet avholdes på TEAMS 
 

Link vil bli sendt ut til alle på mail, vi bruker mailadressen som er 

registrert hos NKK.  



 

Sak 1: Konstituering av årsmøtet 
 

1.1. Godkjenning av stemmerett for medlemmer, fullmakter samt å gi observatører rett  

til å være tilstede  

1.2. Godkjenning av innkalling  

1.3. Valg av møteleder  

1.4. Valg av referent(er)  

1.5. Valg av to representanter til å skrive under protokollen  

1.6. Valg av tellekorps  

1.7. Godkjenning av sakslisten  

Sak 2: Årsberetninger 
 

2.1 TJTKs årsberetning for kalenderårene 2019/2020 
 

2.1.1 Styrets sammensetning i 2019/2020 
 

2.1.2 Medlemstall 
 
 
 

Sak 3: Regnskap og revisjonsberetning 

 

Sak 4: Fastsettelse av kontingent  

 

Sak 5: Budsjettforslag 2021 

 

Sak 6: Innmeldte saker 

 

 

Sak 7: Valg 

 

Sak 8: Fastsettelse av dato for Årsmøtet 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 2: Årsberetninger 

 

2.1 TJTKs årsberetning for 2019/2020 
 

Årsmelding for Tysk Jaktterrier Klubb 2019. 
  
På årsmøtet til Norsk Terrierklubb (NTK) 2019, ble det fremmet forslag fra en del av medlemmene som 

er eiere av Tysk jaktterrier, om å trekke seg ut av NTK og danne egen klubb, Tysk Jaktterrier Klubb 

(TJTK). Bakgrunnen for dette var at en følte at en ikke fikk gjennomslag for viktige saker som en del av 

NTK. Forslaget ble som ventet nedstemt, men første steg på veien mot egen klubb var blitt en realitet. 

På Hafslo treffet i Pinsen samme år deltok ca. 70 jaktterrier eiere, og på treffet ble Tysk Jaktterrier 

Klubb stiftet. Et styre ble oppnevnt, og fikk oppgaven med å jobbe videre mot å løsrive seg fra NTK og 

bli selvstendig medlem i NKK med raseansvar for Tysk Jaktterrier. 

11. juni 2019 ble søknad om å bli selvstendig klubb under NKK med raseansvar for Tysk Jaktterrier 

sendt til NKK. Samtidig fortsatte arbeidet med eget medlemsblad, registrering i Brønnøysund, 

bankforbindelse med Vipps osv. Av forskjellige årsaker ble ikke søknaden behandlet i NKK før 22. 

oktober. NKK ønsket da om en uttalelse fra NTK i saken fød de tok endelig avgjørelse. Uttalelsen dro 

ut i tid og NTK ønsket ikke at TJTK skulle trekke seg ut fra «moderklubben». 

På møte i NKK 12. desember ble det vedtatt at NKT og TJTK skulle kalles inn til et «forsoningsmøte» 

hos NKK på nyåret.  

Mens arbeidet med å bli egen klubb under NKK har pågått har nye medlemmer jevnt og trutt meldt seg 

inn i klubben, og ved utgangen av 2019 var det 58 medlemmer.  
 

 

Årsmelding for Tysk Jaktterrier Klubb 2020. 

 
Arbeidet frem mot det å bli godkjent som egen klubb med raseansvar for Tysk Jaktterrier har fortsatt i 

samme spor som i 2019. NKK krevde vedtok på møte 12. desember 2019 at det skulle avholdes et 

«forsoningsmøte» mellom Norsk Terrierklubb og Tysk Jaktterrier Klubb. Dette møte ble berammet til 

12. februar. Møtet ble negativt for TJTJ sin del. NTK ønsker ikke å gi slipp på oss, og det ble skissert 

flere løsninger/endringer i NTK systemet slik at Tysk Jaktterrier skulle kunne fortsette der. 

12. mars ble hele lander stengt ned grunnet Covid-19 epidemien. Det gjorde at det planlagte «Hafslo 

treffet» for Tysk Jaktterriere ble avlyst. Årsmøte var tenkt avholdt ifm. treffet, og ble derfor utsatt på 

ubestemt tid. Kun den ordinære blodsporprøven i samarbeid med Vestland Dachshundklubb ble avholdt 

med 11 ekvipasjer. 

I begynnelsen av juli 2020, ble det sendt brev til NKK, der det ble bedt om at tidligere søknad om å 

overta raseansvaret og å bli godkjent som egen klubb under NKK måtte bli behandlet på ny, da en 

opplevde at NTK ikke fulgte opp de avtalene som en hadde blitt enig om på møte 12. februar. 

Søknaden ble behandlet på møte i NKK tirsdag 8. september og det fikk vi medhold. Det ble da bestemt 

at Tysk Jaktterrier Klubb vil bli godkjent som egen klubb under NKK med virkning fra 1.1.2021. 

Resten av året ble det arbeidet med å få klubben til å fungere optimalt. Det var mye som skulle på plass. 

For å nevne noe så hadde vi alt fra nettsider med koplinger til forskjellige lenker, til søknader om å 

avholde prøver og utstillinger, revidert regelverk for bl.a. anleggsprøve m.m. Ved utgangen av 2020 var 

vi 102 betalende medlemmer. 

 

2.1.1 Styrets sammensetning i 2019/2020 

  
Leder:  Hans Olav Nordli   

Nestleder:  Stig Thorsen   

Styremedlem/sekretær: Geir Egil Aasbak   

Styremedlem/kasserer:  Arne Sangolt   

Styremedlem:  Jan Inge Skjerven   

Varamedlem:  Morten Rise   

Varamedlem:  Cornelia Schanke Reinås   



     

2.1.2 Medlemstall       

Pr. 31.12.20 har Klubben 102medlemmer    
 

2019 2020 

58 102 

 
 
 



Sak 3: Regnskap og revisjonsberetning  
 
 

Tysk Jaktterrier Klubb 
   

Resultatregnskap 2019 
   

Innestående på bank pr 01.01.19 kr.  0,- 
   

Innestående på bank pr 31.12.19 kr.   9 895,55 
  

      
Driftsinntekter 

    
  Inntekter 

     

 
Medlemsavgift-vipps 45 stk a kr. 49,12 

 
 kr           2 211  

 
Medlemsavgift-bank 13  stk a kr. 50,00 

 
 kr              650  

 
Blodsporprøver bev./ord.  Overf. fra BHDK   kr           2 534  

 
Bevegelige fersksporprøver 

 
 kr                  -    

 
Utstillinger 

   
 kr                  -    

      
Sum inntekter 

   
 kr           5 395  

      
  Annen driftsinntekt 

    

 
Tyskertreffet/pølsesalg Roger Åsheim 

 
 kr           4 500  

      
Sum annen driftsinntekt 

   
 kr           4 500  

      
SUM DRIFTSINNTEKTER 

   
 kr           9 895  

      
Driftskostnader 

    
Vareskostnader 

    

 
Varekjøp  

   
 kr                  -    

      
Sum varekostnad 

   
 kr                  -    

Annen driftskostnad 
    

 
Div utgifter 

   
 kr                  -    

 
Dommerutgifter utstilling 

  
 kr                  -    

 
Dommerutgifter spor 

  
 kr                  -    

      

      

 
Bank og kortgebyrer 

  
 kr                  -    

  Sum annen driftskostnad 
  

 kr                  -    

      
SUM DRIFTSKOSTNADER 

   
 kr                  -    

      
DRIFTSRESULTAT        kr           9 895  

      
Finansinntekter og finanskostnader 

  

 
Renteinntekter  

  
 kr                   1  

      

      
ÅRSRESULTAT        kr           9 896  



       

Resultatregnskap 2020 
   

Innestående på bank pr 31.12.19 kr.   9898,55 
   

Innestående på bank pr 31.12.20 kr.  11117,89 
  

      
Driftsinntekter 

    
  Inntekter 

     

 
Medlemsavgift-vipps 85 stk a kr. 49,12 

 
 kr           4175  

 
Medlemsavgift-bank 17  stk a kr. 50,00 

 
 kr             850  

 
Blodsporprøver bev./ord.    kr                  -    

 
Bevegelige fersksporprøver 

 
 kr                  -    

 
Utstillinger 

   
 kr                  -    

      
Sum inntekter 

   
 kr           5 025  

      
  Annen driftsinntekt 

   
kr                  - 

 
 

  

 
 

    
Sum annen driftsinntekt 

   
 kr                  -  

      
SUM DRIFTSINNTEKTER 

   
 kr           5025  

      
Driftskostnader 

    
Vareskostnader 

    

 

Varekjøp 
Domeneregistrering/Programvare 

   
 kr           1287             

      
Sum varekostnad 

   
 kr           1287 

Annen driftskostnad 
    

 
Div utgifter 

   
 kr                  -    

 
Dommerutgifter utstilling 

  
 kr                  -    

 
Dommerutgifter spor 

  
 kr                  -    

      

 
TJTK møte Møte med NTK/NKK 

   
 kr            2510 

 
Bank og kortgebyrer 

  
 kr                  9    

  Sum annen driftskostnad 
  

 kr            2519    

      
SUM DRIFTSKOSTNADER 

   
 kr            3806    

      
DRIFTSRESULTAT        kr           1219  

      
Finansinntekter og finanskostnader 

  

 
Renteinntekter  

  
 kr                   3  

      

      
ÅRSRESULTAT        kr           1222  

 
 



 
  



Sak 4: Fastsettelse av kontingent  
 
 
Styret foreslår å øke medlemsavgiften til 100kr, og lar den stå på 50kr for familiemedlemmer. 

 

 

 

Sak 5: Budsjettforslag 2021  
Tysk Jaktterrier Klubb  

 

 Budsjett 

 2021 

DRIFTSINNTEKTER  

Kontingent 15000 

Tilskudd fra NKK 0 

Annonseinntekter 3000 

Salg av artikler 2000 

  

Sum driftsinntekter 20000 

 

DRIFTSKOSTNADER  

Hi 10000 

Jakthundutvalg NKK  150 

Hjemmeside/IT 2000 

Gaver/premier 2000 

  

  

  

Sum driftskostnader 14150 

  

Driftsresultat  5850 

Renteinntekter       3 

Resultat 5853 
 
 
 



 
 

 

Sak 6: Innmeldte saker 
 
6.1 Fra HS: Lovendring: 

 
§2-3 Medlemskontingent 

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til 

NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen 

rettigheter før kontingenten er betalt. 

Endres til: 

§2-3 Medlemskontingent 

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til 

NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen 

rettigheter før kontingenten er betalt. 

Familiemedlem betaler halv klubbkontingent. Familiemedlem er person som bor i samme bolig og 

som har felles husholdning med medlem. 

 

Styrets begrunnelse: 

Familiemedlemskap var ikke tatt med når kontingenten vart satt opp første gang, vi ser at det er ønske 

om familiemedlemskap og vil legge tilrette for dette med en redusert kontingent. 

 
 
 
6.2 Fra HS: Innføre krav for å få registrert valper. 

 
Det fins pr idag ingen krav i forbindelse med avl, vi ønsker å legge inn et krav hos NKK om at det må 

være kjent status på primær linseluksasjon (PLL) og Centronukleær myopati (CNM) før registrering 

av valper. Samt at påvirkete hunder ikke skal brukes i avl, en bærer må være paret med en fri for å 

kunne bli godkjent. 

 

Styrets begrunnelse: For å sikre at vi holder rasen frisk i fremtiden ønsker vi å legge inn krav om at 

hunder skal være testet og at det avles på kombinasjoner som blir friske for å få registrert valpene. 

 

 
 
 
6.3 Fra HS: Avlsregler 
Avlsregler for klubben 

Very good eller bedre på utstilling 

Godkjent anleggsprøve 

I en overgangsperiode på to år kan blod/ferskspor brukes istedenfor anleggsprøve, da med 1.premie 

AK blodspor og minst 8 poeng på ferskspor. 

PLL fri eller bærer (bærer kan kun pares med en hund som er fri). 

MYO fri eller bærer (bærer kan kun pares med en hund som er fri). 

 
Styrets begrunnelse: Vi ønsker klare regler for hva som bør avlest på slik at vi beholder rasen slik 

som den er. Da vi pr i dag ikke har noen godkjente prøver pga viltforskriften som stoppet bruken av 

rev i hi-prøvene, har vi valgt å ta med blod/ferskspor som godkjenning i en overgangsperiode, slik at 

vi vet at hunden i hvert fall blir brukt til en viss grad i skogen. 

 
 



 
6.3 Fra HS: Innføre drev og hi-prøve 
Da det er klare krav til rasen angående hi-ferdigheter ser vi det som naturlig at vi har mulighet til å 

påvirke utformingen av prøvene som rasen deltar i, da vi ikke får eierskap i nåværende hi-

prøvereglement ser vi det som naturlig at vi danner vår egen hi-prøve og lager et reglement som 

omfatter både kunst og natur hi. 

Drevprøve har det vert ønske om lenge for å gi en mulighet for å teste den ferdige jakthunden. 

 
Styrets begrunnelse: 

Det er klare krav til rasen både som hi hund og losende hund, da vi så langt ikke har fått muligheten til 

ta del i eierskapet i den eksisterende hi-prøven, har vi heller ikke mulighet til å påvirke hvordan den 

evt blir i fremtiden. Vi ønsker derfor å søke om vår egen hi-prøve slik at vi kan styre hva som gjelder 

for rasen vår. 

Drevpøve fins jo ikke som vi kan delta på med unntak av den delen som ligger i anleggsprøven, vi 

ønsker derfor å innføre en egen drevprøve. 

 
  



Sak 7. Valg 
 

 

Alle kandidatene til valget har levert CV. Disse er tilgjengelige i vedlegg 1. 

 

Valgkomiteens innstilling 2021 

 

Leder:    Hans Olav Nordli (2 år) 

 

Nestleder:   Stig Thorsen (1 år) 

 

Styremedlem:   Arne Sangolt (2 år) 

 

Styremedlem:   Kenneth Kristoffersen (1 år) 

 

Styremedlem:   Geir Egil Aasbak (2 år) 

 

Vara:    Cornelia Schanke Reinås (1 år) 

 

Vara:    Morten Rise (1 år) 

 

 

Valgkomite:   Knut Bolstad (3 år) 

 

Valgkomite:   Ellen Anita Rise (2 år) 

 

Valgkomite:   Cornelia Schanke Reinås (1 år) 

 

 

Revisor:   Remi Lindborg(2 år) 

 

Valgkomite 

 
 

 

Knut Bolstad (sign) 

 
 

 

Cornelia Schanke 
Reinås (sign) 

 
 

 

Ellen Anita Rise (sign) 
 

 
 
 
 

 

Sak 8: Fastsettelse av dato for Årsmøte 2022  
Forslag fra HS: 04. Juni 2022 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 1: Kandidatpresentasjoner 

 

Presentasjon ved valg til 
Hovedstyret i Tysk Jaktterrier Klubb 
 
Hans Olav Nordli (1971) – Os  

Yrke: Automatiker, tidligere offiser i forsvaret  

Hundeerfaring: Jakthund hele livet, TJT i 11 år, oppdretter med kennelnavn Jaktterrier. Ettersøksjeger, 

kursholder innen spor. Dommer på hi, ettersøk og anleggsprøve for Tysk Jaktterrier. Jobbet for rasen 

TJT med å lage og få innført anleggsprøve for Tysk Jaktterrier samt utviklet RAS. Importert høyt 

premiert hannhund for å bedre avlen i landet.  

Verv/org.erfaring: Raserepresentant for TJT i NTK i 4 år, styremedlem og nestleder i NTK Hordaland 

siste 7 år. Kompetansegruppe for jakthund i NJFF med ansvar for hihunder siden oppstart 2013. Lang 

erfaring med ledelse fra krevende utenlandsoppdrag med forsvaret, senere arbeidsleder innen olje og 

gass. 

 

Stig Thorsen (1972) - Fjerdingby  

Yrke: kategorisjef Sport Holding - Sport 1 og Intersport 

Hundeerfaring: Hatt hund i over 20 år, Kennel Gullbukken siden 2007. Ettersøksdommer og 

intsruktør. Aktiv på jakt, prøver og utstillinger.  

Verv/org.erfaring: Leder i Dachshundklubben i Oslo i mange år, hedersprisen Blånåla for lang og god 

tjeneste. Sitter i kommunal fallvilt og ettersøksgruppe. Medlem i NTK, Rælingen JFF og i Oslo og 

omegn DHK i mange år. 

 

Arne Sangolt (1957) – Fjell  

Yrke: Pensjonert politimann  

Hundeerfaring: Oppvokst med hund, egen hund fra 1988, eier av mange ulike raser, Tysk Jaktterrier 

siden 2014. Hundetjenesten Bergen polititkammer i 9 år, oppdretter, ettersøksdommer siden 2014.  

Verv/org.erfaring: Sekretær i Bergen Politi Hundelag i flere perioder, leder sporkomiteen Bergen 

Hordaland Dachshund Klubb, styremedlem i NTK Hordaland, styremedlem og leder i ettersøksringen 

Sotra Øygarden. 

 

Kenneth Kristoffersen (1973) – Sandnes 

Yrke: Underbrannmester i Rogaland Brann og Redning. 

Hundeerfaring: border collie brukshund gjeterhund fra 1997 -2021  

Tysk jakt terrier 2010 -  

Ettersøkjeger med ekvipasje fra 2015-  

Ettersøk Fallvilt skadet vilt Stavanger og Sandnes Kommune 2019 – 

 

 

Geir Egil Aasbakk (1973) – Trondheim  

Yrke: Sjåfør  

Hundeerfaring: TJT i 4 år, under utdanning til dommer på blodspor, instruktør ettersøk. Aktiv på jakt, 

utstilling og prøver i inn og utland. Starter nå eget opprett av TJT. Importert avlshann for å skape 

større bredde i avlsmaterialet.  

Verv/org.erfaring: Styremedlem i NOJS, nestleder TJFF, diverse utvalg i jakt, fiske, rifle og hund. 

Standplassleder Nidaros skytterlag. 

 

Morten Rise (1987) – Hovin  

Yrke: Kundemottaker v/Møller Bil Trondheim  

Hundeerfaring: TJT i over 9 år, oppdretter, erfaren jeger. Deltatt på ulike prøver og utstillinger, samt 

trent andre hunder/ekvipasjer.  

Verv/org.erfaring: Verneombud i 5 år på verksted 

 

Cornelia Reinås (1989) – Kaupanger  

Yrke: Medarbeider Sport Outlet  



Hundeerfaring: Oppvokst i aktiv jakthundfamilie, egen hund siden 2008, TJT siden 2014. Aktiv på 

jakt, utstilling og prøver, oppdrett sammen med samboer, ettersøksgodkjent.  

Verv/org.erfaring: Tillitsvalgt i ulike organisasjoner, leder/arrangør av forskjellige aktiviteter med 

hest, friluftsliv og jakt. 


