
Referat Årsmøte Tysk Jaktterrier Klubb 

04.06.2022 
 

Sak 1: Konstituering av årsmøtet 

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

til å være tilstede 

Godkjent 

 

1.2. Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 

1.3. Valg av møteleder 

 

Arne Sangolt 

1.4. Valg av referent(er) 

Hans Olav Nordli 

 

1.5. Valg av to representanter til å skrive under protokollen 

Knut Bolstad, Henrik Kjos Kvam 

 

1.6. Valg av tellekorps 

 

Brede Seim, Øyvind Trellevik 

 

1.7. Godkjenning av sakslisten 

 

Godkjent 
 
Sak 2: Årsberetninger 

2.1 TJTKs årsberetning for kalenderåret 2021 

2.1.1 Styrets sammensetning i 2021 

2.1.2 Medlemstall 

Møteleder leste opp hovepunktene fra årsberetningen 2021. 
 

 
Sak 3: Regnskap og revisjonsberetning 
 
Møteleder leste gjennom hovepunktene i regnskapet samt revisors beretning. 

 

 
Sak 4: Fastsettelse av kontingent 
Forslag: Kontigenten holdes på nåværende nivå, 100kr for hovedmedlem, 50kr for 
familiemedlem. 

 

Godkjent ved akklamasjon 

 
Sak 5: Budsjettforslag 2022 



Møteleder gikk gjennom budsjettet 
 

 

Sak 6: Innmeldte saker 

 
6.1 Fra Mari Smith: Digitalt årsmøte: 

 
Reisevei er lang for flere enn meg såvidt jeg kan se. Sender derfor inn forslag om å 
gjøre det mulig på fremtidige møter å delta digitalt. 

 
Styrets instilling:.Vanlig praksis er at årsmøtene holdes som fysiske møter nå som 
koronarestriksjonene er over, samt utfordringene og ekstrakostnadene med å holde 
både digitalt og fysisk møte, så går styret for at vi avholder årsmøtet fysisk ifb med 
pinsetreffet. 

 
Vedtak: 
 
Styrets forslag godtas ved akklamasjon 
 
 
 
 

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.  

 
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. 
 
 

Vedtak: 
Styrets forslag godtas ved akklamasjon 

 
 
 
 

 
6.3 Fra Jan Inge Skjerven: Utstillinger 
A. Begrense antal utstillingar i året fordi det er vanskelig for dommarar å dømme 
når berre 1-2 hundar i rasen møter opp. 
Færre uts så får ein håpe at fleire stiller ut på dei som blir. 
 
B. Skal ein ha med kvelp så må ein og ha med voksne. Alle eller ingen. 
 
C. Be Nkk å legge inn at høgd skal målast og skrivast på kritikken. 
Dette for at rasen virkar å bli vel høg og når ein ikkje har kunsthi, 
anleggsprøve for TJT med nålauge så må ein måle høgd på uts. 

 
Styrets instilling:  

 
A. Styret ser behovet for å finne et system slik at vi får en mer målrettet styring på 



hvilke utstillinger som er hensiktsmessig og delta på. Dette får bli en diskusjonssak 
på årsmøtet. 
 

Vedtak: 
Prioriterer jakthundutstillinger, styret får fullmakt til å sette opp et system på utstillinger. 
 
B: Arrangør som vil ha med kvalp må og ta med vaksne hunder. 
 
Vedtak: 
Forslaget godtas ved akklamasjon 
 
 
C. Be NKK forlenge perioden der høgd blir målt på utstilling og lagt inn på kritikk, samt 
følge opp at dette blir gjort. 
 
 
Vedtak: 
Forslaget godtas ved akklamasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Fra Jan Inge Skjerven: Styrehonorar 
 
Ber om at det blir satt av et honorar til styrets leder og kasserer for å verdsette den jobben 
som blir gjort. 
 
 

Styrets instilling:  
 
Styret lar årsmøtet avgjøre. 
 
Vedtak: 
2000kr til hver justerbart i forhold til kassebeholdning på framtidige årsmøter. 
 
 
 
 
 
 
Sak 7: Valg 

Valgkomiteens innstilling 2022 

 
Styremedlem: Stig Thorsen (2 år) 

 
Styremedlem: Kenneth Kristoffersen (2 år) 

 
Vara: Jan Inge Skjerven (1 år) 



 

 
Vara: Morten Rise (1 år) 

 

 
Valgkomite: Cornelia Schanke Reinås (3 år) 

 

 

Vedtak: Alle godkjent ved akklamasjon 

 

Styrets sammensetning 2022: 
Leder: Hans Olav Nordli 
Styremedlem: Stig Thorsen 
Styremedlem: Geir Egil Aasbak 
Styremedlem: Arne Sangolt 
Styremedlem: Kenneth Kristoffersen 
Varamedlem: Morten Rise 
Varamedlem: Jan Inge Skjerven 

 
 

Valgkomite: 

 Cornelia Schanke Reinås 
 Knut Bolstad 

 Ellen Anita Rise 

 

Revisor: 

 Remi Lindborg 
 

 
Sak 8: Fastsettelse av dato for Årsmøtet 2023 

 
Forslag: 27.05.2023 
 
 
Vedtak: Godtas ved akklamasjon. 
 
 
 
 
 
 
47 medlemmer fysisk tilstede. 
 
 
 

Knut Bolstad                                                Henrik Kjos Kvam 
Sign                                                                   Sign



Sak 2: Årsberetninger 

2.1 TJTKs årsberetning for 2021 
 

Årsmelding for Tysk Jaktterrier Klubb 2021. 
1. Januar vart klubben offisielt medlem av NKK og overtok raseansvaret for tysk 
jaktterrier. Vi startet året med å begynne og teste egenprodusert mekanisk rev i kunsthi, 
og søke om å få gjennomføre sporprøver. Prøvevirksomheten vart stoppet av NKK da 
de mente det var to års karantenetid på all aktivitet for nyoppstartete klubber. Vi prøvde 
forgjeves gjennom året å få dette omgjort. Trening og uttesting av den mekaniske reven 
vart også stoppet fra NKK da de mente dette ikke var lov. I mai kommer det vedtak fra 
jakthundkomiteen at vi nå får lov til å starte uttesting av alternative treningsformer i 
kunsthi. 
I mars sendte vi inn revidering av anleggsrøven til godkjenning når vi utpå høsten 
fortsatt ikke hadde hørt noe fra NKK og purret å denne så er svaret at vi har ikke fullt de 
retningslinjene som NJK hadde kommet med ang kunsthi og prøven var derfor ikke sett 
på. 
I pinsen hadde vi første årsmøte samt et litt redusert treff pga koronarestriksjoner som 
fortsatt var i kraft. Hadde sporprøve i samarbeid med NDF, det var veterinær med på 
treffet og tok PLL og myopati tester for de som ønsket det. Dt var også trening på 
kunsthi med mekanisk rev, og på søndagen hadde vi test av hunder på permogris for 
de som ønsket det. 
Det har vert en jevn tilstrømming av medlemmer i løpet av året og ved utgangen av 
2021 hadde vi totalt 169 betalende medlemmer. 
 

 

 
 

2.1.1 Styrets sammensetning i 2021 

 
Leder: Hans Olav Nordli 
Nestleder: Stig Thorsen 
Styremedlem/sekretær: Geir Egil Aasbak 
Styremedlem/kasserer: Arne Sangolt 
Styremedlem: Kenneth Kristoffersen 
Varamedlem: Morten Rise 
Varamedlem: Cornelia Schanke Reinås 



 
 
 

2.1.2 Medlemstall 

Pr. 31.12.21 har Klubben 169 medlemmer 

 
2019 2020 2021 

58 102 169 



Sak 3: Regnskap og revisjonsberetning 

 
 
 

Tysk Jaktterrier Klubb

Resultatregnskap 2021

Innestående på bank pr 31.12.20 kr. 11 117,89  

Innestående på bank pr 31.12.21 kr. 33 185,89

Driftsinntekter

  Inntekter

Medlemsavgift-NKK 8 300kr            

Inntekter salg "Klubb Klær" 23 200kr          

Inntekter salg annonser 500kr               

Blodsporprøver 9 758kr            

Sponsorinntekter Jan Inge Skjerven Holding AS 7 000kr            

Spleis "Bygging av hi-TJTK" 3 366kr            

Grasrotandel Norsk Tipping 885kr               

53 009kr          

Sum inntekter

-kr                

Sum annen driftsinntekt

53 009kr          

SUM DRIFTSINNTEKTER

Driftskostnader

VareskostnaderVarekjøp Domeneregistrering/Programvare 2 466kr            

Kjøp av "Klubb Klær" 21 814kr          

Gaupentunet/overnatting/årsmøte 5 150kr            

Dommerutgifter spor 1 104kr            

Vippsgebyr totalt 383kr               

Bank og kortgebyrer 24kr                  

30 941kr          

SUM DRIFTSKOSTNADER

  

22 068kr          

DRIFTSRESULTAT

22 068kr          

ÅRSRESULTAT



Revisors beretning 



Sak 4: Fastsettelse av kontingent 

 
Styret foreslår å holde medlemsavgiften der den står. 100 for hovedmedlem og 50 for 
familiamedlem. 

 
 
 

Sak 5: Budsjettforslag 2022 

Tysk Jaktterrier Klubb 

 

 Budsjett 

 2022 

DRIFTSINNTEKTER  

Kontingent 15000 

Tilskudd fra NKK 
Sporprøve 

0 
10000 

Annonseinntekter 3000 

Salg av artikler       25000 

 Sum driftsinntekter  53000  

 
DRIFTSKOSTNADER  

Hi 10000 

Jakthundutvalg NKK 150 

Hjemmeside/IT 2000 

Gaver/premier 

Kjøp av artikler 

2000 

20000 

Sum driftskostnader 34150 

  

Driftsresultat 18850 

Renteinntekter 5 

 
Resultat 

 
18855 



 

 

Sak 6: Innmeldte saker 

 
:  
6.4 Fra Mari Smith: Digitalt årsmøte: 

 
Reisevei er lang for flere enn meg såvidt jeg kan se. Sender derfor inn forslag om å 
gjøre det mulig på fremtidige møter å delta digitalt. 

 
Styrets instilling:. 

 
 
 
 

6.5 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.  

 
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. 

 
 
 

 
6.6 Fra Jan Inge Skjerven: Utstillinger 
A Begrense antal utstillingar i året fordi det er vanskelig for dommarar å dømme 
når berre 1-2 hundar i rasen møter opp. 
Færre uts så får ein håpe at fleire stiller ut på dei som blir. 
 
B Skal ein ha med kvelp så må ein og ha med voksne. Alle eller ingen. 
 
C Be Nkk å legge inn at høgd skal målast og skrivast på kritikken. 
Dette for at rasen virkar å bli vel høg og når ein ikkje har kunsthi, 
anleggsprøve for TJT med nålauge så må ein måle høgd på uts. 

 
Styrets instilling





Sak 7. Valg 
 

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

Valgkomiteens innstilling 2022 

 
Nestleder: Stig Thorsen (2 år) 

 
Styremedlem: Jan Inge Skjerven (2 år) 

 
Vara: Kenneth Kristoffersen (1 år) 

 
Vara: Morten Rise (1 år) 

 

 
Valgkomite: Cornelia Schanke Reinås (3 år) 

 

 
Valgkomite 

 
 
 

Knut Bolstad (sign) Cornelia 
Schanke 
Reinås (sign) 

Ellen Anita Rise (sign) 

 
 
 

 

Sak 8: Fastsettelse av dato for Årsmøte 2022 
Forslag fra HS: 27. Mai 2023 



Vedlegg 1: Kandidatpresentasjoner 
 

Presentasjon ved valg til 
Hovedstyret i Tysk Jaktterrier Klubb 

 
 

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. 
 
Jan Inge Skjerven (1967) – Hafslo 
Yrke: Maskinfører FS Anlegg 
Hundeerfaring: reg . kennelnavn 1989 vel 50 kull på fleire rasar 
oppvokst med jakthundar 
Eigd  NUCH i fyljande rasar Schafer,Beagle,Hamilton,Russisk Støver og Tysk 
Jaktterrier. 
eigd og Trent og fått jaktpremierte Finsk Støver, Beagle,hamilton,Tyskjaktterier,Dachs 
langhår og Dachs strihår,Bayersk Viltsporhund 
Trent fram fleire schaferhundar til schh og Bhp 
Fyrste Tysk Jaktterrier 1992 og fyrste kull i 2008 
Har eigd/oppdretta ca 80 forskjellige championat på våre TJT 
eigd 5 forskjellige hannar fra 4 land for å fremme og bedre rasen  
 
autorisert spordommar,hi-dommar og Anleggsprøvedommar for Tysk jaktterrier 
Vore tilitsvalgt i Norsk Schaferhund i over 20 år, innehar « Fårehunden i Sølv 
Vore raserepresentant TJT  i NTK i 3 år. 
Er idag styremedlem i HS Norsk Dachshundklubbers forbund 
Fagkomiteen for kunsthi NKK 
Ansvarlig  for tyskartreffet på Hafslo i 9 år,som dreg rundt 50-60 tjt eigarar fra heile 
landet til Hafslo for uts-prøvar og sosialt samvær. 
Har vore med og laga og fått godkjent  regelverket anlegsprøve for tysk jaktterrier 
 

 
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 – 
 
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 
 

 

 


