
Stadgor 

Hem \ Stadgor 

• Ingen valp som är under 4 månader gammal får vara på utställningsområdet. 

• Ingen terrier som är under 4 månader gammal får saluföras på någon utställning. 

• Terrier får endast registreras av medlemmar som har betalat sin avgift. 

• Terrier som tillhör enskilda utländska medlemmar får inte registreras av denna klubb 

såvida de inte redan är registrerade i en ansluten klubb i deras eget land, om en sådan 

klubb finns. Om ingen ansluten klubb finns är registrering acceptabel. 

• Medlemmar och anslutna medlemmar förväntas att följa NWTF uppförandekod för arbete 

med terrier. 

• Vilken som helst medlem som aktivt är involverad i motstånd mot friluftsaktiviteter (jakt 

och fiske) kommer att anmodas om att utträda ur denna klubb. 

• En person som dömer en klubb-utställning måste vara en medlem som har betalat sin 

avgift i JRTCGB eller en ansluten klubb. 

• Deltagare på regionala utställningar eller National utställningen får inte ställa ut någon 

terrier som är uppfödd av domaren eller hans/hennes nära släkt, partner eller som har 

bytt ägare via dem. 

• Jack Russell Terrier Club of Great Britains definition av en motstridande organisation är: 

Vilken som helst Jack Russell Terrier klubb som är registrerad i en KC (kennelklubb) 

eller FCI (kennelfederationen) relaterad organisation. 

• En Jack Russell terrier kan inte registreras i JRTCGB om den redan är registrerad i en 

annan icke-ansluten organisation. 

• Ingen JRTCGB medlem får tillåta att deras Jack Russell terrier deltar, eller 

• själv delta i någon Jack Russell terrier relaterad händelse eller aktivitet som på något 

sätt står i samband med en motstridande organisation. 

• Jack Russell terrier som är registrerade i en motstridande organisation kan inte visas på 

en JRTCGB tävling. 

• Stamtavlor/avelscertifikat: Den nationella styrelsen anser det som ett fall av allvarligt 

dåligt uppförande om en person medvetet ger felaktig information avseende uppfödning, 

härstamning eller förfäder för vilken som helst Jack Russell terrier, oberoende av om den 

är registrerad eller inte. Någon som gör detta kommer att anses bryta mot författningen, 

regel 4 punkt i och kommer att handläggas enligt regel 6. 

• Om det bryts mot författningen och/eller JRTCGBs stadgor kan detta leda till att 

personens medlemskap tillfälligt upphävs i avvaktan på en undersökning av den 

nationella styrelsen enligt regel 5 i klubbens författning. 

• OBS: Regel 4 i stadgarna gäller inte för terrier som härstammar från UK. I ett sådant fall 

bör regel 6 i reglerna för anslutning följas. 

http://www.jrtcgb.co.uk/

