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Innkallelse til årsmøte 

og stemmeseddel  

Se side 34, 35, 36 og 37 
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Forsidebilde: Mestvinnende Yorkshire Terrier No Se Ch Gudyork Trump 

Bilde over: Mestvinnende tispe No Ch Henceforths Vodka Shot 

————————————————————————————————————-- 
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INFORMASJON                                                               

HER FINNER DU PRAKTISK INFORMASJON KNYTTET TIL YORKSHIRE TERRIER NYTT 

OG MEDLEMSKAP I NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB. 

Yorkshire Terrier Nytt utgis av Norsk Yorkshire 

Terrier klubb 3 ganger i året. 

Redaktører:                                               

Anita Villen Lie & Ingrid Helene Østvold 

E-post: post@nytk.no 

Forsidefoto: Ingrid Helene Østvold 

Vi ønsker bilder og innlegg til kommende YT-Nytt. 

Har du noe å bidra med, send det til post@nytk.no 

(Bilder må ha oppløsning på 300 dpi og være mini-

mum A5-format) 

MEDLEMSAVGIFTER 2013 

Tilknytning Grunnkonti-

gent 

til NKK 

Kontingent i 

NYTK 

Total 

pris 

Klubbmedlems 160 250 410 

Husstands-

medlem 

Nei 50 50 

Klubbmedlem 

Fra Utland 

Nei 285 285 

Norsk Yorkshire Terrier Klubb er medlem av NKK, og med-

lemskontigenten må betales til NKK  www.nkk.no/medlem 

Notiser: Fødselsdag, dødsfall, nye valper, store bragder, 

eksport og import innføres gratis (Bilde må ha oppløsning 

på 300 dpi, dersom bilde sendes inn)                                                                                                   

Faste spalter: Nye champions, ringdebutanter, BIS/

BIG/BIR/BIM, leserinnlegg innføres gratis med bilder. 

(Bilder må ha oppløsning på 300 dpi) 

ANNONSEPRISER & FORMATER  

Medlems annonser 

YT-nytt trykkes i 4-farger, og har derfor også                      

fargeannonser.                                                 

Helside kr. 450,- (148x210mm/ full bleed 154x216mm)      

1/2 side kr 250,- (148x105mm/ full bleed 154x108mm)

Baksidekr 375,- (148x174mm/ full bleed 154x177mm) 

Småannonser/rubrikk 200,-                            

(varierer i størrelse, og settes inn ved ledig plass) 

Kommersielle annonser    
Helside kr 650,- (148x210mm/ full bleed 154x216mm)       

1/2 side kr 450,- (148x105mm/ full bleed 154x108mm)

Bakside kr 575,- (148x174mm/ full bleed 154x177mm)

Småannonser/rubrikk 250,-                            

(varierer i størrelse, og settes inn ved ledig plass)                        

15 % abonnement for samme annonse  

i 3 utgivelser 

Redaksjonen kan både anta og refusere annon-

ser. Refusjon av annonser kan skje pga. innhold, 

eller pga. antall sider i bladet. Annonser fakture-

res, og må være betalt innen forfall for å komme 

med i bladet.                                                  

Formater                             
Målene som er oppgitt her er gitt med og ute  

skjæretillegg (bleed). Du finner en oversikt over 

annonse formater, og mer info om hvordan vi 

ønsker å motta annonser til bladet på våre        

websider www.nytk.no 

Manusfrister                             
Manusfrist for neste nr. er 1. august.               

Neste utgave av YT-Nytt kommer i September 

Spørsmål og innsending av materiell til bladet 

post@nytk.no Trykkeri: Allkopi Gardermoen 
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 LEDER 
Våren er i anmarsj og jeg personlig har 

hatt en utrolig fin vinter. Hundene, også 

valpen , «Biola» som jeg har beholdt, 

har fått være med i skiløypa til stor iver. 

Men vi gleder oss nå til at snøen     

smelter, grus i pelsen, de første varme 

solstrålene kommer i solveggen, late 

sommerkvelder og noen hyggelige   

utstillinger i sommer. 

 

Først så skal NYTK har årsmøte i April. 

Min stilling står til valg, men jeg har 

valgt å stille til gjenvalg i ny 2 års    

periode.  Vi har også noen nye        

medlemmer på valg til nye verv.  

Så det blir spennende å få med nye på 

laget. 

 

NYTK skal arrangere i mai en utstilling i 

samarbeid med Norsk Shi Tzu Klubb. 

Denne skal være på Gaalaasbanen på 

Furnes. Det er like ved Hamar. Det blir 

spennende å se hvordan det skal gå 

siden det kan være opp mot 6-700   

hunder påmeldt til en slik utstilling. 

Enda mer gleder jeg meg til             

Rasespesialen i Drammen 2. juni. Det 

blir 2. gang NYTK arrangerer den og 

håper på en dag med god stemning!!  

 

I dette nummeret av YT-nytt har vi lagt 

vekt på Yorkshire Terrier og øyne. Det 

som har vært veldig spesielt i vinter er 

et tilfelle av PRA som ble oppdaget på 

en Yorkshire Terrier, hennes historie kan 

du lese mer om i bladet.  

Hva gjør man i en slik situasjon når man 

oppdager det? Hvordan griper man fatt i 

Avlsrådet har gjort en enestående jobb for å 

kartlegge og finne stamtavler med mulige 

bærere av PRA.  

Så jeg anbefaler alle som har tenkt til å ha 

kull med valper,  sjekk DogWeb og      

stamtavler. Føler du det er vanskelig så ta 

kontakt med avlsrådet, for de er der for å gi 

deg råd. 

Vi skal ha en konkurranse til neste nummer 

av YT-nytt. Her er en tegning jeg laget til 

min pappa når jeg  var 10 år. Så jeg gleder 

meg til å se tegninger dere barna lager. 

 

Og send gjerne bidrag til neste nummer av 

YT-nytt.  

Kos dere i sommer både 2- og 4beinte. 

Vår og sommerhilsen                              
Ingrid Helene og Yorkedyra  
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Patullis Andakira of Siam - Sara (til daglig) 
og vi har vært 2 ganger på ferie til Spania.  
Vi reiser bare med SAS, for det er det 
flyselskapet vi til utlandet får ha Sara med 
oss i kabinen. 
I 2011 reiste vi til Manilva og da tok vi fly til 
Malaga. Vi bor i Bergen så vi måtte    
mellomlande i Oslo, siden det ikke gikk 
direktefly herfra. 
I 2012 reiste vi direkte fra Bergen til    
Alicante og var 4 herlige uker i Albir, vi 
synes det er supert med direktefly. 
Da vi kjøpte Sara, var det med i planene 
våre at vi skulle ha en liten hund som vi 
kunne ha med oss overalt. Derfor starta vi 
med rabies-vaksinen og hele pakken, med 
blodprøve, vi fikk liketil certifikat datert 
24.02.2011, som var påkrevet da. 
Dette er ikke nødvendig i dag, det kom 
nye regler fra mat-tilsynet i 2012 som sier 
at du må ta rabies-vaksinen senest 21 
dager før du skal reise til utlandet. Det 
anbefales at også Lepto vaksinen blir tatt, 
så dette gjorde vi 4 uker før vi dro, sist 
høst. 
To dager før vi reiser får Sara Advocate - 
stripe i nakken som er mot hjerteorm og   
2-3 dager etter at vi er kommet til Spania 
får ho en ny stripe i nakken mot flått. Alt 
dette er slik som vi har snakket om og fått 
resept på hos veterinæren vår. 
Vi bruker å reise om høsten okt/nov, og da 
er det deilig å komme til sol og varme.       
I 2011 leide vi et rekkehus med hage, det 
var supert, men sist høst hadde vi leilighet 
i 3 etg. og det var også veldig greit, og det 
ble da mange flere turer på Sara. 
Det er jo ikke lov til å ha hund med på 
restaurant i Spania heller og med at vi 
reiser så seint på året blir det jo kjølig om 
kveldene, og ikke alltid like koselig å sitte 
ute! 
Kan fortelle at vi spiste ute mange kvelder 
og det var ingen som stoppet oss når vi 
kom med vår lille grønne bag på          
restaurant. 
Sara er ca. 3 kilo og er nå vant til sin  
flybag, hun ligger godt i den under bordet, 
mens vi spiser og som oftest ikke et lite 
pip engang. Hun vet at når vi kommer 
hjem så blir det en bit indrefille eller biff. 

På flyet er hun en 
liten “knupp” helt 
rolig, sover og titter 
opp av og til. Må jo vite at får man kjøpt 
kyllingrett ombord, så får  hun jo smake litt. 
 
Siste tur i høst fikk Sara eget sete på flyet 
både nedover og hjemturen. Det var ikke 
fullt fly. 
Når vi skal ha hund med til utlandet, må vi 
bestille billett gjennom reisebyrå, for det 
skal godkjennes av SAS.  
Vi betaler 50 € for Sara på flyplassen når vi 
sjekker inn. 
Det har aldri vært noe problem for oss å ha 
Sara med til Spania– Tror hun koser seg 
sammen med oss der. Hun virker glad og 
fornøyd og liker sommer. 
To dager før vi reiser hjem må vi til         
veterinær i Spania for at han skal gi henne 
en ormekur som skal skrives inn i passet 
hennes. Ormekuren (tablett) har vi alltid 
med oss fra Norge. I 2011 var det slik at 
den skulle gis 1 uke før hjemreise, nytt i 
høst var at den skulle gis to dager før    
hjemreise. 
Når vi kommer hjem må vi innen 1 uke til 
vår veterinær for at da skal Sara ha en ny 
tablett (ormekur) , som også skal           
dokumenteres i passet hennes. 
På flyplassen må vi gå på rødt når vi     
kommer hjem, for da skal tollerne sjekke     
chippen mot passet hennes.  
Det er jo litt som må gjøres for at vi skal få 
hunden vår med oss på ferie, men det er 
virkelig verdt det, og kan anbefales! Hadde 
ikke vært ferie for oss om vi måtte reise fra 
den lille Yorken våres. 

Hilsen Sara, matmor Inger Mari og matfar Dag Harald 

Reisebrev 
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NYTK arrangerte sitt første                                            

Utstillingskurs 

Vi var 16 entusiastiske deltagere 

da NYTK skulle gjennomføre sitt 

første Utstillingskurs den            

16 feb.2013. Det tok for seg alt 

når det gjelder utstilling, fra      

påmelding til hjemreise med en 

ferdig opprullet York.  

Anita Villen Lie hadde en fin      

forelesning om hvordan man    

bruker NKK’s datasystem til      

påmeldinger, og hvordan man kan 

finne fram til resultater og annen 

informasjon i Dogweb. 

Høydepunktet kom da              

Nina Grasmo med sin flotte hund 

No Se Ch Gudyork’s Trump,      

demonstrerte og fortalte oss hva 

som var viktig å tenke på, og  

gjennomføre i de 3 min. som vi 

har på oss til å overbevise      

dommeren om at akkurat min 

hund er den beste.                               

Det var ikke få ting vi skulle ha i 

hodet på en gang, så dette er helt 

klart noe man må øve seg på.     

Da kommer de gode resultatene 

etter hvert, om man er flink til å 

jobbe både med seg selv og    

hunden sin. 
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 Det ble så arrangert en «utstilling» 

hvor Ingrid Helene Østvold var 

dommer og gikk igjennom hunder 

på bordet. Hun hadde øye med oss 

hele tiden, så her var det bare å 

skjerpe seg å jobbe med hunden 

sin i ringen. 

Så var det tid for deilig lunsj som 

Helene Søntvedt hadde laget til 

oss. Praten gikk livlig, nye         

bekjentskap ble knyttet og      

kurslederne svarte villig  på alt vi 

spurte om. 

Det ble vist hvordan vi steller    

pelsen for utstilling, og hvordan vi 

setter opp topp og sløyfe.            

Til slutt ble det vist hvordan vi må 

rulle pelsen i papiljotter, slik at  

pelsen blir tatt godt vare på og  

ikke brekker og slites. 

 

Tusen takk for flott gjennomført 

kurs fra NYTK’s side, og jeg håper 

det blir arrangert  mange flere kurs 

vi kan delta på. 

Da var det bare hjem å trene på 

kunnskapen man fikk, så håper jeg 

vi treffes på mange utstillinger i 

framtiden. 

Tekst: Inger Storstad  / Foto Ingrid Helene Østvold 
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5 Yorker på pelsstellkurs i Molde      

"Hvordan syns du det var på kurs?" 

Navn: Milo Alder: 16mnd  

Jeg hadde det kjempegøy på kurs! Fant 

meg til og med en liten dame. Hi hi, likte 

ikke helt at mamma tok på meg bellyband, 

lite maskulint mamma! Pelsstell er jeg 

vant til hjemmefra, men liker best at 

mamma steller meg. 

Navn: Dino Alder: 3 år 

Jeg var den største sjarmøren på kurset, tror jeg selv 

da ;-) 

Så masse fine frøkner som jeg møtte på en gang var 

helt toppers altså jeg var helt utslitt da kurset var 

ferdig. Gøy å bli stelt spør du? Tja... Ikke så verst, 

men ikke det beste jeg vet skal jeg være ærlig Kurset 

var veldig lærerikt for matmor Hilsen Dino 

Navn: Sky Alder: 3 1/5 år.  

For min egen del så ble jeg veldig stressa av å være på 

kurset, litt for mange eiere og nye yorker. Jeg klarte ikke 

helt å slappe av, selv om jeg hadde lyst å hilse på så blir 

jeg litt lett stressa men det var veldig greit å få stussa 

barten og kroppen litt, jeg fikk en helt ny sveis og tror jeg 

skal satse på å ha denne frisyren her!  
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I MEDLEMSPINNEN 

VIL ET MEDLEM 

PRESENTERE SEG 

SELV, OG FORTELLE 

LITT OM SEG SELV 

OG YORKEN€ SIN

(E), FOR SÅ Å SEN-

DE "PINNEN" VIDE-

RE TIL ET ANNET 

MEDLEM I KLUBBEN. 

EN MORSOM MÅTE 

Å BLI LITT BEDRE 

KJENT MED VÅRE 

MEDLEMMER PÅ. VI 

PRESENTERER DEN-

NE GANG HEGE 

MOSS LARSEN  

1. Hva heter du og hvor bor du? Jeg he-

ter Hege Moss Larsen og bor i Tromsø.  

2. Hvor mange york(er) har du?  Jeg har 

to yorkier 

3. Hva heter de og hvor gamle er de? 

Tara 3 år og Ares 1 år. 

4. Hva fikk deg til å velge rasen York-

shire Terrier? Jeg valgte rasen fordi alle i 

familien syntes de var søte og fordi de ikke 

røyter.  

5. Hva liker du med rasen? Vi hørte også 

at de var fine for allergikere, og vi er 3 med 

allergi og astma i familien. 

6. Hva er det beste du liker å finne på 

med hunden(ene) dine?  Det beste jeg 

vet om å gjøre med hundene er å slippe 

dem løs når vi går tur slik at vi kan leke:)  

7. Hvem sender du medlemspinnen vi-

dere til? Tammy A. Nyborg 

MEDLEMSPINNEN 

Bilde: Nora datter av 

Hege med GTara        

og Ares 

NYTK beklager til Nina Bergerud da hennes 

hund ble avbildet og brukt i en annonse på 

julenummeret av  YT-nytt. Hennes hund er 

Last Minute Fortuna Jorikas («Huldra»), 

oppdretter Erika Zacharovà. 

Husk NYTK.s 

Årsmøte den 7. 

april  
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MESTVINNERLISTE TOPP 10 2012   
POENGBERGNING 2012 FOR YORKSHIRE TERRIER. POENGENE ER UTREGNET 

IFRA RESULTATER SOM ER PÅ NKK’S DOGWEB. TA KONTAKT MED NYTK OM DU 

SER NOE FEIL SLIK AT DETTE KAN RETTES TIL post@nytk.no 

NYTK gratulerer eier Nina Grasmo med No  Se 

Ch Gudyork Trump som Mestvinnende     

Yorkshire Terrier 2012. Utmerkelse vil bli 

tildelt ved NYTK’s årsmøte våren 2013. 

HANNHUNDER                                         

GudYork Trump   59   

Sharmnatan's Everlasting Love  55   

Richy Rich of Joranza  50   

Shanello's Take On Me  50 

Bokellas Fantasy Fable  45   

Daddy Cool of Bregadoon  44     

The Best Models Tristano  40   

Henceforth's Sailor Boy  31   

Hunderwood Frenchy-Boy  24    

NYTK gratulerer eier Henny Lidal med No Ch 

Henceforth’s Vodka Shot som Mestvinnende 

tispe, Yorkshire Terrier i 2012. Utmerkelse vil 

bli tildelt ved NYTK’s årsmøte våren 2013. 

TISPER                                                         

Henceforth's Vodka Shot  46    

Temida Dexter   45    

Henceforth's New Year Resolution 44 

Bokellas Code Complete  41   

Swedetop's Hot Girl  40 

Xoyork La Perla J'amie  26 

Sharmnatan's Diva Sandy  26    

Henceforth's Check Yes Or No  25 

Bokellas Good Heaven   22    

NYTK gratulerer:                                                                        

Eier Lillian 

Nergaard med 

Nuch Richy Rich 

of Joranza som 

Årets Debutant 

og Årets Ung-

hund, Yorkshire 

Terrier i 2012. 

(Utmerkelse vil bli 

tildelt ved NYTK’s 

årsmøte våren 

2013.) 

NYTK gratulerer:                                                                        

Helenè Fridh med 

Norsk Kennel 

Klubb Mestvin-

nende Rase, 

Yorkshire Terrier 

2012. CIB Se No 

Fi  Dk Ch NoV -09

-10-11-12, 

NordicV-10-12 

SeW-11, DkW-11 

Bokellas Code 

Complete 

NYTK gratulerer:                                                                        

Oppdretter Henny 

Lidal med    

oppdrettet   

Henceforths som  

Årets Oppdretter, 

Yorkshire Terrier i 

2012. Totalt 186 

poeng. 

(Utmerkelse vil bli 

tildelt ved NYTK’s 

årsmøte våren 

2013.) 
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CHAMPIONATER 2012                                             
NYTK beklager om listen ikke er fullstendig. Grunnen til at ikke alle hunder avbil-

det er fordi NYTK ikke har mottatt bekreftelse fra eier om å avbilde hunden etter 

at NYTK har kontaktet eier, eller at eier ikke har sendt inn bilde selv av hunden.  

CIB Dk Klb Se No De Devdh 

Ch  Nord-Ch Camparis 

Wrangler Foreldre:  Camparis 

Rolls Royce x Camparis Simsa-

labimEier: Svend-Erik Larsen 

Oppdretter: Markus Acker-

mann Ble Norsk & Nordisk 

Champion NKK Bø 18.02.12 

Ligita Zake 

No Ch Henceforth’s Vodka 

Shot 

Foreldre: INT N S uch NORDV-

06 U’johnny Angelboy D P Lac 

St James x Nuch Henceforth’s 

Body of Evidence Eier/

Oppdretter: Henny Lidal Ble 

Norsk Champion NKK Bø 

18.02.12 Ligita Zake 

No Ch Swedetop’s Hot Girl 

Foreldre: Isch Sea Star’s Next 

Edition x Fanneyjar Bonny Out Of 

Africa 

Eier: Elísabet Kristjánsdóttir 

Oppdretter: Kristín Erla Karls-

dóttir Ble Norsk Champion NKK 

Hamar 14.10.12  Kurt Nilsson 

No Se Ch Best Model 

Tristano 

Foreldre: Ca Ch Squirrel’s Nitro 

By Beebrook x Int Hr Ch FLl-

wers of suprise D Pensierostu-

pendo 

Eier: Inger Storstad  Oppdret-

ter: Latica Far-Smojver 

Ble Norsk champion NKK 

Drammen 03.06.12 Normann 

No Ch Shanellos’s Take On Me 

Foreldre: NORDCH Debonaire´s 

Classy Connection x Shanello`s 

Living Daylight 

Eier: Agnieszka Espeland       

Oppdretter: Ann Marit Watterud 

Ble Norsk Champion              

Kristiandsand 13.07.12 Revaz 

Khomasuridze   

Se No Ch Bokellas Pure 

Pioneer 

Foreldre: S N uch Lils Hard to 

Ignore x Int Su Fi Nu Ch Bokellas 

Relic 

Eier/Oppdretter: Helenè Fridh 

Ble Norsk Champion NKK Bergen 

14.04.12 John Watson 
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C.I.B Nord CH, SE, DK, N CH , 

SEV-11, NordV-11 Pe-

arlstring Prelude To The 

Future 

Foreldre:  C.I.B Nord Ch, DKV-

09, SEV-10, NordV 

10 Debonaire´s Passion For 

Class x Pearlstring Prelude To A 

Kiss EierOppdretter: Ann-Katrin 

Ahlstredt Ble Norsk champion 

og Internasjonal champion NKK 

Hamar Kurt Nilsson 14.10.12 

CIB Jp No Se Fi De Pt Uk 

Nord CH Lisboa-W 12 Royal 

Precoius Jp’s F4 Juliana 

Foreldre: Int Ch Fire King Knight 

Snow x Royal Precoius Jp’s 

Gramercy Uran 

Eier: Sergio Amien Oppdretter: 

Obana Yoshiko 

Ble Norsk champion NYTK Rase-

spesial 02.06.12 Katalin 

Radvànsky 

No Se Dk Nord Ch Bokellas 

Fantasy Fable 

Foreldre: S N uch Lils Hard to 

Ignore x INT FI S N Uch Bokel-

las Relic 

Eier: Anita Villen Lie Oppdretter: 

Helenè Fridh & Siv Ögren 

Ble Svensk og Nordisk champion 

Sverige 09.10.06  

No Ch Sharmnatan’s Diva 

Sandy 

Foreldre: Tingirl Rey x LV RU EE 

CH Sharmnatan’s Heily-Jane 

Eier: Olga Nikolaisen Oppdret-

ter: Natalia Sandurova 

Ble Norsk champion NKK Roga-

land Leif-Herman Wilberg 

16.09.12 

No Se Ch Veslestuas Calm N 

Beautiful Angel 

Foreldre: Shilayork's Water Lily/

NUCH Henceforth's Survilence 
System  

Eier: Toril Hokstad Oppdretter: 

Inger Storstad 

Ble Norsk Champion 24.06.12 

No Ch Richy Rich of Joranza  

Foreldre: HU UCH Aloha Of 

Happy Blue x INT SK H CH Mama 

Mia Of Joranza 

Eier :Lillian Nergaard Oppdret-

ter : Joranza Kennel Orbanova 

Zuzana 

Ble Norsk champion NKK Roga-

land Leif-Herman Wilberg 

16.09.12 
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Se No Ch Anymasters Ellroy 

Foreldre: Bokellas Pure Pioneer x 

Anymasters Dolly 

Eier/Oppdretter : Birgitta Viklund 

Ble Norsk Champion NKK Bjerke 

18.08.12 Marku Kippinä 

Mangler mottatt bilde. 

No Ch He’s The One of New Deal 

Foreldre: Skandaar of New Deal x Hu Ch Spirit In The Magic of New Deal 

Eier: Dora Benedek Oppdretter: Katalin Radvànsky 

Ble Norsk champion NYTK Rasespesial 02.06.12 Katalin Radvànsky 

No SE uch Xoyork's La Perla J'aime 

Foreldre: NordCh Pearlstring Armani x CIB Fi No Se Ch Luckylook’s Power Package 

Eier/Oppdretter: Ulla Britt Johansen 

Ble Norsk Champion Bodø 16.06.12 Hans Van Den Berg 

Ble Svensk Champion Sverige 25.08.12 Dan Ericsson  

No Ch Myrplassens Opsy Daisy 

Foreldre:  Se Dkk Ch Pearlstring With All My Heart xLils Crown Jewel  

Eier: Dora Benedek Oppdretter: Nina Brog 

Ble Norsk champion NYTK Rasespesial 02.06.12 Katalin Radvànsky  

Se No Ch Bokellas Gabriele 

D´annunzio 

Foreldre: N SE UCH Qoccle's Love 

Love Love x Bokellas Pure Passion 

Eier/Oppdretter: Helenè Fridh 

Ble Norsk Champion NKK Bjerke 

18.08.12 Marku Kippinä 

Skal du til utlandet med hunden din så lønner det seg p gå inn på:                     
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/hund_katt_ilder_til_norge/   

De har lagd en nye og enklere måte å finne ut av hva du trenger å gjøre før/under og etter  
et opphold i utlandet. NB! Det kommer nye lover fra 1.mai som også gjelder Sverige.  

 

NYTK takker               
Ann Sissel Holthe for den 
fantastiske jobben hun 
har gjort som fungerende 
redaktør i YT nytt 
 
Nye redaktører for     
bladet er:                             
Ingrid Helene Østvold og 
Anita Villen Lie 

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/hund_katt_ilder_til_norge/
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CHAMPIONATER 2013 

Henceforth's New Year’s Resolution 

Foreldre: Nuch Such NoV-11 Sharmantan’s 

Everlasting Love x  Henceforth’s Diamantini 

Eier: Nina Østli Oppdretter: Henny Lidal 
Ble Norsk Champion NKK Bø 23.02.13  

Ferdinando Asnaghi 

Gibraltar Ch Passarela Bach 

Foreldre: Germanic Bakarat x 

Estugo`s Rocio 

Eier: Nina Østli Oppdretter: 
David Conde Martin 

Ble Norsk Champion NKK Bø 

23.02.13 Ferdinando Asnaghi 

NYTK PRESENTERER NYE   
DEBUTANTER & CHAMPIONATER                

På de neste sidene finner du en oversikt over hunder som har markert seg i utstillingsringen. 

Har du en hund som har resultater i fra utstillingsringen, send gjerne inn resultatene og bilde 

til post@nytk.no, så kommer det på trykk på disse sidene. 

DEBUTANTER 2013 

Gudyork Impuls  

Foreldre: Gudyork Rock`n Roll x 

Gudyork Greta Garbo  

Eier: Nina Grasmo Oppdretter: Eva 

Guderna / 3 x BIR  

Champion Tai Genijus 

Foreldre: BAL BLR EE LT RU CH Rigair Makin-

tosh x Dolly Genijus 

Eier: Aurelija Satkauskiene Oppdrettr: Vaida 

Gudziuniene / 1 x BIR 
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Koselige Karoline Antikt & Brukt 

Det har vært med hund i       

butikken nå i 11 år. 

Kundene elsker det, og noen 

kommer bare for å hilse på    

Jamie og Kox. 

Noen kunder kommer også med 

valpen sin for å sosialisere med 

våre.  

For noen år siden før jul åpnet 

Marianne butikken sin for et  

York-treff i lokalene. Det var 

flere Yorker som dro hjem med 

antikke dukkesenger, for de er 

jo så himla gode å ligge i. 

 

Ta en kikk på hjemmesiden hen-

nes for lekre godbiter til     

hjemmet: karolineantikk.no 

NYTK setter veldig pris på hva 

du gjør for oss! 

Er du i Oslo bør du ta deg en tur til Røa 

og stikke innom Karoline Antikt & 

Brukt. Butikken ble startet 1995 og det 

er en interiør- og livsstilbutikk på Røa 

som er verdt et besøk. 

Hvem er Karoline Antikk & Brukt?  

Innehaver er Marianne Larsen, hun er 

NYTK’s største bidragsyter hver gang 

NYTK har lotteri!! 

Alt det flotte hun bidrar med gjør at 

NYTK har fått god sponsorinntekt på 

grunn av henne. 

Marianne har hatt hund siden hun var 6 

år. Bli ikke forundret over om du møter 

Yorkshire Terrieren Jamie og Kox om 

du stikker innom. Kox er Vigdis’ sin, 

moren til Marianne.  

Jamie ønsker velkommen! 
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Prince’n vår har øyesykdommen  PRA 

Prince er en nydelig Yorkshiregutt på 4,5år. Familiens midtpunkt og «øyesten». 

Vi er ikke helt sikker på når det hele startet men det var i sommer vi på alvor be-

gynte å bekymre oss for om Prince hadde synsutfordringer. Vi merket at han var 

noe usikker på tur i mørket, spesielt på ukjente steder. Trappen opp til loftet ble 

skummel når det var dårlig lys. Han stod da bare på kanten og «ropte» om hjelp. 

Vi tok turen til veterinær og luftet vår bekymring. Vi fikk da til svar at de ikke kun-

ne se noe unormalt og at hunder ofte så dårlig i mørket. Prince hadde fått noen 

medisiner til behandling av bilyd på hjertet og vi mistenkte at disse kunne ha re-

dusert synet hans. Vi sluttet på medisinene og slo oss til ro med at det sikkert 

ikke var noe galt likevel.  

Når høstmørket satte inn forverret situasjonen seg og trappetrinn hos naboer og 

andre vi besøkte ble store hinder for den ellers så spretne Prince. Det ble veldig 

tydelig at han ikke så og var usikker. Han brukte lang tid på å føle seg frem med 

labbene og hadde hodet langt nede for å snuse seg frem før han på keitete vis 

klarte å komme seg ned de små hindrene. I dagslys merket vi foreløpig ingenting. 

På turer på kveldstid begynte Prince å bjeffe på trær som beveget seg eller men-

nesker som kom brått på. Dette var ikke normal adferd for Prince. Etter hvert be-

gynte Prince å «bomme» når han skulle hoppe ned fra sofa, seng og lignende. 

Det ble en del snutefall. Vi gikk igjen til veterinæren. Heller ikke denne gang kun-

ne de gi oss noe konkretsvar,  men de mente at de kunne se en liten endring i 

øyet. Vi ble da henvist til øyespesialist. Travle hverdager og håpet om at dette var 

en forbigående tilstand gjorde at det gikk en tid før vi fikk mot til oss til å besøke 

spesialist. 

Spesialisten bekreftet imidlertid det vi hadde fryktet- og lest litt om . Prince har 

PRA som er en arvelig øyesykdom som angriper synscellene i øyets netthinner. 

Ofte starter sykdommen med at nattesynet svekkes og utvikler seg videre til 

blindhet. Prince sitt nattesyn er nå redusert til at han kun kan se skygger i skum-

ring og mørke. Han kan fremdeles se litt i dagslys men nå i form av tunnelsyn. Vi 

opplever at synet i dagslys nå også er betydelig redusert.                                  

Når en sans svekkes skjerpes de andre sansene. Det er mye snusing og 

«vrikking» på snuten her i huset for tiden. Ørene som vi har valgt å ikke klippe 

løftes stadig og Prince snur mye på hodet for å lokalisere lyder auditivt. Han kan 

som sagt se litt enda men det er så begrenset at hvis du kaster en bamse for å 

leke, kan han se den i luften men klarer ikke følge den med synet til den treffer 

bakken.  
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Han har med andre ord ikke anelse hvor bam-

sen har landet og vi må hjelpe ham å finne 

den. Han må bevege hodet for å flytte synsfel-

tet. Om Prince ser klart i «tunnelsynet» sitt er 

vi veldig usikker på. Vi syns vi ser endring dag 

for dag – i negativ retning dessverre.  

Prince er fortsatt en «hale opp hund» han er 

lykkelig og glad. Han sjarmerer fortsatt hvert 

levende vesen. Heldigvis vet vi at tilstanden 

ikke er smertefull for ham.  

Det er nok mest smertefullt for oss som er 

glad i ham. Han har om mulig blitt enda mer 

kosete og liker å ligge inntil oss på sofa. Han 

borrer ansiktet inntil halsen vår og legger seg 

inntil som om han gir en menneskeklem. Han holder seg mye mer i nærheten av 

oss nå enn tidligere. Prince blir vakthund når det kommer noen han ikke kjenner 

lukten til. Prince elsker fortsatt å gå tur og bare han hører ordet er det som halen vil 

falle av.  

Han er vant med flere lange turer hver dag og er heldigvis godt kjent i turtrassene i 

området. Enkelte steder setter han seg likevel på bakbeina på kveldstid, jeg tenker 

da at han ikke føler seg trygg.  

Vi har fått beskjed om og ikke ommøblere i hjemmet, bruke stemmer og oppfordre 

besøkende til å snakke med ham når de kommer slik at han skal kjenne dem igjen 

og slippe å bli engstelig. Framtidsutsiktene er ikke gode, men jeg håper av hele mitt 

hjerte at Prince fortsatt skal ha det bra en god stund fremover.                                

Så får fremtiden vise.  Spesialist har sendt oss mail i dag og antyder at det kan ta 

fra 6 til 12 mnd til Prince er helt blind. Hun informerer også om at sykdomsforløpet 

ikke har startet fra fødsel av men på et senere tidspunkt. Det gjør vondt at den du 

elsker over alt på jord kanskje ikke vil ha det bra om ikke så altfor lenge.  

Linda & Prince 
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Når man driver med avl så har man alltid liggende 

i bakhodet at det finnes arvelige sykdommer som 

man som oppdretter ikke kan råde over. 

Dessverre er det da slik at en oppdretter kan ha 

gjort en parring i god tro, men at en arvelig    

sykdom påvises i avkoms senere alder.  

Hva gjør man? Om man får påvist en sykdom på 

sin hund bør man alltid ta kontakt og opplyse 

oppdretteren sin om dette. Man ønsker jo      

selvsagt da at avlsdyr med  arvelige sykdommer 

taes ut av avl. 

Arvelige sykdommer er ikke noe man ønsker å 

føre videre i sitt avl og gagner heller ikke rasen. 

Igjen så er man da inne på at det er mer å sette 

seg inn i, enn å tenke at hunden sin har «godt 

av» et kull. 

Øyesykdommer er noe som ligger i genene og er 

arvelig.  

 

Katarakt (grå stær) - Symptomene på katarakt 

er en fortetning (uklarhet) i den ellers glassklare 

øyelinsen. Katarakt kan skyldes en skade på 

øyet, stoffskiftesykdom (f.eks. diabetes), forgift-

ning eller infeksjon. 

 

Glaukom (grønn stær) - betyr at væske pumpes 

inn i øyet fortere enn den renner ut. Resultatet blir 

økt trykk. 

 

PRA - Det som skjer er at fotoreceptorene i øyet 
gradvis blir skiftet ut av annet vev, eller gradvis 
dør. Dette fører til at hunden sakte men sikkert 
blir blind. 
Nattesynet forsvinner først. Genene nedarves 
recessivt, det betyr at begge foreldrene må være 
bærere for at sykdommen skal blomstre opp. 
Dette gjør også at sykdommen kan nedarves 
skjult i flere ledd. Per idag er det påkrevd       
øyelysing hos flere collie-raser før de kan avles 
på. Yorkshire Terrier er ikke en rase som er   
pålagt øyelysing pr dags dato. 
Hos noen raser er det mulig å se symptomer i 
løpet av første leveår, men hos andre kommer de 
ikke før etter 3-5 år. 
Total blindhet kan kommer etter å hatt symptomer 
i flere måneder til år.   
 

EN OBSERVASJON SOM ER GJORT AV      
BERNICE UNDÈN, FRA KENNEL DE-
BONAIRE. Etter mange års erfaring 
med rasearbeid er om man tar et bilde 

av Yorkshire Terrier og har blitz på      
kameraet. Så vil lyset reflektere i   
øynene på hunden. Det er 3 farger 
som er i øynene, grønn, gul og rød. 
Fargen i øynene har forbindelse med        
pelskvaliteten på hunden.  
Grønn farge i øyene viser alltid rett 

pelskvalitet. Gul er enten eller, enten 
heller det mot riktig eller motsatt  
pelskvalitet.                                  
Rød er alltid feil pelskvalitet, da gjerne 
ullpels og sort. 

Øyekatar -  konjunktivitt er en betennelse i 

øyets bindehinne. Det gir ofte røde øyne. Lidelsen 

finnes i flere former og kan forårsakes av bakterier 

og virus eller utløses av en allergisk reaksjon. 

 

Tette tårekanaler - Når tårekanalene tetter seg, 

renner væsken ut av øyet og nedover i pelsen, og 

ikke gjennom tårekanalen som munner ut i     

nesehulen slik den skal. Dermed blir pelsen under 

øyet våt, sammenklistret og får en rustrød farge. 

En veterinær vil spyle opp tårekanalen, dette gjø-

res under bedøvelse. Hos enkelte hunder kan 

dette være et tilbakevennende problem. Endring 

av fòr kan være forebyggende.  
 

Tekst: Ingrid Helene Østvold 

øyne/øyesykdommer 
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    KENNEL OVERSIKT  
Her finner du oversikt over alle registrerte oppdrett i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

Kenneloversikten er en betalt presentasjonsside for oppdrettere av Yorkshire Terrier, som gir disse en 

mulighet til å presentere seg selv.                                                                                                                                                     

En forutsetning for å blir registrert som oppdretter i NYTKs kenneloversikt er at oppdretteren er medlem 

av NYTK og har registrert sin kennel hos NKK. (Gjennom registreringen i NKK har oppdretteren også 

forpliktet seg til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. )                                                                                                                                  

Info: Kriteriene for å stå på «Kenneloversikten» vil være slik den er nå ut 2013.                                                                                                              

Fra 01.07.2014 vil det være nye kriterier oppdrettere må følge for å stå på «Kenneloversikten». De nye 

kriteriene finner du på http://www.nytk.no/innmelding-nytk´s-kenneloversikt/ 

 Kenneloversikten er ikke ment som en valpeformidling, men som en ren presentasjonsside for opp-

drettere som er medlem i NYTK. NYTK har heller ikke noe ansvar for kjøp og salg som skjer mellom opp-

dretter og valpekjøper, men bidrar gjerne med generell informasjon om hva en valpekjøper bør være 

opptatt av.                                                                                                                                                                                   

Ta kontakt med hver enkelt oppdretter for å høre om de har valp eller vet om noen som har valp til salgs. 

NYTK står ikke ansvarlig for kjøp og salg mellom oppdretter og kjøper! 

Kennelnavn   Kontaktperson                       Telefon       E-post                            Hjemmeside    

Ann Bels Yorkshire Bjørg Hansen                     +47 22283810 veli@bisab.no                           www.annbels.net   

Beloved York   Ingrid Helene Østvold          +47 932 87 262 post@belovedyork.com www.belovedyork.com   

Beluna Blue                           Benedicte Broberg               +47 480 39 831 belunablue@hotmail.no kommer   

Bueno  Anne-Lise Thorsen              +47 412 64 009 anne-lise-thorsen@hotmail.com    www.123hjemmeside.no/bueno   

Delmont  Jacqueline Nornes               +47 466 63 041 mrsjacqueline@gmail.com kommer  

Frost Arven   Liv Frost-Nordhagen            +47 915 69 234 liv.frost.nordhagen@gmail.com www.livfrostnordhagen.com   

Little Enjoy  Linda Pettersen                    +47 9489 82 79 lindap2k@hotmail.com www.little-enjoy-yorkshireterrier.com  

Million Memories            Agnieszka & Vidar Espeland            +47 452 90 495 agnfo@online.no kommer  

Patulli                Stig Roger & Akis K. Ervik               +47 992 31 955 epost@patulli.net http://patulli.net   

Shanello  Anne Marit Watterud           +47 416 84 453 amwatterud@hotmail.com http://bo-peep-shanello.com   

Singstar  Anneke Frydenberg            +47 917 26 697 annekefrydenberg@live.no  www.123hjemmeside.no/singstar   

Sweet Chanel  Nina Grasmo                    +47 414 11 099 post@sweetchanel.com www.sweetchanel.com  

Veslestua  Inger Storstad                    +47 479 08 061 inger@veslestua.dk  www.veslestua.dk   

Yorkind  Anita Villen Lie                   +47 992 26 403 anita@yorkindkennel.com www.yorkind.no  

Ønsker du å sponse pokal til                    
NYTK’s Rasespesial 2013  

 
NYTK skal ha årets rasepesial på Drammen Camping 

02.06.12 
I den forbindelse ønsker NYTK sponsorer til pokaler for 
Norsk Yorkshire Terrier Klubb’s Rasespesial 2013. 
Det har vært stor interesse for å sponse pokal, som er 
kjempe bra, så vi åpner for å sponse flere pokaler!!! 
Medlemmer som vil sponse pokaler vil få dette inn i YT 
nytt og på NYTK’s hjemmeside og kennelnavnet/
navnet ditt gravert inn på pokalen: «sponset av xx» 
Du vil motta faktura for betaling.Ta kontakt på 

 
BISS 350 kr & BIM 350 kr *sponset* 
BISS/BIR JUNIOR 300 kr & BIM JUNIOR 300 kr *sponset* 
  
BISS/BIR VALP 250 kr & BIM VALP 250 kr *sponset* 
BISS/BIR  Nedklippet 200 kr & BIM Nedklippet 200 *sponset* 
  

1 BHK 150 kroner  1 BTK 150 kroner 
2 BHK 150 kroner  2 BTK 150 kroner 
3 BHK 150 kroner  3 BTK 150 kroner 
4 BHK 150 kroner  4 BTK 150 kroner 
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AVLSANBEFALINGER I UTVIKLING 

STATUS I SKRIVENDE STUND 

Avlsrådet ble kastet på dypt vann da det nylig ble 
oppdaget PRA på en norsk hund. Vi har derfor 
måttet se på NYTKs avlsanbefalinger på nytt.  
Årsmøtet nærmer seg og NYTK har ikke all      
informasjon enda, men vi har kommet et godt  
stykke videre. Vi har i tillegg vært på avlsrådskurs 
hos NKK og lært mye og vi har ellers hatt nær 
kontakt med NKK og fått mye nyttig informasjon og 
veldig god hjelp. Her er litt om status pr i dag:  
 
FØRST LITT OM AVLSANBEFALINGENE       
GENERELT: NKK har som kjent 
”minimumsregler” for forsvarlig avl, som gjelder for 
ALLE raser. Det mest sentrale er at man ikke avler 
på en hund med DÅRLIG GEMYTT. Så krever 
NKK at hunden skal være FUNKSJONELT FRISK. 
Dvs. at en Yorkshire Terrier iht NKKs regler kan 
være både sunn og velfungerende, til tross for at 
den har en mild grad av Patellaluksasjon (løse 
kneskåler på bakbena), så lenge den selv aldri 
plages og lever livet til det fulle til tross for diagno-
sen sin. Så bør selvsagt en Yorkshire Terrier med 
for eksempel en                 PL-diagnose, eller en 
annen diagnose, ha andre positive kvaliteter før 
den går videre i avl. Og har den flere diagnoser er 
den kanskje ikke funksjonelt frisk. Men dette er i 
bunn og grunn opp til den  enkel eier å vurdere, ut 
fra hvor sunn og frisk   hunden fremstår til tross for 
sin(e) diagnose(r) og  hvordan den fungerer i hver-
dagen. 
 
NYTK anbefaler at både hannhund og tispe bør 
være testet for PATELLALUKSASJON  (løse   
kneskåler på bakbena) før avl. Siden NYTK ikke 
vet nøyaktig hvor alvorlig problemet er for rasen 
tillater NYTK grad 2 sammenlagt. Dvs. at en hund 
med grad en på et bakben og grad to på det andre 
anses å har grad to.  For at summen på begge 
avlsdyr ikke skal overstige 2 bør den m.a.o. pares 
med en PL-fri hund. (Denne siste presiseringen 
blir også tatt inn avlsanbefalingene.) Dette betyr 
ikke at det er likegyldig om man avler på en hund 
med PL eller ikke, for en hund uten PL er selvsagt 
å foretrekke fremfor en hund med PL. Og selv om 
to  foreldre uten snev av PL som kjent kan gi av-
kom med PL, er det jo klart at sjansen reduseres 
hvis begge foreldrene er fri for PL. Og likt: selv om  
miljøfaktorer spiller inn mht om en hund utvikler og 
plages av PL, som for eksempel overvekt og for 
lite/feil mosjon, så utvikler ikke en hund som IKKE 
er disponert for lidelsen PL kun pga. f.eks. for mye 

Ha i mente at avlsrådet pr i dag ikke sjekker om 
en hund har PL eller ikke før den avles på. Når 
NKK åpner for registrering av PL-resultater er det    
imidlertid naturlig at NYTK søker NKK om å få 
rasen vår med i denne ordningen. Da vil det bli 
synlig i DogWeb hvilke hunder som er sjekket for 
PL (hos ca 22 utvalgte spesialister) før avl. Men 
slik NKK har skissert ordningen vil det fortsatt 
være opp til NYTK å bestemme hvordan NYTK 
opptrer overfor medlemmer som ikke følger 
NYTKs avlsanbefalinger. NYTK har her som   
prinsipp at avlsanbefalingene håndheves ved         
INFORMASJON til medlemmene. Altså IKKE 
straff. Så er det selvsagt naturlig at de som øns-
ker å avertere hannhunder, kull osv på nytk.no 
sender PL-attester til NYTK før klubben markeds-
fører disse hundene. Men ut over dette satser 
NYTK på at det på sikt vil regulere seg selv, ved 
økt       etterspørsel etter avkom etter undersøkte 
hunder. Så må NYTK også gi god informasjon på 
sine hjemmesider om PL, for som sagt: Selv om to 
frie hunder pares betyr ikke nødvendigvis at          
avkommet blir fri for PL. 
 
NYTK anbefaler videre at både hannhund og tispe 
bør være vurdert som RASETYPISK (Feks      
minimum 2 røde sløyfer eventuelt CK i junior- eller 
unghundklasse). NKKs motto er at DET SKAL 
VÆRE SUNT Å VÆRE VAKKER, fordi målet med 
en rasestandard selvsagt er å beskrive utseende 
og konstruksjon på en SUNN hund.  NYTKs    
medlemmer består av alt fra erfarne oppdrettere 
og utstillere, til de som anser seg sånn halvveis 
erfarne, til de som er helt nybegynnere. Det er 
klart at jo mer erfaring man har, desto mer kan 
man selv vurdere om en hund er rasetypisk eller 
ikke. Derfor står det i avlsanbefalingene at hunden 
BØR være vurdert som rasetypisk. Vurderingen 
kan mao skje også av en erfaren oppdretter/
utstiller. Men de som aldri har stilt ut hunden sin, 
eller fått den vurdert av en erfaren oppdretter/
utstiller   anbefales å gjøre dette før hunden får 
sitt første kull.  
 
SÅ KOMMER NYTKs TILLEGGSUTFORDRING: 
Det er nylig registrert et tilfelle av PRA (Progressiv 
Retinal Atrofi) på en norskfødt Yorkshire Terrier. 
Dette er en lidelse som leder til blindhet. For de 
fleste skjer det kanskje ikke før de er ca 6 år eller 
mer, men noen er uheldige og utvikler det tidlige-
re.  
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AVLSRÅDET I NYTK Leder: Anette Jahr.Medlem Dora Benedek,   Nina Grasmo og Inger Storstad 

Det forrige registrerte tilfellet i Norge er for 10 år 
siden. Men i mellomtiden ytterligere 6 tilfeller av 
PRA registrert i SKK. Det er så å si ingen norske 
og svenske hunder som er undersøkt av          
øyelysningsekspert. Det er bare øyelysnings-
ekspertenes resultater som registreres i NKK og 
SKK. Så det faktum at det overhodet er registrert 
hunder med PRA er mao kun fordi eier har tatt de 
med til en ekspert. Av 36 kull født i 2012 som hittil 
er registrert i NKK er hele 26 av 72 foreldre som 
verken er NKK eller SKK-registrerte. Men det er jo 
ingen fordel egentlig. For disse vet vi enda mindre 
om. Så det å tro at import fra andre land enn    
Sverige betyr at hunden er fri for PRA blir jo helt 
feil. Og i alle år før dette har vi importert så mange 
svenske hunder og avlet på de i Norge at det å tro 
at PRA bare er et svensk problem blir akkurat like 
feil. Så kort sagt: Vi vet fint lite pr i dag annet enn 
at det er importert og avlet på hunder som er i nær 
slekt med hunder som har gitt avkom med PRA.  
 
Innen årsmøtet vet vi om den norske hunden som 
sist utviklet PRA har prdc-PRA. I så fall er        
anbefalingen fra NKK å kartlegge forekomsten  
ved å genteste flest mulig avlsdyr i en periode. 
Dvs at NYTK bør innføre gentesting som avlsan-
befaling. Det vil da være opp til det enkelte med-
lem å teste hunden sin eller ikke. Håpet er at flest 
mulig vil teste sine hunder før avl og at de som har 
hunder som er fri for PRA reklamerer med dette, 
samt at de som har hunder som er bærere av PRA 
tar ansvar og finner partnere til disse som er fri for 
PRA.  

Hvis gentesting er et alternativ vil NYTK søke 
NKK om at gentestresultater registreres hos 
NKK. NYTK forvalter som kjent rasens beste på 
vegne av NKK, og dette med å stoppe PRA fra å 
utvikle seg på rasen i Norge kan ikke undervur-
deres.  Da blir det beklageligvis kanskje slik at 
NYTK fremover vil anbefale gentesting før avl. 
Dette vil i hvert fall gjelde i en overgangsfase, 
inntil vi vet mer. For iht NKK er vi NØDT til å 
kartlegge/samle informasjon. I verste fall kan vi 
ikke bruke gentester som     avlsverktøy, noe vi 
ikke vet i skrivende stund (men vi vet det før 
årsmøtet). I så fall vil øyelysning før avl og deret-
ter på eldre hunder som går videre i avl være 
alternativet. Uansett må NYTK ta noen grep nå, 
for dette handler som kjent om å ta ansvar for 
rasen videre. Håpet er at vi så rask som mulig 
har lagt denne             problematikken definitivt 
bak oss.  
 
ARBEIDET MED RAS BLE LAGT LITT PÅ IS…. 
Avlsrådets arbeid med RAS ble satt på hold på 
grunn av PRA-utfordringen, men til gjengjeld 
sitter vi nå med VELDIG mye mer nyttig lærdom, 
som garantert kommer til nytte når vi gjenopptar 
arbeidet med RAS. For vi har fått mye nyttig  
lærdom de siste månedene, bla om betydningen 
av å ikke matadoravle. Dvs at ingen hunder bør 
ha for mange avkom. Det blir et tema i neste          
YT-NYTTs artikkel fra avlsrådet. 
 
Så ønsker vi i avlsrådet vel møtt til et spennende 
årsmøte, hvor dette med øyne allerede er satt på 

Navn: NORD-Ch. Bokellas Fantasy Fable    

Eier: Anita Villen Lie                                               

Tlf: 99226403                                                            

E-post: alie@dcpost.no                               

Hjemmeside: www.yorkindkennel.com 

Navn: Nuch Such Gudyork Trump 

Eier: Nina Grasmo 
Tlf: 62837930/41411099 
E-post: post@sweetchanel.com 

Hjemmeside: www.sweetchanel.com 

Navn: Nuch Henceforth’s Angel On A Leash                                    

Eier: Bjørg Hansen                                                                               

Tlf: 22283810 

Navn: NUCH Royal Ming`s Pavarotti 

Eier: Nina Grasmo                                

Tlf: 62837930/41411099                         

E-post: post@sweetchanel.com 

Hjemmeside: www.sweetchanel.com 

Navn: NUCH Starym Royal Treasure                                                            

Eier: Nina Grasmo                                                                       

Tlf:62837930/41411099                                                                                     

E-post: post@sweetchanel.com                                                                     

Hjemmeside: www.sweetchanel.com 

Navn: C.I.B SE NO FI DK NORD UCH EE 

CH LV CH  Stavregårdens Yorker Atomic 
Swing 
Eier: Marianne Davidsson 

Tlf: +46 709 49 23 34 /+ 4618 38 45 00 

Navn: NUCH SUCH The Best Models Tristano 

Eier: Inger Storstad 
Tlf: 47908061 
E-post: inger@veslestua.dk 

 Hjemmeside:  www.veslestua.dk 

HANNHUNDLISTEN                                     

Dette er en annonser for hannhunder som står til 

disposisjon for parring. Selve avtalen om parring 

inngås mellom eier av  tispe og hannhund og 

NYTK har ikke ansvar her. Husk at avl skal skje i 

henhold til NYTKs avlsanbefalinger til    

oppdrettere og NKKs Etiske grunnregler for avl 

og oppdrett!                                                      

For registrering av hannhund les mer her:   

http://www.nytk.no/informasjon-om-

annonsering-av-hannhund/                     
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DOGS4ALL 2012 

NYTK hadde som tidligere år en egen stand 

på rasetorget for å vise frem rasen og Norsk 

Yorkshire Terrier Klubb. 

Fredagen var det rigging av standen, vi had-

de i år en større stand enn det vi har hatt 

tidligere. Standen vår var til og med på Tv2 

nyhetene i løpet av helgen, så den var godt 

synlig. Vi håper jo på å bli plukket ut til bes-

te stand, men fikk vite vi manglet noen 

spotter, så det er noe vi får spandere på 

standen til neste år.                              

Begge dager var det satt opp aktiviteter på 

standen blant annet info om pelsstell og 

hjelp til øre- pote-og negleklipp. Det var 

mange som trengte noen gode råd!!          

Vi hadde et lotteri og egen fotograf, Ann- 

Sissel Holthe som driver Fat Monkey Foto + 

Grafisk og har spesialisert seg på           

dyremotiver var der og tok bilder av alle 

som ønsket seg det.  

Både fotografering, salg av York-pops og 

lotteri var til inntekt for. 

En stor takk til alle bidragsytere til   

lotteriet. Vi var også med på raseparade 

der vi hadde Yorkshire Terriere begge dager 

som var den opprinnelige «gruve»-hunden 

som ble    etterfulgt av en valp, junior, ung-

hund, åpen klasse, champion klasse og en i 

papilotter Yorkshire Terriere.                                

Dermed fikk vi vist frem variasjonen i rasen, 

òg også vist frem utviklingen på en        

utstillings Yorkshire Terrier fra valp til     

voksen. Vi fikk hyggelig tilbakemeldinger om 

at vi hadde presentert rasen vår bra.  

 

Det var noen Yorkshire Terriere som slo seg 

litt vrang i kjent Yorkshire Terrier          

temperament, så når noen kom bort til 

standen etter å ha sett rasen i paraden og 

lurte på om de var like «gneldrete» i      

virkeligheten fikk de et annet inntrykk av 

rasen ved å hilse på de på nært hold.                                  

Lørdagen  var utstillingsdagen for Yorkshire 

Terrier, BIR,Norsk vinner 2012 & BIG3 ble 

CIB Se No Fi Dk Ch NoV -09-10-11, NordicV

-10-12 SeW-11, DkW-11 Bokellas Code      

Complete og BIM og Norsk Vinner 2012 ble 

NoV-11 No Se Ch NoV-11 Sharmantan’s 

Everlasting Love                                                 

Takk til alle som bidro til at dette ble så 

vellykket og vi ser frem til neste 

Dogs4all.                                            

DOGS4ALL BLE FØRSTE GANG ARRANGERT HØSTEN 2009, I REGI AV NORSK KENNEL 

KLUBB. ARRANGEMENTET FOREGÅR PÅ LILLESTRØM PÅ NORGES VAREMESSE. 

DET ER IKKE BARE UTSTILLING SOM FOREGÅR PÅ MESSEN, MEN STANDS, AGILITY, LYDIG-

HET, OPPVISNINGER OG EN REKKE ANDRE AKTIVITETER. MED OVER 18000 BESØKENDE 

OVER 2 DAGER ER DETTE EN HELG SOM ER EN «MÅ VÆRE MED PÅ» OPPLEVELSE FOR DE 

MED ENGASJEMENT FOR HUND.   

Tekst: Ingrid Helene Østvold. Foto: Anita Villen Lie/ Ann Sissel Holthe// www.fatmonkey.no    
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Endelig skulle det bli pelsstellkurs på oss!    

Siden det er få som har Yorkshire Terrier 

rundt her jeg bor, og enda færre med    

utstillingsyork, så følte jeg at det virkelig 

behøvdes! Ikke så lett å lese seg frem til alt 

på nett.                                                    

Dagen kom, og vi troppet opp. Tipper det 

var flere enn meg som var spent! Satte min 

lille Alissa på gulvet for å hilse på de andre 

hundene, og jammen så det ut som om hun 

satt pris på å hilse samme rase!              

Ingrid er jo en dreven York eier, og med 

sikker mine guider hun oss gjennom     

øreklipping, kloklipping og hverdagsklipp.  

At hundene kanskje ikke alltid er helt enig 

er ikke noe problem, Ingrid har løsning på 

det meste. 

Pelsstellkurs i Molde 

Selv om jeg har eid   

York i snart to år så 

lærer jeg mye nytt, og 

ikke minst bedre og 

enklere måter å gjøre 

ting på!                

Gjennomgang på    

rulling av papiljotter 

ble det også tid til, 

også her var det bedre 

metoder å ta med seg 

hjem.                    

Utrolig fornøyd med 

dette kurset og må 

anbefale alle som har 

mulighet til å bli med  

på ett sånt kurs! Utrolig lærerikt, og ikke 

minst sosialt for både hund og eier! 

Takk til Ingrid for flott kurs- Håper du  

kommer snart tilbake 

Tekst: Ailin S Thorsson                   

Bilder: Katarina Zouroudi 
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ARN    

YORK 
OG 

På disse sidene er det de 

yngste medlemmene våre 

som har ordet.  

De yngste får hermed  sine 

egne sider i bladet, der de 

kan skrive inn innlegg,   

sende inn bilder av hunden 

sin ogf ortelle litt om sitt liv 

med Yorkshire Terrier. 

 Celine 13 år 
og Tiny 5 
mnd. 
 

Hei! Mitt navn er 
Celine Olsen Borge. 

Jeg er 13 år    
gammel og      

kommer fra Narvik. 
Jeg syntes det er 

gøy å ha en    
Yorkshire terrier 

fordi det er en 
morsom og snill 

hund, og jeg er  
liksom aldri alene når hun er i nærheten. Hun er verdens 

søteste og beste venn!! Det er litt slitsomt å stå opp så 
tidlig om morgenen med Tiny i helgene, men det må jo 

gjøres:-)) 
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KTIVITETER   
KONKURRANSE! 
Send din tegning av din Yorkshire Terrier til YT-nytt,         
tegningene vil bli publisert i neste nummer av YT-nytt og det 

vil bli  trukket ut en vinner. Vinneren får en myk og god   
hundeseng. 

Fristen er 1. august.                                                        
egningen din sendes til: 

Norsk Yorkshire Terrier Klubb 

c/o Ingrid H. Østvold 
Myrstubben 16 

2170 Fenstad 
 

 
Vi gleder oss til å se 

mange fine tegninger!! 

Spill på internett 

http://dyr.spillespill.no/cute-yorkie.html 

Lek med hunden din.  
 
Sett tre pappbegre opp ned og putt en 
godbit i en av dem. 
La så hunden snuse seg frem til riktig 
beger.  
Gi så hunden godbiten og ros masse. 
Ønsker du å dele aktiviteter du gjør 
med hunden din så send det til  
post@nytk.no så kommer det kanskje i 
neste utgave av YT nytt. 

mailto:post@nytk.no
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"Om du bader i vannsprederen i 

sommer, prøv å få med deg Yorken 

din!! Mange som liker å bade og leke 

med vann!! " 

Sommeren kan trygt sies å være årstiden med 

sene sommerkvelder og herlige turopplevel-

ser. 

Både eier og hund koser seg i sommervarmen 

og det finnes mange aktiviteter man kan ta 

med hunden sin på. 

Husk at hunden må hele tiden ha vann til-

gjengelig. Forlat aldri hunden i avstengt bil. 

Temperaturen i bilen kan rask bli høy, og kan 

medføre heteslag og dødsfall. Hvert år dør 

flere hunder på grunn av heteslag fordi de er 

satt i biler som står i solen uten vann eller 

lufting. 

Ved overoppheting vil dyret kunne utvikle 

sjokksymptomer, fordi den ikke greier å kvitte 

seg med varmen. En hund som ikke reagerer, 

har sluttet å pese eller ikke drikker vann ved 

overoppheting, er i livsfare.                       

Om du skulle stå ovenfor å måtte evt. knuse 

et bilvindu eller hjelpe en hund som har blitt 

overopphetet                                               

- Kontakt veterinær                                      

- Hell forsiktig vann over hunden. Ha mest 

vann mot buken fordi at der er det normalt 

minst pels.                                                   

- Legg gjerne hele hunden i kaldt vann om 

du har mulighet til dette. (hodet selvsagt 

over vann)                                                          

- Kjøle ned potene                                        

- Mål temperaturen om du kan               

Snakk med hunden slik at du holder kontakt 

med den 

 

Yorkshire Terrier 

sommer 
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TVERS 

OG 

KRYSS 

PÅ 

NORGE 

NYTK gratulerer Bjørg Hansen  som  

fylte 70 år i vinter 

Luna ønsker alle  en god 17.mai 

Siri og Penny ønsker alle  

yorkvenner en god sommer! 

DK for Bergen/Hordaland Benedikte, arrangerte juletreff. 

Send gjerne inn bilde 

og hilsen til 

post@nytk.no 
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Valper med oppdretternavn 

Almoen Gravklev, Vivi-Ann    5 valper 

Andormaya, Fjellheim, May Elise   6 valper 

Arguss Kay, Nikolaisen, Olga     5 valper 

Beloved York, Østvold, Ingrid Helene    4 valper 

Beluna Blue, Broberg, Benedicte    5 valper        

Bomballerina, Salvanes, Frida / Bendikssen,  O   8 valper               

Bueno, Thorsen Anne-Lise/ Nielsen Veronica   4 valper         

Frost Arven, Frost-Nordhagen, Liv   4 valper 

Jordwik, Aassved, Unni Margrethe   5 valper 

Henceforth, Henny Lidal    11valper 

Little Enjoy, Linda Pettersen    5 valper 

Loveable My Røhme, Anja Catharina   4 valper 

Minimoyene , Balhald, Lind      10valper 

Myrplassen , Brog, Nina B   3 valper 

Newhill Wang, Toini     6 valper    

Oxzar , Østli, Nina Kristin Slattum   17valper 

Shanello Watterud Anne M Og Follhaug Anne M   14valper 

Sing Star , Frydenberg, Anneke    3 valper 

Sweet Chanel , Grasmo, Nina Kristin   12valper 

Veslestua,  Inger Storstad     8 valper 

Yorkind,  Anita Villen Lie    4 valper                      

Valper uten oppdretternavn 

Balicka, Marzena    5 valper 

Borge-Henrydatter, Marianne  6 valper 

Brusevold Heidi Margrethe (or Egil 4 valper 

Braaten, Nina   3 valper 

Cambridgeshire Wullum, Alice  4 valper 

Djupesland, Tone Lise   4 valper. 

Fortune Askvig, Ea Catrine  6 valper 

Gaasholt, Maria   1 valp 

Iversen, Unn-Lisbeth   7 valper 

Jønsson, Mariann   3 valper 

Klund, Nils Johan Bae   3 valper 

Lara, Teresa Palma   4 valper 

Nornes, Jacqueline Smaranda  4 valper 

Nosovs, Igors   10 valper 

Rørdal, Elena   2 valper 

Schjølberg, Merete  2 valper 

Sereda, Valentina   3 valper 

Sereda, Anzela   2 valper 

Sivertsen, Therese   4 valper 

Sturm, Lise Susann B   3 valper 

 

Valpekull som er registrert i NKK DOG WEB  2012 

Det er registrert 23 importer og 63 valpekull  

Detter er en økning på 20 kull fra i fjord da det var 43 som var registrert. 

(NB! Det er de som er registert i NKK denne listen gjelder– ikke når de er født) 

Det er 223 valper hvorav 143 er registret med oppdretternavn og 

80 uten. 
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NYTK og STYLE4DOGS inviterer til pelsstellkurs søndag 14. april  2013. 

Sted: Ullersmoveien 1 2040 Kløfta i lokalene til STYLE4DOGS.                                                                 

Tid: 14.04.13 kl. 12-1700                                                                                                                          

Pris per deltager kr. 250,- (max 10 deltagere, påmelding er bindende)                                                 

Påmelding til Anita Villen Lie                                                                                                                     

Tlf. 992 26 403 eller på mail: nestleder@nytk.no 

Vi tar for oss:                                                                                                                                          

Negler, ører og poteklipp.                                                                                                                                           

Hverdagsfrisyrer som passer til Yorken.                                                                                                                                        

Bruk av klippemaskin.                                                                                                                                                                  

Vask av pels, ører og tannpleie.                                                                                                                                                      

Gode råd om div produkter til Yorken.                                                                                                                         

Ta med:                                                                                                                                                                              

Utstyret du har: klipper, saks, børste, kam osv                                                                                                                                   

Et underlag som hunden kan stå på slik at den ikke sklir.                                                                       

Stellebord hvis du har.                                                                                                                                                                    

En nybadet York som du kan øve deg på.                                                                                                                                            

Bur som hunden kan hvile seg i.                                                                                                                                                  

Matpakke til deg selv (Vi holder frukt og drikke) 

 

Kursholdere:  Camilla Hassel, Inger Storstad og Anita Villen Lie.                                                          
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Innkalling til årsmøte 2013  i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 
Sted: Karenlyst allè 10 Oslo Lørdag 7 april kl 1200  

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt  kontingent for 

2013 har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved  

personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare  

benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun de 

sakene som står på dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet. 

 

Dagsorden:  

Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps. 

Sak 2: Årsberetning for 2012, se vedlegg 1 

Sak 3: Årsregnskap for 2012/Budsjett 2013 med revisors beretning, se vedlegg 2 

Sak 4: Årsberetning fra Avlsrådet , se vedlegg 3 

Sak 5: Tilleggspoeng til mestvinnerlisten ved NKK utstillinger, se vedlegg 4 

Sak 6: Publisere utstillingskritikker fra offisielle utstillinger i Norge på hjemmesiden, se  

           vedlegg 5 

Sak 7: Forslag ang Yorkshire Terrier helse fra medlem Tone Sjøberg, se vedlegg 6 

Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier2012,  Gro M. Johnsen’s  

           Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Unghund og Oppdretter 

Sak 9: Valg, se vedlegg 7 

Til styret: Leder for 2 år, styremedlem nr 3 for 2 år, 1 vara for 2 år, 1 vara for 1 år.  

Til valgkomiteen:  medlem nr 2 for 1 år, vara for 1 år.                                                          

 

Vedlegg 1—NYTK’s årsberetning for 2012 

2012 har vært et år der ting har stabilisert seg og man har kommet inn i en rutine.  

Rett etter årsmøtet i fjor arrangerte NYTK sin første offisielle Rasespesial. Et vellykket  

arrangement og vi ser frem til årets Rasespesial 2.juni.2013. 

 Vi har i 2012 hatt 4 styremøter. Referater fra disse er offentligjort og ligger på nytk.no 

Hjemmesiden fikk nytt utseende i 2012, vi har fått gode tilbakemelding på hjemmesiden. 

Den oppdateres jevnlig og mange gode artikler om rasen er der. 

Pr. dags dato har vi 230 medlemmer. 

Dette er en oppgang av medlemsantall på samme tid som i fjor. 

NYTK har fått hatt par kurs i 2012, og vil ha mer aktiviteter fremover. Mange arrangerer 

treff/julebord etc i eget initiativ noe Styret setter pris på.  

Avlsrådet begynte utarbeidelsen for RAS og startet også på sensommeren med en Helseun-

dersøkelse for Yorkshire Terrier. Helseundersøkelsen er for å kartlegge helsen på rasen i 

Norge. 

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2012 No Se Ch Gudyork’s Trump. Mestvinnende tispe 2012  

No Ch Henceforth’s Vodka Shot. 

Årets Debutant og Årets Unghund No Ch Richy Rich of Joranza  

Årets Oppdretter Henny Lidal med Kennelen Henceforth’s  

 

Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte. 
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 Vedlegg 2: Årsregnskap for 2012/Budsjett 2013 og revisors uttalelse 

 

 

 

Kommentar til regnskapet fra 

styret 

 Regnskap fra Rasespesialen 

vi hadde i 2012 ligger for 

innsyns på årsmøte. 

 Forslag til budsjett på       

utstillingen som holdes den 

26.mai er ca. tall. NYTK har 

aldri holdt en slik utstilling og 

dermed ingen tall vi kan  

sammenligne med. 
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 Vedlegg 3 - Årsberetning fra Avlsrådet 

NYTKs AVLSRÅDS INFORMASJONSSIDE PÅ FACEBOOK Avlsrådet har opprettet en informa-
sjonsside for oppdrettere på Facebook. Tanken er å videreformidle informasjon, få tilbake-
meldinger – kort sagt: etablere en toveis kommunikasjon med oppdrettere, som tross alt er 
de som kanskje er mest engasjerte i klubbens virke, og som også er de som er mest med på 

å påvirke hvordan rasen utvikler seg videre. Vi har fått mange nyttige tilbakemeldinger og 
forhåpentligvis gitt nyttig informasjon tilbake. Denne toveis-kommunikasjon er spesielt viktig 
fordi NYTK skal skrive RAS: 

RAS Avlsrådet har arbeidet med RAS – Rasespesifikke Avlsanbefalinger – som skal godkjen-
nes av styret før levering til NKK innen 1 januar 2014. Vi har laget en arbeidsgruppe for RAS. 
NYTK består av både oppdrettere og ”alle andre medlemmer”. De siste er som kjent i flertall 
i NYTK og bør absolutt også ha et ord med i laget. Avlsrådet takker for alle innspill og kom-
mentarer vi har mottatt fra oppdrettere så langt via avlsrådets INFOSIDE på Facebook og 
ønsker veldig gjerne flere ”vanlige” medlemmer inn i arbeidsgruppen.  

PRA Det er oppdaget et tilfelle av PRA på en norsk hund. Se mer om dette i dette YT-NYTT.  I 
forbindelse med dette har vi hatt kontakt med mange parter, som for eksempel NKK, Opti-
gen (som har utviklet gentester for PRA), SYTS (den svenske yorkshire terrier klubben), 
andre raseklubber som har PRA som problemstilling osv. Og vi er så heldige at eier av hun-
den som har utviklet PRA har samtykket til å genteste ham, slik at vi kan avgjøre en gang 
for alle om gentesting er noe den enkelte oppdretter kan bruke som avlsverktøy videre.  
Svaret her får vi innen årsmøtet 2013. 

NYTK forvalter rasen Yorkshire Terrier fordi vi har fått lov til det av NKK. Og siden vi i Norge 
har en uavklart status mht PRA har NKK har anbefalt at NYTK gjennomfører en kartlegging 
av forekomsten av PRA på rasen i Norge. Kartlegging betyr innsamling av informasjon om 
hunder som har PRA, eventuelt er bærere av PRA. Dvs at NYTK i noen år fremover bør få inn 
flest mulig resultater i DogWeb av gentestresultater (hvis dette er et alternativ) eller øyelys-
ningsresultater. Jo raskere NYTK får inn flest mulig resultater, desto raskere kan NYTK vur-
dere utbredelsen av PRA på hunder i avl i Norge, og dermed bestemme om dette med gen-
testing/øyelysning er noe vi kan droppe videre eller ikke. Men i kartleggingsfasen må vi få 
inn flest mulige resultater i DogWeb. Og det er da naturlig å starte med hunder som skal i 
avl. Dvs anbefale gentesting/øyelysning av disse i NYTKs avlsanbefalinger.  

NKKs AVLSRÅDSKURS Avlsrådet har deltatt på NKKs avlsrådskurs. Vi har mottatt mye nyttig 
informasjon. 

VIDERE Arbeidet med RAS gjenopptas så snart nødvendig arbeide mht PRA er fullført. Vi har 
lært mye av arbeidet med PRA-problemstillingen som er garantert er verdt forsinkelsen.  

 
Vedlegg 4 - Helenè Fridh fremlegger sak om å tilføye ytterligere poeng til mestvinnerlisten. 
Det tillegges 10 poeng ved BIR og 5 poeng ved BIM på utstilling i regi av NKK.  
Max 5 tellende utstillinger i regi av NKK. 
 
Vedlegg 5 - Anita Villen Lie fremlegger sak om å publisere utstillingskritikker fra offisielle 
utstillinger i Norge på hjemmesiden. Dette kan være et av de verktøyene for de som driver 
oppdrett når de skal velge riktig avlsdyr. 

Vedlegg 6 - Tone Sjøberg fremlegger sak ang krav til øyelysning. 
Jeg synes det skal være et krav at hunder som skal i avl skal  øyenlyses. Det er nok mye 
mer av PRA, katarakt, grønn stær osv. på linjer enn mange tror når det gjelder Yorkshire 
Terrieren. 
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 Vedlegg 7 - Fra valgkomiteèn.                                                                                     
Valgkommitèens enstemmige innstilling til kandidater for  perioden 2013-2014. 
Styret: 
- Leder til styret for 2 år: Ingrid Helene Østvold (gjenvalg) 
- styremedlem nr 3 for 2 år: Karianne Dyrberg (gjenvalg) 
- vara nr 1 for 2 år: Britt K. Aas (ny) 
- vara nr 2 for 1 år: Rannveig Løvstad (ny) 
 
Valgkommiteèn: 
- Medlem nr 2 for 1 år:Anne-Lise Thorsen (gjenvalg) 
- Vara for 1 år: Christin Thorsen (gjenvalg) 
 
Revisor: Ellen Møystad og Vararevisor: Janne E. Lie     

Stemmeseddel—Valg i Norsk 
Yorkshire Terrier Klubb 
Slik forhåndsstemmer du, les nøye: 
Fyll ut stemmeseddelen med dine valg (kryss). Legg stemmeseddelen i en blank 
konvolutt og lim den igjen. 
Legg så den blanke konvolutten i en ny konvolutt, sett på porto og skriv på   
forsiden av den ytterste konvolutten.  
 

NYTK Stemmeseddel C/O Nils Bergseng, Rosengangen 6, 1536 Moss 
 

I tillegg MÅ du skrive avsender (ditt navn og adresse) på baksiden av den yt-
terste      konvolutten. Hvis denne fremgangsmåten ikke er fulgt kan stemmen 
bli ugyldig. Hvis du lurer på noe ring gjerne Nils Bergseng, leder i valgkomiteèn 

97118877 
 
Valgkomitèens enstemmige innstilling til kandidater for perioden 2013-2014: 
  
Leder (2 år):    Ingrid Helene Østvold (gjenvalg)                     

 
Styremedlemmer: 

Styremedlem nr 3 (2 år): Karianne Dyrberg (gjenvalg)    
 
Vara: 
Vara nr 1 (2 år):             Britt K. Aas (ny) 
Vara nr 2 (1 år):             Rannveig Løvstad (ny) 
 
Valgkommiteèn: 

Medlem nr 2 (1 år):         Anne-Lise Thorsen (gjenvalg) 

Vara (1 år):                    Christin Thorsen (gjenvalg) 
 
Revisor:                         Ellen Møystad 
Vararevisor:                  Janne E. Lie 
NB: Stemmeseddelen må komme med posten eller  leveres til           
valgkomiteèn senest 30 mars 2013. 

Klipp ut og send 
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NYTK ønsker velkommen  
til utstilling og valpeshow  
på Gaalaasbanen, Furnes  
søndag 26. mai 2013  
 

(Dette er første gangen NYTK arrangerer en utstilling for flere raser og vi samarbeider med Norsk Shih Tzu Klubb 

som holder sin utstilling lørdag den 25.mai) 

 
Eksteriør Utstilling for hunder i gruppene 1,2,4/6, 5 og 9  
Og Valpeshow (valpene dømmes av rasedommer så langt det er mulig)  
 
Franceco Cochetti, Italia: Puddel toy-dverg-mellom-stor, Boston terrier, Chinese Crested/power 
puff, King Charles Spaniel, Malteser, Løvchen, Griffon rasene, Tsjekkisk Rottehund, Pekingeser, 
Podenco canario, Podenco ibicenco glatt-strihåret, Podengo portugues liten-mellom-stor, Akita, 
Amerikansk akita, Kleinspitz,  
Terry Griffing, Irland: Briard, Lancashire heeler, Tibetansk Terrier, Groenendael, Malinois,       
Tervueren, Basset hound, Tibetansk Spaniel, Basset fauye de bretagne, Norsk buhund, Farao-
hund, Samojedhund,  
Colette Muldoon, Irland: Bichon Frise, Bichon havanais, Bolognes, Chihuahua kort-
langhåret, Coton de tulear, Shih Tzu, Russian toy kort-langhåret, Grand Basset Griffon Vendeen, 
Peti Basset   Griffon Vendeen, Mexikansk Nakenhund liten-mellom-stor, Yorkshire terrier, Russian 
toy kort-langhåret, Serra da estralahund, Landseer, Dobermann, Dogo canario, Perro Dogo    
Mallorquin Ca De Bou, Basset artesien normand, Basset bleu de gascongne, Basset dartois,  
Engelsk bulldog, Japanese Chin,     Pomeranien ,  
John Muldoon, Irland: Laekenois, Hollandsk gjeterhund kort-lang-strihåret, Hvit gjeterhund, 
Picard, Polsk owczarek nizinny, Scapendoes, Sydrussisk ovtcharka, Ungarsk kuvasz, Mudi,    
Puli, Puim,        Komandor, Norsk Bullmastiff, Engelsk Bulldog, Engelsk mastiff, Pincher,                                           
Sankt Bernhardshunder kort-langhåret, Shar pei, Spansk mastiff, Tibetansk Mastiff,                    
Australian cattledog - kelpie og stumpy tail cattle dog. Dvergpincher, Pyreneisk mastiff, Blodhund, 
, Rhodesian ridgeback, Fransk bulldog,  
Westly McCrum, Irland: Affenpinscher, Anatolisk gjeterhund, Berner Sennenhund,             
Bordeaux dogge, Boxer, Cane Corso, Dansk-svensk gårdshund ,Entlebucher Sennenhund,                      
Grosser schweizer sennenhund, Hovawart, Kaukasisk ovtcharka, , Basenji, Etna, Grønlandshund,           
Japansk spisshund, Norsk lundehund, Lhasa Apso, Rottweiler, Perro Dogo                              
Mallorquin Ca De Bou, Sentralasistisk Ovcharka,  
 
Påmeld digitalt: http://web2.nkk.no/terminliste-utstilling/ 
Manuelt: NYTK v/ Anita Villen Lie. Brokkenhusgrenda 2 1404 Siggerud  
Kontakttelefon: Anita Villen Lie 992 26 403, Ingrid Helene Østvold 932 87 262  

Betaling til kontonr: 0540 08 16532 

 Forbehold om dommerendring!  
Påmelding og betalingsfrister: Elektronisk /Manuell, 25/4. kr. Voksne 350, Valper kr. 250-, og for-
lenget frist 10/5. Voksne kr. 410,-. Valper kr 290,- Påmeldingen er økonomisk bindene.  
Fo.m.3.hund m/samme reg eier bet ½ avgift .Gjelder ikke valp og vet NB! Innbetalingene for      
manuelt påmeldte hunder må merkes med hundens reg nr og rase.                                             
Manuel påmelding på vanlig A4 skjema, kan lastes ned fra nkk.no. WEB: Påmelding via             
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OM NYTK 
Her finner du kontaktinformasjon og annen praktisk       

informasjon om Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

STYRET 

Styreleder: Ingrid Helene Østvold leder@nytk.no           

Nestleder: Anita Villen Lie nestleder@nytk.no                  

Kasserer: Karianne Dyrberg kasserer@nytk.no                

Sekretær: Helene Søntvedt sekretar@nytk.no                 

Styremedlem: Stig- Roger Kechagias Ervik  

styremedlem@nytk.no                                                                

Varamedlem: Ann Sissel Holthe web@nytk.no               

Varamedlem: Helene Fridth vara@nytk.no 

VALGKOMITEEN 

Leder: Nils Bergseng                                                   

Medlem: Anne Marit Watterud                                     

Medlem: Anne-Lise Thorsen                                         

Varameldem: Christin Thorsen 

HJEMMESIDE www.nytk.no 

E-POST post@nytk.no 

WEB ADMIN  

Anita Villen Lie / Ingrid Helene Østvold post@nytk.no 

YT-NYTT 

For forslag, bidrag eller spørsmål post@nytk.no 

UTSTILLINGSRESULTATER 

Har du utstillingsresultater eller andre meritter              

kan du sende dem til oss på mail post@nytk.no 

 

RASEKONTO 0540.08.16532 
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RASESPESIALEN 

2013 
NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 

arrangerer offisiell rasespesial  

Søndag 2 juni 2013  

(2 CAC og 1 CACIB på to dager) 

Sted: Drammen Camping  

Dommer: Arne Foss 

 

Vi ønsker alle sammen velkommen til  

en dag med Yorkshire Terrier i fokus 

 
Det blir felles grilling på Drammen camping Lørdag 01.06 kl 18. 

Hvis du ønsker overnatting finner du husvære hos: 

Drammen Camping, http://www.drammencamping.no 

eller 

Hotell kjeden: http://www.choicehotels.no 

Er du medlem i NYTK får du 5 % ved overnatting på Choice 

Vi minner også om Norsk Kennel Klubbs INT utstilling 1.juni  

på Drammen travbane. (Dommer: Gianfranco Bauchal) 

Returadresse                                                       

Norsk Yorkshire Terrier Klubb                              

C/o Ingrid H. Østvold                                     

Myrstubben 16                                                  

2170 FENSTAD 

http://www.drammencamping.no/
http://www.choicehotels.no/

