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Yorkshire Terrier Nytt utgis av Norsk Yorkshire 
Terrier klubb 3 ganger i året. 

Fung. redaktører: 
Ann Sissel Holthe & Ingrid Helene Østvold
E-post: yt-nytt@nytk.no

AD/Grafisk: Ann Sissel Holthe/www.fatmonkey.no

Forsidefoto: Ingrid Helene Østvold

Vi ønsker oss flere bilder til å ha på forsidene av 
kommende YT-Nytt. Har du et fint bilde av din 
York? Send det til yt-nytt@nytk.no 
(Bilder må ha oppløsning på 300 dpi og være 
minimum A5-format)

MEDLEMSAVGIFTER 2012

Norsk Yorkshire Terrier Klubb er medlem av NKK, 
og medlemskontigenten må betales til NKK
www.nkk.no/medlem

Medlemsfordeler
Det finnes en rekke fordeler ved å være medlem i 
NYTK. Les mer om disse på side 7 i dette nr. 
av YT-Nytt. 

Notiser: Parringer, fødsler, 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)
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INFORMASJON
HER FINNER DU PRAKTISK INFORMASJON KNYTTET TIL YORKSHIRE TERRIER NYTT OG MEDLEMSKAP 
I NORSK YORKSHIRE TERRIER  KLUBB.

LEDER.
Det er nå 20 år siden jeg både sent og tidlig sang til 
mine foreldre ”Jeg vil ha en liten hund”. Jeg husker 
spenningen når vi skulle komme å hilse på valpene, 
og den gangen fikk jeg den største tispen i kullet 
som var altfor stor til å bli brukt til utstilling og avl. 
Rommen’s Bitteli  (”Bitteli”) veide rundt 2,5 kg vok-
sen vekt, og i dag ville hun vært en ”liten”  Yorkshire 
Terrier.

Det startet med en familiehund, men hver gang det 
var utstillinger i nærmiljøet satt jeg ved ringsiden 
og kikket på de vakre hundene med den fantas-
tiske pelsen. Aldri i livet at jeg skulle begynne med 
papillotter og den slags. I 2005 endret Ann Bels 
Yorkshire Bambie (”Bambie”) det synet på utstilling 
og avl. I dette nummeret har vi hatt et intervju med 
damen bak Ann Bels Yorkshire’s kennelnavn, Bjørg 
Hansen. Hun har også holdt på med rasen aktivt i 
20 år.

NYTK hadde et vellykket årsmøte i mars, og aktiv-
iteter i klubben sprer seg nå utover det langstrakte 
land. Det er i stillingen jeg sitter i nå at man merker 

vi har et stort land, og jeg skulle så gjerne ha hilst 
på alle de herlige yorkedyra og hyggelige eiere. 
NYTK skal forsøke, i ennå større grad, å få holdt 
noen kurs i forskjellige fylker, og flere av distriktskon-
taktene tar nå selv initiativ til å arrangere noe. Det 
syns jeg er kjempeflott og bra tiltak. 

Sommeren er en tid vi mange ser frem til, for ut-
stillere så starter sesongen for fullt i mai og varer 
helt til senhøsten. For turgåere ligger opplevelsene 
og venter både i skogen og på fjellet .

Mange venter nok valpekull  i disse tider, da som-
merhalvåret også er en fin tid til å få valper på, 
både som oppdretter og som valpekjøper. Ingenting 
er bedre enn å være mye ute!!!

Bruk kamera (også film) flittig og send inn til NYTK. 
Leserinnlegg, utstillingsresultater taes imot med stor 
takk til neste YT-nytt som kommer til høsten.

Ha en riktig God Sommer og nyt den lyse årstiden. 
☐

Sommerhilsen fra 
Ingrid Helene og yorkedyra

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 annonser.
Refusjon av annonser kan skje pga. innhold, eller 
pga. antall sider i bladet.
Annonser faktureres, og må være betalt innen 
forfall for å komme med i bladet. 

Formater
Målene som er oppgitt her er gitt med og uten 
skjæretillegg (bleed). Du finner en oversikt over 
annonnseformater, og mer info om hvordan vi øn-
sker å motta annonser til bladet på våre websider 
www.nytk.no

Manusfrister
Manusfrist for neste nr. er 10 April. 
Neste utgave av YT-Nytt kommer i Mai.

Spørsmål og innsending av materiell til bladet
yt-nytt@nytk.no

Tilknytning Grunnkontigent 
til NKK

Kontigent 
i NYTK

Total 
Pris

Klubbmedlems-
skap

160 250 410

Husstandsmedlem Nei 50 50

Klubbmedlem – 
Ut land     

Nei 285 285

LEDER PRAKTISK INFORMASJON OM NYTK
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EN VETERAN I YORKSHIRE 
TERRIER MILJØET
BJØRG HANSEN HAR I ALLE ÅR BODD PÅ ULVØYA RETT UTENFOR OSLO SENTRUM. HUN 
HADDE MØTT NOEN NABOER SOM EIDE EN YORKSHIRE TERRIER OG UTEN Å HA HATT 
HUND TIDLIGERE, VAR DETTE RASEN SOM VARMET HENNES HJERTE.

Tekst: Ingrid Helene Østvold

Hun fant en annonse i «Aftenposten» og dro for 
å kikke på valpene, det var èn av disse som ble 
hennes første Yorkshire Terrier som hun fikk i en kurv 
med rød sløyfe på, i sin 50 års dag.
Dette var i 1992, og «Dolly» endret livet til Bjørg. 
Den første utstillingen de deltok på sammen var på 
Ekeberg i 1993. Interessen for å bli kjent og lære 

mer om rasen vokste, og i 1996 kjøpe hun «Molly», 
Nuch Nord-V98 Stemar’s Great Expectation. Hun 
ble også mestvinnende tispe i Norge i 1999.
Bjørg har på sine 20 år som oppdretter ikke hatt 
mange kull med valper, hun har  vært nøye på hvilke 
hunder som skulle brukes i avl og har heller kost seg 
på utstillinger. Hun har hatt rundt 20 Yorkshire Ter-
riere, men kun få av disse har blitt brukt til utstilling 
og avl.
 I 2000 hadde hun sitt første valpekull som opd-
dretter og det var på «Molly» Fra kullene beholdt 
tispene «Sindy»,(født i 2000) og NUCH «Anny» 
(født i 2004) som skulle bli hennes neste utstillings 
og avlshunder. «Anny» ble norsk  champion i 2006 
og mestvinnende tispe i 2005. Hun fikk også 2 kull 
med valper.
«Sindy» som hadde 2 kull etter seg, fikk sitt første 
kull i 2005 og da hadde Bjørg søkt om kennelnavnet 
«Ann Bels Yorkshire» gjennom NKK, og valpene til 
Sindy var de første som fikk Bjørg sitt kennelnavn på 
stamtavlen sin.

Bilder: Utsikt fra balkongen, Hmm | Her må det ryddes opp før Kaos 
er klar for ringen.

INTERVJU MED BJØRG HANSEN  | En veteran i yorkshireterrier miljøet

Bilde Venstre: Bjørg Hansen med «Dolly» & Nuch NordV-98 Stemars 
Great Expectation

Bilder Høyre: Bjørg Hansen med Nuch Hencerfort’s Angel On A Leash 
og Shanello’s Walking After You | Gravplass: Alle hundene som har 
vært i Bjørg’s eie er gravlagt i hagen.
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INTERVJU MED BJØRG HANSEN  | En veteran i yorkshireterrier miljøet

Bjørg har selv stilt hundene sine frem til norsk cham-
pionat, men Yorkshire Terrieren Nuch Ann Bels York-
shire Bambie , «Bambie» er den eneste hunden som 
er stilt frem til norsk championat utenom hennes eie. 
Det er den lille Yorkshire Terrieren mange i Norge’s 

land ble sjarmert av gjennom Tv2 programmet 
«Hundeskolen».

«Bambie» var den lille tøffe og søte terrieren som 
gjorde at mange fikk et annet syn på Yorkshire Ter-
rier rasen.

Når hun begynte med utstillinger for 20 år siden 
brukte man en fet mandelolje, som var vanskelig å 
få ut av pelsen før en utstilling. Hun mintes at man 
måtte bade hunden både 1-2 ganger før utstillings-
dagen slik at pelsen ikke så «fet» ut.  Det var heller 
ikke noe snakk om sykdommer på -90 tallet, ikke slik 
som i dag. Hun føler det er mer fokus på hundens 
helse enn hva man var opptatt av tidligere.
Yorkshire Terrieren hadde mindre størrelse i utstill-
ingsringen, men Bjørg syns at dagens Yorkshire Ter-
riere er sunne og godt bygd. Hun legger mye vekt 
på at det er sunne hunder som skal gå i avl og at 
papirer skal være i orden før man avler.
Dette er noe hun mener også valpekjøpere skal 
være obs på når det søker etter valp.

En ny start 
Bjørg Hansen har de siste årene stilt ut hannhunden 
Nuch Henceforth’s Angel On A Leash (INT N S UCH 
NORDV-06 U’johnny Angelboy D P Lac St James 
x N S UCH Henceforth’s Spirited Away). Han har 
ligget på topp på mestvinnerlisten de siste 3 årene.
I vinter kjøpte hun valpen Shanello’s Walking Af-
ter You (Int Ch Debonaire's Hear The Music Play 
x Shanello's Raising Sun), dette er valpen hun har 
forventinger til som skal føre  kennelnavnet sitt 
videre. ☐

Bilde: Ett av premieskapene hjemme hos Bjørg.

NOTIS!
Vi ønsker å opplyse 
om at det var skrevet 
feil e-post adresse i 
kennel Bokellas annonse 
på sistesiden i forrige 
nummer. Dette beklager 
vi, og kan herved op-
plyse om at den riktige 
adressen er:
bokella@bredband.net
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forhånd om du får ha med hunden i kabinen eller 
om den må fraktes i cargo. Husk at dette må bes-
tilles før du skal ut å fly!! Du må ta noen forhånd-
sregler når du skal til utlandet, spesielt til sydligere 
strøk. Du bør ikke la hunden din hilse på løshunder 
eller la den lukte på alt som er i veikanten.

Man må også huske på å ha alle reisedokumenter 
i orden, sørg for å sjekke hva som kreves til landet 
du skal reise til. 
Informasjon finner man på www.mattilsynet.no
 eller tlf. 06040.

Nye regler 
Mattilsynet innførte i januar 2012 nye regler for ra-
biesvaksinering av hund. Skal du til EU/EØS land 
så må du vaksinere mot rabies.

Hunden skal være vaksinert mot rabies etter vak-
sineprodusentens anbefaling (vanligvis tidligst når 
den er tre måneder gammel). Ved første gangs 
vaksinering regnes rabiesvaksinasjonen som gyldig 
først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført.

Bendelormkur skal tas max 10 dager før innreise til 
Norge og max 7 dager etter man har kommet inn 
i landet. Begge skal attesteres av veterinær. Dyret 
skal ha et eget EU-pass. Passet skal inneholde infor-
masjon om navnet til dyrets eier, dyrets ID-merking, 
rabiesvaksinasjon og behandling mot bendelorm. 
Dyr som kommer fra EU skal undersøkes av Tollves-
enet. Ved grensepassering skal dyret og de nødven-
dige dokumenter fremvises for kontroll.

Fra Sverige 
Alle hunder (eldre enn tre måneder) som har op-
pholdt seg i Sverige og som skal til Norge, skal 
være behandlet mot revens dvergbendelorm. Denne 
bendelormen er ufarlig for hunder, men kan gi svært 
alvorlig sykdom hos mennesker. Hundeeiere kan 
selv behandle sine dyr.

Droncit kan kjøpes reseptfritt på apotek og egenerk-
læring for at man har gitt medisinen finner man på 
www.mattilsynet.no. Egenerklæringen fyller man ut 
selv.

Om du reiser fra EU/EØS-land, via Sverige til 
Norge, er det krav om behandling av hunder 2 

ganger, en gang i løpet av de siste 10 dagene før 
innreise, og andre gang innen 7 dager etter in-
nreise. Personer som kommer til Norge fra andre 
EU/EØS-land via Sverige med hund skal derfor be-
handle dyrene på nytt innen 7 dager etter ankomst 
til Norge. Dersom oppholdet i Sverige gjør at du 
ikke får behandlet hunden i Norge før 17 dager et-
ter første behandling, må dyret behandles i løpet av 
de siste 48 timer før innreise til Norge.
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SOMMER YORK  | Praktiske tips og råd til sommerenSOMMER YORK  | Praktiske tips og råd til sommeren

SOMMEREN KAN TRYGT SIES Å VÆRE ÅRSTIDEN MED SENE SOMMERKVELDER OG HERLIGE 
TUROPPLEVELSER. 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 tilgjengelig. 
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 overopphet-
ing, er i livsfare!

Om du skulle stå ovenfor å måtte evt. knuse et bil-
vindu 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.

Isbiter
Man kan lage egne isbiter som hundene kan leke 
med når sommeren kommer. Lag buljongvann 
(kjøtt/kyllingbulljong) og hell i isbitformer og lag is-
biter. Så kan man gi hunden en isbit å leke med i ny 
og ne. Smaker godt og er avkjølende.

Problemer med flått
Bor du i et område med mye flått, og ikke ønsker 
å bruke dråper/halsbånd etc fra veterinær, så kan 
man lage sitt eget middel som kan brukes til både 
mennesker og hunder.
•	 1/2 liter vann
•	 1 bunt med ferske urter; timian, rosmarin, basi-

likum eller salvie (jeg brukte rosmarin)
•	 1 sitron
•	 3 hvitløksfedd
Ha vann i en kjele og ha i  urter, sitron i skiver og 
hvitløksfeddene. Gi dette et oppkok og la det koke 
i et par minutter. Skru så av platen og la det stå og 
trekke til det har blitt avkjølt. Sil av blandingen og 
hell over på en sprayflaske. Spray på hunden ca 
hver 3. dag eller ved behov. Oppbevares i kjøles-
kap.

Ut på tur
Flere  velger å ta med seg hunden på utenland-
sreiser. Skal du fly, sjekk med flyselskapet ditt på 

Yorkshire Terrier

sommer

Bilder venstre side: pocket ball launcher www.canis.no 69,-, Ta med yorken på Kanotur i sommer | Bilder denne side: Ta med yorken på teltur i sommer, 
fotball www.doggia.no 29,-, freesbee www.ilovedogs.no 39,-, aircondition www.hund1.no finnes i blå rosa 290,-, Tørkle www.b-doggie.com
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”Lillesøster Lola”!
Eg heite Sara Elise. 

Hunden min heite Lola. 

Eg fikk ho på bursdagen min den 1
5.ok-

tober 2011.
Eg er glad i Lola.

Ho er søt og snill.

Ho er ein fin hund.

Ho er glad kvar einaste dag.

Eg og ho gleda oss til den først
e ut-

stillinga vår. Den er i Naustdal

28-29.april.

Eg håpar  at eg  får være med ma
mma 

og Lola på utstilling i Drammen 
i 

juni.
Eg  går tur 1 og av og til 2 gan

gar 

om dagen. Mamma går dei andre tu
rane.

Vi  er glade i kvarandre. Det er
 

kjekt å leike og kose med ho.

Vi er verdens beste venna i heil
e 

mitt hjerte, ho er som ei lilles
øster

for meg.

Helsing Sara Elise (7 1/2år) og Lola (8mnd) 

frå Førde

BARN & YORK  | Barnas egne sider

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 og fortelle litt om sitt liv med 
Yorkshire Terrier.

Finn 5 feil
De to bildene til venstre ser tilsyn-
elatende like ut, men de er det ikke. 
Klarer du å finne de fem feilene i det 
nederste bildet?

Lek gjemsel!
Dette kan man gjøre med yorken din både 
inne og ute. Start gjerne inne og få 
foreldre eller søsken til å bli med.

Finn noen godbiter som yorken din lik-
er. La yorken snuse på hånden din slik 
at han/hun vet hva du har. 

Så lar du foreldre/søsken holde igjen 
yorken din, og du gjemmer deg. I begyn-
nelsen må det ikke være så vanskelig, 
og du må huske på å ikke gjemme deg bak 
lukkede dører ;)

Så slipper de som holder yorken og sier 
f.eks ”Finn *navnet ditt*”. Når yorken 
din finner deg så får han/hun godbiten. 
Du kan også rope på hunden din de 
første gangene så finner den deg let-
tere.

Det samme kan dere gjøre ute, ikke 
start med så stort område, men både 
hagen og om man er på tur i skogen. 
Gjem deg f.eks noen meter lengre frem 
på stien.

Og ikke glem godbitene, for da er det 
SÅ gøy å finne deg!!

AKTIVITETER
BARN

O
GYORK
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BARN OG HUND
SOM MANGE VET ER JEG UTDANNET HUNDEINSTRUKTØR OG NOE JEG BRENNER FOR 
ER ”BARN OG HUND”. JEG BRUKER MYE TID PÅ Å BESØKE BARN SOM ER VANSKELIG-
STILTE ALT I FRA SKOLE OG SOSIALT. 

Tekst & Foto: Bente Gunnerud

Undersøkelser innen forholdet menneske - dyr, 
indikerer at det å leve sammen med kjæledyr 
har noen viktige fordeler for barn. Dyr kan 
forbedre deres selvfølelse og hjelpe dem til å 
lære seg empati. Men, det å ha et kjæledyr, kan 
også resultere i noen negative konsekvenser for 
både barn og dyr. Begge har potensialet til å 
skade hverandre, og begge kan "komme opp i 
trøbbel" for enten ikke å ta vare på eller ikke 
opptre riktig ovenfor hverandre. Godt forhold 
mellom barn og kjæledyr skjer ikke bare pas-
sivt. Som forelder, må du ta en aktiv rolle for å 
forme forholdet mellom dine barn og kjæledyr, 
for at deres forhold skal bli hyggelig og interak-
tivt, i tillegg til trygt for både barn og kjæledyr. 

Det er urealistisk å forvente at et barn, uansett 
alder, skal være hovedansvarlig for å ta vare på 
hunden. Ikke bare trenger hunden grunnleggen-
de ting som mat, vann og tak over hodet, de må 
også lekes med, trimmes og trenes regelmessig. 
Å lære en hund husreglene og hjelpe den til å 
bli et harmonisk kjæledyr, er en alt for stor opp-
gave for et barn. Selv om ansvarlige tenåringer 
kan være voksne nok for denne viktige opp-
gaven, så kan det være at interessen for kjæle-
dyret kan reduseres noe, siden deres egen sos-
iale behov, som f.eks være sammen med venner, 
vanligvis overtar i denne alderen. Foreldre som 
skaffer seg hund "for barna sin skyld" eller "for 
å være vår sønn's/datter's hund, må være vil-
lig og forberedt på å være hunden's hovedans-
varlig. Å ta vare på hunden kan være noe som 
barn og foreldre gjør sammen. 

Normal oppførsel hos barn kan ofte represen-
tere problemer for hunder, og vice versa. Barn 
beveger seg med raske, brå bevegelser, har 
ofte høye, skarpe stemmer, og de løper gjerne 
istedenfor å gå. Alle disse oppførslene minner 
på en eller annen måte om oppførselen til dyr 
som villhunder fra tidligere tider jaktet på. Nest-
en all lek hos en hund er basert på dens jak-

tinstinkt. Hunder reagerer ofte på denne typen 
oppførsler med å løpe etter barna, forsøke å 
nippe i hælene, hoppe på dem eller t.o.m. 
forsøke å få barna i bakken. Selv om alle disse 
oppførslene som er beskrevet her er normal op-
pførsel ved lek for både barn og hunder, så kan 
de resultere i problemer. 

Både barn og hund vil trenge mye hjelp og 
overvåking, slik at de alle kan lære seg å op-
pføre seg sammen med hverandre. En ting som 
ikke hjelper overhodet, er å straffe hunden for 
denne oppførselen. Dersom hunden lærer at 
det å være sammen med barn stort sett ender 
opp med straff, kan hunden bli defensiv i deres 
nærvær. Til å begynne med, må barna leke ro-
lig rundt hunden, inntil den blir mer komfortabel 
og trygg sammen med barna, og slik at barna 
har fått noe mer kontroll over hunden. Hunden 
må også lære at enkelte ting fra dens side er 
uakseptable, men han må også lære når han 
gjør noe riktig! Et grunnkurs i lydighet vil her 
være til stor hjelp. 

Barn forsøker ofte å kose hunden ved å holde 
den rundt nakken. Hunden kan se på dette som 
en truende oppførsel, istedenfor en kjærlighet-
serklæring. Som respons, kan hunden knurre, 
glefse eller bite. For å redusere slik risiko, bør 
man lære barnet å kose hunden fra undersiden 
av kinnet, istedenfor å kose den eller strekke 
seg over dens hode, barnet må ikke stirre hun-
den inn i øynene, og bør stå sidelengs mot hun-
den istedenfor med ansiktet mot den. 

Hunder kan være eiesyke når det gjelder de-
res mat, leker og plass. Selv om det er normalt 
for en hund å knurre eller glefse for å forsvare 
disse tingene, så er det ALDRI akeptabelt. Sam-
tidig, så må barn lære at hunden er et levende 
vesen som ikke skal ertes eller skades, og at den 
trenger tid for seg selv.

>>

 LYDIGHET MED BENTE | Barn og Hund



 YORKSHIRE TERRIER NYTT | 01/2012    1716    YORKSHIRE TERRIER NYTT | 01/2012

4. Hent hunden og han den i bånd eller lang-
line. I starten så må man vise det med tegn på 
at det er godbiter der. Legg på ordet ”søk. Hold 
hunden igjen hvis den går for fort frem. Det er 
meningen at de skal lære å bruke nesen.

Etter hvert som hunden kan denne øvelsen, så 
kan man legge annen hver fotspor med godbit 
for å øke vanskelighetsgraden. Man kan også 
legge inn vinkler i forskjellige retninger for å 
øke vanskelighetsgraden. 
Dette er en super morsom trening for tobente og 
firbeinte. Din hund kommer garantert til å måtte 
bruke hjernen her.☐

Ønsker alle lykke til med øvelsene.

Nedenfor er det noen tips for å hjelpe møte 
mellom barn og en ny hund til å gå så smertefritt 
som mulig: 

Til å begynne med, er det nok tryggest for både 
barn og valp, at barnet alltid sitter på gulvet 
når det ønsker å holde valpen. Valper er ofte 
vinglete og urolige, og kan lett falle ut av små 
barn's armer og bli skadet. Dersom valpen ikke 
føler seg trygg, kan den bli redd og glefse eller 
skrape med klørne til gjengjeld. Når barnet har 
satt seg ned, kan foreldrene plassere valpen på 
barnet's fang. Det vil da være fint å ha en god-
bit eller en leke å tygge på tilgjengelig. Når 
valper får tenner, har de en tendens til å tygge 
på hva som helst, inkludert armer og hender. En 
godbit vil få valpen til å assosiere det å bli holdt 
av barnet med noe positivt. 

For større hunder, fungerer det fint å la bar-
net sitte på fanget til foreldrene og la hunden 
nærme seg dem. På denne måten, kan forel-
drene kontrollere barnet og ikke la det bli for 
ivrig med å kose og klappe på en litt for hard/
brå måte. Foreldrene er da også der for å lære 
hunden å behandle barnet forsiktig på samme 
måte. 

Barn kan ha en tendens til å bli noe skremt og 
nervøse når en hund forsøker å ta en godbit fra 
hånden deres. Dette kan få dem til å trekke vekk 
hånden i siste sekund. Hunden kan da hoppe 
opp eller bykse forover for å få godbiten, noe 
som kan resultere i at barnet faller. Få barnet 
til å holde godbiten med åpen hånd fremfor 
å holde den med fingrene. Foreldre kan også 
plassere hånden sin under barnet's hånd for å 
rettlede barnet.  

Hvordan hilse på en hund?
Spør alltid eieren om å få lov å hilse på hunden. 
Kun ett barn om gangen får hilse på.
Sett dere ned på huk og la hunden komme til 
barnet.

Ha alltid rolige bevegelser og dempet stemme.
Når hunden uttrykker at den ønsker kontakt, 
klapp den rolig på siden.

Gå ikke bort til en hund som står alene.
Ikke stirr rett på hunden eller treng dere på.
Ikke strekk ut hånden (nei, det skal man faktisk 
ikke).

Ikke klapp hunden på hodet.
Om man ikke ønsker kontakt, snu ryggen til og 
gå rolig vekk.

Tips til aktiviteter med barn og hund:
Hoppe gjennom armene: Her skal du forme ar-
mene til en stor ring som hunden skal hoppe 
gjennom. Sitt på gulvet og form den ene armen 
som undersiden på en ring. Med den andre ar-
men lokker du hunden til å hoppe over. Når 
hunden har fattet poenget så legger du den an-
dre armen over og former oversiden på ringen. 
Etter hvert kan du holde "ringen" høyere.

Åttetallet: Still deg med føttene bredt adskilt. 
Før godbiten mellom bena og lokk med deg 
hunden slik at den går rundt føttene i et åttetall.

Innlæring av spor
1.Start med å ha hunden inne slik at han ikke 
ser hvor du legger spor.

2. Begynn med å tråkke fotspor.                

3. Legg i en godbit i hver fotspor etter hvert som 
du tråkker de.

Bente Gunnerud er utdannet hundeistruktør ved 
Oslo Hundeskole Nordy. 

Hun jobber for seg selv innenfor lydighet og dressur. 
Kan kontaktes for privattimer om det er ønskelig, hun 
holder til i Drammen. Kontakt på tlf 902 86 647.

Hun vil i hvert nummer av YT-nytt ha artikkel 
om lydighet og dressur. Er det noe du har prob-
lemer med eller lurer på kan du sende mail til 
post@nytk.no, og få svar på dine spørsmål.☐
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FØRSTEHJELPS-
SKRIN TIL HUND
Når du minst venter det kan en ulykke 
inntreffe, dårlig mage eller små uhell skje. 
Det er fint å ha et lite førstehjelpsskrin i 
hus.
- Flåttpinsett
- Flåttmiddel (dråper fåes hos veterinær)
- Zoolac , Canicur e.l (mageregulerende)
- Klorhexidin (rensevann)
- Kompresser (fine å bruke om man skal 
rense sår eller legge på kompress)
- Sportstape
- Pinsett
- Kulltabletter (om hunden har fått i seg 
noe den ikke skal)
- Temperaturmåler (hundens temperatur 
skal ligge på 37,5-38 °C, noen hunder 
kan ha normal temperatur noen grader 
lavere/høyere)
- Kortisontabeletter (mot hoggormbitt og 
vepsestikk)
- Droncit (tabletter man må gi hunden om 
man har vært i utlandet bl.a Sverige mot 
Revens bendelorm)
- Blodstopp (om man klipper negler og 
det begynner å blø),
- Honning/Druesukker, som førstehjelp 
i tilfelle Hypoglykemi (druesukker kokt i 
vann hjelpe)

MEDLEMSFORDELER
Som medlem i NYTK får du bla.a:
•	  i 2012 vil det blir 3 utgaver av YT-nytt
•	 10 % ved kjøp på nettbutikken  

http://www.doggia.no/
•	 10 % ved abonnement på bladet Hund&Fritid
•	 5 % ved kjøp på nettbutikken  

www.hundepoter.no
•	 5 % ved overnatting i Norge, Sverige, Dan-

mark og Baltikum hos Nordic Choice Hotels 
www.choice.no

Ønsker  du mer opplysninger om 
k lubben før  du b l i r  medlem, mot tar 
v i  g jerne en mai l  f ra deg t i l  pos t@nytk.no

Bor du utenfor norge, og ønsker å bli medlem i 
Norsk Yorkshire terrier Klubb, Vennligst 
kontakt oss.

If You are living outside Norway, and want to 
become a member of The Norwegian Yorkshire 
Terrier Club, please contact us at post@nytk.no
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Søndag 11.03 ble det avholdt klippekurs i Oslo. 
Nærmere bestemt på arbeidsplassen til Anita 
Villen Lie. Vi var 14 spente personer som stilte med 
hunder som mer eller mindre trengte klipp og stell 
av pelsen. 

Anita og Ingrid hadde virkelig lagt ned et godt 
stykke arbeid for at dette skulle bli nyttig for alle. 
Først var vi igjennom litt teori, med bl.a. klipping av 
ører, poter, forskjellige frisyrer for (kortklipte). 
Hvordan en ruller en utstillingspels og hvordan top-
pen bør settes opp osv. Vi fikk også innblikk i hva 
slags utstyr en har behov for å ha for å stelle pelsen 
til en york.

Vi fikk også en god forklaring på hvordan en skal 
klippe klørne og hvor langt en kan klippe og hvor 
ofte en bør gjøre det. Det var noen av oss (meg 

inkludert) som synes kloklipping er vanskelig. 
Ingrid tok seg derfor god tid og klippet klørne på de 
hundene hvor det var nødvendig.

Så var det deltakernes tur til å klippe. Her ble det 
brukt både saks og klippemaskiner under kyndig 
hjelp av Ingrid og Anita. Rulling av pelsen ble også 
nøye vist til de som vil bruke hunden i utstilling. 
Vi var så ivrige at vi nesten ikke hadde tid til verken 
vått eller tørt før langt ut på ettermiddagen. Da koste 
vi oss med litt mat, frukt kaffe og brus. 

I tillegg til selve kurset, hadde vi utlodning til inntekt 
for klubben. Tror alle som dro hjem fra klippekurset 
var veldig fornøyd med dagen.☐

Vigdis Hillmann Haakonsen

Vi har forhandlere 

i hele Norge.

Se vår forhandlerliste på 
www.vomoghundemat.no

VOM OG HUNDEMAT
- din våtfôrspesialist

Riiserveien 82, Mansrud Gård
1860 Trøgstad

Tlf.: 69 88 47 99 - Fax.: 69 88 68 81

MEDLEMSPINNEN
I MEDLEMSPINNEN VIL ET MEDLEM PRESENTERE SEG 
SELV, OG FORTELLE LITT OM SEG SELV OG YORKEN(E) 
SIN(E), FOR SÅ Å SENDE "PINNEN" VIDERE TIL ET AN-
NET MEDLEM I KLUBBEN. EN MORSOM MÅTE Å BLI LITT 
BEDRE KJENT MED VÅRE MEDLEMMER PÅ.  VI PRESENTERER 
DENNE GANG LISA MARIE RAVNDAL

1. Hva heter du og hvor bor du?
Jeg heter Lisa Marie Ravndal og bor i OSLO.

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

3. Hva heter de og hvor gamle er de?
De heter Knerten og Nora. Knerten er 3 år og Nora er 
hele 2 år gammel. 

4. Hva fikk deg til å velge rasen Yorkshire Terrier?
Ingen fikk meg til å velge rasen yorkshire terrier, men 
svogeren min hadde en gammel gammel yorkemann 
på 15 år som jeg falt pladask får. Så når vi skulle kjøpe 
vår første hund ønsket jeg meg en york.

5. Hva liker du 
med rasen?
Det jeg liker 
best med rasen 
er at de er 
himla kule, kan 
være med på alt og de fleste york har veldig stor per-
sonlighet. 

6. Hva er det beste du liker å finne på med hunden(ene) dine?
Gå lange turer i skogen.

7. Hvem sender du medlemspinnen videre til?
Ailin Thorsson

MEDLEMSPINNEN | Lisa Marie Ravndal // LESERINNLEGG | Klippekurs

KLIPPEKRUS|OSLO 11.MARS 2012

Bilder:1.Øving på øreklipp, 2. Sammarbeid er bra, 3. Nyklippet
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TANNHELSE
TURER OG KOS ER IKKE NOK FOR EN HUND, MAN MÅ HUSKE Å TA VARE PÅ 
TANNHELSEN. ØV PÅ DET FRA DEN ER VALP, DAGLIG TANNPUSS, SKRAPING AV TENNER 
OG LA VETERINÆREN FJERNE TANNSTEIN OM DETTE FOREKOMMER.

Tekst: Helene Søntvedt
Kilde: Veterinær Lars  Brath  ved  Jessheim dyreklinikk Utdannet ved Norges veterinærhøyskole 1977, videre spesialiserte 

han seg i Brussel om tenner og tannhelse. Startet Jessheim 
dyreklinikk med en kollega i 1984

En hund har normalt til sammen 42 tenner til sam-
men. De fødes tannløse og begynner å få sine første 
melketenner ca når de er 3 uker gamle. Allerede fra 
4 mnd alder kan man oppleve tannfelling frem til 
8-9 mnd alder.

I tannfellingen må man være flink med å gi tygge-
bein, tyggepinner, leke med dra-leker osv.
Følg spesielt med på hjørnetennene om det kommer 
dobbelt tannsett. Får hunden doble hjørnetenner bør 
man kontakte veterinær for evt. tanntrekking  slik at 
de nye tennene ikke ødelegger tannstillingen.
Yorkshire Terrier er èn av de rasene som raskt kan 
få tannproblemer. Det man anser som et problem er 

tannstein, som igjen kan føre til peridontitt som er 
en betennelse i tannkjøttet slik at tennene løsner og 
faller ut, evt må trekkes.

Grunnen til at noen enkelt individer er mer utsatt for 
plakk/tannstein er både anatomiske og genetiske 
grunner. Yorkshire Terrier har en smal underkjeve, 
som gjør at tennene kan stå ganske nært hverandre 
eller tannmangel. Ved at tennene blir stående nært 
hverandre kan dette føre til  at det danner seg raskt 
plakk som igjen kan utvikles til tannstein.

Enkelt individer kan ha tungen ute, dette trenger ikke 
har noe med feilstilling på bitt å gjøre. Det kan være 
tegn på smerter i munnen eller bare en uvane! også 

sett hos katter..mjau.

Bitt
I overkjeven er det på hver side: 3 fortenner, 1 hjer-
netann, 4 premolarer og 2 molarer.
I underkjeven er det 3 fortenner, 1 hjørnetann, 4 
premolarer og 3 molarer.

Et normalt bitt på en hund er når tennene i over-
kjeven så vidt går over tennene i underkjeven. Dette 
kalles saksebitt. Man kan ofte lese 6+6 saksebitt. Da 
betyr det at hunden har 6 fortenner (små tennene 
som er mellom hjørnetennene) i overkjeven og det 
samme i underkjeven.

5 yorker på Facebook
DENNE GANG HAR NYTK TRUFFET YORKER PÅ FACEBOOK, OG SPURTE: 
”HVA SKAL DU I SOMMER?”

Dolly 1 år og 
8 mnd, , Lyngdal: 
I sommer skal jeg kose 

meg på stranda, få meg 
nye hundevenner, og kanskje 
være med mor og far en tur 

til sverige:)

Prince 9 mnd, Langevaag: I sommer skal jeg være mye hjemme med familien da vi skal bygge hus, så på oss blir det småturer.

Sita 2 år, 

Stavanger: Jeg 

elsker sol og varme og til 

sommeren skal vi på camp-

ingferie i Europa i 3 uker. 

Jeg skal til veterinæren og få 

pass i mai. Denne ferien blir 

super for jeg er veldig 

glad i å kjøre bil!

Isadora 8 
mnd, Moelv: Jeg  

skal kose seg sammen 
med kattene og Aya for det 
meste her hjemme. Blir noen 
turer ned til Mjøsa og bade. 

Også  håper jeg vi skal 
reise en liten tur opp til 

Nord-Norge.

TANNHELSE HOS HUND  | Intervju med Vet. Lars Barth

Felix, 7 år, Lofoten: Jeg skal gjøre masse spennende i sommer! Blant annet skal jeg til Gran Canaria i 6 uker. Gruer kanskje litt til å reise i lasterommet men får i det minste dele bur med Liza. Gleder meg til lange turer og nye spennende lukter. Kanskje får jeg snusen av en søt senõrita eller to også. Er ellers en bedagelig fyr som har det aller best med kald drikke i sola! Resten av sommeren blir det seilturer og masse kos med familie jeg ikke har sett på mange år.

Bilde over: Vet. Lars Barth // Bilder fra venstre: 1. Saksebitt | 2. Tangbitt | 3. Overbitt | 4. Underbitt | 5. Overbitt med navn på tenner
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LUDVIG FRA BERGEN

Jeg heter Ludvig og er en Yorkshire Terrier på ca 6 
kg som bor i Bergen. Opprinnelig kommer jeg fra 
Magnor, og oppdretteren min heter Nina Grasmo.
Mange lurer på om jeg er renraset pga størrelsen 
min, men det er jeg, for jeg har en kjempeflott stam-
tavle. Kanskje det er kostholdet og mosjonen jeg får 
som gjør det?
Jeg spiser et organisk fòr fra Markus Mühle som har 
alt jeg trenger av vitaminer og mineraler (helt uten 
tilsettningsstoffer, som gjør at bæsj´n min ikke luk-
ter! Tenk det!) og så er jeg oppfostret som en “stor” 

hund. Jeg går alltid på 
mine egne bein, og har 
vært med på lange fjell-
turer helt siden jeg var 
liten. På denne måten 
har kroppen min fått ut-
viklet seg fullt og helt, så 
jeg har masse muskler! 
Lill-Ann på Hundeparadi-
set (hvor vi kjøper fòret), 
sier at jeg strutter av 
sunnhet, og da vet jeg at 
matmor blir veldig stolt.

Når eierne mine er på jobb, er jeg i hundepark 
to ganger i uken. Der går jeg på lange fjellturer  
sammen med mange andre hunder. På turene må 

jeg karre meg over myrer, kratt og bekker, mose og 
lyng, så det er sikkert defor matmor alltid kler på 
meg “parkdress”. Hun sier det er for beskytte pelsen 
min for skit og kvister og sånn, men jeg blir ganske 
skitten likevel. 
På ett av bildene ser dere meg sammen meg ven-
nene mine. Jeg har inntil nylig vært den minste i 
flokken, men det gjør ikke noe. Ingen av de store 
hundene får lov til å bølle med oss som er mindre, 
og vi må respektere de store tilbake. 

Høydepunktene i 2011 var definitivt Yorkie treffene 
som ble arrangert her i Bergen.
Det første treffet var hjemme i hagen min og det kom 
over 10 Yorkier på besøk. Vi lekte masse og løpte 

rundt i gresset og denne 
gangen var det jeg som 
var størst! (så jeg prøvde 
meg på alle  tispene som 
var der, og gav ikke opp 
før alle var gått hjem). 
Vi fikk klippet ørene og 
klørene våre også, men 
det var ikke noe særlig. 
Vi ville bare leke!
Det andre treffet var like 
før jul og da kom det 
enda flere Yorkier, så 
dette var kjempe gøy, og 

mens eierne våre spiste julemat, herjet vi rundt på 
gulvet og koste oss.
Hvis du som leser dette har en Yorkie og bor i Ber-
gen, må du bli med i gruppen vår på Facebook som 
heter: Yorkshire Terrier i Bergen. Her snakker eierne 
sammen om hunderelaterte ting, og planlegger nye 
treff. Jeg har lyst på enda flere venner så håper du 
vil bli med! Jeg har også mine egen Facebook side, 
så søk meg gjerne opp: Ludvig Riber-b. Koldingsnes

Hilsen Ludvig og matmor 
Benedikte Koldingsnes

Bilder i teksten: Ludvig med venner i hundeparken | Ludvig | Skulle ønske matmor hadde sluppet henne ned så vi kunne fått lekt litt. Bilder over: 
Selv om jeg er liten så holder jeg følge | For en flott vårdag! Her nyter jeg utsikten fra Bergens høyeste fjell, Ulrikken | Fra hundeparken.

Møtes tennene rett mot hverandre i overkjeve og underkjeve kalles det tangbitt. 

Står fortennene i overkjeven tydelig foran fortennene i underkjeven er det overbitt. I enkelt overbitt kan 
tilfellet være så ekstremt at det kalles haibitt (pga bittets utseende fordi underkjeven er for kort, se for dere 
en hai’s utseende).

Står fortennene i  underkjeven foran fortennene i overkjeven kalles dette underbitt. Noen raser har dette 
bittet som standard.

TANNHELSE HOS HUND  | Intervju med Vet. Lars Barth

Bilder over: 1. Saksebitt | 2. Kraftig overbitt 

Bilder over: 1. Tannsten | 2. Skrape tenner, start øverst ved tannkjøttet | 3. Trekking av tenner | 4. Dobbelt tannsett hjørnetenner

Forebygging
Man kan gi et kvalitetsfòr som er laget slik at det taes hensyn til tannsteins problemer. Ta kontakt med veter-
inæren din om dette slik at du får en anbefalning. 

Den aller beste måten å forebygge tannstein på er å pusse tennene på hunden. Skal dette være vellykket bør 
man starte med det når hunden er ung. Det må også gjøres hver dag. Hunden må også akseptere tennene 
blir pusset/skrapet. Dersom den ikke gjør det må man ikke tvinge den. Det fører til dårlig forhold mellom 
eier og hunden. Da er det bedre å oppsøke dyrlege å få renset og polert tennene. 

Hvor ofte er helt avhengig av hvor lett hunden får tannstein. For voksne Yorkshire Terriere kan 1 gang i 
året være retningsgivende. Be veterinæren sjekke tennene på hunden hver gang den er der og da gjerne i 
forbindelse med vaksinering. Eldre hunder får selvfølgelig lettere tannstein.

Tyggebein og tyggepinner (evt tyggeplater som fåes hos veterinær) er bra for tannhelsen. Dette kan man gi 
hver dag om hunden tåler det. ☐

LESERINNLEGG  | Hilsen fra Bergen
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Bilder:1.Rigging av stand, 2. Banner med logo på stand, 3. Raseparade - Fabrikklivet som rottefangere var tema, 5. Det var godt å hvile litt i 
denne hendige kofferten, 6. York med stolt eier, 7. Fra "fotoboksen" der man kunne ta bilder av sin York, 8. Olga, 9. Premiebordet bugnet.

Bilde denne side: Karianne rigger Stand.

DOGS4ALL 2011 | Norges største arrangement for hunder og deres eiere

DOGS4ALL 2011
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, 
LYDIGHET, OPPVISNINGER OG EN REKKE ANDRE AKTIVITETER. MED OVER 18000 BESØK-
ENDE OVER 2 DAGER ER DETTE EN HELG SOM ER EN «MÅ VÆRE MED PÅ» OPPLEVELSE 
FOR DE MED ENGASJEMENT FOR HUND.

Tekst: Anita Villen Lie | Foto: Ann Sissel Holthe // www.fatmonkey.no

NYTK hadde som tidligere år en egen stand på ra-
setorget for å vise frem rasen og Norsk Yorkshire 
Terrier Klubb.
Fredagen var det rigging av standen, og vi hadde 
blitt tildelt en flott hjørnestand hvor vi i løpet av hel-
gen kom i god kontakt med mennesker som gikk 
forbi.

Begge dager var det satt opp aktiviteter på standen 
blant annet info om pelsstell og hjelp til øre- pote-og 
negleklipp. 
Vi hadde et lotteri og egen fotograf, Ann- Sissel Hol-
the 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 og lotteri var til inntekt for NYTK 
og vi gikk i overskudd etter utgifter av standleie og 
tilbehør var betalt. En stor takk til alle bidragsytere 
til lotteriet.

Vi var også med på raseparade der vi hadde 5-6 
Yorkshire Terriere begge dager som var den opprin-
nelige «gruve»-hunden som ble etterfulgt av en valp, 
junior, unghund, åpen klasse, champion klasse og 
èn i papillotter Yorkshire Terriere. Dermed fikk vi 
vist frem variasjonen i rasen, òg også vist frem ut-
viklingen på en utstillings Yorkshire Terrier fra valp 
til voksen.

Vi fikk hyggelig tilbakemeldinger om at vi hadde 
presentert rasen vår bra.

Begge dagene deltok vi på raseparade med 5-6 
Yorkshire Terriere. Vi hadde tatt utgangspunkt i York-
shire Terrierens opprinnelige bruksegenskaper som 
gruvehund og noen av oss var kledd ut som gru-
vearbeidere i paraden. Vi viste frem: valp, junior, 
unghund, åpen klasse, champion klasse og en i pa-
pillotter. På denne måten fikk vi vist frem variasjonen 
i rasen, òg utviklingen fra valp til voksen Yorkshire 

Terrier i full pels.

I etterkant har vi fått mange hyggelig tilbakemeld-
inger om at vi presentert rasen på en fin måte.

Søndagen var utstillingsdagen for Yorkshire Terrier, 
BIR og Norsk vinner 2011 ble Nuch Such Shar-
matans Everlasting Love og BIM og Norsk vinner 
2011 C.I.B SeUCH NoUCH FiUCH DkUCH NOR-
DUCH NoV-09,NoV-10,NoV-11, NORDICV-10, 
SeV-11, DKV-11 Bokellas Code Complete.

En stor takk til alle som bidro til at dette ble så vel-
lykket og vi ser frem til neste Dogs4all i 2012 som 
er 24-25 november. ☐

Foto: A
nn Sissel H

olthe | w
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PELSENS UTVIKLING | Beskrivelse av pels- og fargeutvikling på yorkvalperPELSENS UTVIKLING | Beskrivelse av pels- og fargeutvikling på yorkvalper

BESKRIVNING AV PÄLS 
och FÄRG UTVECKLING 
PÅ YORKVALPAR 
Skribent och sammanställare:  Helené Fridh med reservation för en del felaktigheter | Foton med tillstånd från kennlarna Stribne 
Prani, Qoccle´s och Bokellas.

Som nyfödda är alla Yorkshireterriers svarta med 
sk tanteckningar, vilket vi benämner som röd fast 
egentligen så är guld den rätta benämningen guld-
färgad  med olika nyanser, ser valpen ej  så  klar 
ut utan det är mycket svart o ”murrigt” blandat med 
guldet på huvudet  kan man misstänka att den blir 
mörk/svart men säker kan man inte vara utan det 
kan även på den valpen klarna rätt i tantecknin-
garna  så småningom. Däremot så gör det inget om 
benen är mixade med mörka och grå strån. Den 
nyfödda valpen med rätt pälskvalité är också 
extremt blank. 

När man blåser på den så bildar den en tydlig 
virvel som inte faller tillbaka direkt, den ulliga 
pälskvalién faller direkt ner.

När pälsen börjar komma ut någon centimeter när 
valpen närmar sig 5-7 veckor  på den rättfärgade 
valpen med rätt pälskvalité så kan man se att det i 
hårbotten speciellt i tanteckningarnas område kan 
se lite ljusare ut i botten men obs! det behöver inte 
göra det den rättfärgade kan även ha lika stark färg 
i botten som i utväxten och den kan bli bra ändå.

Uppe på huvudet kan man se lite röda hårstrån 
speciellt vid öronbasen men den rödfärgen har 
inget med den färg som ska komma ut att göra utan 
är något som kommer mer på vissa än andra, går 
oftast i arv även de stråna kommer att bli grå i olika 
nyanser när valpen blivit lite äldre, för att sedan 
senare i vuxen ålder innehålla 3 nyanser av gyl-
lene guld (3 golden shadows) på sidorna och klar 

färg i tofsen (=uppe på huvudet) men tofsen har ofta 
rester i topparna från valpfärger i olika grå/svarta 
nyanser.

Vid 2-3 månader så är pälsen några cm lång som 
oftast, då bör man kunna se lite av den blå kom-
mande färgen i botten framförallt vid bogarna, 
knäet på bakbenen och i nacken. På vissa kan det 
också bilda en ring runt nosen med lite mörkare 
guld, några menar att det är ett tecken på att tanen 
kan bli något för röd men jag har haft det på val-
par som blivit helt korrekta men också några som 
blivit för starka i färgen (starka= stark guld/ röd tan 

som ofta inte är nyanserad och lätt går av) så något 
säkert tecken är det inte men observera den ringen 
kommer aldrig på en svart/ullig valp där hänger 
ofta pälsen i klasar så med den mjuka päls kvalitén 
kan den inte bilda någon ring, pälsen kan inte stå 
ut så mycket.

Allt eftersom valpen växer så fram emot 4-5 månad-
er ser ofta pälsen på  hjässan lite fet ut trots att 
valpen kan vara nybadad, det är bara bra då blir 
pälskvalitén troligtvist helt korrekt, det betyder att 
pälstråna innhåller tillräckligt med fukt och då blir 
ofta pälsen stark, en torr päls går lätt av och om 
pälsen vid den åldern är torr så är det ofta ett tecken 
på en kvalité som lätt går av och som kommer att 
bli mycket svår att få golvlång även med hjälp av 
pappiljottering. 

Vid den åldern är färgerna lite olika, den rättfär-
gade  är ofta väldigt melerad i många olika färger, 

i huvudet så har det oftast  kommit ut röda länkar 
som blandas med svartgråa och ljusgråa, själv har 
jag haft valpar som varit otroligt bleka med nästan 
bara ljusgråa nyanser nästan vita och kanske bara 

en halv cm bred röd/guld länk fram vid nosen, då 
har jag funderat om den valpen verkligen blir helt 
gyllene men så vid 6-9 mån så har det plötsligt dykt 
upp nya  s k röda strån både uppe på hjässan och 
på sidorna av huvudet  så även de har blivit helt ok 
i sina tanteckningar som vuxna.

På kroppen i 4-7 månader så brukar de som blir 
blåa i färgen ha en tydlig blå nyans även i hårbot-
ten vilket syns tydligt när de springer ute i dagsljus 
och blir blöta i regnet då lyser det blått från 
hårbotten mellan de våta länkarna.

Den York valp med exempelvis Svart/ullig päls blir 
mycket tovig och man ser inget blått i botten utan 
snarare har den valpen beige/brun hårbotten när 
den blir blöt, den valp som troligen blir för ljus i 
färgen men som ändå oftast är ok i pälskvalitén blir 
som oftast silverbeige i hårbotten när den blir blöt.

Allt eftersom valpen närmar sig vuxenåldern så ska 
tanteckningarna bli tydligare o tydligare i sin guld-
ton för att i vuxen ålder ha den mest vackra färg 
som finns på denna  jord en tanteckning som är ren 
utan iblandning av grått, bruna  eller svarta/mörka 
hår, helt ren tan uppe på huvudet och fram i pan-
nan där det i mitten oftast finns en länk som är lite 
ljusare guld där valpen/juniorens tan haft en grå/
mörk strimma innan. 

Mörkare guld/röd på nospartiet än vid öronpartiet/
behängen där varje strå ska ha 3 gyllene toner i 
guldet.Öronen ska ha tanfärg som är lite djupare 
röd och helt klar de får inte ha någon grå, brun eller 
svart ton som vuxen.

Den blåa ska vara som en sjö, jämn färg men som 
en spegel, skifta i lite olika väldigt blanka, rätt så 

mörka blå nyanser vilket ska ge intrycket av mörk 
polerad metall därav stålblå ej silver eller svart.

Detta är beskrivningen av den perfekta Yorkfärgen 
och den färgen finns inte och kommer nog aldrig att 
finnas på en och samma hund,  jag har i alla fall 
ännu inte sett den , utan som oftast är den blå lite 
sämre eller så är tanen inte helt ren eller något an-
nat men har hunden  helt rätt pälskvalité o det mesta 
ok i färgsättningen så i utställningsmun benämns 
den ändå för bra färg och pälskvalité och det är det 
vi måste värna om att behålla det specifika och det 
som gör Yorken till en York vilket är dess färg och 
pälskvalité. ☐

Bilder over: Ca. aldersplan for pelsutvikling:1. ca. 2mnd. | 2.ca.5 mnd | 3. ca.10 mnd | 4. ca.19 mnd | >> (fortsetter på neste side) 5. ca.26 mnd. | 6. ca.30 mnd | Nyfødt med klare blanke farger | valper ca.6 uker med lovende farger.

Bilde: 2 st med korrekt färg/päls i olika åldrar, man ser tydligt hur 
den unga med kortare päls fortfarande har lite grått inblandat i 
tanfärgen, helt ok i den åldern för det kommer med ålderna att bli 
helt rent som på den äldre hunden. 

Bilder: Valp med för åldern bra färger | Valpar med melerade tanfärger som kommer bli bra | Valp med för åldern bra färger | En York med 
den mest fantastiska färgsättning jag hittills sett, bemärk speciellt de rena guldtonerna i tanen
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ÅRSMØTE 2012 |ProtokollÅRSMØTE 2012 |Protokoll

PROTOKOLL 
ÅRSMØTE I NORSK YORKSHIRE 
TERRIER KLUBB 24 MARS 2012
STYRELEDER INGRID HELENE ØSTVOLD ØNSKET VELKOMMEN. DET VAR 10 FREMMØTTE PÅ ÅRSMØTET, 
HVORAV 9 STEMMEBERETTIGEDE. DET HAR IKKE KOMMET INN FORSLAG FRA MEDLEMMENE TIL SA-
KER TIL ÅRSMØTET ELLER FORSLAG TIL ANDRE KANDIDATER TIL VALG. 

SAK 1: VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, 2 TIL UNDER-
SKRIVELSE AV PROTOKOLL, 3 TIL TELLEKORPS:

Til ordstyrer ble valgt Karianne Dyrberg. 
Som referent ble valgt Anette Jahr. 
Til protokollunderskrivelse ble valgt: Christin Thore-
sen og Nina Grasmo. 
Til tellekorps ble valgt Anita Villen Lien, Dora Bene-
dek og Bjørg Hansen. 

SAK 2: ÅRSBERETNING FOR 2011, 
se vedlegg 1 til innkallelsen. 
Styreleder gjennomgikk årsberetningen fra innkal-
lelsen. 

Styreleder informerte om styrets arbeid i tiden fra 
innkallelsen til årsmøtet ble sendt ut, blant annet ny  
”ris og ros” funksjon på hjemmesiden og innhenting 
av mailadresser med tanke på portobesparelse. Et-
ter at NYTK fikk eget organisasjonsnummer kunne 
hjemmesiden flyttes over til et domene som er eid 
av NYTK som klubb. Flyttingen har vært arbeidskre-
vende. Styret nevnte også ytterligere informasjon 
som skal legges ut på nytk.no, bla råd til kjøpere av 
Yorkshire Terrier valper, samt en egen ”spalte” for 
ofte stilte spørsmål med svar.  

Avlsrådet informerte om sitt arbeid til nå, se også 
nytk.no. Avlsrådet vil legge ut forskjellige typer 
statistikk som kan være nyttig for oppdrettere. 
Hovedfokus fremover vil være spørreundersøkelsen 
om Yorkens helse som også skal sendes eiere som 
er medlem av NKK uten å være medlem av NYTK. 
Avlsrådet ønsker å benytte flest mulige mailadresser 
ved utsendelsen for å spare kostnader. Avlsrådet har 
bedt om tilbakemeldinger fra forsikringsselskaper 
og sett på uttalelser fra NKK/veterinærer osv mht 
hvilke spørsmål undersøkelsen bør omfatte. Avlsrå-
dets understreket at avlsanbefalinger til oppdrettere 
er et ”levende dokument” som justeres etter hvert 

som avlsrådets arbeid tilsier dette. Spørreunder-
søkelsen vil trolig lede til slike justeringer. Avlsrådet 
har allerede vedtatt krav om undersøkelse av avls-
dyr med tanke på Patellaluksasjon. 

Utstillingskomiteen orienterte om arbeidet med ras-
espesialen 2 juni i Drammen. Oppgavene er mange 
og disse er i rute. I tråd med trenden i andre land er 
det denne gangen en egen klasse for klipte yorker. 
Hensikten her er ikke å dreie fokus bort fra utstill-
ing av fullpelsede yorker, men NYTK ønsker denne 
gangen å tilby medlemmer med klipte yorker en 
anledning til å vise sine hunder. Det er behov for 
lotterigevinster og partytelt 3x9 m til rasespesialen! 
I 2013 vil NYTK i samarbeid med Shi Tzu klubben 
lage utstilling for alle raser. Det er også planer om 
et uoffisielt valpeshow til høsten. Stor hjørnestand 
på neste dogs4all med bra beliggenhet er booket. 

VEDTAK: Årsberetningen er godkjent.

SAK 3: ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED REVISORS BE-
RETNING, se vedlegg 2 til innkallelsen. 
Kasserer Karianne Dyrberg gjennomgikk årsregns-
kapet for 2011. Det ble stilt spørsmål ved enkelte 
utgiftsposter. 

NYTK hadde utgifter i perioden 1 januar 2011 til 
2 april 2012 som vil utgå som utgiftsposter i 2012. 

Dette gjelder lisenskonstander for eget regnskap-
sprogram som NYTK vil føre i Excel, samt 5.763 kr 
for 2 telefonkonferanser i perioden 1. Januar 2011 
til 2. April 2011. 

Posten ”julebord Bergen” skyldes at deltagerne be-
talte inn en sum hver til NYTKs klubbkonto (som er 
inntektsført) og NYTK betalte utgiftene (som er ut-
giftsført). Arrangementet gikk med overskudd som 
NYTK beholdt. 

Posten annonseinntekter er for høy pga feilinnbetal-
ing  fra et enkeltmedlem på 14.000 i stedet for 
1.400. Posten ”Fotograf” burde vært beskrevet som 
”Trykking av reklamemateriell” o.l. ettersom det er 
snakk om utgifter til banner osv. NYTK har ingen 
kostnader til fotograf. 

Styret vil vurdere nærmere hvordan de forskjellige 
postene skal beskrives mer konkret og lettfattelig i 
regnskapet for 2012.

NYTKs registrering i Brønnøysundregisteret utløser 
ikke revisjonsplikt for NYTK. 

VEDTAK: Årsregnskapet er godkjent

SAK 4: BUDSJETT FOR 2012, se vedlegg 3 til innkal-
lelsen.
Budsjettet for 2012 ble gjennomgått. Det vil bli just-
ert i tiden som kommer, ettersom driften av NYTK 
utvikler seg og det oppstår nye inntekter/utgifter.  

VEDTAK: Budsjettet for 2012 er godkjent. Styret just-
erer etter behov. 

SAK 5: VEDTAGELSE AV  NYE LOVER FOR NYTK IHT 
PÅLEGG FRA NKK. 
Styrets forslag til lovtekst er publisert med kommen-
tarer på nytk.no sin hjemmeside. http://www.nytk.
no/nye-lover-for-nytk-iht-palegg-fra-nkk/ Lovteksten 
ble også utdelt på årsmøtet. 

Årsmøtet vedtok styrets forslag med et unntak: Føl-
gende ble strøket: Paragraf 3-4 Årsmøtets oppgav-
er, bokstav e) Godkjenne budsjett. Det virker unødig 
arbeidskrevende og lite fleksibelt å kreve fremleg-
gelse av budsjett som styret så føler seg bundet 
av.  Årsmøtet går ut fra at fremtidige styrer vil følge 
tidligere styrers praksis med budsjettfremleggelse. 

VEDTAK: Følgende strykes: paragraf 3-4 bokstav e). 
Styrets forslag til lovtekst er for øvrig godkjent. 

SAK 6. GODKJENNING AV LOGO, se vedlegg 4 til innk-
allelsen. 
NYTK utlyste logokonkurranse i 2011. Vinner ble 
Ann Sissel Holthe. NYTK har tatt den nye logoen 
i bruk. 

VEDTAK: Endringen av NYTKs logo er godkjent. 

SAK 7. OPPRETTELSE AV FLERE KATEGORIER MEDST-

VINNENDE HUNDER OG STATUTTER TIL DISSE: ÅRETS 
DEBUTANT, ÅRETS UNGHUND, ÅRETS VETERAN OG 
ÅRETS OPPDRETTER. Se vedlegg 5 til innkallelsen.

VEDTAK: Årsmøtet godkjenner opprettelsen av nye 
kategorier mestvinnende hunder. Styret utarbeider 
nærmere statutter. 

SAK 8. PREMIEOVERREKKELSE TIL ÅRETS YORKSHIRE 
TERRIER 2011 OG VINNER AV GRO M. JOHNSENS 
MINNEPOKAL
Årets Yorkshire Terrier for 2011 og vinner av Gro 
M Johnsens minnepokal ble Nuch Such NV-11 
Sharmantan´s Everlasting Love eid av Henny Lidal. 
Han ble også NKKs mestvinnende Yorkshire Terrier 
i 2011.

Mestvinnende i motsatt kjønn ble Nuch Such Tor-
sakullas Tilda, eid av Nina Grasmo. 

Det var diplom og gravert pokal til vinnerne. 
Styreleder leverer premier til Henny Lidal, som ikke 
var til stede på årsmøtet. Gro M Johnsens minnepo-
kal ble vunnet av Henny Lidal og Inger Storstad i 
2010 slik at overrekkelsen består i at Henny Lidal 
beholder denne til neste kåring. 

SAK 9. VALG. Se vedlegg 6

Disse ble valgt: 
•	 Nestleder til styret for 2 år: Anita Villen Lie 

(gjenvalg)
•	 Styremedlem nr 1 for 2 år: Helene Søndtvedt 

(gjenvalg)
•	 Styremedlem nr 2 for 2 år: Stig-Roger Hecha-

gias Ervik (gjenvalg)
•	 Varamedlem nr 1 for 2 år: Ann Sissel Holthe 

(gjenvalg)
•	 Varamedlem nr 2 for 1 år: Helenè Fridh (gjen-

valg)

•	 Leder for valgkomiteen for 2 år: Nils Bergseng 
(gjenvalg)

•	 Medlem nr 1 av valgkomiteen for 2 år: Anne 
Marit Watterud (gjenvalg) 

•	 Medlem nr 2 av valgkomiteen for 1 år: Anne 
Lise Thorsen (gjenvalg)

•	 Varamedlem av valgkomiteen for 1 år: Christin 
Thoresen

•	 Revisor:  Ellen Møystad.
•	 Vararevisor: Janne E. Lie.

>>
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CHAMPIONATER 2012

DK, KLB, SE, NO NORDCH Camparis Wrangler
Foreldre:  Camparis Rolls Royce x Camparis Simsalabim
Eier: Svend-Erik Larsen | Oppdretter: Markus Ackermann
Ble Norsk & Nordisk Champion NKK Bø 18.02.12 Ligita Zake

Such 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

RINGDEBUTANTER | CAMPIONATER 

NYTK PRESENTERER NYE 
RINGDEBUTANTER, 
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 
resultater@nytk.no, så kommer det på trykk på disse sidene. 

DEBUTANTER 2012

Last Minute Fortuna Jorikas
Foreldre: Int CZ PL RO CH Ch Cody Chomulovskà Krasà x Chastity 
Fortuna Jorikas | Eier: Nina Bergerud Oppdretter: Erika Zacharovà
Debutant Letohallen 03.03.12 Leif Bergmann Jørgensen BIR Junior, 
Res Cert 2btk

Richie Rich of Joranza | Foreldre: Hu uch Aloha Of Happy Blue 
x Int Sk H Ch Mama Mia of Joranza|Oppdretter: Zuzana Orbanova 
Eier: Lillian Nergaard | 2 bhk Res cert Res Cacib 

Swedetop’s Hot Girl
Foreldre: Isch Sea Star’s Next Edition x Fanneyjar Bonny Out Of Africa
Eier: Elísabet Kristjánsdóttir Conny Christensen Oppdretter: Kristín Erla 
Karlsdóttir | Debutant 2 x Cert , BIR & BIM

ÅRSMØTE 2012 |MESTVINNERLISTE TOP 10 2011

Styret stilte flere plasser til valg i 2012 enn påkrevd 
slik at NYTKs valg allerede i 2013 tilfredsstiller 
NYTKs nye lovers krav om tilnærmet 50/50 utskift-
ning av tillitsvalgte hvert år. Kommende års valg føl-
ger dermed et oversiktelig mønster: I 2013, 2015, 
2017 (osv) velges styreleder for 2 år, et styremedlem 
for 2 år, en vararepresentant til styret for 2 år, et 
medlem av valgkomiteen for 2 år, et varamedlem 
til valgkomiteen for 2 år. I 2014, 2016, 2018 (osv) 
velges nestleder til styret for 2 år, to styremedlemmer 
for 2 år, en vararepresentant til styret for 2 år, leder 
i valgkomiteen for 2 år, et medlem av valgkomiteen 
for 2 år. 

Vedtak: Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot 

styrets justering mht verv på valg for å komme i rute 
med kravene i NKKs nye lover. 

SAK 9: REDUKSJON AV FREMTIDIGE PORTOKOSTNAD-
ER VED BRUK AV E-MAIL
NYTKs portokostnader kan reduseres ved økt bruk 
av e-mail. Styret ønsker å fortsette å trykke YT-Nytt 
i paprirformat, men ønsker å benytte e-mail i større 
grad til forskjellige utsendelser fra NYTK, nyhetsbrev 
osv. 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner økt bruk av e-mail i kom-
munikasjon til medlemmer. ☐

HANNHUNDLISTEN 

Dette er en annonseside for hann-
hunder som står til disposisjon for 
parring. Selve avtalen om par-
ring inngås mellom eier av tispe 
og hannhund og NYTK har ikke 
ansvar her. Husk at avl skal skje 
i henhold til NYTKs avlsanbefalin-
ger til oppdrettere og NKKs Etiske 
grunnregler for avl og oppdrett!

For registrering av hannhund les 
mer her: http://www.nytk.
no/informasjon-om-annon-
sering-av-hannhund/
Hannhundene blir lagt i alfabetisk 
rekkefølge utifra stamtavlenavnet.

MESTVINNERLISTE 
TOPP 10 2011
POENGBERGNING 2011 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

HANNHUNDER
Sharmnatan’s Everlasting Love  ................................... 62
Henceforth’s Angel On A Leash  ................................ 55
GudYork Trump ........................................................ 52
Pearlstring Armani .................................................... 52
Starym Royal Treasure  ............................................. 50
The Best Models Tristano  .......................................... 45
Debonaire’s Sentimental Journey  ............................... 38
Bokellas Fantasy Fable  ............................................. 33
Hunderwood Frenchy-Boy  ........................................ 30
Shanello’s Take On Me  ............................................ 24

TISPER
Torsakullas Tilda  ...................................................... 54
Yorkinds Oi Waschera  ............................................. 50
Veslestuas Calm N Beautiful Angel  ............................ 47
Bokellas Code Complete  .......................................... 42
Bokellas Good Heavens  ........................................... 42
Shanello’s One More Mile To Go  .............................. 38
Sharmantans Diva sandy  ......................................... 38
Myrplassens Opsi Daisi  ........................................... 37
Henceforth’s Vodka Shot  .......................................... 36
So Angelita Solami .................................................. 34

Torsakullas TildaSharmnatan’s Everlasting Love
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AVLSRÅDET | AvlsanbefalingerVALP | Iinfo

På www.nytk.no er det nå laget en «Valpeside» der 
du som valpekjøper kan se annonser fra oppdret-
tere som er medlem av NYTK. 

Merk: NYTK har ikke ansvar for kjøp og salg mel-
lom oppdretter og valpekjøper. NYTK gir heller 
ingen anbefalinger til valpekjøpere angående de 
annonserte valpene.

Det er en forutsettning at kennelen følger NKK´s re-
gelement for avl og oppdrett og NYTK’s anbefaln-
ing til oppdrettere.

Selv om det ikke står noen valpekull på «valpes-
iden» så kan allikevel oppdrettere ha valper tilsal-
gs. På «Kenneloversikten» kan man ta kontakt med 
hver enkelt oppdretter for å høre om de har valp 
eller vet om noen som har valp tilsalgs.
Vil du annonsere dine valper på valpesiden til 
NYTK?

Følgende kriterier må være oppfylte:
•	 Du må som oppdretter være medlem av NYTK
•	 Du må ha NKK-registrert kennel
•	 Begge av valpenes foreldre må ha oppnådd 

to røde sløyfer i åpen klasse, eventuelt CK i 
junior- eller unghundklasse

•	 Valpene må ha fylt 4 uker ved annonsering
•	 Valpene må være forhåndsregistrert i NKK 

(evt SKK osv om annonsør er utenlandsk)
•	

For annonsering send mail til post@nytk.no og op-
plys om følgende:
•	 Stamtavlenavn og titler på foreldre (offisielle 

titler)
•	 Valpenes fødselsdato, når de er leveringsklare
•	 Valpenes kjønn og antall
•	 Oppdretters kennelnavn, oppdretters navn 

og telefonnummer (eventuelt mailadresse for 
skriftlige henvendelser fra valpekjøpere) og 
eventuell hjemmeside.

•	 Vedlegg gjerne et bilde. (NB: Kun ett bilde per 
annonse).

Pris: 100,- pr kull
Kontonr. 0540.08.16532
For betaling fra utlandet / Foreign payments
IBAN: NO51 0540 0816 532
BIC: DNBANOKKXXX

Merk innbetalingene «Annonse valpeside». 
Annonsen legges ut snarlig etter at innbetalingen 
og informasjonen er mottatt. Annonsen blir automa-
tisk fjernet etter 2 mnd, med mindre oppdretter gir 
beskjed om at en eller flere valper fortsatt ikke er 
solgt.

Kontakt post@nytk.no hvis du har noen spørsmål, 
eller hvis du ønsker å justere eller endre annonsen 
etterhvert som valpene selges. Stamtavle legges 
ikke ut – husk derfor å legge den inn på 
hjemmesiden din. ☐

NYTK’s avlsanbefalninger 
til oppdrettere
AVLSRÅDET BESTÅR AV ANETTE JAHR (LEDER), DORA BENEDEK (NESTLEDER), NINA GRASMO, ANJA 
CATHARINA RØHME OG INGRID HELENE ØSTVOLD. NINA TAKKET OPPRINNELIG JA SOM MIDLER-
TIDIG LEDER FREM TIL ÅRSMØTET OG ANETTE HAR TATT OVER LEDERVERVET ETTER NINA. 

Under finner dere NYTK’s anbefalinger til medlemmer som ønsker å avle på Yorkshire Terrier. Hensikten med 
anbefalingene er å unngå problemer for avlsdyr og avkom. Det er derfor veldig viktig at alle våre medlem-
mer som vurderer et kull valper (eller flere) setter seg godt inn i disse anbefalingene! 

NYTK’s avlsråd skal gjennomføre en spørreundersøkelse om Yorkshire Terrierens helse i Norge i 2012. Avl-
srådet har vært i kontakt med forsikringsselskap og veterinærer og spørsmålene til undersøkelsen er nå snart 
klare. NYTK håper at flest mulig av dere som får undersøkelsen hjelper oss med svar når den tid kommer!. 
Når svarene er gjennomgått vil avlsrådet vurdere avlsanbefalingene igjen og justere disse om nødvendig.
 
Vedtatt på styremøte i NYTK 12. januar 2012. 
Revidert april 2012.
NYTK skal fremme interessen hos oppdrettere for avl 
på funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk kon-
struksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt 
liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.
Rasestandarden for Yorkshire Terrier er en viktig 
rettesnor i alt avlsarbeid.

NYTK har som raseklubb også et særskilt ansvar for 
rasens genvariasjon, ved å opplyse medlemmene 
om grenser for innavlsgrad, matadoravl mm slik 
at ikke rasen blir skadelidende på sikt. Rasens ge-
nerelle utvikling over tid styres av summen av den 
enkelte oppdretters valg av avlsdyr. Det er derfor 
viktig at NYTK sørger for god informasjon til med-
lemmene og at oppdretterne i sine individuelle valg 
er seg bevisste dette kollektive ansvaret for rasens 
fremtidige beste.

NYTK skal ivareta sitt raseansvar kun via informas-
jon til sine medlemmer.

NYTKs AVLSANBEFALINGER TIL OPPDRETTERE:
1. Bare funksjonelt, klinisk friske hunder skal brukes 
i avl. Hvis nære slektninger av en hund med en kjent 
eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den 
parres med en hund som kommer fra en familie med 
lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom *1) 
Avlsdyr bør testes for patellaluksasjon tidligst ved ett 
års alder, og senest før de benyttes i avl. Tisper bør 
testes mellom løpetid. Ved parring bør avlsdyrenes 

PL-grad ikke overstige 2 sammenlagt. 

2. Hunder som ikke er vurdert som rasetypiske bør 
ikke benyttes i avl *1). De bør som et minimum ha 
oppnådd to røde sløyfer i åpen klasse, eventuelt CK
i junior- eller unghundklasse *7).

3. Hunder med mentalitet som er utypisk for rasen/
aggressive hunder skal ikke brukes i avl *1).

4. Hannhundeier bør forvisse seg etter beste evne 
om at parringen følger de anbefalinger som gjelder 
for tisper, se særlig punkt 5 og 6 under. Tispeeier 
bør tilsvarende forvisse seg etter beste evne om at 
parringen følger de anbefalinger som gjelder for 
hannhunder, se særlig punkt 6 under.

5. Anbefalt minstevekt for tisper er 2,3 kg på par-
ringstidspunktet. En tispe skal ikke parres før fylte 18 
måneder *2). Hun bør tidligst parres ved andre lø-
petid, og ikke for første gang etter fylte 48 måneder 
*3) Hvorvidt en tispe kan parres på to påfølgende 
løpetider vil være avhengig av alder, kondisjon, an-
tall valper og løpetidsintervall *2). Dersom en tispe 
har to kull i løpet av ett år skal det gå minst ett år før 
neste valpekull fødes*2). Maksimumsalder for par-
ring av tisper er 8 år *2). NKK registrerer maks 5 
kull etter en tispe *2).

6. Hverken tispe eller hannhund bør brukes i avl før 

NYTK’s valpeside
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Valperkull 2011
I 2011 ble det registrert 43 valpekull med til sammen 137 valper. Her kommer en oversikt over antall valper 
fra  registrerte oppdrettere og oppdrettere som ikke har registrert kennelnavn.

Antall valper etter registrert oppdretter 
som har registrert kennelnavn
Mikelitas, Tatiana Missourkina   20
Henceforth, Henny Lidal     12
Myrplassen, Nina Brog    10
Oxzar, Nina Østli       7
Yorkind, Anita Villen Lie      5
Newhill, Toini Wang       4
Sweet Chanel, Nina Grasmo      4
Patulli, Stig-Roger K. Ervik       3
Veslestua, Inger Storstad       3
Chanjamaa’s , Anne Karin Rognerud     2
Little Enjoy, Linda Pettersen    2
Xoyork, Ulla Brit Johansen     2
Shanello, Anne Marit Watterud      1

Totalt    75

Antall valper etter oppdretter som ikke har registrert 
kennelnavn.
Anzela Sereda   14
Solveig Orre     6
Linda Balhald     5
Marzena Balicka     5
Tonje Alise Bjørntvedt    5
Toril Lunde Nesset     5
Terje Ottestad     4
Ingrid Sivertsen     4
June Larsen     3
Judith Vatn     3
Joanna Dudek     2
Monika Hind     2
Marita Mathisen     2
Ekaterina Prokofyeva    2

Totalt    62

den har oppnådd et voksent individs modenhet og 
adferd *3). En hannhund bør ikke anvendes i avl før 
fylte 18 måneder *3)
7. En tispe som ikke kan føde naturlig pga ana-
tomi eller manglende veer (arvelig primær inertil), 
eller som ikke har evnen til å ta seg av sine nyfødte 
valper pga mentale forstyrrelser eller manglende 
melkeproduksjon bør utelukkes fra videre avl *1). 
Det samme gjelder tispe som er forløst to ganger 
ved keisersnitt.

8. Innavl: Iht  NKK bør det ikke foretas tettere par-
ringer enn de som gir innavlsgrad 12,5. *2). NKK 
anbefaler ikke høyere innavlsgrad enn 6,25 *6). 
Gjennomsnittlig innavlsgrad pr. Yorkshire Terrier 
valp registrert i NKK i 2010 var 1,97.

9. Matadoravl: Ingen hund bør ha flere avkom enn 
tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rase-
populasjonen de siste 5 år *2). Det ble født 539 
Yorkshire Terrier valper fra 2006 til og med 2010 
*5). Det vil si at 5%-grensen for beregningen av 
matadoravl for denne 5-årsperioden er 27 avkom.

10. Eiere av hunder som benyttes ofte i avl bør være 
ekstra oppmerksomme på krav som stilles til begge 
avlsdyr mht fysisk helse, gemytt og eksteriør.

Kilder:
1) = NKKs Avlstrategi
2) = NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett
3) = SYTS rekommendationer för uppfödare av york-
shireterrier
4) = SYTS Rasanpassad avelsstrategi för yorkshire-
terrier
5) = Hundesport nr 2 2011 s.44
6) = Genetikk, Avl og Oppdrett 3. Utg s 90
7) = Genetikk, Avl og Oppdrett 3. Utg s 103

TIL SLUTT NOEN GODE RÅD:
A.  NKKs Avlsstrategi (2007) krever at alle medlem-
mer av NKK som avler på sine hunder overholder 
NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, FCIs 
internasjonale avlsregler, FCIs Code of Breeding 
Ethics, samt NKKs avlsstrategi. http://www.nkk.no/
nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1335

B. Følg med på NKKs hjemmesider og orienter deg 
om når og hvor NKK avvikler oppdretterskolen.
http://www.nkk.no/nkk/public/
openIndex?ARTICLE_ID=3380

C. Kjøp NKKs bok Genetikk Avl og Oppdrett 3. Ut-
gave av Astrid Indrebø og eventuell annen litteratur 
du får anbefalt fra andre oppdrrettere.

D. Søk aktivt på NKKs hjemmeside etter artikler om 
avl og oppdrett og les det som er relevant for deg, 
feks referater fra tidligere oppdretterseminarer, av-
lsrådskurs, artikler om avl og oppdrett fra Hunde-
sport, helsetemaer osv. Ikke alt er like tilgjengelig 
på NKKs hjemmeside, men prøv søkeordene ”avl”, 
”oppdretter”, ”avlsråd” – så finner du etterhvert 
frem. Se feks NKKs artikkelserie ”oppdretteren” og 
da særlig  del 3 på
http://www.nkk.no/nkk/public/
openIndex?ARTICLE_ID=1098468178140 

E.  Det er også mye nyttig informasjon på SYTS sin 
hjemmeside – søk på ”SYTS” (med store bokstaver) 
og gå inn på fanen ”avlsråd”.
Sett et mål for ditt avlsarbeid og følg rasestandarden 
som en rettesnor. Tilegn deg grunnleggende kunns-
kap om anatomi, eksteriør, mentalitet, genetikk osv. 
Vær ekstra oppmerksom på avlsdyrenes mentalitet 
– for dette er sterkt arvelig. Bidra til å utvide avls-
basen og unngå matadoravl. Vær oppmerksom på 
innavslgradens eventuelle økning ved hver parrings-
kombinasjon. Skaff deg kunnskap om eldre hunder, 
for eksempel via erfarne oppdrettere, litteratur osv. 
(Fritt fra SYTS Rekommendationer för uppfödare av 
yorkshireterrier).

F. Vi minner også om de mer generelle bestem-
melsene i Hundeloven og Dyrevelferdsloven, som 
du finner på lovdata ved å søke på ”hundeloven” 
og ”dyrevelferdsloven”. ☐

VALP | Valpekull 2011AVLSRÅDET | Avlsanbefalinger

Statutter for Årets unghund, Årets 
debutant, Årets veteran og Årets 
oppdretter.
PÅ ÅRSMØTET 24.03.12 BLE DET VEDTATT Å INNFØRE I NYTK ÅRETS UNGHUND, ÅRETS DEBUTANT, 
ÅRETS VETERAN OG ÅRETS OPPDRETTER.

Dette for å ”gi” noe mer til de som stiller ut Yorkshire Terrieren sin. Styret fikk godkjennelse fra årsmøtet til 
å utarbeide statuttene. Styret har blitt enige om statutter som skal være enkelt å utregne, og prinsippet går 
utifra samme poengberegning som mestvinnende Yorkshire Terrier.
 
Gjelende fra 01.01.2012
Det benyttes samme poengberegning som for mest-
vinnende Yorkshire Terrier. 

Det utdeles titler for Årets Debutant, Årets Unghund , 
Årets Veteran og og Årets Oppdretter for det året de 
vinner.  Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte.

•	 Årets Debutant: Gjelder hunder som debuterer i 
junior/unghundklasse frem til den dag hunden 
fyller 24 mnd.

•	 Årets Unghund: Gjelder hunder som debuterer i 

unghundklasse fra 15-24 mnd i løpet av året. 
•	 Årets Veteran: Poeng regnes fra hunden er 8 

år gammel.
•	 Årets Oppdretter: Det tildeles 10 poeng for HP, 

og poengene av 5 beste deltagende hunder 
fra oppdretter utifra mestvinnerlisten for året.

Eier av hund gir selv beskjed om debutant, 
unghund, veteran og oppdretter til utstilling@nytk.no 

☐

DIN YORK 
TIL FILMEN?
Vi søker filmsnutter fra medlemmene våre, 
som skal brukes i en representasjonsfilm 
for NYTK.

Vi søker snutter av yorker i alle størrelser 
og fasonger, i lek, velper, i skogen, på tur, 
i båten og i utstillingsringen.

Har du en filmsnutt du vil dele med oss, 
sender du denne til post@nytk.no

Vi gleder oss til å titte på alle bidragene, og 
håper at mange vil bidra med sin filmsnutt.

Alle bidrag må være oss i hende
innen august 2012 



 YORKSHIRE TERRIER NYTT | 01/2012    3736    YORKSHIRE TERRIER NYTT | 01/2012

NYTK´s KENNELOVERSIKT | Oversikt over registrerte oppdrett av Yorkshire Terrier

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 2012.
Avlsrådet til NYTK vil utarbeide kriterer som vil gjelde fra 2013 for å stå på “Kenneloversikten”.
Kenneloversikten er ikke ment som en valpeformidling, men som en ren presentasjonsside for oppdrettere 
som er medlem i NYTK. NYTK har heller ikke noe ansvar for kjøp og salg som skjer mellom oppdretter og 
valpekjøper, men bidrar gjerne med generell informasjon om hva en valpekjøper bør være opptatt av.
NYTK står ikke ansvarlig for kjøp og salg mellom oppdretter og kjøper!

Her finner du en oversikt over  alle registrerte oppdrett i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.  

Denne oversikten finner du også på www.nytk.no

Kennelnavn Kontaktperson Telefon E-post Hjemmeside Sted

Ann Bels Yorkshire Bjørg Hansen +47 22 28 38 10 veli@bisab.no http://www.annbels.net/ Oslo

Beloved York Ingrid Helene Østvold +47 93 28 72 62 post@belovedyork.com http://www.belovedyork.com Fenstad

Bueno Anne-Lise Thorsen +47 41 26 40 09  anne-lise-thorsen@hotmail.com http://www.123hjemmeside.no/bueno Oslo

Frost Arven Liv Frost-Nordhagen  +4791569234 liv.frost.nordhagen@gmail.com  http://www.livfrostnordhagen.com Trondheim

Jordwik Unni Aasved +47 93 00 81 38 unniolav@online.no http://www.jordwik.net Skatval

Little Enjoy Linda Pettersen +47 94 89 82 79 lindap2k@hotmail.com  http://www.little-enjoy-yorkshireterrier.com/ Jevnaker

Million Memories Agnieszka & Vidar 
Espeland

 +4745290495 agnfo@online.no kommer Mosby

Myrplassen Nina Brog +47 47 38 37 66 myrplassen@gmail.com http://myrplassen.page.tl Skien

Shanello Anne Marit Watterud   +4741684453 amwatterud@hotmail.com http://bo-peep-shanello.com Treungen

Sing star Anneke Frydenberg +47 91 72 66 97 annekefrydenberg@live.no  http://www.123hjemmeside.no/singstar Høvik

Sweet Chanel Nina Grasmo +47 41 41 10 99 post@sweetchanel.com http://sweetchanel.com Magnor

 Yorkind Anita Villen Lie +47 99 22 64 03  alie@dcpost.no http://www.yorkindkennel.com  Siggerud

SVERIGE

Bokellas Helenè Fridh & Siv Ögren +46 573 711 754 bokella@bredband.net http://www.bokellas.com Årjäng

N
Y

TK
´s OVERSIKT

KENNEL
OM NYTK
Her finner du kontaktinformasjon og annen praktisk 
informasjon om Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

INTERIMSTYRET
Styreleder: Ingrid Helene Østvold  leder@nyt.no

Nestleder: Anita Villen Lie  nestleder@nyt.no 

 

Kasserer: Karianne Dyrberg kasserer@nyt.no

Sekretær: Helene Søntvedt sekretar@nyt.no

Styremedlem: Stig- Roger Kechagias Ervik styremedlem@nyt.no

Varamedlem: Ann Sissel Holthe web@nytk.no

Varamedlem: Helene Fridth vara@nyt.no

VALGKOMITEEN
Leder: Nils Bergseng

Medlem: Anne Marit Watterud

Medlem: Anne-Lise Thorsen

Varameldem: Christin Thorsen

VALPEFORMIDLER
Vi søker ny velpeformidler 

 

HJEMMESIDE www.nytk.no

E-POST post@nytk.no

WEB ADMIN
Ann Sissel Holthe web@nytk.no

YT-NYTT
For forslag, bidrag eller spørsmål yt-nytt@nytk.no

UTSTILLINGSRESULTATER
Har du utstillingsresultater eller andre merritter 

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

 

RASEKONTO 0540.08.16532

Foto: A
nn Sissel H

olthe | w
w

w
.fatm

onkey.no
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Distriktskontaktene er Norsk yorkshire Terrier Klubb´s kontaktperson i hvert fylke. Distriktskontaktene har 
ansvar for å arrangere aktiviteter som ringtreninger, treff, kurs, temakvelder, osv. 

 

Her finner du en oversikt over distriktskontaktene for ditt distrikt.  

Ønsker du å stå på mailingliste til din distrisktkontakt?
NYTK begynner å få distriktskontakter rundt omkring i landet. Ønsker du selv å være distrikskontakt i ditt 
område, ta konakt med NYTK på post@nytk.no. Er det flere medlemmer i samme fylke som ønsker å være 
distriktskontakt så er jo det bare positivt. Om du ønsker å stå på mailingliste til din distriktkontakt for å få 
informasjon om treff, turer, kurs, temakvelder etc. Ta direkte kontakt med din distriktskontakt her.

NYTK søker distrikskontakt for Østfold, Hedmark, Oppland og Finmark.
En distrikskontakt er en kontaktperson for sitt fylke. Arrangerer treff, turer etc. Og man bestemmer selv, og arrangerer ting 
etter medlemmenes ønsker. Du får selvsagt tips og råd om du trenger det om hva man kan gjøre. Så ikke vær redd for å 
spørre. Arrangerer du noe vil det også bli publisert på hjemmesiden til NYTK slik at de som kanskje ikke er medlemmer i 
klubben ser og er selvsagt også velkomne. Mulig vi får flere til å være distrikskontakt i samme distrikt, men det er jo bare 
positivt så man kan hjelpe hverandre

Oslo Lisa Ravndal T: 990 17 400 e: lisamarieravndal@hotmail.com

Akershus Anneke Frydenberg T: 917 26 697 e: annekefrydenberg@live.no

Østfold

Vestfold Tone Hasle T: 901 47 508 e: tone.hasle@dnv.com

Hedmark

Oppland

Buskerud Linda Regine Hauge Sagbakken T: 407 41 989 e: linda-regine@hotmail

Vest-Agder Agnieszka Espeland T: 452 90 495 e: hundehuset@hotmail.no

Aust-Agder Ann-Christin Skaiaa T: 952 995 77 e: anskaia@online.no

Telemark Nina Brog T: 473 83 766 e: myrplassen@gmail.com

Rogaland Laura Vatne T: 406 43 462 e: lauravatne@hotmail.com

Hordaland Benedikte Koldingsnes T: 958 47 384 e: benedikte@visitlocals.com

Møre & Romsdal Ailin Storeide Thorsen T: 456 07 840 e: ailtho@hotmail.com

Sogn & Fjordane Kristine Wergeland T: 975 97 014 e: kristinewergeland@hotmail.com 

Trøndelag Unni Aasved & Ronny Holthe T: 930 08 138 e: unniolav@online.no

Nordland Lissi Rasmussen T: 982 61 685 e: lissi.rasmussen@hotmail.no

Troms Silje Kopland T: 411 92 018 e-post: siljekopland@gmail.com

Finmark

N
Y

TK
 

KONTAKTER
DISTRIKTS



Returadresse
Norsk Yorkshire Terrier Klubb
C/o Ingrid H. Østvold
Myrstubben 16
2170 FENSTAD

RASESPESIALEN	

2012
NORSK YORKSHIRE 

TERRIER KLUBB 
arrangerer sin første offisielle rasespesial.

2 juni 2012
Sted: Drammen Camping

Dommer: Katalin Radvanszky 

Vi ønsker alle sammen velkommen til 
en dag med Yorkshire Terrier i fokus.  

 
På kvelden inviterer vi til kurvfest for 

alle har lyst til å være med. 
For påmelding til kurvfesten:

Vigdis H. Haakonsen 
tlf: +47 48099047 e-post v-hilma@online.no

Hvis du ønsker å overnatte 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 3 juni
på Drammen Travbane.


