
NY
TK

YO
RK

SH
IR

E 
TE

RR
IE

R 
N

YT
T 

N
R.

02
 •

 1
2



2    YORKSHIRE TERRIER NYTT | 02 /2012

Forsidebilde: BISS JP CH Royal Precoius Jp’s F4 Juliana  BIM Nuch Such Gudyork Trump Bilde denne side: Pernille - på hundetreff på Høvik.
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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
Trykk: Lier Grafiske/www.liergrafiske.no

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)

INFORMASJON
HER FINNER DU PRAKTISK INFORMASJON KNYTTET TIL YORKSHIRE TERRIER NYTT OG MEDLEMSKAP 
I NORSK YORKSHIRE TERRIER  KLUBB.

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 
ønsker å motta annonser til bladet på våre 
websider www.nytk.no

Manusfrister
Manusfrist for neste nr. er 1.November. 
Neste utgave av YT-Nytt kommer i Desember.

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

PRAKTISK INFORMASJON OM NYTK
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LEDER.
Sommeren kom like fort som den gikk. Mine yorker 
har kost seg i solveggen så fort sola har tittet frem, 
og har vært flinke til å bruke regndressene sine 
også.

I sommer har jeg hatt Norges ferie, og møtt mange 
hyggelige mennesker og hundene deres. Noen 
planlagte besøk og mange tilfeldige som syns det 
er gøy å snakke om hund (selvsagt da spesielt York-
shire Terrier).

Det er nå 1 år siden jeg tok over som leder for 
NYTK. Det har vært et spennende, lærerikt og in-
teressant år. Og jeg skal være så klisjeaktig og si 
at dette hadde ikke gått, hadde det ikke vært for 
samarbeidet i styret og de andre vervene medlem-
mer har påtatt seg.

I skrivende stund er det 262 medlemmer i NYTK, og 
medlemsantallet øker ukentlig. Både gamle og nye 
medlemmer søker kontakt til NYTK, og vil være med 
i samarbeidet.

Syns det er veldig positivt å få tilbakemeldinger, 
råd og ønsker om hva NYTK skal være og ideer til 
ønskede artikler til YT-nytt. Både fra inn- og utland.
Sommerens store høydepunkt var NYTK’s rasespe-
sial i juni. Et vellykket arrangement jeg er stolt over, 
og utstillingskomiteen gjorde en flott jobb. For de 
som ikke tok turen i år, kom gjerne neste år og del 
dagen med oss.

Dessverre så fikk litt problemer med hjemmesiden 
vår på sensommeren. Vi har arbeidet med opp-
dateringer, og den påbegynte helseundersøkelsen 
for Yorkshire Terrier måtte stoppes. Takk til alle som 
svarte, men når vi får den i gang igjen, vær så snill 
og bruk par minutter og svar igjen. Alle svarene ble 
dessverre borte.

Det som planlegges for NYTK til høsten er begiven-
heten Dogs4all, som tidligere år skal vi ha stand på 
rasetorget. Ønsker du å være med å hjelpe til, bidra 
med lotteripremier etc. Si ifra så blir vi glade.

Vil også skryte mer av distriktskontaktene , og andre 
som tar initiativ til å finne på noe sosialt med rasen 
vår.

Håper alle får en fin høst, og er det noe ikke vær 
redd for å ta kontakt om det er noe du lurer på. ☐

Høsthilsen fra 
Ingrid Helene og yorkedyra

LEDER 
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MOTE FOR HUNDER
MILLIE LARUE ER YORKSHIRE TERRIEREN SOM HAR BLITT VERDENSKJENT PÅ FACEBOOK 
OG VIA HENNES EGNE HJEMMESIDE OM HENNES LIDENSKAP FOR KJOLER. VAKRE 
KJOLER!! MILLIE ER SAMMEN MED MATMOR EN AKTIVIST FOR INNSAMLING AV PENGER 
TIL DYR I NØD. DA SPESIELT YORKSHIRE TERRIERE.  WWW.MILLIELARUE.COM

Tekst: Millie LaRue

Den skjønne lille Yorkshire Terrieren er til inspirasjon 
for designere og gir andre dyr et bedre liv i arbeidet 
hun gjør.  Spesielt for designeren Catia Cho og 
Anthony Bandit-Rubio.

NYTK var så heldig å få et lite intervju med skjønne 
Millie. Dette er hva hun fortalte oss.

”Det er en liten stund siden, ikke så veldig lenge 
siden. Jeg hadde INGEN kjoler!! Matmor hadde 
noen seler og noen få t-shirts , men akk ingen vakre 
kjoler. Og når jeg sier at jeg kun hadde noen få 
seler og t-shirts så hadde jeg det. Det føles så lenge 
siden, men matmor sier at det var slik.

Så ble livet mitt endret for 5 år siden, det var da jeg 
ble motebevisst. Matmor og jeg skulle i et selskap, 
og jeg var bare NØDT til å ha min egen kjole. Det 
var min første!! Matmor var så spent, men i alle dag-
er.. skulle hun bare kjøpe èn?? Ja se der ja, matmor 
kjøpte to kjoler… men holder det da? Vi gikk ut av 
butikken med 3 kjoler!!! 

Du vet, det kan jo komme en gylden mulighet til å 
pynte seg så man må ha noe å velge i, og man kan 

vel ikke bruke samme kjole 2 ganger?? ;)

Så med mine 3 første vakre kjoler , var jeg på vei 
til min nye stjernetilværelse som et ekte ”moteikon”!!
Så gikk det noen uker, en søt kjole til hverdags ene 
dagen, noen nye t-shirts.  Enda flere  kjoler for det 
kunne jo hende man ikke fikk nok. Og resten kan 
du jo bare tenke deg selv.. Jeg klaget ikke, alles 
blikk var jo rettet mot meg!! Og bildene som ble tatt 
*sukk* , jeg elsker å være foran kameraet. Foruten 
de vakre kjolene så får jeg også matchende sløyfer 
eller annen hårpynt. 

Det begynte slik at matmor pyntet meg og tok bildet 
og la det ut på Facebook og på min egen hjem-
meside. Dette var jo lenge før jeg ble stemplet som 
et moteikon.

Og slik vokste garderoben min, fra 6 plagg til 30 

MOTE FOR HUNDER  | Millie Laurie viser vei til hundenes moteverden
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TANNHELSE HOS HUND  | Intervju med Vet. Lars Barth

Kennel  Sweet Chanel
Nina Grasmo | Tlf. 41411099 el 62837930

www.sweetchanel.com

Norges 3.mestvinnende hanne i 2011. | 7x BIR 2x BIM | 5 cert i Norge 1 i sverige  | 1xBIG 4 | BIM på NYTK’s rasespesial
Han har nettopp blitt pappa til sine første valper, som det skal bli spennende å følge videre.

NUCH SUCH Gudyork Trump

Kennel Sweet Chanel 
ønsker alle gamle og nye 

valpekjøpere en riktig god høst



plagg, etter kort tid til 60 plagg.. og du tror det 
stopper der? Jeg har mitt eget walk-in closet, med 
hundrevis av plagg, skap og skuffer er overfylt.18 
plastesker  er fylt opp med alle regnbuens farger i 
sløyfer og hårpynt.

For en stund siden holdt jeg en auksjon på min Face-
book side der mange av kjolene mine ble donert 
bort. Halvparten inntekten gikk til en lokal omplas-
sering for dyr, og andre halvparten gikk til Yorkie 
911 Rescue Foundation i New York. Matmor og 
jeg ble enige om at jeg hadde mer klær enn at jeg 
kunne ha glede av alle så vi ville hjelpe hunder i 

nød. Så dette har vært en ypperlig mulighet til å 
samle inn penger. Så vi planlegger allerede en ny 
auksjon om ikke lenge.

Jeg personlig må si jeg elsker moteverden for hun-
der, jeg har vært så heldig å fått lov til å reise over 
hele Amerika som modell på catwalker og vist meg 
frem i selskaper som har vært arrangert med inntekt 
til hunder i nød.

Alle menneskene som matmor og jeg har møtt på 
vår vei  ”Hundefolk”, er FANTASTISKE!!! De er de 
beste. Og hundene jeg også har flørtet med er her-
lige, har ikke møtt èn sint hund ennå.

Så for meg, det å være et moteikon har brakt meg 
til en verden som viser vennlighet, omsorg, glede og 
ikke bare mennesker som tenker på seg selv, men 
hjelper de etterlatte og de som trenger en ”pote” 
å holde i. Og ikke minst.. vennskap som varer for 
evig. ☐

Mille LaRue 

MOTE FOR HUNDER  | Millie Laurie viser vei til hundenes moteverden

Kennel  Sweet Chanel
Nina Grasmo | Tlf. 41411099 el 62837930

www.sweetchanel.com

Norges 3.mestvinnende hanne i 2011. | 7x BIR 2x BIM | 5 cert i Norge 1 i sverige  | 1xBIG 4 | BIM på NYTK’s rasespesial
Han har nettopp blitt pappa til sine første valper, som det skal bli spennende å følge videre.

NUCH SUCH Gudyork Trump

Kennel Sweet Chanel 
ønsker alle gamle og nye 

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



YORKENE PÅ STORTORGET
ER DU I OSLO OG ØNSKER Å SE NOE SPESIELT SÅ ANBEFALER JEG STORTORGET.
DER HOLDER ANNE-LISE OG HENNES HUNDER TIL.

Tekst/foto: Anita Villen Lie

Anne-Lise er annengenerasjons torghandler og godt 
kjent i bymiljøet. Om våren selger hun sommer-
blomster, fra august er det bær, frukt og grønnsaker 
som det bugner av og om vinteren er det kranser og 
juledekorasjoner som dekker hennes disker. 

Anne-Lise har alltid hatt hunder og i 1972 fikk hun 
oppdretternavn BUENO. I mange år var det Dober-
mann hun holdt på med men i 2005 kjøpte hun sin 
første York som heter Lilly og så har hun beholdt to 
valper etter henne (Doser og Angel). 
Anne-Lise har også en Border Collier blandingshund 
som heter Kajsa. Men jeg kaller henne for Narves-
tad fordi hun alltid passer på hvis det er noen som 
prøver seg på Yorkene i familien hennes. Blir de for 
eksempel litt for «glad» i Lilly som alltid tiltrekker 
seg andre hanner og ikke greier å sette grenser for 
deres adferd, så er Narvestad rask på pletten og 
rydder opp. 

På torget har Kajsa faste arbeidsoppgaver hun skal 
gjøre: Gå i kiosken og kjøpe avis, betale og ta med 
vekslepengene tilbake. Så er det å hente papirposer 
til alle kundene som har handlet. Og er det noen 
som mister en hundrelapp på bakken så er Kajsa 
der men en gang og napper den til seg og løper 
med en gang bort til Anne-Lise med den. 

Inne i blomsterbilen er tilholdsstedet til Lilly, Doser 
og Angel. Der ligger de i himmelsenger med vifter 
om sommeren og varme ovner om vinteren. Alle tre 
er Anne-Lise fan og liker ikke at hun er ute på torget 
for lang tid av gangen. 

I salgsboden ved siden av holder Yorken Rambo til 
og de tar seg ofte en tur på besøkt til hverandre. For 
eksempel hvis Anne-Lise tar fram børsten så stikker 
Lilly en tur bort til Rambo for å slå an en prat mens 
to andre vil leke gjemsel blant blomsterpottene. ☐

INTERVJU MED ANNE-LISE THORSEN  | Med York på jobben

Bli med på høstens store begivenhet Dogs4all!!!
Ta turen til varemessen på Lillestrøm 24-25 november. 
NYTK skal ha som tidligere stand på rasetorget, være med i raseparaden 
og Yorkshire Terrier er i utstillingsringen lørdag 24.11.
Ønsker du å bli med å hjelpe til så ta kontakt med oss på post@nytk.no
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HØST YORK  | Praktiske tips og råd til høsten

20 august er datoen da båndtvangen for sommeren 
oppheves. Yorkshire Terrieren er liten og selv om 
man kan la hunden(e) løpe fritt bør man respektere 
at ikke alle er like begeistret eller kan være redd en 
liten hund.
Du har selv lettere kontroll på din egen hund, også 
i møte med andre hunder om et uhell skulle skje. En 
idè er å bruke sporline om man ønsker å la hunden 
ha ”frihet” men samtidig ha kontroll på hunden. 

Visste du at hunden er veldig glad i blåbær? Det 
yngler jo av bær i skogen nå, og det er ikke uvanlig 
at de spiser bær rett i fra de små buskene. Antiok-
sidanter som er like viktig for hunden som for men-
nesket.

Tiden er også inne for å finne frem refleks både til 
deg selv og hunden. Det finnes mange fine artikler å 
få kjøpt fra blinkende lys til å henge på lenke/hals-
bånd, refleksseler/dekken eller reflekser på klær. En 
regndress med bein kan også gjøre det lettere med 
å holde en del fuktighet ute eller tiden med å  plukke 
ut kvister/blader ifra pelsen etter en tur.
Så pakk snippsekken og nyt de fine høstfargene som 
er i anmarsj. Eller kanskje du har med Yorkshire 
Terrieren din på jakt?? ☐

Yorkshire Terrier

HØST

Bilder denne side:  1. Høstbilde | 2. Myk og god regndress, finnes 
også i rosa. www.doggia.no
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HØST YORK  | Praktiske tips og råd til høsten

Bilder denne side:  1. refleksdekken 199,- www.hundepoter.no | 2. lett sporline 200,- ,www.doggia.no | 3. Våt liten york | 
4. Reflekslykt til å henge på lenke halsbånd 39,- www.hundepoter.no

Ved å handle fra våre annonsører over nett, får man 
fornøyelige rabatter. Oppgi rabatt kode NYTK
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Utstilling - Barn & hund
Flere barn har blitt ivrige utst

illere 

på Barn&hund på utstillinger. YT
-nytt 

har intervjuet noen av barna om 
hvordan 

dette var.

Lotte 9 år gikk med Nico på NYTK
 rasespesial 

For at du kan vinne ting. Mamma 
sa jeg måtte gå 

med Nico, det var morsomt. For h
an gjør som jeg

sier. Tenker da jeg går med han 
at kanskje kan 

jeg vinne:)

Birgitha 13 år gikk med Nano på 
NYTK Rasespe-

sial. Hun ble med fordi hun syne
s det høres gøy 

ut. Nano var på sin første "utst
illing", og da 

var det viktig prøve seg på så m
ye som mulig. 

Sånn kan både vi og hunden trene
 til de store 

utstillignene. Dessuten er det j
o litt ekstra 

morsomt når vi barna også kan væ
re med og ha 

vårt eget show. Det burde vært fl
ere sånne 

arrangement. Det var veldig mors
omt å delta. Jeg 

kan gjerne tenke med å bli med p
å det samme en 

gang til. Neste gang kommer vi t
il å gjøre det 

enda bedre!

Elena 8 år, gikk med Izzy på NMH
K Hadeland. 

Ble plassert som nr 1 i Barn&Hun
d. Elena er i 

Norge på sommerferie og kommer f
ra Island. Hun 

syns det er gøy å vise frem hund
en på utstill-

ing, dette har hun også gjort på
 Island. Hun er 

oppvokst med yorker og syns det 
er gøy å vinne.

På disse sidene er det de yngste 
medlemmene våre som har ordet. De yngste 
får herved 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.

BARN
O
GYORK

Elena

Birgitha

Lotte
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Ord i virrvarr
Finn disse ordene som er relatert til Yorkshire Terrier i virvarret

•	 York 
•	 Børste
•	 Sløyfe 

•	 Matskål 
•	 Godbit
•	 Terrier 

BARN & YORK  | Barnas egne sider

AKTIVITETER

Elena

Birgitha
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RASESPESIALEN	

2013
NORSK YORKSHIRE 

TERRIER KLUBB 
arrangerer den andre offisielle rasespesialen.

2 juni 2013
Sted: Drammen Camping

Dommer: Arne Foss 

Påmeldingsfrist innen 01.05.2012

Mulighet for 2 CAC og 1 CACIB på 2 dager!!

Mer info kommer. Ønsker du booke overnatting allerede nå, 
Drammen Camping: http://www.drammencamping.no/

Hotell: er du medlem i NYTK får du 5 % ved overnatting på 
Choice Hotell kjeden: http://www.choicehotels.no

Norsk Kennel klubb INT utstilling 1 juni
Sted: Drammen
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DOMMERPRESENTASJON:
Henrik Johansson - Henrikville

HENRIK JOHANSSON HAR EID OG HATT OPPDRETT AV YORKSHIRE TERRIER SIDEN
1970. HAN HAR OGSÅ VÆRT OPPDRETTER AV PEKINGESER, POMERANIAN OG CAVALIER
KING CHARLES SPANIELS. SAMMANLAGT HAR HAN EID ELLER OPPDRETTET OVER 100
CHAMPIONS I DISSE RASENE.

I 1995 fikk Henrik tildelt Hamiltonplaketten av 
Svenska Kennelklubben”för utmärkta förtjänster 
inom hundaveln avseende uppfödningen av
pekingese och yorkshireterrier”.

Kennelen har flere ganger toppet lister som 
mest-vinnende YorkshireTerrier (8 ganger), mest-
vinnende Yorkshire Terrier oppdretter (5 ganger)
m.m, 6 av Henrikville's hunder har for øvrig 
blitt BIS på SvenskaYorkshire Terrier Sälskapet's 
(SYTS) rasespesial. De har Henrikville's hunder 
som har hatt størst innflytelse i avl på Yorkshire 
Terrier i Sverige er Int Ch Deebees Dynamic og 
sønnen Int Ch Henrikville The Boss.

Begge disse hannhundene er bak i linjene på 
samtlige av mestvinnende Yorkshire Terriere 
idag. Henrik's siste kull Yorkshire Terrier ble født
i 1999.

Henrik var initiativtaker og en av grunnleggerne 
til Svenska Yorkshireterriersällskapet. Han har 
vært medlem siden klubben startet og har hatt 
ulike oppgaver som nestleder, redaktør for sven-
ske YT-nytt, prosjektleder for SYTS's første jubi-
leumshåndbok om Yorkshire Terrier og sittet i 
avlsrådet. Henrik er nå hedersmedlem i Svenska
Yorkshireterriersällskapet.

Henrik var også med og startet Chihuahua-
Cirkeln och Pekingese-Logen, og har også vært 
aktiv i disse raseklubbene.

1986 dømte Henrik på SYTS's 10-årsjubileum-
sutstilling. 121 hunder var påmeldt og festen/
utstillingen pågikk i 2 dager. Etter dette har 
Henrik tatt dommerutdanningene og har dømt 
Yorkshire Terrier offisiekt siden 1992. Henrik 
har dømt SYTS's rasespesial i 2000, 2004 og 
2010. Henrik har dømt Yorkshire Terrier totalt 
over 80 ganger ”championship shows” i 19 
land i Europa, Asia og Australia.☐

 DOMMERPRESENTASJON | Henrik Johansson 

Yorkshire Terrier i Norge
Som dommer, hva slags inntrykk sitter man 
med om rasen i Norge?

(teksten er ikke oversatt til norsk, for å ikke 
utelukke poeng som Henrik ønsker å formidle 
om rasen)

Rasen har gått framåt enormt i Sverige sedan 

1970, visserligen med någraperioder då ge-
nomsnittskvaliteten sjunkit ( t.ex i samband 
med införandet av kuperingsförbudet) men 
ändå. Just nu kanske inte rasen haren av sina 
höjdpunkter här i Sverige! Sverige har alltid 
var det ledandeav de nordiska länderna! »»
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 LYDIGHET MED BENTE | Barn og Hund

Foto: A
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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
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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 978 46 928.

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.☐

 DOMMERPRESENTASJON - Henrik Johansson | LYDIGHET MED BENTE 

Norge har inte varit ett land som man förknip-
par med yorkshireterrier av hög klass och med 
bredd. Ett par uppfödare i Norge och Finland 
har dock lyst men uppfödningen har varit 
numerärt liten och knappast haft betydelse 
internationellt förrän på senare år. Ryssland, 
Spanien och Italien har idag framstående up-
pfödare. Här i Sverige har kennel Debonaire 
fortlöpande under alla år och även nu interna-
tionell klass.

Uppfödare av yorkshireterrier skall regelbun-
det studera rasstandarden och den typdebatt 
som finns internationellt när det gäller rasen.
Yorkshireterriern är en liten elegant reslig och 
kvadratisk dvärgterrier (”air of importance”). 
Här finns inte plats för alldaglighet och 
grovhet. Det är lika fel med en rektangulär 
ram stående på sin långsida eller på sin kort-
sida, det senare ger ett mycket obalanserat
helhetsintryck om det dessutom kombineras 
med en alltför kort hals till den tilltagna ben-
höjden. Denna modell har ofta därtill mycket 

knappt vinklade extremiteter, vilket dessutom 
ger sämre rörelser.
Storleksproblem hade rasen här i Norden i 
samband med överflyttning till terriergruppen. 
Yorkshireterriern skulle vara ”större för att 
synas i gruppen”!

Huvudet är naturligtvis viktigt och skall vara 
nätt och passande till en elegant helhet. Inga 
avfallande nospartier, vida stora åsneöron, 
dåligt pigment eller ljusa framträdande ögon!!

Så har vi då färger och pälskvalitet. Här är 
variationen stor och okunskapen ännu större 
och har alltid varit! Tyvärr premieras regel-
bundet hundar med olika grad av fel färg och 
pälskvalitet. Utmärkt pälskvalitet och färg hör 
ihop ”like love and marriage….you can’t have
one without the other”. Färgade yorkshireter-
rier är idag legio åtminstone utanför Norden, 
vilket är ett sorgligt kapitel men det får vi tala 
om en annan gång! ☐

LYDIGHET MED BENTE
På grunn av ferie og flytting så har ikke Bente 
rukket å skrive noen artikkel til dette nummeret 
av Y-nytt. I neste nummer kommer komman-
doen ligg/dekk.

Et lite tips når man trener med små hunder er å 
bruke små tuber med smøreost som belønning.  
F.eks bacon- eller skinkeost. Dette metter ikke 
små mager slik at arbeidslysten er på topp.
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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
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MOBILMORRO
SOM OM DU IKKE HAR NOK AV YORKSHIRE TERRIER HJEMME, SÅ FINNES DET OGSÅ 
FORSKJELLIGE APP’ER TIL IPHONE OG ANDROID TELEFONER.

Hva med å prøve noen av disse?

Pris: 7,-
Hvordan app?
Fakta utdraget er tatt fra Wikipedia, og litt feil 
informasjon i forhold til at YT ikke er i Toygruppe 
(selskapsgruppe 9) men Terrier gruppa 3 i Norge
Mange morsomme videoer.

Pris: Gratis
Hvordan app?
Agility City – krever prestasjon for å være god 
i agility ;)

Pris: Gratis
Hvordan app?
Noe du har å holde på med som tidsfordriv. Pass 
deg for udyrene og prøv å få frem bildet av YT. 
Man blir lett ”avhengig”.

Pris: Gratis
Hvordan app?
Agria Djurguide. En app som er en liten første-
hjelp på mobilen om uhellet er ute. Er på svensk

Pris: Gratis
Hvordan app?
Kwik Quiz – test din kunnskap om YT. Er på 
engelsk. 



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 ANNET MEDLEM 
I KLUBBEN. EN MORSOM MÅTE Å BLI LITT BEDRE KJENT MED VÅRE MEDLEMMER PÅ.  VI 
PRESENTERER DENNE GANG AILIN THORSSON

1. Hva heter du og hvor bor du?
Jeg heter Ailin Thorsson og kommer fra Langevåg, ei 
lita bygd rett utenfor Ålesund

2. Hvor mange york(er) har du?
Jeg bare bare en york, men det blir garantert flere! Men 
så har jeg to border collier også da.

3. Hva heter de og hvor gamle er de?
Min york heter Beloved My Alissa og er nå 11 mnd 
gammel.

4. Hva fikk deg til å velge rasen Yorkshire Terrier?
Vi ønsket oss en liten hund og jeg har lenge sett på en 
liten york som bor et stykke unna oss. Leste alt jeg kom-
mer over om rasen og var ikke i tvil: Det måtte bli york!

5. Hva liker du med rasen?
Vanskelig å si hva jeg liker best. Liker vel igrunn hele 
sammensetningen, men personligheten scorer vel høyt 
da. 

6. Hva er det beste du liker å finne på med hunden(ene) dine?
En tur i skauen eller på fjellet der de kan gå uten bånd 
er alltid kjekt! Også liker vi å leke da.

7. Hvem sender du medlemspinnen videre til?
Sender medlemspinnen videre til Silvia Mehl.

MEDLEMSPINNEN | Ailin Thorsson // Medlemsfordeler

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



Bilder:1.En liten york valp er tilskuer 2. BISS Ny Norsk champion Jp Ch Royal Precoius Jp’s F4 Juliana, eier Sergio Amien BIM No Se ch Gudy-
ork Trump, eier Nina Grasmo 3. Barn & york 4. En del av premiene 5. Fra Kurvfesten 6. En hannhund venter på sin tur i utstillingsringen 

Foto: H
elene Søntvedt
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RASESPESIALEN 2012 | NYTK´s første offisielle rasespesial

RASESPESIALEN 2012
NYTK SIN FØRSTE OFFISIELLE RASESPESIAL ER OVER OG UTSTILLINGSKOMITÉEN ØNSKER 
Å TAKKE ALLE SOM STILTE OPP OG GJORDE DET MULIG Å GJENNOMFØRE DETTE AR-
RANGEMENTET. TIL OG MED VÆRGUDENE VAR MED OSS PÅ DENNE SPESIELLE DAGEN 
OG HOLDT REGNVÆRET UNNA.

Tekst: Anita Villen Lie (leder av utstillingskomiteen) 

Her er en liten oppsummering:
I ca. 6 mnd. har vi jobbet med å organisere 
utstillingen og det var mye vi måtte sette oss 
inn i siden dette var første gangen for de fleste 
av oss. 

Dommer og ringpersonal ble skaffet. Flybillett 
og hotell til dommer ble bestilt. Sted for utstill-
ingen ble bestemt og reservert. Pokaler, roset-
ter og gaver ble innkjøpt. Kurvfesten lørdag 
kveld måtte planlegges. Diverse søknader ble 
sendt. Heldigvis har NKK laget et oppsett for 
klubber som vi brukte, men spenningen var stor 
for komiteen når helgen nærmet seg - hadde vi 
husket på alt????

Fredagen ble telt, sekretariatet, kiosken og ut-
stillingsringen satt opp på felles dugnad av de 
som var kommet til campingplassen. I tillegg 
hadde vi kjempegod hjelp av Bente Standal 
Gunnerud som bor i Drammen under hele hel-
gen. Karianne Dyrberg hentet dommeren på 
flyplassen og ga henne en liten omvisning av 
Oslo før hun ble kjørt til hotellet i Drammen. At 
så mange kom på fredagen var veldig hyggelig 
og vi hadde en liten sammenkomst på kvelden.

Da utstillingen startet på lørdag ønsket Karianne 
Dyrberg alle velkommen og holdt styr på pre-
mieutdelingen. Helene Søntvedt var fotografen 
for dagen og passet på at alle som ble plassert 
ble tatt bilde av.  Det var også andre som bidro 
med fotografering under utstillingen og vi har 
fått mange flotte bilder tilsendt.

Vigdis Hillmann Håkonsen, Solveig Orre og 
Irene Aas Aaborg driftet kiosken og sekretari-
atet under hele arrangementet mens Veli Orre 
og Wiggo Håkonsen holdt orden på utstilling-
sområdet.

I pausen ble det arrangert barn/hund utstilling 
og Susanne Robertsson var dommer for dette. 
Så var det trekning av loddsalget. Takk til alle 
som kjøpte lodd og bidro med flotte gevinster.

Under utstilling hadde vi et rebusløp og vin-
nerne ble kåret på Kurvfesten. (Inger Storstad 
og Eva Robertsson vant)

Vinnerene ble BISS JP CH Royal Precoius Jp’s F4 
Juliana, eier Sergio Amien og BIM Nuch Such 
Gudyork Trump , eier Nina Grasmo.Da BISS og 
BIM ble kåret, var det bare det bare den "røde 
løperen" som manglet på glamour-fronten. Det 
ble skålt i Champagne og blomster samt gaver 
ble overrukket til dommer og ringpersonell. 
NYTK’s leder Ingrid Helene Østvold avsluttet 
med å takke alle for at rasespesialen ble et så 
vellykket arrangement.

Så var den offisielle delen over og vi fikk omor-
ganisert partyteltet til kurvfesten som startet kl. 
18:00 Alle hadde med seg en matrett og det 
var ca. 50 tobente som deltok.  Vi startet festen 
med en tostemt Yorksang som var laget spesielt 
for anledningen. Senere på kvelden hadde vi 
auksjon hvor Vigdis Hillmann Håkonsen og jeg 
var auksjonarius. Til slutt hadde vi en konkur-
ranse i rokkeringkasting (såkalt ”ringtrening”) 
og stemningen var løs og ledig utover kvelden.
Mer på neste side »» 

Foto: H
elene Søntvedt

Bilder  forts: 7. Kåring av beste hannhund. For flere bilder se: 
http://www.nytk.no/utstillingsresultater-nytks-rasespesial-02-06-12/
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RASESPESIALEN 2012 | NYTK´s første offisielle rasespesial 

Pokaler til Rasespesialen ble sponset av:
BISS: Kennel Bueno, Anne-Lise Thorsen
BIM: Kennel Bokellas, Helenè Fridh
BISS/BIR Junior: Kennel Beloved York, Ingrid 
Helene Østvold
BIM Junior: Kennel Sweet Chanel, Nina Grasmo
BISS/BIR Valp: Kennel Shanellos, Anne Marit 
Watterud
BIM Valp: Kennel Dream Buddies, Nils Bergseng
BISS/BIR Nedklipppet: Kennel Yorkind, Anita Vil-
len Lie
BIM Nedklippet: Kennel Singstar, Anneke 
Frydenberg

Andre premier og gevinster som ble sponset:
1. bhk og 1 btk ble sponset av Dommer Katalin 
Radvànsky
1 & 2 konk Unghund & Junior ble sponset av Ken-
nel Zue Doggy Booms, Susanne & Eva Roberts-
son

1 konk valp 4-6 mnd & 6-9 mnd begge kjønn ble 
sponset av Kennel Zue Doggy Booms, Susanne 
& Eva Robertsson
Barn&Hund ble sponset av Kennel Zue Doggy 
Booms, Susanne & Eva Robertsson
Gave til ringpersonaler og premie til rokkering-
spiller på kurvfesten ble sponset av Karianne 
Dyrberg 
Blomsterbukettene ble sponset av Kennel Bueno, 
Anne-Lise Thorsen. 
Royal Canin.
Og takk til alle som levert gevinster til loddsal-
get og auksjonen.

For fullstendige resultater og flere bilder se 
h t tp ://www.nytk .no/uts t i l l i ngsresu l ta ter -
nytks-rasespesial-02-06-12/. ☐

TREFFILSEN FRA TRØNDERLAG
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Solveig Orre har sendt inn bilde og 
hilser til alle kjente. 

Dette er 3 generasjoner. 
Fv. Shanello’s Living 

Sunshine Beauty, 
So Angelita Solami og So Felix

NYTT FRA AVLSRÅDET | Helsendersøkelse

NYTT FRA AVLSRÅDET
NYTK’S SPØRREUNDERSØKELSE OM YORKSHIRE TERRIERENS HELSE I NORGE HAR 
STARTET! I DISSE DAGER GÅR STARTSKUDDET FOR NYTKS SPØRREUNDERSØKELSE OM 
YORKSHIRE TERRIERENS HELSE I NORGE.

Av NYTKs avlsråd

Vi vil veldig gjerne ha svar fra ALLE som eier en 
Yorkshire Terrier – både medlemmer av NYTK og de 
som ikke er medlemmer.  Til alle dere som selv har 
svart, men som kjenner noen som eier en Yorkshire 
Terrer: Be de gå inn på nytk.no og fylle ut skjemaet 
og del gjerne linken på din FB-profil. 

Undersøkelsen er NYTK’s første spørreundersøkelse 
om Yorkshire Terrierens helse siden klubben ble 
stiftet i 2009 og rasen vår har vokst mye de siste 
årene. I 2004 registrerte NKK bare 40 valper født 
i Norge. I toppåret 2010 var dette tallet nesten fire-
doblet – for da ble det registrert 194 valper. Det vil 
si at det fødes stadig flere Yorkshire Terriere i Norge 
og det er derfor på tide å finne ut litt mer om rasens 
helsetilstand. Dette kan være med på å gi både opp-
drettere, klubben selv og andre mye nyttig informas-
jon som vi kan ha glede av i fremtidig avlsarbeid. 

Det absolutt ideelle ville vært om NYTK hadde be-
nyttet Norges Veterinærhøgskole (NVH) sin under-
søkelse, som er et tilbud til alle klubber i samarbeid 
med NKK. Det er mange andre raseklubber som 
gjør dette, og det er mulig å få noe støtte fra legater 
osv. En slik løsning ville imidlertid uansett koste 
ganske mye, på et tidspunkt hvor NYTK har hatt en 
sårbar økonomisk situasjon. Dette var derfor ikke et 
realistisk alternativ i denne omgang, men det er fullt 
mulig at dette kommer, for eksempel om noen år.

Her og nå har vi valgt å lage undersøkelsen selv, og 
det er heldigvis mye nyttig informasjon å finne om 
hvordan slike undersøkelser gjennomføres i andre 
raseklubber. Vi har valgt en helelektronisk løsning i 
første omgang og vil legge opp til å nå flest mulig 
via nettet, utdeling av flyers på stand/arrangement-
er osv, hvor alle oppfordres til å gå inn på nytk.no 
og fylle ut skjemaet. Avhengig av hvor mange svar 
vi får for hvert årskull, og hvor mange svar vi får 
fra medlemmer av NYTK kontra eiere som ikke er 
medlem av NYTK (for det er viktig å få svar fra disse 
også!) vil vi vurdere behovet for en henvendelse til 
grupper av eiere via posten.

Undersøkelsen vil stå åpen til vi har uttømt alle re-
alistiske muligheter til å få inn svar – så jo raskere 
svarene kommer, desto raskere vil vi kunne presen-
tere resultatene. Det vi i første omgang ser for oss 
er at vi da legger ut opplysninger om antall svar og 
viser hvor stor andel som har svart hva på hvilket 
spørsmål. Hvis det skal legges frem noen vurdering 
ut over dette er det viktig at alle forutsetningene for 
vurderingen kommer klart frem, slik at den enkelte 
leser selv kan gjøre seg opp sin egen formening om 
nytten ved denne. 

Vi i NYTK skal gjøre vårt beste for at undersøkelsen 
blir til glede og nytte for både rasen og våre medle-
mmer, og håper på en god oppslutning! ☐
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PELSENS UTVIKLING | Beskrivelse av pels- og fargeutvikling på yorkvalper
Foto: van schaack studio
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PELSSTELL
De fleste som eier en Yorkshire Terrier i Norge har den klippet kort i pelsen. Enten helt kort eller delvis kort. 
Det er kun nødvendig for Yorkshire Terriere i utstillingsringen å ha den lange fotside pelsen. For å oppnå 
dette må man bruke papillotter. Men "hverdagsklippen" kan man få gjort hos hundefrisør eller begi seg ut 
med saks og maskin og gjøre det selv. Det er ikke så vanskelig, og skulle man klippe litt ujevnt i begynnelsen 
så vokser det jo ut igjen ogda er det bare å prøve på nytt ;)
Her er en enkel veiledning for en enkel frisyre:

PELSSTELL | Hvordan holde hverdagspelsen i form

Bilder over: Bilde 1: Raggete tass før saks og kam tar over. Begynn gjerne med de enkle tingene først, ører, 
poter og hale. (for veiledning av ører se YT-nytt julenr 2011 eller på www.nytk.no) | Bilde 2-5:For å klippe 
halen og lage en "vifte" så samler du all pelsen fra haleroten og drar rett opp. Klipp så av der du kjenner 
tuppen på halebeinet. | Bilde 6: Halen etter klipp og en "vifte" form. | Bilde 7: Frampoter før klipp, klipp 
gjerne klørne først (kloklipp kommer om i neste nr) | Bilde 8-9: Klipp så rundt poten, også bak. |Bilde 10: 
Husk også å bruke en potesaks og klipp vekk pelsen under potene. |Bilde 11: Frampoter etter klipp. Gjør 
så det samme med bakbeina. | Bilde 12-13: Spander  gjerne på deg en maskin, de klipper jevnt og man kan ha på forskjellige blader i 
forhold til ønsket lengde på pelsen. Start ved nakken og barber hele lengder til halen. | Bilde 14: Ved beina (albuen/låret) barber loddrett 
mot tanfargen. Om du ønsker kan man også bruke maskin nedover beina. | Bilde 15: Etter klipp

1
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Bilder: Nedklippte hunder
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PELSSTELL | Hvordan holde hverdagspelsen i form

Bilder: Yorkshire Terrier eiere ar sendt inn bilder av hvordan de har klippet sin Yorkshire Terrier.
 

Bilder: Liten klipper til f.eks ører | Oster maskin, en dyr men bra maskin 
| Andis, et merke som har både dyre og billige maskiner. Også fin liten 
øreklipper finnes i dette merket. Anbefales til hverdagsstell | Pinbørste | 
Stålkam | Potesaks, fra Roselin | Saks, fra Roseline | Klotang

8

UTSTYR TIL HVERDAGSKLIPPEN
Hva slags utstyr trenger man for en hverdagsklipp?
Som så mye annet så finnes det et ufattelig utvalg av stellesaker og produkter til hunder. Men her er det man 
trenger til daglig pelsstell av Yorkshire Terrier.

Mille sender en 
hilsen fra Nordmøre
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NY I UTSTILLINGSRINGEN | Iinfo om utstilling

NY I UTSTILLINGSRINGEN
EN GANG ER DEN FØRSTE FOR ALLE. MAN ENTRER UTSTILLINGSRINGEN MED SPEN-
NING OG GLEDE OM HVORDAN DETTE SKAL GÅ, OM MAN GJØR DET RIKTIG OG TENK 
OM IKKE HUNDEN DIN VIL GÅ? DETTE ER NOE ALLE HAR VÆRT IGJENNOM OG TA DET 
MED RO, UTSTILLING SKAL VÆRE GØY FOR BÅDE DEG OG HUNDEN DIN.

Tekst: Ingrid Helene Østvold

Om du akkurat har kjøpt en valp og har lyst til å 
prøve å gå på utstilling, eller om du har en litt eldre 
hund, så er alle er velkommen. Om du bare kom-
mer for å kikke så er det hyggelig. Ikke alle hunder 
egner seg i utstillingsringen, og utstillingen er ikke 

bare et skjønnhetsshow for å finne den peneste hun-
den. Det er et viktig verktøy for de som driver med 
avl og oppdrett i forhold til å få en kritikk fra dom-
mere på eksteriøret for hunden som utstilles, for evt. 
videre avl.

«En utstillingskritikk forteller ikke om vår hund vil kunne gi 
gode avkom – den forteller hvordan hunden ser ut i forhold 
til rasebeskrivelsen. Vår hund er et resultat av den avl som 
har vært foretatt»

Det nærmer seg utstillingen
Tren hunden din hjemme på forhånd. Man trener på 
at hunden skal gå pent i bånd på venstre side, man 

trener på å stille opp hunden både på et bord og på 
gulvet/bakken. Tren på at noen ser på tennene og 

Bilde denne side: Sett deg alltid ned å still opp hunden din, man ser stor forskjell på bildet hvem som handler hundens beste egenskaper frem og 
hvem som er på utstillingen for å "skravle"Hvem tror du dommeren ville ha dømt frem ?
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kjenner på kroppen til hunden.

Et godt tips er når du får besøk hjemme så stiller du 
opp hunden både på bord og på gulvet/bakken, så 
får du de besøkende til å være «dommer» å kikke 
på tennene og kjenne på kroppen. Da får hunden 
trening av at forskjellige personer ser og kjenner på 
hunden.

Handling – den som viser frem hunden i utstilling-
sringen kalles handler.

På bildene ser man at man også bør øve på å stille 
opp hunden pent på bakken/gulvet. Hvem tror 
du dommeren hadde valgt til å gå videre av de 
oppstilte hundene? Illustrasjonsbildet viser at de 2 
midten ikke har noen interesse av å være på utstill-
ingen og presenterer heller ikke hunden sin fra sin 
beste side. 

Du har kun 1-3 min i ringen, så du må vise din hund 
på best mulig måte på kortest mulig tid. Det vil si 
bruk plassen du har til rådighet, altså gå i en stor 
ring slik at dommeren får sett på hunden din. Ikke 
løp og ikke gå for sakte. Det er ikke krise om hunden 
ikke vil gå om det er første gangen, dette er nytt, 
mye lukter, høye lyder osv. Du må bare trene mer og 
la hunden bli vant til dette. Noen dommere vil ha 
hunden opp på bordet først, andre vil at man skal 
gå i ringen først. Mange dommere snakker hverken 
norsk eller engelsk, så følg med på tegnspråket 
deres. Som oftest er ringsekretæren veldig flink å 
veilede underveis om hva man skal gjøre.

Når dommeren ikke ser på deg og din hund , så har 
dommere ”øyer i nakken”, sett deg alltid ned og still 
opp hunden din. Øv også på å legge utstillingslen-
ken rundt halsen så slipper du å knote med hvor du 
skal gjøre av den . (se illustrasjonsfoto under)

«En hunds personlige kvaliteter kan ikke måles i førstepre-
mier, certifikater eller BIR. Uansett hvilken premie hunden 
din får på utstilling, er den likevel den samme – nemlig din 
helt spesielle venn! »

Noen tips å huske på når man er i ringen, som man 
kan trene på hjemme
•	 Når hunden skal stå på bordet, så still hunden 

med ansiktet mot dommeren
•	 Når du går i ringen har man hunden på sin 

venstre side, utnytt plassen du har
•	 Når dommeren ber deg gå på en linje, altså 

frem og tilbake. Når man kommer tilbake mot 
dommeren så å ikke gå for nære dommeren. Still 
deg gjerne fra dommeren med en avstand på 
3-4 meter. Det er fordi dommeren ser hunden din 
bedre da. Dommeren dømmer ikke hunden din 
ved å se den ovenifra og ned..

•	 Om dere er flere i ringen samtidig, så still opp 
hunden din på gulvet imens du venter til det blir 
din tur.

Husk å gratuler vinneren(e), og applauder gjerne 
når BIR (Best i Rasen) og BIM (Best i motsatt kjønn) 
runden går. Det er alltid moro å lage stemning, og 
tenk om du selv står som vinner i ringen engang, da 
er det hyggelig å få støtte fra andre rundt deg.
Det skal være gøy for hund og eier, og det er sosialt 
å være på utstilling og ikke minst møte andre York-
shire Terrier eiere som har lidenskap for rasen. ☐

NY I UTSTILLINGSRINGEN | Iinfo om utstilling

Bilde denne side: Øv deg på å holde i lenka og stille opp hunden.
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CHAMPIONATER 2012

Best Model Tristano Foreldre: Ca Ch Squirrel’s Nitro By Beebrook 
x Int Hr Ch FLlwers of suprise D Pensierostupendo|Eier: Inger 
Storstad|Oppdretter: Latica Far-Smojver |Ble Norsk champion NKK 
Drammen 03.06.12 Normann Deschuymere | Ble Svensk champion 
Ransäter 29.07.12 Cristian Stavarache

N Dk Uch Bokellas Fantasy Fable 
Foreldre: S N uch Lils Hard to Ignore x INT FI S N Uch Bokellas Relic
Eier: Anita Villen Lie | Oppdretter: Helenè Fridh & Siv Ögren
Ble Svensk og Nordisk champion Sverige 09.10.06

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

Bokellas Thunderbolt
Foreldre: N UCH Bokellas Pure Pioneer x Bokellas Elfride Jelinek
Eier: Helenè Fridh | Oppdretter: Helenè Fridh
BIR Junior NYTK Rasespesial, Res.Cert

Penelope Pievu Feja 
Foreldre: Merlyn Of New Deal x Hercogiene Pievu Feja
Eier: Danguole Ånneland | Oppdretter: Raisa Juskiene
BIR & Cert

So Sweet Little Cindy
Foreldre: N UCH Royal Ming's Pavarotti x N UCH Shanello's Living 
Sunshine Beauty|Eier: Anne-Karin Rognerud
Oppdretter: Solveig Orre |  BIR, Cert, BIM Junior NYTK Rasespesial

JP CH 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 Rasespesial 02.06.12 Katalin Radvànsky

ÅRSMØTE 2012 |MESTVINNERLISTE TOP 10 2011
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Shanello`s Take On Me
Foreldre: F.NORDCH Debonaire´s Classy Connection.  M. Shanello`s 
Living Daylight | Eier: Agnieszka Espeland | Oppdretter: Ann Marit 
Watterud | Ble Norsk Champion 13.07.12 Revaz Khomasuridze

SeUCH NoUCH Anymasters Ellroy
Foreldre: SeUCH NoUCH Bokellas Pure Pioneer-Anymaster Dolly
Eier: Birgitta Wiklund | Oppdretter: Birgitta Didriksson
Ble norsk champion 18.08.12 NKK Bjerke Marku Kippinä.

Veslestuas Calm N Beautiful Angel
Foreldre: Shilayork's Water Lily/NUCH Henceforth's Survilence Sys-
tem | Eier: Toril Hokstad | Oppdretter: Inger Storstad
Ble Norsk Champion 24.06.12 Nicola Imbimbo | Ble Svensk Cham-
pion  05.08.12 Jul Hamlot

SeUCH NoUCH Bokellas Gabriele DÁnnunzio
Foreldre: SeUCH NoUCH Qoccle´s Love Love Love-Bokellas Pure Pas-
sion | Eier/oppdretter: HelenÈ Fridh & Siv Ögren
Ble norsk champion 18.08.12 NKK Bjerke Marku Kippinä.

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.

TREFFILSEN FRA BERGEN
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AVLSRÅDET | Avlsanbefalinger
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Fat Monkey Foto + Grafisk
T: 920 54 619 | E-post: post@fatmonkey.no 

www.fatmonkey.no
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POENGBEREGNING | 1.halvår 2012

POENGBEREGNING
POENGBERGNING 1. HAVLÅR 2012 (JANUAR-JUNI) 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 PÅ. POST@NYTK.NO

Tisper  Poeng

Henceforth's New Year Resolution ....................34
Swedetop's Hot Girl .......................................24
Bokellas Good Heaven ...................................21
Veslestuas Calm N Beautiful Angel  ..................19
Bokellas Code Complete  ................................18
Sharmnatan's Diva Sandy  ..............................18
Temida Dexter ...............................................17
Xoyork La Perla J'amie  ...................................16
So sweet litle Cindy  .......................................16
Royal Precious Jp's F4 Juliana ......................... 14
Myrplassens Opsy Daisy ................................ 10
Henceforth's Check Yes Or No* ..................... 10
Henceforth's Vodka Shot  ................................10
Luckylook Power Package  ..............................10
Penelope Pievu Feja *  ...................................10 
Shanello's Diamonds Are Forever ...................... 8
Last Minute Fortune Jorikas *  ............................6
So Angelita Solami ..........................................6
Bokellas See me Now  ......................................4

 

Hanner  ............................................. Poeng

GudYork Trump  .............................................51
Richy Rich of Joranza * +  ..............................47
Shanello's Take On Me  ..................................36
Bokellas Fantasy Fable  ...................................30
The Best Models Tristano  ................................19
Hunderwood Frenchy- Boy  ..............................18
Bokellas Pure Pioneer .....................................18
Bueno Country Dancer  ...................................17
Daddy Cool of Bregadoon  .............................15
Camparis Wrangler  ......................................12
Sharmnatan's Everlastin Love  ..........................11
He's the One of New Deal  .............................10
Shanello's Midnight Sun  ..................................8
Pearlstring Armani  ...........................................6
Bokellas Thunderbolt *  .....................................6

OPPDRETTER: Bokellas .............................113
Stjerne ved debutant * // Pluss ved unghund +

Poengene beregnes som vist i tabellen nedenfor.
De 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere gjelder. Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest 
gjennomsnittspoengsum av disse 5 tellende utstillinger. Det er kun plasseringer i rasen som teller.

Kun utstillinger godkjent av NKK teller. Resultatene tas fra NKK’s utstillingsweb hvor kun antall bedømte 
hunder oppgis og hvor kun resultater godkjent av NKK publiseres. OBS ! Dobbeltpåmeldte veteraner telles 
kun en gang.For utregning av årets Valp/Veteran benyttes tabell som over. Eiere av Valper og Veteraner 
er selv ansvarlig for å sende inn resultatene med angivelse av antall bedømte hunder innen utgangen av 
januar påfølgende år, til den som er ansvarlig for utregningen i vedkommende rasegruppe. 
OBS ! Dobbeltpåmeldte veteraner telles kun en gang

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40

BIR 10 11 12 13 14 15 16 17

BIM 8 9 10 11 12 13 14 15

2B hk/Thk 6 7 8 9 10 11 12 13

3B hk/Thk 4 5 6 7 8 9 10 11

4B hk/Thk 2 3 4 5 6 7 8 9
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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.  
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

Veslestua Inger Storstad +47 47 90 80 61 inger@veslestua.dk  http://www.veslestua.dk Eidsvoll

 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

Denne oversikten finner du også på www.nytk.no
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OVERSIKT
OM NYTK
Her finner du kontaktinformasjon og annen praktisk 
informasjon om Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

STYRET
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

 

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 post@nytk.no

 

RASEKONTO 0540.08.16532
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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 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 Cecilie M. Torp T: 902 09 045 e-post: cmertorp@online.no

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 & 
Liv Frost-Nordhagen

T: 930 08 138 e: unniolav@online.no
e: liv.frost.nordhagen@gmail.com

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

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

Østfold Cecilie M. Torp T: 902 09 045 e-post: cmertorp@online.no

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 & 
Liv Frost-Nordhagen

T: 930 08 138 e: unniolav@online.no
e: liv.frost.nordhagen@gmail.com

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



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