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Innkallelse til årsmøte og stemmeseddel. 

Se side 34-37 
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Forsidebilde: Mestvinnende Yorkshire Terrier No Se Dk Nord Ch Gudyork Impuls 

Denne side: Mestvinnende tispe 2013 Sharmnatan`s Revolutionary Style 

______________________________________________________________ 
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INFORMASJON                                                               

HER FINNER DU PRAKTISK INFORMASJON KNYTTET TIL YORKSHIRE TERRIER NYTT 

OG MEDLEMSKAP I NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB. 

Yorkshire Terrier Nytt utgis av Norsk  

Yorkshire Terrier klubb 3 ganger i året. 

Redaktører:                                                

Anita Villen Lie & Ingrid Helene Østvold 

Korrektur: Vigdis Hillmann Håkonsen 

 

E-post: post@nytk.no 

Vi ønsker bilder og innlegg til kommende YT-Nytt. 

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

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

mum A5-format) 

MEDLEMSAVGIFTER 2014 

Tilknytning Grunnkonti-

gent 

til NKK 

Kontingent i 

NYTK 

Total 

pris 

Klubbmedlems 160 250 410 

Husstands-

medlem 

Nei 50 50 

Klubbmedlem 

Fra Utland 

Nei 285 285 

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

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

Notiser: Fødselsdag, dødsfall, nye valper, 

store bragder, eksport og import innføres gra-

tis (Bilde må ha oppløsning på 300 dpi, der-

som bilde sendes inn)                                                                                                   

Faste spalter: Nye champions,  

ringdebutanter, BIS/BIG/BIR/BIM, leserinnlegg 

innføres gratis med bilder.  

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) 

Bakside kr 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  

annonseformater, og mer info om hvordan vi ønsker 

å motta annonser til bladet på våre websider 

www.nytk.no 

Manusfrister                              
Manusfrist for neste nummer er 1 juli.  

Neste utgave av YT-Nytt kommer i august 

Spørsmål og bidrag til bladet sendes til 

post@nytk.no 

Trykkeri: Allkopi Gardermoen 
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 LEDER 

 Ha en god vår &  sommer !!  
Ingrid Helene & Yorkedyra 

Fra Dogs4all 

Å være oppdretter består av mye venting. 
Man har anskaffet seg en hund og man 
håper den kan brukes til avl og utstilling. 
Så starter ventingen.  
Man venter på at farge, pelskvalitet og 
eksteriøret skal utvikle seg ferdig.  
Du stiller ut hunden din og dagen kommer 
for valg av partner til din hund. 
Du har sjekket stamtavle, helse og  
kanskje forhørt deg med andre om denne 
kombinasjonen. Løpetiden... den lar jo 

selvfølgelig kanskje vente på seg når du 
endelig er klar.  
Hunden din må også bli klar!!  
 
Det ventes på riktig dag i løpetiden for 
parring og når parringen har funnet sted 
så venter du på tegn for å se om tispa har 
blitt drektig. Tispen viser tegn til drektighet 
og nå venter du på at dagen skal komme 
til fødselen starter. Når valpene kommer til 
verden så venter du på at øynene skal 

åpnes, bittet utvikles og det du kan se av 
eksteriøret på en valp. Beholder du én for 
videre avl og utstilling, da starter du på 
nytt med å vente.  
Så det å drive aktivt med avl og utstilling 
består av mye venting og man må være 
tålmodig.  
Man har et ansvar når man driver med 
oppdrett og i vinter fikk jeg selv erfare på 
mitt eget oppdrett om hva som kunne ha 
skjedd med en kombinasjon jeg har hatt i 
tankene. 

 

NYTK har tidligere hatt søkelys på  

prdc-PRA, og jeg testet mine hunder og 

noen av dem viser seg være bærer av 

dette genet.  

Jeg syns det er viktig å vise åpenhet og 

ærlighet med tanke på nåtiden og  

fremtidig avlsarbeid for rasen.  

Vi samarbeider for rasen og vi vil den det 

beste.  

 

I dette nummeret tar vi for oss litt om avl 

og i et seriøst avlsarbeid er det viktig å 

undersøke partner, linjer og helse. I denne 

utgaven er det også mye annen generell 

informasjon som er viktig å få med seg. 

NYTK skal også ha oppdretterseminar i 

mars, noe jeg ser frem til og håper mange 

vil delta på for å lære mer. 
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Mestvinnerliste Topp 10 2013 
Poengberegning 2013 for Yorkshire Terrier. Poengene er utregnet ifra resultater fra NKK’s  

DogWeb. Ta kontakt med NYTK på post@nytk.no om du ser noe feil slik at dette kan rettes.  

NYTK gratulerer eier Nina Grasmo med No Se Dk 

Nord Gudyork Impuls som Mestvinnende  

Yorkshire Terrier i 2013. 

Han ble også Årets Debutant, Årets Unghund og 

Norsk Kennel Klubb mestvinnende  

Yorkshire Terrier 2013. Utmerkelse vil bli tildelt 

ved NYTK’s årsmøte våren 2014. 

HANNHUNDER                                Poeng 

Gudyork Impuls   56 

Sweet Chanel’s Secret Art        50 

Richy Rich of Joranza                50 

Passarela Bach                      45 

Elissard Av Jordwik  41 

Champion Taj Genijus  40 

Pearlstring Armani  34 

Henceforth’s Sailor Boy  33 

Xoyork’s Fernando   28 

Cessar Dexter   28 

NYTK gratulerer eier Nina Østli med  

Sharmnatan`s Revolutionary Style Mestvinnende  

Yorkshire Terrier tispe i 2013. 

Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte 

våren 2014. 

TISPER    Poeng 

Sharmnatans Revolutinary Style 51 

So Sweet Little Cindy  49 

Xoyorks La Perla J'aime  48 

Bokellas Code Complete  34 

Blue Amulet Emotion Energy 26 

Henceforth’s Check Yes or No 21 

Bokellas December Dream  21 

Paris Style King Soul  19 

Rigair Last Limited Edition  19 

Royal Ming’s Perfect Match 18 

NYTK gratulerer Oppdretter Helenè Fridh med  

oppdrettet Bokella som Årets Oppdretter York-

shire Terrier 2013. Totalt 79 poeng.  

Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte 

våren 2014. 
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1. Hva heter du og hvor bor du?  

Jeg heter Stine M. Gulbrandsen og bor på  

Gausdal (like ved Lillehammer) 

2. Hvor mange york(er) har du?   

Jeg har ei Yorkshire Terrier tispe. 

3. Hva heter hun og hvor gammel er hun?  
Cheyenne er en liten diva som blir tre år i april. 
 
4. Hva fikk deg til å velge rasen Yorkshire  
Terrier?  
Vi ønsket en liten hund som ikke røyter alt for 
mye pga. allergi i familien. Det var også viktig  
at den hadde godt gemytt og var en allsidig 
hund vi kunne ha med oss rundt på det meste. 
 
5. Hva liker du med rasen?  
Dens tillit til eieren og at den er så allsidig. En 
smart hund med egne meninger, men samtidig 
en arbeidsvilje. En stor hund i liten kropp, men 
samtidig en kosehund 
 
6. Hva er det beste du liker å finne på med 
hunden din?   
Jeg liker godt å gå i skogen 
og trene lydighet, har også prøvd oss litt på   

agility for å bygge selvtillit. 

 

7. Hvem sender du medlemspinnen videre 

til?  

Grace Elisabeth Fossem 

 

 

 

 

MEDLEMSPINNEN 

I MEDLEMSPINNEN VIL PRESENTERE ET  

MEDLEM SEG SELV, OG FORTELLE LITT OM SEG 

SELV OG YORKEN€ SIN(E), FOR SÅ Å  

SENDE "PINNEN" VIDERE TIL ET ANNET  

MEDLEM. DETTE ER EN MORSOM MÅTE Å BLI 

LITT BEDRE KJENT MED VÅRE  MEDLEMMER. 

VI PRESENTERER DENNE GANG  

STINE M. GULBRANDSEN 
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Leserinnlegg 
Tekst: Agnieszka Egeland 

23.—24. november 2013 ble oppdretterskolen i regi av NKK arrangert.  

Stedet var Oslo og Rica Helsfyr Hotel.  

Dette har vært et meget populært kurs som har gått for fulle hus rundt i 

Norges land.  

Det spesielle med dette kurset i Oslo var at det var det siste som ble  

arrangert i sitt slag i overskuelig fremtid iflg. NKK.  

Kurset bygger videre på del.1 genetikk og avl.  

At Yorkshire Terrier i tillegg var den største raserepresentanten blant flere 

titalls deltakere satte en ekstra spiss på kurset, som ble ledet av  

inspirerende, kunnskapsrike og meget artige forelesere. Foreleserne var 

Astrid Indrebø og Hilde Bremnes. Astrid Indrebø har skrevet boken Avl, 

Genetikk og Oppdrett som anbefales å kjøpe om man skal drive med  

oppdrett. 

Del 2 handlet i stor grad om fødsel og valping som ofte kan være enklere 

å relatere til som oppdrettere.  

Når i tillegg stoffet som blir presentert av engasjerte og utrolig  

humoristiske forelesere, gikk dessverre tiden på et kurs altfor fort. 

Pausene ble flittig brukt til prat oss Yorkshire Terrier oppdrettere i mellom.  

Var så utrolig hyggelig å se igjen så mange Yorkshire Terrier venner, 

samt bli kjent med noen nye også fra andre raser, men uten tvil en rase 

styrke at vi stilte så mange her!  

I ettertid har jeg personlig fått oppleve at et slikt kurs redder liv!  

 

Med kunnskapen lært på dette kurset opplevde jeg å klare å få liv i en 

valp som kom livløs til verden.  

Slike kurs burde kanskje være obligatorisk om man skal kunne kalle seg 

oppdretter? 
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Ønsker å takke alle kjente for et meget lærerikt kurs og herlig samvær! 

Klem Agnieszka ,  Million Memories 

Fra venstre: Agnieszka Espeland, Inger Storstad, Bente S. Gunnerud,  

Anneke Frydenberg, Nina Grasmo, Anita Villen Lie, Ingrid Helene Østvold og  

Anne-Lise Thorsen 

Foredragsholdere Hilde Bremnes og 

Astrid Indrebø 
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Burtralle 

Bjørn Rognerud håndlager  

burtraller fra kr 3900,-. 

Kontakt på tlf 991 53 530 

GENETIKK, AVL OG OPPDRETT 

Den er skrevet av veterinærene 

Astrid Indrebø, Hilde Bremnes,  

Frode Lingaas og Renate Grotle 

Nydal.  

 

Boken er uunnværlig for enhver 

som driver med oppdrett av hund 

og er fullspekket av informasjon om 

alle sider av hundeoppdrett.  

 

Den kan kjøpes på NKK’s            

utstillinger  eller på NKK’ sin      

nettbutikk: 

http://web2.nkk.no/nettbutikk/nkks-

nettbutikk/ 

Til info: 

NYTK opplever ved flere utstillinger at 

Yorkshire Terrier blir slått sammen 

med gruppe 9 i gruppefinaler.  

 

Dette er på utstillinger der Yorkshire 

Terrier er den eneste terrier rasen som 

deltar. 

 

NYTK har sendt ut ønske til  

arrangører at vi stiller i egen gruppe 3 

ved gruppefinaler. 

 

Så håper vi at arrangørene innfrir  

ønsket vårt. 
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DogWeb — et verktøy i avlsarbeid 

På nkk.no finner du «min side», på «min side» kan du oversikten over hvilke hunder 

som er registrert på deg som eier, påmeldinger til utstillinger og prøver, rekvisisjoner, 

Dogweb (som er register over alle hunder registrert i NKK), webkull mm. 

Man bør lære seg å bli kjent med Dogweb da det er et viktig verktøy i avlsarbeid. 

Min side 

Påmelding til utstilling 

Dogweb 

Om du går inn på Dogweb, så kan man søke på hunder i «søk i hundedatabasen». 

Her må du vite reg.nr eller hundens navn for å utføre søk. Hundens navn er det som 

står på stamtavlen. Kennelnavn + navn.  

F.eks Ekspouzd Sparkling Star , Ekspouzd er da kennelnavnet og Sparkling Star er 

hundens navn. 

Under «oppdateringer i databasen» finner du oversikt over importerte hunder,  

valpekull, utstillingsresultater, helsesvar som HD, Øyediagnose mm.  
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Søk på hundens  

navn her 

Informasjon om hunden 

du har søkt på kommer 

her. Foreldre, titler, 

rase, kjønn. 

Hundens stamtavle, 

avkom, søsken,  

utstillingsresultater, 

helse 

Innavlsprosent. Her 

kan du lage en fiktiv 

stamtavle for å finne 

innavlsprosenten  

mellom du 2 hunder. 

Her kan du legge 

inn hunder du  

ønsker å se fiktiv 

stamtavle på. 

Gå inn og bli kjent med «min side» og Dogweb. Har du ikke vært der før så er det 

utrolig mye nyttig å lære om rasen man driver med.  
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Registrering av valpekull og  

eierskifte på «min side» 

På «min side» på nkk.no kan man registrere valpekull elektronisk via webkull. Det vil bli utstedt et 
eget eierbevis som inneholder en PIN kode. Eierbeviset inneholder også et ferdig skjema for evt 
fremtidige eierskifter.  
Obligatorisk registrering av alle valpene i et kull senest ved 3 mnd. alder.  
Alle valpene registreres med oppdretter som eier. Første eierskifte er gratis når dette gjøres før 
valpene er 6 mnd. gamle. Oppdretter kan selv registrere inn sine valpekjøpere elektronisk. 
 
Her kommer en kort gjennomføring om registrering av webkull, mer utfyllende veiledning finner du 
på «min side» - webkull—brukerveiledning. 

Dersom du bruker en  
hannhund registrert på en 
annen eier, må du taste inn  
hannhunden’s  
registreringsnummer i feltet:  
Skriv inn hannhund regnr. 
Paringsdato 
Født 
Paringsmetode 
Antall født 
Antall død født 
Antall levende etter 1 uke 
Antall hannhunder til re-
gistrering 
Antall tisper til registrering 
Når dette er fylt ut trykk 
"Videre" 

Paringsbevis:  
Velg om du sender dette som 
vedlegg i denne registreringen 
(paringsbevis sendes som  
vedlegg) 
eller om du ønsker å få denne 
tilsendt for signering 
(paringsbevis sendes som 
post). 
 
Skriv inn navn på valpene. 
OBS!!! Navnet du skriver inn 
her, er endelig og det er dette 
navnet som vil komme på  
registreringsbeviset 
(stamtavle). 
Velg farge på valpene 
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 Deretter kommer du til punkt du kan legge ved vedlegg og betaling. Etter kortinformasjon er lagt 

inn vil du få en kvittering. 

OBS: Alle valpene må være id-merket før stamtavlen sendes ut!! 

Når veterinæren elektronisk har sendt ID merkingen til Norsk Kennel Klubb sitt veterinærsystem, 
vil saksbehandler automatisk få beskjed om dette. (Skjema skal IKKE sendes inn til NKK). 
Saksbehandler godkjenner så ID merkingen, og vil da skrive ut Registreringsbevis (stamtavle) og 
Eierbevis på valpene. Disse sendes til oppdretter. 
Alle valpene står nå registrert på oppdretter, og oppdretter må foreta et eierskifte på valpene fra 
seg til valpekjøper. Dette gjøres på Min Side. 
Gå til fanen Eierskifte –Nytt eierskifteide, under fanen som heter Eierskifte. 
 
Velg hund, her vil alle hunder registrert på deg komme opp som valg, velg så riktig hund for og 
eierskifte 
Trykk på "Legg til eier" 
Fyll ut punktene i bildet 
I Eierbeviset, som er sendt oppdretter sammen med Registreringsbeviset (stamtavle), vil du finne 
en Pinkode for denne hunden.  
Tast inn dette og Bekreft eierskiftet. 
Når eierskiftet er godkjent av NKK, vil NKK sende nytt Eierbevis til den nye eieren. 
Du som oppdretter vil få en epost på at eierskiftet er godkjent av NKK. 
 
Hunden vil, på det nye Eierbeviset, få en ny Pinkode. Registreringsbeviset (stamtavlen) må  
oppdretter gi/sende til ny eier. Det vil ikke bli skrevet ut nytt Registreringsbevis (stamtavle), kun 
nytt Eierbevis 
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Rasespesfikk avlsstrategi 

 

Norsk Yorkshire Terrier Klubb fikk godkjent RAS (Rasespesifikk Avlsstrategi) den 

09.01.2014. 

Versjon 1 er gyldig t.o.m 01.01.2019 

http://www.nytk.no/ras-rasespesifikk-avlsstrategi/  

 

VISSTE DU AT: 

 

 Ormekur til valper gis ved 1-3-5-7 uker og ny eier gir selv ved 12 uker. 

 En hannhund som har  tendens til å «ri» på bamser etc. blir ikke bedre av å få paret 

seg.  Da får han mer instinkt til å «ri» og pare seg. 

 Tisper som ikke har evnen til å føde normalt, produserer melk eller ikke har evnen 

til å ta vare på valpene sine skal tas ut av avl. 

 Man ser ofte at tidspunktet og intervaller ei tispe får løpetid tid på, er det samme 

som moren har  hatt. 

 Ikke la ei tispe spise alle etterbyrdene (morkaker) ved fødsel, da kan hun få løs 

mage og diaré. Men viktig at de får spise 1-2 da dette er bra for tispa. 

 Innavl kan føre til defekte gen og redusert immunforsvar på avkom. 

 Temperatur i rommet der valpene er skal være 21-22 grader. Om tispa trekker seg 

unna valpene og valpene ligger spredd, da er det for varmt. Tispa skal ligge ved 

valpene for å gi de varmen de trenger, og valpene skal ligge samlet. 

 Valper skal ikke ha melk som er fra meieri. I melken er det laktose som hunder ikke 

klarer å utskille. Om man må gi ekstra melk så skal man bruke melkeerstatning for 

hunder evt geitemelk. 

 Størrelsen på hvordan hunden blir som voksen er genetisk, og har ingen betydning 

om hvor mye fòr/proteiner den har spist som valp. Valpen trenger ikke få samme 

størrelse som foreldrene. Enkelte individer kan blir store samme som noen individer 

kan bli små. 

http://www.nytk.no/ras-rasespesifikk-avlsstrategi/
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 5 YORKER OM avl 

NYTK har spurt 5 yorker 

«Har du vært i avl?» 

Rio 1,5 år 

Nei jeg har ikke vært 

i avl. Jeg har bare en 

testikkel og skal  

opereres for å  

fjerne den andre som  

antakelig har i buken. 

Jeg elsker valper...og  

    kattunger 

Avi 3 år 

Jeg har ikke vært i avl 

men vil ha valper. De er 

så søte og artige men 

samtidig sover mye.  Milly 5 år 

Ja det har jeg og jeg fikk 

en kjekk kar som  

partner. Det er mye jobb 

å ha valper, men  

matmor er snill og  

hjelper meg 

Valpene må ha  

oppdragelse før de får 

nye hjem! 

Milo 4 år 

Nei, jeg har ikke vært  

i avl.  

Jeg liker valper veldig 

godt, og jeg har gode 

gener sier mamma’n 

min. 

 

Nemi 2 år 

Nei, jeg har ikke vært i 

avl. Jeg kan ikke få  

valper fordi jeg er for 

liten (1,6 kg) Jeg elsker 

valper. Jeg har blitt  

tante og det er det 

største som har skjedd i 

mitt liv.  
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Valpekull som er registrert i NKK DOG WEB  2013 

 Det er registrert 40 importer og 67 valpekull  

 Dette er en økning på 4 kull fra i fjor da det var 63 som var registrert. 

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

 Det er 214 valper hvorav 138 er registret med oppdretternavn og 

76 uten oppdretternavn 

Valper med oppdretternavn 

Andormaya, Fjellheim, May Elise   3 valper 

Arguss Kay, Nikolaisen, Olga     3 valper 

Beloved York, Østvold, Ingrid Helene    4 valper 

Beluna Blue, Broberg, Benedicte                      5 valper  

Bluebell Bjørntvedt, Tonje Alise         2 valper 

Bomballerina, Salvanes, Frida / Bendikssen,  O   6 valper               

Bueno, Thorsen Anne-Lise/ Nielsen Veronica   3 valper  

Dolce Mio Bergerud, Nina    2 valper 

Henceforth, Lidal, Henny   6 valper 

Kallatika Kristensen, Ingunn   7 valper 

Mighty Knight Benedek, Dora                                        12 valper 

Mikelitas Missourkina, Tatiana   8 valper 

Million Memories Espeland, Agnieszka & Vidar             5 valper 

Minimoyene , Balhald, Linda      3 valper 

Myrplassen , Brog, Nina B   7 valper 

Oxzar , Østli, Nina Kristin Slattum   4 valper 

Paradise Passion Kristjansdottir Elisabeth   5 valper 

Patulli Ervik, Stig Roger & Akis K.                                    3 valper 

Seraf De brise Brusevold Heidi M /Tor Egil   5 valper 

Shanello Watterud Anne Marit   11 valper 

Sing Star , Frydenberg, Anneke    3 valper 

Sweet Chanel , Grasmo, Nina Kristin                   11 valper 

Quantos Djupesland, Tone Lise    9 valper 

Yorkind,  Anita Villen Lie                    11 valper                    

Valper uten oppdretternavn 

Andersen, Alina Alexandra 4 valper 

Dudek, Joanna  4 valper 

Egeland, Merete  2 valper 

Gavrilova, Natalia  2 valper 

Hansen, Justinus R / Mary H 2 valper 

Hystad, Margaret  2 valper 

Iversen, Unn-Lisbeth  7 valper 

Majewicz, Grzegorz  2 valper 

Mathisen, Marita E  1 valp 

Nilsen, Runar  3 valper 

Schjølberg, Merete  4 valper 

Skjold, Wenche   3 valper 

Sereda, V/ A. /Nosovs, Igor            28 valper 

Søntvedt, Grete Helene 2 valper 

Tofighi, Yasmin  3 valper 

Torgersen Elisabeth  2 valper 

Tverå, Eirin   2 valper 

Wang Toini   3 valper 
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FØDSELSKASSE 

Når fødselen nærmer seg så er det lurt å ha alt klart for å ta imot de nye 

verdensborgerne. 

Om man lager seg en fødselskasse for å ha stående så har man alt lett 

tilgjengelig. 

Man må også lage en innhengning der moren får være i fred med  

valpene sine (da er kompostbinger fra biltema fine å bruke), I den har 

man valpekassen, dekk gjerne gulvet til med tisselaken, vann og fòr skal 

være tilgjengelig for tispa.  

Her en noen tips om hva du skal ha i fødselskassen: 

Vekt til å veie valpene ved  

fødsel. 
«Valpebok» - skriv opp kjønn,  

vekt ved fødsel og evt. andre  

notater  

Sløv saks til å klippe  

navlestrengen. (skarp saks kan 

føre til blødninger) 

Håndklær — mange!! 

Tisselaken—kjøp 

flere pakker 

Druersukker kan 

gis til tispen om 

det trengs. 
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     Ønsker du sitte i avlsrådet? 

NYTK starter nyåret 2014 uten et avlsråd. De som satt i avlsrådet gjorde 
en fantastisk jobb med RAS, og NYTK var den første raseklubben som fikk 
avlevert dette til NKK. 

Hvis du er interessert i å delta i avlsrådet så ta kontakt .Vi er alltid ute etter 
oppdrettere med engasjement , tid og interesse for å bidra med klubbar-
beid til utviklingen av rasen i årene som kommer. 

Avlsrådet lar mye av arbeidet skje fortløpende på mail, arbeidsside på 
Facebook og pr tlf. 

Hvis du er interesser i å delta  avlsrådet ta kontakt på post@nytk.no 

Hva om ingen viser interesse? 

Hvis ingen viser interesse for å sitte i avlsrådet til rasen Yorkshire Terrier 
så kan vi ha 1 avlsråd leder, og lage arbeidsgrupper for enkelte saker som 
evt. måtte komme som må drøftes og behandles. 

Om du må avgårde til veterinær under fødselen, ta med bur, 

varmeflaske /evt tomme flasker til å ha varmt vann på, tepper/håndklær. 

Varmeflasken/flaskene legger man i buret ved hjemreise så ikke valpene 

blir kalde. Ha gjerne et teppe over buret da, valper ikke skal ha trekk. 

Termometer til å måle  

temperatur på tispa noen dager 

før fødsel og etter fødsel. 
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Invitasjon til oppdretterseminar 

22. og 23. mars 2014 

NYTK inviterer alle oppdrettere og de som ønsker å lære mer om avl/oppdrett for rasen 

Yorkshire Terrier. 

En oppdretter er en som produserer ett eller flere valpekull på sine hunder. Det er viktig 

for en oppdretter å ha kunnskap om rasen man er oppdretter for. 

 

Scandic hotell Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen  

Overnatting på hotellet kan man bestille på tlf  23 15 59 00 

http://www.scandichotel.no/Hotels/Norge/Oslo/Oslo-Airport/#UsxXSkBIF3o 

 

Lørdag  22. mars kl 09.00 til 17.00 

Søndag 23. mars kl 09.30 til 12.00 

(Årsmøte søndag fra kl 13.00 til 15.00) 

 

Det vil blir gjennomgang av RAS, DogWeb som et verktøy i avlsarbeid, pels/farge &  

fødsel. 

Pris: 250,- medlem i NYTK 

Pris: 500,- ikke medlem i NYTK 

Det vil bli servert lunch begge dager. 

Ønsker du å delta eller det er noe du lurer på så ta kontakt på post@nytk.no 

Bindende påmelding og påmeldingsfrist 1 mars. 

Egenandelen betales til kontonr. 0540.08.16532 (Merk betalingen med navn og  

oppdretterseminar) 

 

                                                        Velkommen!! 
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Dogs4all 2013 
DOGS4ALL HADDE I 2013 5 ÅRS JUBILEUM,  ARRANGEMENTET FOREGÅR PÅ  

LILLESTRØM PÅ NORGES VAREMESSE I REGI AV NORSK KENNEL KLUBB. PÅ 2 DAGER 

VAR DET ALLE AKTIVITETER FOR HUNDEINTERESSERTE, UTSTILLING, AGILITY,  

LYDIGHET, OPPVISNINGER OG EN REKKE ANDRE AKTIVITETER. 

 

Tekst/foto: Ingrid  Helene Østvold 

For 5. år på rad så kunne du finne NYTK 

med stand på rasetorget. Det har vært et 

populært møtepunkt for de som ønsker å 

vise frem Yorkshire Terrieren sin, få hjelp 

til pelsstell eller for de som er interessert i 

rasen. 

I år hadde arrangørene flyttet rasetorget til 

en annen hall, noe som vi la merke til for 

det var ikke alle som fant oss. 

 

NYTK deltok på raseparaden begge dager 

og på søndagen fikk vi beskjed om å vente 

ved slutt. Det sto da mellom  NYTK og 

Norsk Husky Klubb. NHK ble kåret som 

beste presentasjon i raseparaden. Men det 

var utrolig gøy at NYTK ble lagt merke til. 

 

Bilde  til venstre: Ei synshemmet jente brukte lang tid ved 

standen og brukte alle sanser med å bli kjent med York  

valpen. Dette er til vanlig en ivrig valp, som slappet helt av i 

armene hennes. Glede for henne og valpen. 

Det var mange frivillige som hjalp til og 

NYTK hadde i år Camilla fra  

Style4dogs til å klippe hunder på  

standen. 

Bjørn Rognerud hadde også donert en 

burtralle til NYTK. Det satt vi utrolig pris 

på, og det var populært å kjøpe lodd på 

denne. 

Henriette Stabæk fikk æren av å trekke 

den heldige vinneren som ble  

Nina Grasmo. 

 

Det var mange flotte Yorkshire Terriere 

som ble utstilt lørdag 16. november. BIR 

& Norsk vinner 2013 Rus Ch Ekspouzd 

Sparkling Star og BIM & Norsk vinner 

2013 Cyprus Ch Lotus Mi Kochav  

Ha-Carmel  

 

Èn ting vi la godt merke til i år i forhold 

til tidligere år, var at flere som kom med 

Yorkshire Terrieren sin på stand hadde 

klipt både ører og poter selv. Noe de 

hadde lært fra tidligere og øvd seg på. 

Det var gøy å se!! 

 

Takk til alle som bidro til at dette ble 

så vellykket og vi ser frem til neste 

Dogs4all!! 
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Ønsker du å sponse pokal til nYtk’s rasespesial 2014  
 

NYTK skal ha årets Rasespesial på Drammen Camping 31.05.14. I den forbindelse ønsker 
NYTK sponsorer til pokaler for Norsk Yorkshire Terrier Klubb’s Rasespesial 2014.  

 
Det har vært stor interesse for å sponse pokal, som er kjempe bra, så vi åpner for å sponse 

flere pokaler!!! Medlemmer som vil sponse pokaler vil få dette inn i YT nytt og på NYTK’s 
hjemmeside og kennelnavnet/navnet ditt gravert inn på pokalen: «sponset av xx».  

Du vil motta faktura for betaling. Ta kontakt på post@nytk.no om du ønsker å sponse.  
BISS/BIM 400 kr  

BISS/BIR & BIM JUNIOR 350 kr  
BISS/BIR &BIM VALP 300 kr  

BISS/BIR & BIM Nedklippet 200 kr  
1 – 4 BHK 200 kr 
1 – 4 BTK 200 kr 

mailto:post@nytk.no
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Informasjon om kenneloversikten  

& valpesiden på nytk.no 

Kenneloversikten i år blir endret fra 01.07.2014. Derfor blir beløpet halvert (200 kr) 
og varer kun ½ år. Etter dette vil det være gratis å stå på Kenneloversikten (fra 
01.07.14) og kriteriene er da: 
 
- CK på eget oppdrett de siste 3 år, dvs. at fra 01.07.2014 er CK på eget oppdrett  
gjeldene 3 år tilbake i tid. (altså fra 01.07.2011) 
- Oppdretter er medlem av NYTK 
- Oppdretter har registrert kennelnavn hos NKK 
- Oppdretter følger NYTK’s avlsanbefalinger og NKK’s etiske grunnregler for avl og   
oppdrett og NYTK sin avlstiltak. 
- Det er ønskelig at oppdretter har deltatt på NKK’s oppdretterskole eller NYTK’s  
oppdretterseminar. Oppdretter skal holde seg oppdatert i forhold til NYTK’s  
avlsanbefalinger.  
- Du må ha adresse i Norge. 
- Du må selv melde fra om du ønsker å stå på denne listen. 
 
Disse endringene er et forslag som avlsrådet leverte NYTK sitt styre i jan.2013. Det ble 
godkjent og de to siste kriteriene ble lagt til av styret. 
 
Fordelen med å være på NYTK sin Kenneloversikt er at når NYTK blir kontaktet av  
kjøpere som er interessert i rasen, så henviser vi til Kenneloversikten slik at kjøper kan 
ta kontakt selv med oppdretteren. 
 
Kenneloversikten er ikke ment som en valpeformidling, men som en ren  
presentasjonsside for oppdrettere som er medlem i NYTK. 
NYTK har 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. 
 
 

På www.nytk.no er det en Valpeside for oppdrettere. 
Fra 01.07.2014 koster det 50 kr å annonsere valpekull og kriteriene er: 
 
- Du må som oppdretter være medlem av NYTK 
- Du må ha NKK-registrert kennel 
- Begge 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 
- Du må ha adresse i Norge 
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Her finner du oversikt over alle registrerte oppdrett i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

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

disse en mulighet til å presentere seg selv.                                                                                                                                                     

En forutsetning for å blir registrert som oppdretter på 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. )                                  

Ønsker du å stå på Kenneloversikten så finner du kriteriene på:                                                                            

http://www.nytk.no/innmelding-nytk´s-kenneloversikt/                                                                                                                            

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.                                                                                                                                                                                   

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

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

    KENNELOVERSIKT  

Kennelnavn Kontaktperson Telefon Hjemmeside 

Andormaya May Elise N. Fjellheim 412 68 268 Andormayakennel.no 

Ann Bels Yorkshire Bjørg Hansen 222 83 810 annbels.net 

Beloved York Ingrid Helene Østvold 932 87 262 belovedyork.com 

Beluna Blue Benedicte Broberg 480 39 831  

Bueno Anne-Lise Thorsen 412 64 009 123hjemmeside.no/bueno  

Delmont Jacqueline Nornes 466 63 041  

Frost Arven  Liv Frost-Nordhagen 915 69 234 livfrostnordhagen.com  

Mighty Knight Dora Benedek 415 73 33  

Million Memories Agnieszka & Vidar Espeland 452 90 495 millionmemories.biz/ 

Shanello Anne Marit Watterud 416 84 453 http://bo-peep-
shanello.com  

Singstar Anneke Frydenberg 917 26 697 123hjemmeside.no/
singstar  

Special Angel Toril Hokstad 477 57 914  

Sweet Chanel Nina Grasmo  414 11 099 sweetchanel.com 

Veslestua Inger Storstad  479 08 061 veslestua.dk  

Yorkind Anita Villen Lie 992 26 403 yorkindkennel.com 

http://www.123hjemmeside.no/bueno/
http://www.livfrostnordhagen.com/
http://www.millionmemories.biz/
http://http:/bo-peep-shanello.com/
http://http:/bo-peep-shanello.com/
http://www.123hjemmeside.no/singstar/
http://www.123hjemmeside.no/singstar/
http://www.sweetchanel.com/
http://www.veslestua.dk/
http://www.yorkindkennel.com/
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NYTK PRESENTERER NYE   

DEBUTANTER 2014 

Send inn resultater! 
Har hunden din oppnådd ny championat tittel i 2014 eller  er debutant 

(dvs første gang den er i utstillingsringen) send bilde og resultat til 

post@nytk.no 

Husk å gi beskjed om debutant, unghund, oppdretterklasse. 

Det er gratis å få hunden avbildet på championat/debutant siden. 

Beloved Yorks Victoria Secret 

Debutant Exporama 09.02.14 

Sweet Chanels Something Special 

Debutant Letohallen 28.12.13 

NYTK inviterer til pelsstellkurs lørdag 14. juni 2014. 

Sted: Tromsø , adresse vil bli oppgitt senere på nytk.no  

Tid: 14.04.13 kl. 11-1600                                                                                                                          

Pris per deltager  medlem i NYTK kr. 250,- , ikke medlem 400,- 

Kurset er for deg som trenger noen tips til hverdagsstell og utstillingspels. 

                                                                                                                          

Ta med det utstyret du har: klipper, saks, børste, kam osv                                                                   

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

Stellebord hvis du har.                                                                                                                                                                    

En nybadet York som du kan øve deg på.                                                                                       

Bur som hunden kan hvile seg i.                                                                                                                                                  

 

Kursholdere:  Anita Villen Lie & Ingrid Helene Østvold 

Påmelding til leder@nytk.no 
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NORD-Ch. Bokellas 

Fantasy Fable     

Eier: Anita Villen Lie                                               

Tlf: 992 26 403                                                            

alie@dcpost.no                                

No Se Ch Gudyork 
Trump 
Eier: Nina Grasmo 
Tlf: 414 11 099 
post@sweetchanel.com 
 

No Ch  

Henceforth’s  

Angel On A Leash                                    

Eier: Bjørg Hansen                                                                               

Tlf: 222 83 810 

No Ch Royal Ming`s 

Pavarotti  

Eier: Nina Grasmo                                

Tlf: 414 11 099                         

post@sweetchanel.com  

No Ch Starym Royal 

Treasure                                                            

Eier: Nina Grasmo                                                                       

Tlf:  414 11 099                                                                                     

post@sweetchanel.com                                                                     

C.I.B SE NO FI DK 
NORD UCH EE CH 
LV CH   
Stavregårdens  
Yorker Atomic Swing 
Eier: Marianne  
Davidsson 
Tlf: +46 709 49 23 
34 /+ 4618 38 45 00 
marianne.d@spray.se 

No Se Ch The Best 
Models Tristano 
Eier: Inger Storstad 
Tlf: 479 08 061 
inger@veslestua.dk 

  

HANNHUNDLISTEN                                     

Dette er annonser for 

hannhunder som står til 

disposisjon for paring. 

Selve avtalen om  

paring inngås mellom 

eier av  tispe og  

hannhund og NYTK har 

ikke ansvar her. Husk at 

avl skal skje i henhold til 

NYTKs avlsanbefalinger 

til  oppdrettere og NKKs 

etiske grunnregler for 

avl og oppdrett!                                                      

For registrering av 

hannhund les mer her:   

http://www.nytk.no/

informasjon-om-

annonsering-av-

hannhund 

 

Nytt fra 01.06.14 

Status for prdc-PRA 

skal kunne  

dokumenteres. Bærere 

skal kun pares med 

gentestet FRI tispe. 

Det gies frist til 01.06.14 

at hannhunder som er 

på nåværende NYTK’s 

hannhundliste skal 

dokumentere dette.                      

No Se Dk Ch Gudyork 

Impuls 

Eier: Nina Grasmo                                

Tlf: 414 11 099                         

post@sweetchanel.com  

Sweet Chanel’s Secret 

Art 

Eier: Bente Gunnerud 

Tlf: 978 46 928 

bentegunnrud 

@hotmail.com  

No Ch Richy Rich of 

Joranza 

Eier: Lillian Nergaard 

Tlf: 917 81 622  

l-nerga@vktv.no  

mailto:l-nerga@vktv.no
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ARN    

YORK 
OG 

På disse sidene er det de 

yngste medlemmene våre som 

har ordet.  

De yngste får hermed  sine 

egne sider i bladet, der de 

kan skrive inn innlegg,    

sende inn bilder av hunden 

sin og fortelle litt om sitt liv 

med Yorkshire Terrier. 

Anthon 8 år fra  

Sarpsborg har tegnet 

Bolt og hans søster 

Bocca! 

Hannhundene kan angripe en  

annen hannhund. Det skjer når  

tispene har løpetid. Det skjedde med 

Nano.  

Nano er en Yorkshire Terrier. Han 

må klippe neglene og klippe seg.  

Yorkshire Terrier kan få hår til  

bakken, men det er penest på jenter. 

Hunder trenger bånd, klær (om  

vinteren), mat og de må vaske seg. 

Når Yorkshire Terrieren vasker seg 

blir de tynne som streker. 

- Emma  9 år 
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Har du bilde av deg 

selv og hunden din 

eller vil  fortelle noe 

så send det til 

post@nytk.no.  

Alt vil  komme på 

trykk i  YT-nytt. 

«- Er hunden din glad i barn? 

- Ja, men den foretrekker kjøtt 

og kjeks. « 
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Karoline Antikt & Brukt 

 

NYTK’s sponsor til  

lotterier og  

gavepremier. 

www.karolineantikk.no 

 
Her finner du navn, tlf og e-post over distriktskontaktene i Norge. Om du ønsker å stå på 
mailingliste til din distriktskontakt for å få informasjon om treff, turer, kurs, temakvelder etc. 
så kan du melde deg på NYTK’s nyhetsbrev på nytk.no 

Oslo Ulf Christoffer Åhlund 450 00 555 

Akershus Anneke Frydenberg 917 26 697 

Østfold Cecilie M. Torp 902 09 045 

Vestfold Tone Hasle 901 47 508 

Hedmark Caroline Daae 902 91 802 

Oppland Stine Gulbrandsen 976 54 719 

Buskerud Bente Standal Gunnerud 978 46 928 

Vest-Agder Agnieszka Espeland 452 90 495 

Aust-Agder Ann-Christin Skaiaa 952 99 577 

Telemark Anne Marit Watterud 416 84 453 

Rogaland Janne Dyb Sande 915 60 392 

Hordaland Benedikte Koldingsnes 958 47 384 

Møre & Romsdal Silvia Mehl 984 49 609 

Sogn & Fjordane Kristine Wergeland 975 97 014 

Trøndelag Anne Grethe Rødøy Svee 918 79 513 

Nordland Lissi Rasmussen 464 30 408 

Troms Lisa C. Larsen 977 18 666 

Finmark Elisabeth Digre  414 47 151 
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KRYSS 

OG 

TVERS 

PÅ 

NORGE 

Send gjerne inn bilde og  

hilsen til post@nytk.no 

Hilsen fra treff på Vestnes!! 

 Max syntes snø  

er gøy!! 

Elisabeth har laget akvarell av  

hunden sin Timmy. 

Håp, yorken som ble funnet i en 

søppelkasse i Bergen.  

Hun har funnet seg til rette i sitt 

nye hjem. 
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Innkalling til årsmøte i Norsk Yorkshire Terrier klubb 
Sted: Scandic hotell Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen  

Søndag 23. mars kl 1300  

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2014 har 
møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller 
ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, 
ikke til å stemme på saker. Det er kun de sakene som står på dagsordenen under som 
kan behandles av årsmøtet. 
 
Dagsorden:  
Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps. 
Sak 2: Årsberetning for 2013, se vedlegg 1 
Sak 3: Årsregnskap for 2013/Budsjett 2014 med revisors beretning, se vedlegg 2 
Sak 4: NYTK melder seg ut av mestvinnerlisten til NKK og at det kun er 1 mestvinnerliste der hannhunder og 
tisper er på samme liste. Fra medlem Nina Grasmo, se vedlegg 3 
Sak 5:  Beholde championatkrav for Yorkshire Terrier i Norge med stor cert. Fra medlem Ingrid Helene  
Østvold, se vedlegg 4.  
Sak 6: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2013, Gro M. Johnsen’s Minnepokal,  
Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Unghund og Oppdretter 
Sak 7: Valg, se vedlegg 5 
Til styret: Nestleder for 2 år, styremedlem nr 1 for 2 år, styremedlem nr 2 for 2 år 1 vara nr 2  for 1 år.  
Til valgkomiteen: Leder for valgkomiteen for 2 år, medlem nr 1 for 2 år,  medlem nr 2 for 1 år, vara for 1 år.  
 
Vedlegg 1— NYTK’s Årsberetning for 2013 
-I 2013 har vi hatt 2 styremøter. Referater er offentligjort og ligger på nytk.no 
 
- Avlsrådet har hatt 3 møter hvor medlemmer av styret deltok på et av disse. Referater er offentligjort og ligger 
på nytk.no 
I 2013 ble Helseundersøkelsen avsluttet og kartlagt. Den har pågått fra høsten 2012 til sep. 2013. Denne var 
til stor nytte for avlsrådet da RAS (Rasespesifikk Avlsstrategi) ble utarbeidet og NYTK var den første  
raseklubben som leverte et ferdig RAS til Norsk Kennel Klubb. RAS ble godkjent av NKK 09.01.14 uten noen 
innsigelser fra NKK.  RAS ligger nytk.no 
Avlsrådet/styret har jobbet med kartlegging av PRA på Yorkshire terrier i Norge og er godt i gang med å få en 
oversikt over linjer som er rammet av dette. På nytk.no legger vi ut fortløpende den informasjonen vi får inn. 
 
-Utstillingskomiteen har hatt 3 møter hvor 2 var sammen med medlemmer av utstillingskomiteen til  
Norsk Shi Tzu Klubb. 
Vi har gjennomført en Rasespesial og en utstilling hvor alle raser var  invitert i samarbeidet med Norsk Shi Tzu 
Klubb. Denne utstillingen ga oss et  bra overskudd og disse pengene vil vi blant annet bruke til og arrangere et  
oppdretterseminar i mars 2013. Vi har ingen planer om å arrangere flere utstillinger utenom Rasespesialen i 
de nærmeste årene fremover. I år blir Rasespesialen arrangert i Drammen som vanlig men i 2015 har vi søkt 
om å holde den sammen med Europautstilling som er i Lillestrøm september. 
 
- NYTK sin hjemmeside oppdateres jevnlig og mange gode artikler om rasen ligger der. 
Oppfordrer også utstillere til å sende inn bilde og resultater. 
- NYTK hadde 325 medlemmer i des. 2013. Dette er en oppgang fra 2012. 
- 3 pelsstellkurs ble arrangert i 2013 ( Østlandet, Molde og Rogaland.) NYTK vil også holde pelsstellkurs i 
2014 for medlemmer av klubben. 
- 1 utstillingskurs ble holdt i februar. 2013 på Østlandet. 
- Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 2013 etc. 
- 3 utgaver av YT-NYTT er utgitt i 2013 
- NYTK hadde også i 2013 rasestand på Dogs4all. 
- På nytk.no kan du melde deg på månedlig Nyhetsbrev fra NYTK. 
 
Mestvinnende Yorkshire Terrier 2013, Årets Debutant og Årets Unghund ble No Se Dk Nord Ch Gudyork  
Impuls.  
Mestvinnende tispe 2013 Sharrmnatan`s Revolutionary Style 
Årets Oppdretter Helenè Fridh med Kennelen Bokella 
Utmerkelse vil bli tildelt på NYTK sitt årsmøte 
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 Resultatregnskap NYTK 2013     

    

Driftsinntekter          2013   Budsjett 2013    Budsjett 2014 

Inngående balanse 76 517,74 76 517,74 105 103,22 

NKK - medlemsavgift og påmelding utstilling 136 395,00 62 500,00 70 000,00 

Tilbakeføring mva fra NKK 1 994,00 1 500,00 1 500,00 

Loddsalg 3 750,00 3 000,00 2 000,00 

Annonser i YT Nytt 2 700,00 4 500,00 3 000,00 

Salg av YT Nytt 215,00 200,00 200,00 

Annonser hjemmesiden 0,00 350,00  

Annonsering valpekull 300,20 100,00 200,00 

Kenneloversikt 4 800,00 5 000,00 3 000,00 

Hannhundliste 150,00 200,00 150,00 

Dogs4All 1 260,00 3 000,00 500,00 

NYTK Utstilling / Rasespesialen 42 083,22 210 000,00 19 000,00 

Kurs 6 900,00 3 000,00 5 750,00 

Grasrotandelen 5 212,56 1 800,00 4 000,00 

Korreksjon feilbetaling 1 771,92   

Renteinntekter 131,28 100,00 100,00 

Driftsinntekter 284 180,92 371 767,74 214 503,22 

Driftskostnader     

Trykking YT Nytt -31 637,75 -32 000,00 -35 000,00 

Rekvisita -3 685,33 -1 000,00 -1 000,00 

Porto -10 811,14 -10 000,00 -13 000,00 

Diverse -1 820,19 -3 000,00 -3 000,00 

Avlsrådkurs NKK 0,00   

Hjemmeside -954,00 -1 000,00 -1 000,00 

Trykking av innkallelse  0,00 -1 000,00  

Reisekostnader -970,41 -1 000,00 -1 000,00 

Visittkort og infofolder 0,00 -1 500,00 -3 000,00 

Dogs4All -10 012,11 -5 000,00 -7 500,00 

Data -8 270,96 -8 000,00  

NYTK Utstilling -84 488,64 -170 000,00  

Rasespesialen -15 776,00  -24 000,00 

Kurs -8 069,17 -3 000,00 -23 000,00 

Helse York -2 248,00 -5 000,00 -1 000,00 

Omkostninger utenlandske betalere 0,00 -50,00 -50,00 

Bankgebyr og renter -334,00 -120,00 -400,00 

Driftskostnader -179 077,70 -241 670,00 -112 950,00 

Driftsresultat 105 103,22 130 097,74 101 553,22 
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Vedlegg 3  -  Nina Grasmo fremlegger sak om å fjerne Yorkshire Terrier fra NKK’s mestvinnerliste.  

Nina fremlegger også sak om at NYTK kun skal ha en mestvinnerliste samlet for hannhunder og 

tisper. 

Vedlegg 4  - Ingrid Helene Østvold fremlegger sak om å opprettholde Norsk Championat tittel for 
Yorkshire Terrier med at det kreves 3 certifikat hvorav 1 certifikat må oppnås på en NKK  
Internasjonal utstilling eller på NYTK’s Rasespesial.  
Utenlandske hunder som har championtittel, kan bli champion med 1 certifikat fra en av ovennevn-
te. Gyldig fra 01.01.2015.  
 
 
Vedlegg 5  - Valgkomitéens innstilling: 

Valgkomitéen er meget fornøyd med det arbeidet styret har gjort i perioden. Det er arbeidet med 
f.eks. rasespesial, stand på Dogs4all, dyrehelse, god informasjon til medlemmer for å nevne noe. 

 

Valgkomitéen har behandlet valgforslag og forslaget er enstemmig vedtatt i komitéen. Alle de 
spurte har takket ja til å stille til valg. 

Se stemmeseddel neste side. 

Ellen Kristina Møystad 

Collettsgt 60 E 

0456 Oslo 

Tlf: 948 63 007 

 

Til Årsmøtet i 

Norsk Yorkshireterrierklubb                                                                                                          

Oslo 14.02.14 

 

Jeg har revidert regnskapet for Norsk Yorkshireterrierklubb for 2013. Årsregnskapet er avgitt av 

foreningens styre. 

Jeg mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et riktig bilde av fore-

ningens  

økonomiske stilling pr 31.12.2013 

Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet og at styrets medlemmer gis ansvarsfrihet for  

regnskapsåret 2013. 

 

                                                                                            Ellen Kristina Møystad 

                     Revisor 
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Stemmeseddel—Valg i Norsk 

Yorkshire Terrier Klubb 
Slik forhåndsstemmer du, les nøye: 

Fyll ut stemmeseddelen med dine valg (kryss). Legg stemmeseddelen i en blank 

konvolutt og lim den igjen. 

Legg så den blanke konvolutten i en ny konvolutt, sett på porto og skriv på    

forsiden av den ytterste konvolutten.  
 

NYTK Stemmeseddel C/O Nils Bergseng, Rosengangen 6, 

1536 Moss 
 

I tillegg MÅ du skrive avsender (ditt navn og adresse) på baksiden av den ytterste      

konvolutten. Hvis denne fremgangsmåten ikke er fulgt kan stemmen bli ugyldig. 

Hvis du lurer på noe ring gjerne Nils Bergseng, leder i valgkomiteèn 97118877 

 

Valgkomitèens enstemmige innstilling til kandidater for perioden 2014-2015: 

  

Nesteder (2 år):  Anita Villen Lie (gjenvalg)                     

 

Styremedlemmer: 

Styremedlem nr 1 (2 år) Rannveig Løvstad (ny) 

Styremedlem nr 2 (2 år) Helene Søntvedt (gjenvalg)  

  

 

Vara: 

Vara nr 2 (1 år):          Veli Orre (ny) 

 

Valgkommiteèn: 

Leder (2 år)    Nils Bergseng (gjenvalg) 

Medlem nr 1 (2 år):     Anne Marit Watterud (gjenvalg) 

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

Vara (1 år):                  Nina Grasmo (ny) 

 

Revisor:                     Ellen Møystad 

Vararevisor:             Janne E. Lie 

 

NB: Stemmeseddelen må komme med posten eller  leveres til  valgkomiteèn  

senest 14 mars 2014. 

Klipp ut og send 
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OM NYTK 
Her finner du kontaktinformasjon og annen praktisk  

informasjon om Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

STYRET 

Styreleder: Ingrid Helene Østvold leder@nytk.no            

Nestleder: Anita Villen Lie nestleder@nytk.no                   

Kasserer: Karianne Dyrberg  

Sekretær: Helene Søntvedt  

Styremedlem: Stig- Roger Kechagias Ervik  

Varamedlem: Britt-Karen Aas 

Varamedlem: Rannveig Løvstad 

VALGKOMITEEN 

Leder: Nils Bergseng                                                    

Medlem: Anne Marit Watterud                                      

Medlem: Anne-Lise Thorsen                                          

Varameldem: Christin Thorsen 

HJEMMESIDE www.nytk.no 

E-POST post@nytk.no 

WEB ADMIN  

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

YT-NYTT 

For forslag, bidrag eller spørsmål post@nytk.no 

UTSTILLINGSRESULTATER 

Har du utstillingsresultater eller andre meritter kan du  

sende dem til oss på mail post@nytk.no 

Org.nr 997 461 614  

RASEKONTO 0540.08.16532 
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Returadresse                                                       

Norsk Yorkshire Terrier Klubb                              

C/o Ingrid H. Østvold                                     

Myrstubben 16                                                  

2170 FENSTAD 


