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Forsidebilde: BISS2013 CIB Se No Fi Dk CH NoV -09-10-11-12, NordicV-10-

12 SeW-11, DkW-11 Bokellas Code Complete, eier Helenè Fridh 

BIM Ch Lv Ee Balt Ua Rus Blr Artur The King of Zenitsa Oka, eier Natalja  

Kamisarova   Bilde denne side: Vicky, foto Atle Skoglie 
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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: Hroar  Henriksen 

E-post: post@nytk.no 

Forsidefoto: Ingrid Helene Østvold 

Vi ønsker bilder og innlegg til kommende YT-Nytt. 

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

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

mum A5-format) 

MEDLEMSAVGIFTER 2013 

Tilknytning Grunnkonti-

gent 

til NKK 

Kontingent i 

NYTK 

Total 

pris 

Klubbmedlems 160 250 410 

Husstands-

medlem 

Nei 50 50 

Klubbmedlem 

Fra Utland 

Nei 285 285 

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

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

Notiser: Fødselsdag, dødsfall, nye valper, 

store bragder, eksport og import innføres 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)

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 ute   

skjæretillegg (bleed). Du finner en oversikt over  

annonse formater, og mer info om hvordan vi ønsker 

å motta annonser til bladet på våre  websider 

www.nytk.no 

Manusfrister                              
Manusfrist for neste nummer er 10 november . 

Neste utgave av YT-Nytt kommer i Desember.  

Spørsmål og innsending av materiell til bladet 

post@nytk.no 

Trykkeri: Allkopi Gardermoen 
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Leke og langline er et må ha!! 

Sommeren er igjen på hell og jeg er en 

person som har begynt å glede meg til 

vinterhalvåret allerede. 

Våren og sommeren som har vært i år har 

jeg brukt tid på lydighetstrening. 

Etter at Biola vokste seg til og ble hos oss, 

har jeg kommet på at det er mange år  

siden jeg har hatt valp i hus. En ramp av 

en valp. Jeg har nemlig kjøpt hundene 

mine over ett års alder, med tanke på  

utstilling og avl.  

Så med denne frøkna i hus, var det bare 

èn ting å gjøre. Melde seg på første  

mulige kurs! Det kan jeg virkelig anbefale 

alle å delta på. Så mitt mål fra nå av er at 

hver valp som blir boende hos oss skal 

gjennom  grunnleggende lydighet. Det er 

gøy for hunden, det er gøy for eier og det 

er gøy for andre som er engasjert med   

hundene mine 

 

Man hører ofte at hunder blir borte, på 

grunn av at innkalling ikke er lært.   

Spesielt når båndtvangen opphever nå på 

høsten, så er innkalling viktig. Man skal 

akseptere at ikke alle er like glad i denne 

lille «hårballen» som kommer  

løpende og gjerne bjeffende ikke er like 

sjarmerende som vi syns. 

De kan faktisk være redd den, så selv om 

båndtvangen opphører, ha hunden i 

bånd!!!  

 

Første halvår har vært en aktiv og lærerik 

periode for NYTK. Jeg sikter da til de 2 

utstillingene som ble arrangert i regi av 

NYTK. Du kan lese mer om den NYTK 

arrangerte på Gaalaasbanen på side 20 

og Rasespesialen på side 26. 

Rasespesialen følte vi at vi hadde i boks 

etter fjorårets erfaring. Men det å ha med 

mange flere andre raser, det var nytt, litt 

skremmende og veldig lærerikt. Jeg skal 

hvert fall aldri klage på en utstilling, for 

man er faktisk ikke klar over alt arbeidet 

som ligger bak. Jeg er så stolt. Stolt av de 

frivillige som ble med og hjalp til på den 

utstillingen og stolt over tilbakemeldingene 

vi har fått fra arrangementet som har vært 

veldig positive og gode råd å ta med seg 

videre om man skal arrangere en slik  

utstilling igjen. 

Nå fremover er det planlegging av stand 

på årets Dogs4all, det er 5 års jubileum 

der i år. Kanskje vi sees?  

LEDER 

Høstlig hilsen fra  

Ingrid Helene  & Yorkedyra 
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 Presentasjon 

NYTK har ved årsmøtet 07.04.13 fått 2 nye 

personer inn i styret som vara. 

Britt Karen Aas, bor i Sarpsborg , men er 

opprinnelig fra Andøya. 

Har hatt oppdrett av Chihuahua i mange år. 
Fikk hilse på en  Yorkshire Terrier og falt  
helt for denne rasen. 
Har nå ei tispe, og gikk i våres på  
oppdretterkurs som var lærerik og  
anbefales til oppdrettere. 
 
 
 
Rannveig Løvstad, bor i Bærum. 
 
Jeg er  38 år og drevet med hund hele mitt 
liv. Hund har vært min jobb, hobby og livsstil 
i mange år. Har jobbet for Norges  
Blindeforbunds Førerhundskole, tatt  
instruktør utdannelse i Sverige på valp og 
unghund (SMYG Åsa Åhlbom)  
Har vært aktiv for å få frem dyreredning i 
Norge via SPCA Norge Avd. Buskerud som 
fosterhjemsansvarlig og fosterhjem. En 
spennende og krevende tid hvor jeg lærte 
hva dyrevelferd er, helt inn på hjerterota!  
Nå har jeg en Yorkshire Terrier og han er 
morsom og en lærerik liten venn, som liker 
alt fra action til rolige kosedager!  
Jeg ser på meg selv som et positivt  

hundemenneske som liker å spre  

informasjon og kunnskap til de som måtte 

ønske det innen hund.  

Beklager da  

overskrifter har endret 

farge til grått enn rødt. 

NYTK skal forsøke å  

rette opp feilen til neste 

nummer. 
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 Leserinnlegg 

Fra kortklipt til utstillingsprins? 
Tekst: Ida Henriette Stabæk 

Mitt eventyr begynte da jeg møtte 
Champis for første gang. Jeg skulle 
bare ”se” på en valp, men som de  
fleste sikkert vet så er det vanskelig å 
bare se. Champis ble med hjem. Siden 
oppdretteren snakket varmt om  
utstilling, bestemte jeg meg for å  
prøve. Vi øvde masse på å stille opp 
og begynte etter hvert å stille ut. Vi fikk 
gode tilbakemeldinger, men møtet 
med utstillingsmiljøet ble et lite sjokk, 
så vi ga oss etter et par utstillinger. 

 

Etter å ha snauklipt Champis levde 
han livets glade dager sammen med 
de andre hundene i flokken. Så fikk vi 
en forespørsel fra oppdretteren om vi 
ikke hadde lyst til å stille ut i nedklippet 
klasse på den første Rasespesialen for 
Yorkshire terriere.  

Etter en liten tenkepause, bestemte 

jeg meg for å prøve.  

Jeg må innrømme at jeg var litt 
spent på hvordan det ville være  
siden vi hadde hatt blandede  
opplevelser tidligere, men det gikk 
over all forventning. Vi fikk strålende 
tilbakemeldinger og selv om vi ikke 
vant klassen vår, var jeg strålende 
fornøyd med arrangementet.  

Opplevelsen jeg hadde på  
Rasespesialen, gjorde at jeg  
bestemte meg for å prøve å stille ut 
Champis igjen. Jeg tenkte at i verste 
fall så kan jeg bare klippe ham 
igjen. Nå startet en spennende  
periode, hvor jeg satt ”og så på at 
pelsen grodde”.  
Sakte men sikkert begynte pelsen å 
få litt lengde og vi kunne begynne 
med papiljotter. Jeg snakket med 
oppdretteren og fikk mange gode 
tips og råd. Det var mye å lære og 
det var tider hvor jeg tenkte at dette 
gidder jeg ikke mer.  
Spesielt når Champis begynte å  
bytte personlighet. Han syns nemlig 
ikke det er noe stas med papiljotter. 
Heldigvis ble han bedre og han  
vente seg til å ha hele pelsen  
pakket inn i papir, selv om det  
fortsatt ikke er en favoritt.  

 
Etter et år var vi klare for vår første 
utstilling som voksen hund.  
Ikke bare skulle vi stille ut for første 
gang på lenge, men vi skulle også 
stille ut ute.  
Dette hadde vi aldri gjort før så  
dette gjorde ikke meg mindre  
nervøs. Min mor og jeg pakket bilen 
og reiste av sted til Gålåsbanen 
utenfor Hamar.  

Champis nyklippet 



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2013  side 9 

 

 

Vi kom frem tidligere enn jeg hadde  

regnet med, så det ble noen timer  

ekstra å vente, noe som ikke gjorde 

sommerfuglene mindre.  

Det var mange tanker som svevde 

rundt i hodet mens vi ventet.  

 

Ville dommeren like Champis? Ville han 

gå pent i  

ringen? Hadde han lang nok pels?  

Vi bestemte oss for å ta det hele som 

trening. Han hadde jo ikke full pels, så 

sjansene var små for at han kom til å 

vinne. Målet var å få en hyggelig  

tilbakemelding. Etter å ha vært i ringen 

var vi veldig fornøyde. Det ble strålende 

tilbakemeldinger. Vi vant ikke, men vi 

fikk ck bedømming. Jeg må innrømme 

at jeg ikke viste hva det betydde, men 

etter å ha snakket med oppdretteren 

skjønte jeg at det var bra. Dermed fikk 

jeg blod på tann og vi stilte på  

Rasespesialen. Vi fikk gode   

tilbakemeldinger og ikke nok med det, vi 

fikk motivasjonspris. Dette satte jeg som 

ny i utstillingsringen stor pris på og jeg 

håper klubben fortsetter med det.  

 

For det er en ny verden man går inn i 

når man skal stille ut. Det er mye jobb, 

men det er også mye morsomt.  

Læringskurven min har vært bratt og det 

har ikke alltid vært like gøy, men jeg har 

fått et tettere bånd til hunden min.  

Han har også blitt mye flinkere når vi 

er ute å går, for nå er han vant til å 

være med på ting. Så alt i alt har det 

vært en hyggelig opplevelse å gå fra 

kortklipt til utstillingspels.  

Det er mye å sette seg inn i så jeg vil 

anbefale å snakke med oppdretter 

hvis han/hun holder på med  

utstilling, eller noen andre som kan 

utstilling. Jeg brukte også tipsene 

som ligger ute på nettsidene når jeg 

stod fast.  

Vi har nå stilt ut flere ganger og er 

på god vei til vårt neste mål som er 

norsk champion.   

Hvem vet, kanskje vi klarer det, men 

det viktigste for meg er at vi får gode 

tilbakemeldinger og hyggelige 

opplevelser.  

Så da vet alle dere som har  

kortklipte yorker at det bare er å 

gro pels. Det er faktisk ikke så 

vanskelig.  

Har som mål å bli Norsk Champion 
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Til minne om. 

I april gikk Bengt Pettersson bort. Han var gift med Bernice Undèn og 

medeier i Kennel Debonaire. Hvil i fred. 

 

«Min side» på www.nkk.no og påmelding til utstilling. 

NYTK har fått tilbakemeldinger om nybegynnere som skal i utstillingsringen. 

Påmelding til utstillinger gjør man via «min side» på www.nkk.no. 

Ved registrering må man ha medlemsnummer og PIN.  

Har man glemt dette, sender man en SMS til 2010.  

I SMS-meldingen skriver du “NKK PIN» 

Om du mottar flere svar med forskjellig PIN-kode og medlemsnummer er 

dette fordi ditt telefon nr. er tilknyttet flere medlemskap. 

Ta kontakt med NYTK slik at kun ett mobilnummer er knyttet opp mot  

medlemskapet. 

HUSK å melde ifra om ny adresse ved flytting! 

På «min side» finner man påmelding til utstilling, Dogweb (info med  

stamtavler, resultater fra utstilling & prøver, statistikker, registrering av  

valpekull og mye mer. Et nyttig verktøy for deg som skal avle. 
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I MEDLEMSPINNEN VIL ET MEDLEM  

PRESENTERE SEG SELV, OG FORTELLE LITT OM 

SEG SELV OG YORKEN€ SIN(E), FOR SÅ Å SEN-

DE "PINNEN" VIDERE TIL ET ANNET MEDLEM I 

KLUBBEN. EN MORSOM MÅTE Å BLI LITT BEDRE 

KJENT MED VÅRE  

MEDLEMMER PÅ.. 

VI PRESENTERER DENNE GANG  

TAMMY NYBORG 

 1. Hva heter du og hvor bor du?  

Jeg heter Tammy Nyborg og bor på Gjøvik  

2. Hvor mange york(er) har du?   

Jeg har 1 york 

3. Hva heter de og hvor gamle er de?  

Hun heter Kelly og er 2 år. 

4. Hva fikk deg til å velge rasen Yorkshire  
Terrier?  
Ble kjent med rasen gjennom et vennepar. Når vi 
begynte å vurdere hund var det ikke så vanskelig å 
velge. I tillegg var vi veldig usikre på om vår sønn 
ville tåle hund siden han tidligere hadde reagert på 
noen hunder. Da var det greit å velge en rase 
som var allergivennlig 

5. Hva liker du med rasen?  
Veldig glad og sosial. Det er jo et stort pluss at den 
ikke røyter og er allergivennlig. Og i tillegg er de jo 
verdens søteste rase!! 
 
6. Hva er det beste du liker å finne på med 
hunden(ene) dine?   
Kelly elsker når vi legger oss ned på gulvet, enten 
for å kose eller for å leke. En lek som er spesielt 
gøy er når flere leker med en liten ball og Kelly er i 
midten og skal prøve å fange ballen. I tillegg er 
hun veldig flink til å trene på ferdigheter (og da blir 
det  jo også godbiter. ..)  
Det er alltid veldig hyggelig å gå tur sammen. Og 
sist men ikke minst mye kos! 
Kelly er en utrolig kosete hund, noe vi alle i fami-

lien nyter godt av. 

 

7. Hvem sender du medlemspinnen videre til? 

Bente Sandberg Olsen 

 

 

 

MEDLEMSPINNEN 

Kelly sammen med Ida  

 

Visste du at: 
Hermetisk asparges kan gis til 

hunder som har spist et frem-

medlegeme.  

Aspargesen kapsler seg rundt 

fremmedlegemet og fører det 

lett ut igjen!! 
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Poengberegning 1. halvår 
POENGBERGNING 1. HALVÅR(JANUAR-JUNI) i 2013 FOR YORKSHIRE TERRIER. 

POENGENE ER UTREGNET IFRA RESULTATER SOM ER PÅ NKK’S DOGWEB. TA 

KONTAKT MED NYTK OM DU SER NOE FEIL SLIK AT DETTE KAN RETTES TIL 

post@nytk.no 

 

Hannhund                                      Poeng 

 

Gudyork Impuls 54 

Richy Rich Of Joranza 46 

Passarela Bach 41 

Pearlstring Armani 34 

Champion Tai Genijus 30 

Cessar Dexter 28 

Beauty Shantal Oberon 21 

Elissard Bard Av Jordwik 21 

Xoyorks Fernando 20 

Beloved Yorks Champagne Bollinger 20 

Henceforth's Sailor Boy 18 

Artur The King Ot Zenitsa Oka 13 

Dzheus Mr.Hollywood 11 

Sharmnatan's Rocky Balboa 9 

Avinata Vesely Veter 9 

Alpiiskiy Tsvetok Trump Ace 8 

Bokellas Thunderbolt 7 

Daddy Cool Of Bregadoon 7 

Hunderwood Frenchy-Boy 7 

Bobi Palio 7 

Stavregårdens Yorker Atomic Swing 6 

Faiter Volter Lait 5 

Yorkind's Schera Trønderbart 5 

Sweet Chanel's Secret Art 3 

Tisper                                             Poeng 

 

Sharmnatan's Revolutionary Style 50 

Xoyorks La Perla J'aime 42 

So Sweet Little Cindy 26 

Bokellas Code Complete 25 

Paris Style King Soul 19 

Blue Amulet Emotion Energy 15 

Bromas Aparte Escada 10 

Tosca Av Frost Arven 10 

Royal Ming's Perfect Match 10 

Temida Dexter 10 

Henceforth's New Year's Resolution 9 

Snezhnaya Laplandia Yagodka 9 

Bueno Angel Face 9 

Angel Emma Of Andormaya 8 

Rigair Last Limited Edition 8 

Yorkind's Mazurka Med Olga 8 

Ekspouzd Tvinkling Light 7 

Bokellas December Dream 7 

Steel Line Kassiopeya Sariola 5 

  
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.   
Eiere av Veteraner, Debutant, Unghund og Oppdretter er selv ansvarlig for å sende inn 
resultatene med angivelse av antall bedømte hunder innen 10.  januar påfølgende år. 
Post@nytk.no 
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Tekst: Ingrid Helene Østvold 

Det er nok mange som har fått seg en valp i hus i sommer, og dette tipset 

gjelder for øvrig også til eldre Yorkshire Terriere. 

Jeg opplever flere ganger hunder som kommer hjem til meg for stell, og det er 

mange fantastiske hunder. Men ser at mange har vanskeligheter med å få til 

pelsstellet . 

I dag er det mange som velger å prøve å klippe hunden selv, og det er veldig 

bra. Enkleste da er om man vil ha en veldig kort frisyre er å bruke  

klippemaskin.  Har man god tid, er det bare å ta saksen fatt og klippe i vei og 

prøve å få det jevnt. 

Nå har det begynt å komme mange hundefrisører man kan benytte seg av. 

Det som mange ofte ikke ser eller kjenner er at flokene legger seg helt inntil 

huden. De grer det «overfladiske» i god tro om at hunden er  

ferdig stelt. Men løfter man på pelsen så er det ofte det ligger floker helt inntil 

huden, gjerne rundt hals, på brystet og på beina. 

Det kan bli smertefullt for hunden om disse flokene er så tett inntil huden at 

det hemmer bevegelse eller å skulle gre det ut. 

Beste tipset å komme med er at utstyret man bruker er bra. Anbefaler så  

enkelt som en pinbørste og stålkam og en flokespray (her finnes det mange 

forskjellige på markedet). 

Gjør pelsstell til en daglig rutine, blir så mye lettere for hund og eier.  

Mange grer det «overfladiske» Under pelsen gjemmer det seg  

floker 

Se «under» pelsen også. 
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Pinbørste                           Stålkam                              Flokespray 

Når du skal hente valpen din så skal 

det medfølge en helseattest som ikke 

skal være eldre enn 14 dager gammel. 

 

Ved 7-8 ukers alder er det vanlig at 

oppdretter tar med valpekullet til  

veterinær for id-merking (det må gjøres 

for å få stamtavlen), få en helsesjekk 

og noen velger å vaksinere.  

Hannvalpen sjekkes om testiklene er i 

pungen. 

Frem til 8 uker så har oppdretter gitt 

ormekur annenhver uke fra 2 ukers 

alder frem til 8 uker. 

Valpen skal på nytt ha ormekur ved 12 

ukers kontroll. 

Ved 12 ukers kontrollen skal valpen 

vaksineres, ha ormekur og helsesjekk. 

 

Hva skjer på en 8 og 12 ukers kontroll? 

Valpen sjekkes av veterinær 

Hva vaksineres de mot? 

 

De vaksineres mot de mest vanlige og 

smittsomme sykdommer hos hund: 

valpesyke, parvovirus,  

kennelhoste og smittsom  

leverbetennelse. 

Deretter skal de vaksineres årlig.  



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2013  side 16 

 

CHAMPIONATER 2013 

NYTK PRESENTERER NYE   
Send inn resultatene og bilde til post@nytk.no 

Lt Lv Ch  Balt JCh Dzheus  

Mr. Hollywood  

Ble Norsk Champion NKK Bergen  06.04.13 

Bueno Angel Face 

Ble Norsk Champion NKK Ålesund 04.05.13 

Ch Lv Ee Balt Ua Rus Blr Artur The 

King of Zenitsa Oka 

Ble Norsk Champion NYTK Rasespesial 

02.06.13 

Jun Ch Lv Lt Ee Ua Blr Blue Amulet 

Emotion Energy  

Ble Norsk Champion NYTK Rasespesial 

02.06.13 

Henceforth’s New Year  

Resolution 

Ble Norsk Champion NKK Bø 23.02.13  

Elissard Bard Av Jordwik 

Ble Norsk Champion NKK Ålesund 04.05.13 

CIB  Rus Se Fi No Nord Rkf Beatuy  

Shantal Oberon 

Ble Norsk Champion NKK Tromsø 16.06.13 

Paris Style King Soul 
Ble Norsk Champion NKK Drammen 

01.06.13 

No Ch Richy Rich of Joranza 
Ble Svensk Champion 03.08.13 
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Gibraltar Ch Passarela Bach 
Ble Norsk Champion NKK Bø 23.02.13  

Amore Me Evita Of Andormaya  

BIM 

Snezhnaja Laplandija Jagodka  

Chernichka  CHJRus Rus RKF Fi  

Se No Nord Ch 

Ble Norsk Champion NKK Tromsø 

16.06.13 

DEBUTANTER 2013 

Luke 
2 jkk 

Veslestuas High Five 
BIR & Cert 

Royal Mings Perfect Match 

BIR 

Send inn resultater! 
Har hunden din oppnådd ny championat tittel i 

2013 eller er debutant (dvs første gang den er i ut-

stillingsringen) 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. 
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 Kjøp og salg av valp. 
Tekst: Nina Grasmo 
 
Kjøp og salg av Yorkshire terrier 
har økt betraktelig den siste tiden. 
Det er derfor viktig å undersøke 
mest mulig om oppdretteren og om 
hundene som er brukt i avl.  
Dette med tanke på at mange  
hunder blir ført inn til landet på 
ulovlig vis. Man kjenner ikke til 
bakgrunnen på hunden man bruker 
i avl.  
 
Prisen er ikke høyere selv om  
foreldrene til valpene har vært på 
utstilling. Men de som går på  
utstilling med hunden sin har  
rasearbeid i hodet for å fremme det 
beste for Yorkshire Terrier. Med 
tanke på hvem man skal bruke 
som partner og for å få en  
tilbakemelding fra en dommer om 
hunden bør gå i avl.  
Selv om ikke dere har tenkt å bruke 
hunden til avl eller utstilling, er det 
viktig å vite hva som ligger bakover 
i hundens linjer. 
 
Hva bør en valpekjøper se etter? 
 
- Om kennelen følger NKK og 
NYTK sine anbefalte retningslinjer 
for avl 
- Stamtavle 
- Kjøpekontrakt 
- Helseattest (ikke eldre enn 14  
dager gammel)  
- Om valpen er fulgt opp med mark 
kur, chip 
 
 

Reis gjerne hjem til oppdretter og 
se hvordan det er der. Du vil da se 
hvordan kjemi du og oppdretter får, 
og hvordan miljø valpene har vokst 
opp i. 
En seriøs oppdretter vil aldri nekte 
noen å komme på besøk. 
 
Hva en oppdretter ser etter ved 
salg av sine valper. 
 
- Hva valpen skal brukes til, avl, 
selskap, utstilling (alle valper sel-
ges som selskapshund) 
-Kjemi mellom valpekjøper og opp-
dretter og hvordan kjøper forholder 
seg til valpene. 
 
Mange oppdrettere tar håndpenger, 
dette er ikke en negativ tanke, men 
en garanti for både oppdretter og 
valpekjøper.  
 
Mange bestiller seg en valp. Holder 
den av i ukesvis for deretter å si 
gjerne rett før henting at de  
dessverre ikke kan kjøpe valp nå. 
Dette kan skape problemer for  
oppdretterne da de kanskje har 
sagt «nei» til mange andre som 
ville ha valp. 
Håndpengene som dere da betaler 
vil da også ikke føles som noe 
negativt, men at dere er sikret den 
valpen dere har bestemt dere for. 
 
Så tenk godt igjennom et  
valpekjøp før dere bestemmer 
dere. 
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Norsk Yorkshire Terrier Klubb har 
fått godkjent søknaden av  
Norsk Kennel klubb til å registrere 
prcd-PRA gen-test i NKK sin  
DOGWEB. Laboratoriet som skal 
brukes er OPTIGEN. 
 
PRA er diagnostisert på veldig 
mange raser. PRA er ikke en  
sykdom som hunden få ved smitte 
fra andre hunder. PRA ligger i  
genene. 
Sykdommen fører til svinn av  
netthinnens synsceller (staver og 
tapper). Forandringene begynner i 
netthinnens periferi, og hundene  
mister først side synet og får såkalt 
«tunnel syn». Etter hvert brer f 
orandringene seg i hele netthinnen. 
Stavene ødelegges først, dette fører 
til tap av mørkesyn, hunden blir  
nattblind. Senere svekkes resten av 
synet gradvis og etter 1-2 år vil  
hunden være helt blind. De første 
symptomene melder seg hos de  
fleste raser ved 3-6 års alder. 
 
Hvert PRA tilfelle omgis av mange 
bærere. Her er det snakk om en  
recessiv nedarving, og kan følgelig 
ligge skjult i flere generasjoner, for 
så å dukke opp igjen når man  
parer to bærere. PRA oppstår først 
når hunden er blitt voksen. 

PRA & OPTIGEN testing 

 
Hvordan teste for PRA? 
Prcd-PRA testen blir utført med en 
liten blodprøve fra hunden. Testen 
analyserer den spesifikke DNA 
mutasjonen som forårsaker  
prcd-PRA. Testen finner den  
muterte, unormale gen kopien og 
den normale gen kopien.  
Resultatet av testen er en genoty-
pe og tillater inndeling av hunder i 
tre grupper: Normal/Fri (A), Bærer 
(B) og Berørt © 
 
Et manuelt skjema fra OPTIGEN 
finner du på denne linken her: 
http://www.optigen.com/
opt9_printform.taf?lang=en 
Fyll det ut og ta det med til  
veterinæren. Prøven skal tas og 
sendes fra veterinær/klinikk og ID 
(chip) sjekkes av dem. 
Foreløpig har ikke NKK fått lagt til 
et eget skjema på ”MIN SIDE” 
som vi skal bruke, så svaret fra 
OPTIGEN sendes pr post til:        
Merethe Rødberg- Larsen  
v/Helseavdelingen 
Norsk Kennel Klubb 
Postboks 163 Bryn 
0611 Oslo 

Hva er PRA? 

Progressiv Retina Atrofi forkortes 

gjerne PRA og står for: 

Progressiv = fremadskridene, 

Retina = øyets netthinne (der 

synscellene sitter)  

Atrofi =  vevsvinn 

(tilbakedannelse av vev). 

http://www.optigen.com/opt9_printform.taf?lang=en
http://www.optigen.com/opt9_printform.taf?lang=en
http://www.optigen.com/opt9_printform.taf?lang=en
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NYTK arrangerte sin FØRSte UTSTILLING FOR 

SAMTIGE RASER!! 

BIS Vinner GudYork Impuls  

Eier Nina Grasmo.  

Dommer Colette Muldoon 

BIG1 Xmas Dream Prodexter.  

Eier Monika Wojciechowska.  

Dommer Colette Muldoon 

NYTK arrangerte utstilling for samtlige 

raser for første gang. Dette var et  

samarbeid sammen med  

Norsk Shi Tzu Klubb. 

Siden dette var nytt for oss så var det 

god hjelp å få fra NSTK. De ga oss 

mye god og lærerik veiledning  

underveis.  

Når man er vant til å få nummerlappen 

og møte opp på utstilling så tenker 

man ikke på at det ligger så mye mer 

bak. Planleggingen starter faktisk år i 

forveien. Hoteller, flybilletter, sted, info, 

frister, materiell, premier osv. er bare 

en liten liste over hva som skal ordnes 

og gjøres klart. 

 

På et slikt arrangement skal man 

ikke glemme de frivillige som  

stiller opp!!! 

Det var stor innsats fra få  

personer som var med å  

gjennomføre denne utstillingen. 

 

Det var ekstra gøy at  

Best In Show vinneren ble en 

Yorkshire Terrier!! 

Tilbakemeldingene fra  

utstillerne var positive, så nå vet vi 

hva som skal gjøres om vi ønsker 

å arrangere en ny utstilling for 

samtlige raser. 

 

Tekst: Anita Villen Lie 
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Ø.v BIS Oppdrett Chihuahua Langhår. Avslapning i solen. Ridgeback valp tar livet med ro. Flere stands tilstede. Dommer 

Francsesco Cochetti takker for invitasjon av dommere. NYTK’s sekretariat. P-vakt Hilde.nKlargjøring av rosetter & premier. 

Glad eier! Bichon Frise som venter. 
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5 andre raser på Gaalaasbanen 

NYTK møtte 5 andre raser og spurte 

«Hvordan har det gått på utstillingen?» 

Karmen 2 år 

Berner Sennen 

Jeg koser meg, fikk  

    res.cert så jeg er glad! 

Mi Misuzi One Of a 

Kind , 4 mnd 

Pomeranian 

Jeg sjarmerte  

dommeren så han 

lo. Jeg fikk en  

sløyfe som heter 

BIR! 

Nelly 1 år, Eurasier 

Jeg er bare på besøk, og er 

veldig nyskjerrrig!! 

Tutti, 2,5 år 

Phalene 

Jeg shower og leker i 

ringen!! 

 I dag ble jeg BIM!! 

Caspana’s  

White Crystal 

2 år. 

Stor Puddel 

Var gøy, jeg ble 

norsk champion i 

dag. Jeg er en 

super moover!! 
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     KENNELOVERSIKT  
Her finner du oversikt over alle registrerte oppdrett i  

Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

Kenneloversikten er en betalt presentasjonsside for oppdrettere av  

Yorkshire Terrier, som gir disse en mulighet til å presentere seg selv.                                                         

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

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

NKK har oppdretteren også forpliktet seg til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. )                          

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

Fra 01.07.2014 vil det være nye kriterier oppdrettere må følge for å stå på 

«Kenneloversikten».  

De nye kriteriene finner du på  

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

Kenneloversikten er ikke ment som en valpeformidling, men som en ren  

presentasjonsside for 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 infor-

masjon om hva en valpekjøper bør være opptatt av.                                                                                                                                                                                   

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

til salgs. 

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

Kennelnavn Kontaktperson Telefon Hjemmeside 

Ann Bels Yorkshire Bjørg Hansen  22 28 3810 annbels.net  

Beloved York  Ingrid Helene Østvold 932 87 262 belovedyork.com  

Beluna Blue Benedicte Broberg  480 39 831 kommer  

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

Delmont Jacqueline Nornes 466 63 041 kommer 

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

Little Enjoy Linda Pettersen 948 98 279 little-enjoy-yorkshireterrier.com 

Million Memories Agnieszka & Vidar 
Espeland 

452 90 495 millionmemories.biz/ 

Patulli  Stig Roger & Akis K. 
Ervik 

992 31 955 http://patulli.net  

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

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

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.annbels.net/
http://www.belovedyork.com/
http://www.123hjemmeside.no/bueno/
http://www.livfrostnordhagen.com/
http://www.little-enjoy-yorkshireterrier.com/
http://www.millionmemories.biz/
http://http:/patulli.net/
http://http:/bo-peep-shanello.com/
http://www.123hjemmeside.no/singstar/
http://www.sweetchanel.com/
http://www.veslestua.dk/
http://www.yorkindkennel.com/
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Matadoravl  
fra Avlsrådet 

NKKs anbefaling er at ingen hunder i sin livstid har flere avkom enn 5% 

av antall registrerte valper de siste 5 årene, og ikke flere barnebarn enn 

10%. Det er registrert totalt 938 Yorkshire Terriere i 5-årsperioden fra 

31.12.2007 tom 31.12.2012 (inklusive importer). Pr 01.01.2013 var  

grensen for matador avl dermed 47 avkom og 94 barnebarn.  

 

Grunnen til at det er satt en slik grense er at det er uheldig for en rase om 

mange av hundene som går i avl i en populasjon er mer eller mindre i 

slekt med hverandre fordi dette gjør rasen ”fattigere på gener”.  

To hunder som er i slekt med hverandre deler mye av det samme  

arvematerialet. Og jo flere som er i slekt med hverandre desto mindre  

variasjon er det i genene i rasen. På sikt kan dette føre til blant annet 

nedsatt immunforsvar og nedsatt fruktbarhet hos det enkelte individ. 

Det er selvsagt også en viss risiko for at matadoren (hunden med mange 

avkom) sprer gener som i ettertid viser seg å være uheldige. Ingen hund 

er som kjent feilfri, men noen er uheldigvis bærere av mer alvorlige  

arvelige defekter enn andre. Selv om en hund ikke selv blir syk kan den 

være bærer av et gen som kan gi sykdom på avkommet og det kan ta 

mange år før et problem i rasen fanges opp.  

Det spesielle for Yorkshire Terrier rasen i Norge er at vi i de siste årene 

har hatt veldig mange importer fra mange forskjellige land. Dette bidrar til 

å redusere risikoen for at det avles på ”de samme genene” i Norge.  

I tillegg registreres det også veldig mange kull hvor eier av tispa ikke har 

registrert kennelnavn, og hvor det er snakk om en eier som kanskje bare 

ønsker et kull på sin hund. Dette er også med på å opprettholde  

gen mangfoldet i rasen (selv om mange nok mener at det kan være litt 

mer tvilsomt hvor rasetypisk avkommet blir, sett i forhold til oppdrett med 

tanke på å få frem de beste representantene for rasen).  
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NORD-Ch. Bokellas 

Fantasy Fable     

Eier: Anita Villen Lie                                               

Tlf: 99226403                                                            

alie@dcpost.no                                

No Se Ch Gudyork 
Trump 
Eier: Nina Grasmo 
Tlf: 
62837930/41411099 
post@sweetchanel.com 

No Ch Henceforth’s 

Angel On A Leash                                    

Eier: Bjørg Hansen                                                                               

Tlf: 22283810 

No Ch Royal Ming`s 

Pavarotti  

Eier: Nina Grasmo                                

Tlf: 2837930/41411099                         

post@sweetchanel.com  

No Ch Starym Royal 

Treasure                                                            

Eier: Nina Grasmo                                                                       

Tlf:62837930/41411099                                                                                     

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: 47908061 
inger@veslestua.dk 
  

HANNHUNDLISTEN                                     

Dette er en annonser 

for hannhunder som 

står til disposisjon for 

parring. Selve avtalen 

om parring inngås mel-

lom 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 grunnreg-

ler for avl og oppdrett!                                                      

For registrering av 

hannhund les mer her:   

http://www.nytk.no/

informasjon-om-

annonsering-av-

hannhund/                     

Tendensen for rasen vår er nok at når det dukker opp en særdeles fin 

hannhund, ønsker mange å prøve ham på sin tispe. Og her gjelder det for 

hannhundeieren å tenke seg om. Det ideelle for rasen er om hannhunder 

som blir far til mange avkom pares med rasetypiske sunne tisper med 

godt gemytt. Det er neppe noen umiddelbar fare for at rasens genpol  

utarmes, men selv med godt tilfang av importer og mange kull blant 

”vanlige” eiere, er det viktig å være forsiktige og overholde 5% og 10%-

anbefalingene. Rasen er best rustet til å møte eventuelle utfordringer på 

den måten. 
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 NYTK’s 2. offisielle Rasespesial 

I år holdt NYTK sin Rasespesialen på en søndag, så vi hadde hele helgen til å gjør alt 

klart. Til tross for stor flom i våres var ringen noenlunde tørr, så det gikk fint å holde  

utstillingen der. 

Denne gangen satte vi teltet på motsatt side med tanke på sola og fotografering av  

hundene som deltok. Vi hadde rød løper ved pallplasseringen, og flotte    

Yorkshire Terrier skilt som Anita Villen Lie har laget. 

Dommer Arne Foss tok seg god tid med hver enkelt hund. Etter at han hadde plassert 

hundene forklarte han hvorfor og gir en behagelig stemning i ringen.             

Ringsekretæren Anne Laski hadde stålkontroll med sitt arbeid og det var veldig  

betryggende for oss som arrangerte utstillingen. Inger Storstad som driver   

Yorkshire terrier oppdrettet Veslestua var skriver.                                             

I kiosken og sekretariat fant du Vigdis Hillmann Håkonsen, Solveig Orre,  

og  Anita Villen Lie. Wiggo Håkonsen tok seg av fotografering for å fange  

øyeblikkene i løpet av dagen og Veli Orre holdt orden på utstillingsområdet. 

I år utvidet vi muligheten til å sponse pokal til Rasespesialen. Hele 16 pokaler var å finne 

på premiebordet.                     

Det ble sponset  sløyfer og bånd fra Sandra Grzelczak, Pro Bow Shows           

Gaver til lotteriet ble sponset av  Marianne Larsen, Karoline’s Antikt & Brukt 

Pokaler til Rasespesialen ble sponset av: 

BISS Inger Storstad,  kennel Veslestua                                                                     

BIM Anne Lise Thorsen, kennel Bueno 

BISS JUNIOR Ingrid H Østvold, kennel Beloved York                                                   

BIM JUNIOR Nina Grasmo, kennel Sweet Chanel  

BISS VALP Anita Villen Lie , kennel Yorkind 

BIM VALP Inger Storstad. kennel Veslestua 

BISS Nedklippet Vigdis H. Håkonsen 

BIM Nedklippet Camilla Hassel Style4dogs                                                                   

1 bhk Lillian Nergaard 

2bhk Roissy Bay 

3bhk Anne Marit Watterud, kennel Shanellos  

4bhk Agnieszka Espeland, kennel Million Memories                                                

1—4 btk Tone Sjøberg 

 

Stor takk til bidragsytere av premier og lotteri. 

 

NYTK takker alle utstillere og frivillige som hjalp til på  
NYTK’s Rasespesial 2013!!!Det så ikke lyst ut på værmeldingen, men  
regnet bestemte seg for å dra et annet sted så vi hadde en strålende dag!! 
Dommeren for dagen Arne Foss brukte god tid på hundene, og han  var 
fornøyd med arrangementet og likte kvaliteten på hundene. 
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 Vinnerne ble BISS 2013 CIB SeUCH 
NoUCH FiUCH DkUCH NoV -09-10-11-
12, NordicV-10-12 SeW-11, DkW-11 
Bokellas Code Complete, eier Helenè 
Fridh 
 
BIM Ch Lv Ee Balt Ua Rus Blr Artur The 
King of Zenitsa Oka, eier Natalja  
Kamisarova  

Avsluttet dagen med champagne og  
utdeling av blomster og gaver til  
dommer og ringpersonell. 

Kanskje vi sees til neste år, enten i  
utstillingsringen eller som publikum? 
Har fått tilbakemeldinger om at flere har 
hvert på flere utstillinger i ettertid av  
Rasespesialen. Så det er ekstra gøy at 
flere begynner å få interessen for utstilling 
og lære om rasen og  
oppdrett. 

Flere bilder neste side. 

Best In Show CIB SeUCH NoUCH FiUCH 

DkUCH NoV -09-10-11-12, NordicV-10-12 SeW-

11, DkW-11 Bokellas Code Complete 

BIM Ch Lv Ee Balt Ua Rus Blr Artur The King of 

Zenitsa Oka 

BIR Nedklippet No Ch Shanello’s Living Sunshine 

Beauty  

BIM Nedklippet  Shanello’s Shine On 

BISS Valp The Best Models Techno 

BIM Valp Bokellas Formula Fun 

BISS Junior NJV-12 Bokellas December 

Dream 

BIM Junior Yorkind’s Schera Trønderbart 
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«Tusen takk for en kjempefin dag i Drammen, jeg koste 
meg veldig med mange 
fine hunder og god stemning ! « Arne Foss 
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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,   sen-

de inn bilder av hunden sin 

ogf ortelle litt om sitt liv med 

Yorkshire Terrier. 

KONKURRANSE! 

I YT-nytt nr 1/2013 var det tegnekonkurranse for barn. Flere fine bidrag 

kom inn til NYTK, og vinneren som ble trukket ut er: 

En hundeseng vil bli sendt til deg, send oss adressen din!! 
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Flere mottatte bidrag til konkurransen. Takk til alle som sendte inn 

en fin tegning av Yorkshire Terrieren din. 

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. 
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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. Vi søker 
fortsatt etter flere distriktskontakter. 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. 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 

Oppland Stine Gulbrandsen  976 54 719 

Buskeud Bente S. Gunnerud 978 46 928 

Vest-Agder Agnieszka Espeland 452 90 495 

Aust-Agder Ann-Christin Skaiaa 952 995 77 

Telemark Anne Marit Watterud 416 84 453 

Rogaland Laura Vatne 406 43 462 

Hordaland Benedikte Koldingsnes 958 47 384 

Møre & Romsdal Ailin Storeide Thorsen 456 07 840 

Sogn & Fjordane Kristine Wergeland 975 97 014 

Trøndelag Anne Grethe R. Svee 918 79 513 

Nordland Lissi Rasmussen 464 30 408 

Troms Lisa C. Larsen 977 18 666 
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TVERS 

OG 

KRYSS 

PÅ 

NORGE 

Bella som nyter sommerens lektyre  

under en parasoll i sommervarmen. 

Send gjerne inn 

bilde og hilsen til 

post@nytk.no  

Fra sommertreff i Bergen 

Knerten har kost seg i 

sommer!! 

Valensiya  
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NYTK inviterer til pelsstellkurs lørdag 14. september 2013. 

Sted: Øksnevarden 1 , Kleppe.         

Tid: 14.04.13 kl. 12-1700                                                                                                       

Pris per deltager kr. 250,- 

Kurset er for deg som trenger noen tips til hver-

dagsstell 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 

Dogs4all har i år 5 års jubileum.  

Norsk Yorkshire Terrier Klubb har stand på rasetorget. Kom 

innom da vel og vis frem Yorkshire Terrieren din, få gode råd til 

pelsstell og hilse på andre  

Yorkshire Terrier eiere. Håper vi sees!! 
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Protokoll NYTK Årsmøte 07.04.13 
 
Det var 11 fremmøtte på årsmøtet, alle var stemmeberettigede. Det var kommet inn 3 
saker fra medlemmer til saker til årsmøtet. Det var 2 nye kandidater til valg som Vara 
i styret, og det var innkommet 3 forhåndsstemmer til valgkomitéen. 

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

 Valg av møteleder: Karianne Dyrberg 

 Valg av referent: Anita Villen Lie 

 Valg av tellekorps: Anneke Frydenberg, Nina Grasmo og  
Vigdis Hillmann Håkonsen 

 Valg av underskrift av protokoll: Inger Storstad og Bjørg Hansen 
Alle ble enstemmig vedtatt 

Sak 2: Årsberetning for 2012 

 Leder Ingrid Helene Østvold informerte om hva klubben har gjort i 2012 og planer 
for 2013. 

  Rett etter årsmøtet i fjor arrangerte NYTK sin første offisielle Rasespesial. Et 
vellykket arrangement og vi ser frem til årets Rasespesialen som er 2.juni.2013. 
NYTK skal også arrangere en utstilling 25. juni for mange raser og det er første 
gang at vi gjør det. Denne utstillingen samarbeider vi med Norsk Shih Tzu Klubb 
som skal ha utstilling dagen før oss på samme sted og vi har fått masse hjelp fra 
dem. 

 Vi har hatt 4 styremøter. Referater fra disse kan leses på nytk.no 

 NYTK sin hjemmeside fikk nytt utseende og den oppdateres jevnlig. 

 Pr. dags dato har vi 268 medlemmer hvorav 7 er utenlandske medlemmer.  Dette 
er en oppgang i medlemsantall sammenlignet med  i fjor. 

  Det har vært arrangert pelsstellkurs og vi har allerede hatt ett i Molde i 
år.  NYTK arrangerte også et utstillingskurs i februar 2013 for å hjelpe  nye  
medlemmer som ønsker å stille ut Yorkshire Terrieren sin. 

 Det har vært arrangert mange lokale treff/julebord/turer på eget initiativ og i regi 
av distriktskontraktene i NYTK og det er stort oppmøte. Mange fornøyde York-
eiere gir klubben tilbakemelding på at  dette er noe de har stor glede av.  
( Vi legger ut div. Arrangementer på hjemmesiden/FB grupper og i nyhetsbrev ) 
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 På neste års budsjett er det satt av en post til innkjøp av datautstyr som skal  
brukes til klubbrelaterte oppgaver. Programmer vi kjøper er MS Publisher  
Offices (dette vil vi bruke for å lage YT NYTT) og Offices. 

 Det vil komme en frist for innsending for deltagelse som debutant, unghund og 
oppdretter i år. De som da ikke har sendt inn resultatet til gitt dato vil ikke  
komme med i beregningen av beste debutant, unghund og oppdretter. Grunnen 
til dette er at vi ikke kan se resultatene på DOGWEB og det er eier/oppdretter 
som står ansvarlig for innsendingen. 
 

Sak 3: Årsregnskap for 2012/Budsjett 2013 med revisors beretning 

Kasserer Karianne Dyrberg gikk igjennom regnskapet for 2012 og forslag til  
budsjett for 3013. 

 Vedtak: Årsregnskapet er godkjent. 
 

 Sak 4: Årsberetning fra Avlsrådet 

Avlsrådsmedlem Inger Storstad informerte om hva avlsrådet har jobbet med og  
planer for 2013 

Avlsrådet har jobbet mye med RAS_ Rasespesifikke Avlsanbefalinger, som skal  
leveres NKK innen 1. januar 2014. Det er laget en arbeidsgruppe som jobber med 
RAS. Vi har også en Info side på FB, og takker for alle innspill og kommentarer vi 
har mottatt så langt. 

Vi fikk et lite opphold i arbeidet med RAS, da det dukket opp ett tilfelle med PRA, 
og avlsrådet satt med mange fler spørsmål enn svar på hvordan vi på beste måte for 
rasen skulle gripe an denne problematikken. Vi har hatt dialog med NKK, Optigen 
(som har utviklet en PRA gentest for YT), SYTS (Svenska Yorkshireterrier  
Sälskapet) og andre raseklubber som har problem med PRA på rasen sin. 

NKK har anbefalt NYTK å gjennomføre en kartlegging av forekomsten av PRA på 
rasen. Det vil si at vi bør genteste eventuelt øyenlyse hunder og få resultatene  
registrert i Dogweb slik at NYTK kan vurdere utbredelsen av PRA. 

Avlsrådet deltok også på et avlsrådkurs i NKK’s regi. Det var et meget lærerikt kurs 
med veldig mye nyttig informasjon. 

Avlsrådet vil ta tak i arbeidet med RAS igjen når det nødvendige arbeidet med PRA 
er fullført. 
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 Sak 5: Tilleggs poeng til mestvinnerlisten ved NKK utstillinger 

Helenè Fridh fremmet sak om å tilføye ytterligere poeng til mestvinnerlisten. Det  
tillegges 10 poeng ved BIR og 5 poeng ved BIM på utstilling i regi av NKK. Max 5 
tellende utstillinger i regi av NKK. 

  9 stemte nei, 1 ja og 1 blank.  Vedtak: Årsmøtet nedstemte forslaget. 
 

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

Anita Lie fremmet sak om å publisere utstillingskritikker fra offisielle utstillinger i 
Norge på hjemmesiden. 

 11 stemte ja. Vedtak:  Årsmøtet godkjente forslaget. 
 

Sak 7: Forslag ang Yorkshire Terrier helse fra medlem Tone Sjøberg 

Jeg synes det skal være et krav at hunder som skal i avl skal  øyenlyses. Det er nok 
mye mer av PRA, katarakt, grønn stær osv. på linjer enn mange tror når det gjelder 
Yorkshire Terrieren. 

 11 stemte nei. Vedtak: Årsmøtet nedstemte forslaget. 

  Avlsrådet vil komme med anbefalinger ang PRA. 
 

Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier2012,   
Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Unghund og  
Oppdretter. 

Leder av NYTK Ingrid Helene Østvold overrakte pokaler og blomster 

 Nina Grasmo med Nuch Such Gudyork Trump som mestvinnende Yorkshire 
Terrier 2012. 

 Henny Lidal med Nuch Henceforths Vodka Shot som mestvinnende tispe, York-
shire Terrier i 2012. 

 Lillian Nergaard med Nuch Richy Rich of Joranza som Årets Debutant og Årets 
Unghund, Yorkshire Terrier i 2012. 

 Henny Lidal med oppdrettet Henceforths som  Årets Oppdretter, Yorkshire  
Terrier i 2012. 
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 Sak 9: Valg 

Leder (2 år): Ingrid Helene Østvold (gjenvalg) 

Styremedlemmer: Styremedlem nr 3 (2 år): Karianne Dyrberg (gjenvalg) 
Vara: Vara nr 1 (2 år): Britt K. Aas (ny) Vara nr 2 (1 år): Rannveig Løvstad (ny) 
Valgkomitéen: Medlem nr 2 (1 år): Anne-Lise Thorsen (gjenvalg) Vara (1 år): 
Christin Thorsen (gjenvalg) 
Revisor: Ellen Møystad. 
Vararevisor: Janne E. Lie 

 14 stemmer. (3 forhåndsstemmer) 13 ja 1 blank. Vedtak: Årsmøtet godkjenner valget 

 
 
 
 

Nina Grasmo får overrukket Gro M. 

Johnsens Minnepokal for mestvinnende 

Yorkshire Terrier 2012 

Ingrid Helene Østvold overrekker  

bemerkelse til Helenè Fridh og takker 

for hennes verv i styret i NYTK. 

NYTK takker Helenè Fridh og Ann Sissel Holthe for deres bidrag i NYTK. Vi 

har virkelig satt pris på innsatsen deres! 

NYTK ønsker og velkommen til Britt Karen Aas og Rannveig Løvstad som 

vara i styret. 
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 Til info angående spor, lydighet & AgilitTY 
Fra 01.01.2014 vil det bli satt søkelys på den aktive Yorkshire Terrieren.  

Det vil si, har du gått sporprøve, lydighetskonkurranse eller agility  

konkurranse så send inn dine resultater til NYTK. Det vil da på kommende  

årsmøte bli tildelt utmerkelse for Årets Spor Yorkshire Terrier, Årets Lydigste 

Yorkshire Terrier & Årets Agility Yorkshire Terrier. 

Resultatene dine sender du til post@nytk.no så vil dette bli lagt ut på 

www.nytk.no 

Dessverre har ikke NYTK lokale kurs så ta kontakt med en annen større  

hundeklubb i ditt nærmiljø, det arrangeres mange kurs innenfor disse feltene 

rundt omkring.  

Spor - søkeøvelser hvor hunden læres opp til å søke f.eks etter forskjellige  

gjenstander eller etter mennesker i terreng. 

Lydighet - er en gren hvor man utfører fast bestemte øvelser og det  
bedømmes om man har klart dem riktig. Gleden er å arbeide og samarbeide 
med hunden din.  

Alle hundene gjør de samme øvelsene og så vurderes det hvordan de ble  

fremført. 

Agility - er en fartsfylt og spennende aktivitet, der hunden må passere  

samtlige hinder for å fullføre et løp. Det konkurreres i flere klasser, alt etter  

hundens størrelse og ferdigheter  

Kanskje dette er noe å prøve for deg å Yorkshire Terrieren din? 
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OM NYTK 
Her finner du kontaktinformasjon og annen praktisk  

informasjon om Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

STYRET 

Styreleder: Ingrid Helene Østvold leder@nytk.no           

Nestleder: Anita Villen Lie nestleder@nytk.no                  

Kasserer: Karianne Dyrberg kasserer@nytk.no                

Sekretær: Helene Søntvedt sekretar@nytk.no                 

Styremedlem: Stig- Roger Kechagias Ervik  

styremedlem@nytk.no                                                                

Varamedlem: 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 

 

RASEKONTO 0540.08.16532 
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Returadresse                                                       

Norsk Yorkshire Terrier Klubb                              

C/o Ingrid H. Østvold                                     

Myrstubben 16                                                  

2170 FENSTAD 

 

Ha en fin høst!! 


