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Forsidebilde: BISS NYTK’s Rasespesial 2014 No Ch Dali’s Royal Flush In Vegas, eier  

Ine Meidell/Astrid Irene Halseth  

BIM Sweet Chanel’s Something Special, eier Bjørg Hansen 

Denne side: Foto: Marie Louise Andersen 

 

______________________________________________________________ 
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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:  

 

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 november. 

Neste utgave av YT-Nytt kommer i november/

desember. 

Spørsmål og bidrag til bladet sendes til 

post@nytk.no 
Trykkeri: Allkopi Gardermoen 
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 LEDER 

 Ingrid Helene & Yorkedyra 

 

 

Sommeren står på hell og kan vel bare  

beskrive denne sommeren med et ord: SOL!! 

NYTK startet sommeren med Rasespesialen 

i Drammen, med ny rekord på antall  

påmeldte, sosial stemning og herlig publikum 

rundt ringen. Dommeren uttrykte stor glede 

etter utstillingen og det har vi også fått fra 

utstillerne. 

I år har jeg vært tilbake i utstillingsringen da 

jeg har hatt hunder på vekst og settpelsen 

gro. Storkoser meg på utstillingene igjen  

og møter kjente og nære venner i  

miljøet. Det er gøy å se at mange kommer i 

ringen nå med eget oppdrett som de har avlet 

frem. Alle har vi mål for vårt oppdrett og det 

begynner å syntes nå for mange som har 

holdt på noen år. 

Hadde en koselig tur til Tromsø der NYTK 

arrangerte et pelsstell kurs. For noen  

imøtekommende og hyggelige yorkeiere der 

oppe i nord. Var hyggelig å treffe dere alle! 

NYTK får stadige henvendelser om flere kurs 

og vi gjør så godt vi kan å få dette til.  

Vestlandet og Sørlandet vil bli prioritert når 

neste kurs skal planlegges.  

 

Når man er på kurs, utstillinger, treff 

eller  møter noen med rasen på gata 

så ser man at vi har en variasjon i  

rasen. Noen små og  noen store. På 

side 16 har vi en konkurranse om  

størrelse på Yorkshire terrier i Norge. 

NYTK prøver å ha en «levende»  

hjemmeside, men i dagens interaktive 

samfunn så er Facebook blitt en av de 

letteste stedene å kommunisere. Alt 

skjer på Facebook hører man ofte. Nå 

er bildetjenesten Instagram populær, 

les mer om det på side 24. 

 

Med høsten i anmarsj så håper vi at vi 

ser deg på Dogs4all. I år er det over 3 

dager. NYTK finner du meg egen stand 

på rasetorget.  

Så hold av datoene 14-16 november, 

så håper jeg vi sees!! 
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Leserinnlegg 
Tekst: Thea Ho 

Innspilling for Suksesskolen!! 

I begynnelsen av mai var Chico, Elvis, Milo og Luna med på tv innspilling for en komiserie som 

begynner på TV2 til høsten—Suksesskolen. 

Det var utrolig gøy å få være med på innspillingen. Det ble noen timers venting på hotellet før  

scenen der hundene skulle være med. 

 

Alle hundene ble plassert foran sleden og bundet opp som trekkhunder.  

I scenen som skulle filmes skulle hundene dra sleden. Det satt selvfølgelig en person og hjalp til 

og dro i snoren. 

Etter 5-6 opptak og mye latter var de veldig fornøyde med innsatsen og jobben var ferdig. 

Siden yorkene nesten «frøs av kalde haler» i den sure vinden (og vi på to bein syns det var kaldt), 

var vi glade og fornøyde før vi vendte snuta hjem alle sammen. 

Nå hadde det vært gøy å blitt med på flere slike oppdrag. 

Hilsen Thea & Chico 

Jakob Schøyen Andersen med Elvis & Milo 
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«Trekkhunder» klar for innspilling!! 

4-6 september er European Dog Show og  

NYTK’s Rasespesial, Norges Varemesse på Lillestrøm.  

 

EDS—Yorkshire Terrier stiller fredag 4. september.  

Dommer: Jean-Jacques Dupas, Frankrike 

NYTK holder sin 4. offisielle Rasespesial er lørdag  

5. september. 

Dommer: Colette Muldoon 
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 Bruk av sele istedenfor halsbånd. 
En god hundesele er et godt alternativ dersom hunden trekker mye i båndet. Det gir en 

belastning på hunden fordelt over et større området. Selv om hunden din eventuelt  

trekker med sele så bør den lære å gå pent i bånd. 

Om du bruker hunden til å trekke er det spesielt viktig med en god sele som gir riktig 

belastning. Hundesele til springer og sykling bør ha festepunkter hvor trekket er høyere 

enn f.eks når du skal trekke en pulk som har lavere punkter. 

 

Det finnes mange myter om seler ute på markedet. Det er stor forskjell på langsele og 
kortsele, men i dag blir de solgt om hverandre som trekkseler.  
 
Vi må skille mellom trekkseler og gå- og mosjonsseler. Alle seler som har ringen langt 
fremme på ryggen er ikke en trekksele. 
Bryststolpe er en selereim som går mellom forbeina på hunden.  

En sele uten bryststolpe gir et stort press på strupe og lufttilgangen, dette er absolutt 

ikke heldig for hunden. 

Ikke bare hindrer det lufttilførsel, men selen legger seg også helt eller delvis over skuldre 

eller overarm. Dette hindrer hundene i den bevegelsen den gjør for å gripe frem 

 

Bruk sele på tur! 

 Vær nøye med å finne en sele som sitter riktig på hunden din.  

 En sele som gnager eller hindrer fri bevegelse, er ubehagelig for hunden og kan gi 
muskel- og skjelettplager. 

 En sele som sitter riktig er behagelig for hunden og gir ikke skader. 

 En sele som sitter riktig skal gi hunden fri bevegelighet i alle muskler og ledd.  

 Unngå seler som går på tvers over bryst og skulder. 

 En sele som sitter riktig skal ikke gnage bak albuene. 
 

Hunder er forskjellige. En sele som sitter riktig på en hund, kan bli helt feil på en 
annen hund.  
 
En sele med Y- eller H-form er det beste. Disse har en rem (bryststolpe) mellom  
frambeina, som forhindrer selen i å skli opp mot den myke halsregionen.  
H-selen har også et lengre ryggstykke, som sikrer god avstand mellom albuene og  
mageremmen. På noen hunder kan det være vanskelig å finne en Y- eller H-sele som 
passer. Dette kan være på hunder med spisse brystkasser hvor seleremmen lett sklir  
ut til siden, eller på hunder hvor frambeina sitter veldig tett.  
For denne type hunder må man kanskje prøve å finne en annen type sele. 
 
Det er påvist at bruk av halsbånd kan føre til diverse plager hos hunder, 

 Hodepine 

 Muskelplager i nakke og rygg 

 Redusert bevegelighet 

 Hoste 
Mange tenker ikke over dette hvis man f.eks «nøkker» i båndet når hunden har  
halsbånd. 
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Hurtta Y-sele  
Hurttas Y-sele er designet  

spesielt for de rasene som ikke 

kan benytte tradisjonelle seler. 

Takket være designen sitter  

Y-selen godt på hunden og gir 

tilstrekkelig med bevegelsesfrihet. 
Minste str går på omkrets rundt 

magen (rett bak forbeina) er 35 

cm. 

Puppia sele 
Mange kan si at de har  

problemer med å få  

selen over hodet.  

Ta derfor hunden med  

på dyrebutikken for å  

prøve. 

K9 sele – behagelig polstret sele. 

http://www.juliusk9.no/ 

Haqiana 

http://www.dyrenesvalg.no 

fra kr 350,- 

Str xxs for hunder under 3 kg 

str xs for hunder over 3 kg 

5 punkts regulering, god som løpe/

spor sele 

En valp har fått 

hjemmesydd 

sele.  

Frem med  

symaskinen !! 
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 5 YORKER OM sele 

NYTK har spurt 5 yorker 

«Bruker du halsbånd eller sele på tur??» 

Doffen 2 år 

Jeg bruker til  

vanlige småturer 

halsbånd, men når 

vi går lengre turer 

bruker jeg en sele..  

        So Felix 2 år 
Jeg bruker sele og det er  

jeg veldig glad for. 

Da skader jeg ikke halsen 

eller nakken min når vi  

                 går tur  

     Lady 10 mnd 
Jeg bruker halsbånd 

når vi går i byen, ellers 

så går jeg så pent ved 

siden av mammaen 

min når vi er i skogen. 

Det er der vi er mest! 

Sasha 10 mnd 
Jeg bruker alltid sele 

når jeg er ute på tur  

          Max 1,5 år 
    Jeg er en skikkelig  

  tøffing Jeg har alltid på 

meg sele fordi mamsen er  

litt redd jeg skal få vondt i 

halsen min med halsbånd. 

Null styring på meg, så  

turen går dit jeg vil! Jeg har 

halsbånd også, men det 

henger til pynt sammen 

 med fødselsattesten min  
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 1. Hva heter du og hvor bor du?  

Synne Sollid, og bor i Elnesvågen i Møre og 

Romsdal.  

 

2. Hvor mange york(er) har du?   

Jeg har én Yorkshire Terrier som heter Fanny  

 
3. Hva heter hun og hvor gammel er hun?  
Hun er 3 år gammel. 
 
4. Hva fikk deg til å velge rasen Yorkshire  
Terrier? Hva liker du med rasen? 
Jeg ville ha en liten hund som var lett å ta med 
seg rundt omkring, men ville fortsatt ha en robust  
turkamerat. Og dette fikk jeg i Yorken.  
 
5. Hva er det beste du liker å finne på med  

hunden din?   

Det beste jeg liker å gjøre sammen med hunden 

min er å gå turer og trene på triks. Fanny elsker å 

løpe ved siden av meg når jeg står på ski.  

I sommer var hun også med ut på surfebrett!  

 

6. Hvem sender du medlemspinnen videre til? 

Elisabeth Westborg 

 

 

 

 

 

MEDLEMSPINNEN 

I MEDLEMSPINNEN VIL ET MEDLEM  

PRESENTERE SEG SELV OG SINE YORKEN, FOR 

SÅ Å SENDE "PINNEN" VIDERE TIL ET ANNET  

MEDLEM. DETTE ER EN MORSOM MÅTE Å BLI 

LITT BEDRE KJENT MED VÅRE  MEDLEMMER. 

 

DENNE GANGEN ER DET SYNNE SOLLID SOM ER  

PRESENTERERT 

Sommerhilsen fra Bergen—

hunden hadde redningsvest og 

farten var ikke høy.  

Moro med gøy! 
Foto: Inger Bente Abedissen 
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NYTK’s 3. Offisielle rasespesial 

NYTK takker alle utstillere og frivillige som hjalp til på NYTK’s Rasespesial 2014!!!
Engasjementet for årets rasespesial har vært stor. Med 53 påmeldte Yorkshire 
Terriere og fantastisk publikum rundt utstillingsringen så ble dagen spesiell. 
 

Dommer Catherine Lebret tok seg god tid med hver enkelt hund. Anne Laski hadde 

som 3. året kontroll på sitt arbeid som ringsekretær og Torild Lybekk var skriver.  

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

Løvstad og Anita Villen Lie. Piotr Jaronski og Wiggo Håkonsen tok seg av fotografering 

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

Pokaler til Rasespesialen ble sponset av: 

BISS  Astrid I. Halseth/York Hundesalong 
BIM  Astrid I. Halseth/York Hundesalong 

BISS JUNIOR Ingrid Helene Østvold, kennel Beloved York  
BIM JUNIOR Nina Grasmo, kennel Sweet Chanel 

BISS VALP  May Elise Nedrebø Fjellheim, kennel Andormaya 
BIM VALP  Anita Villen Lie , kennel Yorkind 

BISS Nedklippet Vigdis H. Håkonsen & Leah 
BIM Nedklippet Camilla Hassel Style4dogs 

1 bhk Anne Marit Watterud, kennel Shanellos 
2bhk Inger Storstad, kennel Veslestua 
3bhk Solvei Orre 
4bhk Anne Lise Thorsen, kennel Bueno 

1 btk May Elise Nedrebø Fjellheim, kennel                                                          
 Andormaya 
2 btk Anneke Frydenberg, kennel Singstar 
3 btk Alina Andersen 
4 btk Blanka Nyrønning-Jurowicz 

Sløyfer og bånd fra Sandra Grzelczak/Pro 
Bow Shows 

Premie oppdretterklasse Tone Sjøberg 

Takk til Probow og York Hundesalong som 
hadde stand på utstillingsplass. 
Royal Canin sponset fòrpremier. 
 
Takk til bidragsytere til premier og lotteri. 

Best In Show Specialty NYTK’s  

Rasespesial 2014 No Ch Dali’s Royal Flush 

In Vegas  

BIM Sweet Chanel’s Something Special  

https://www.facebook.com/piotr.jaronski.1?ref=br_rs
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 Vi hadde mange nybegynnere med oss i år og håper at dagen var slik at vi ser dere 

igjen på flere utstillinger. 

 

Utstillingen avsluttet med champagne og utdeling av blomster og gaver til dommer og  

ringpersonell. 

På kvelden arrangerte NYTK en felles kurvfest der alle var velkommen, ble mye latter, 

sang og god mat. 
"Thank you for this wonderfull week end kisses at all peoples" - Catherine Lebret 

BIR Junior Sweet Chanel’s  

Something Special  

BIM JuniorGallana Aristos Lure 

Trump Ace  

BIR NedklippetNo Ch Yorkind`s 

Oi Waschera  

BIM  Nedklippet  No Se Dk Nord 

Ch Bokellas Fantasy Fable  

Best in show Avl 

Se No Dk Nord Ch Qoccles Love Love Love  

Best in show Oppdrett 

Kennel Sweet Chanel 

Best in show Specialty valp 

Trust Me Zelda  

BIM Anastasia York 

Smashing Dolfen  
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Takk for deltagensen på  

NYTK’s rasespesial 2014 
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Milan med tanker i sommergresset. Sendt inn av Alina Andersen 

Til minne om 

 
En sann dyrevenn og fantastisk 

mann gikk så brått bort denne  

sommeren .  

Wiggo Arnfinn Håkonsen var medlem 

i NYTK og hjalp frivillig til på  

arrangementer klubben har hatt.  

Barnabarna hadde 4 ben og Wiggo’s 

prinsesse var Yorkshire terrieren  

Lille Leah. 

Hvil i fred, og varme tanker til  

pårørende Vigdis H. Håkonsen. 
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Konkurranse 

NYTK har fått henvendelse fra medlem Tone Sjøberg om vi kan ha en «uhøytidelig»  

konkurranse om å finne minste og største Yorkshire Terrieren i Norge. (takk for bidraget) 

Vinnerne vil få en overraskelse i posten, og de vil bli presentert i YT-nytt nr 3/2014. 

 

Frist for å sende inn bidrag er 1 november. 

Kriterier for å være med: 

Minste: være under 1,8 kg 

Største: være over 6 kg 

 

Det kan forekomme individer i et kull som fraviker fra rasestandarden i størrelsen mot 

liten eller stor. En oppdretter har rasestandard å følge ved avl. Man ønsker derfor ikke for 

små eller for store Yorkshire Terriere i avl.  

Det er mange som tror de ikke har en renraset Yorkshire Terrier på grunn av størrelse, 

men man vet ikke hvordan utfall av en kombinasjon kan bli ved avl. Så fortvil ikke om 

hunden din er liten eller stor, det er en Yorkshire Terrier i farger (noen kan bli lyse eller 

mørke) og gemytt. 

Send ditt bidrag til post@nytk.no med hundens navn og vekt 

Liten 

VS 

stor 
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Poengberegning 1. halvår 
POENGBERGNING 1. HALVÅR(JANUAR-JUNI) i 2014 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 

Kun utstillinger godkjent av NKK teller. Resultatene tas fra NKK’s utstillingsweb hvor  

antall bedømte hunder oppgis og hvor 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 

Hundens navn  
       

  

Dali's Royal Flush In Vegas 58 

Henceforth's Sailor Boy 57 

Sweet Chanel's Something Special 55 

Bokellas December Dream 40 

Quick Ride Stribrne Prani 29 

Gallana Aristos Lure Trump Ace 24 

Henceforth's Check Yes Or No 21 

Shanello's Another Round 18 

Pearlstring Heart Of Glory 16 

Gudyork Impuls 16 

Beloved Yorks Shades Of Temptation 15 

Ekspouzd Tvinkling Light 14 

Ramona Bastion 14 

Footprints Christmas Candy 12 

Con'danica Morgan 12 

Steel Line Kiss Of Glory 11 

Renommee Nove Kasio 11 

Sharmnatan's Revolutionary Style 10 

Beloved Yorks Victoria Secret 10 

Royal Ming's Perfect Match 10 

Yorkind`s Skreppa Mi 10 

Stavregårdens Yorker Atomic Swing 10 

Gudyork Showman 10 

Steel Line Royal Pride 9 

Temida Dexter 9 

Sweet Chanel’s Exclusive And Hot 9 

Myrplassens Sol 9 

Henceforth's Mini Troll 8 

Paradise Passion Bold N' Beautiful 8 

Veslestuas High Five 8 

Nisseliten´s King Of Hearts 8 

Lou Lou Bakarat 8 

Bobi Palio 8 

Rosetopps Icran 7 

Cessar Dexter 7 

Bonoks Etual Showmen For Ever 7 

Richy Rich Of Joranza 6 

Amore Me Evita Of Andormaya 6 

Bokellas Thunderbolt 6 

Keonomis Upside Down 6 

Xoyorks Fernando 4 

Tosca Av Frost Arven 4 

Sharmnatan's Rocky Balboa 4 

Steel Line Up To Stars 4 

Fortsettelse av listen 



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2014  side 18 

 
 

 

NYTK’s OppdreTTersemiNar 22-23 mars 2014 

 

22-23 mars i år var NYTK’s første oppdretterseminar. Seminaret har vi lenge planlagt og 

ønsket å tilby medlemmer som driver avl og oppdrettere av Yorkshire Terriere i Norge. 

 

Det var 21 deltakere og foredragsholdere for seminaret var Inger Storstad, Anita Villen 

Lie, Anette Jahr og Ingrid Helene Østvold. 

Dette var første gangen vi arrangerte et slikt seminar og vi sitter igjen med inntrykk av at 

dette var en positiv opplevelse for deltagerne. Ut ifra evalueringsskjema som deltagerne 

fylte ut har vi fått et bedre utgangspunkt på å gjøre det enda bedre til neste gang. Det var 

mye vi skulle igjennom og kunnskapsnivået på de forskjellige temaene var veldig  

sprikende hos deltagerne. Noen hadde gått NKK’s oppdretterskole og drevet med avl/

oppdrett i mange år mens andre var i startfasen med sitt oppdrett. 

Her ble kunnskap villig delt med hverandre og nettverk ble skapt. 

Deltakere bak fra venstre: Ylva Eraker Juul, Anette Jahr, Ole Martin Sandnes, Veli Orre, 

Ingrid Helene Østvold, Blanka Nyrønning-Jurowicz, Helene Søntvedt, Inger Storstad,  

Thomas Andersen, Anne-Lise Thorsen Anita Villen Lie, Alina Andersen, Silvia Mehl,  

Anneke Frydenberg, Dora Benedek, Nina Grasmo, Britt Karen Aas, Solveig Orre. 

Ikke på bildet: Bente S. Gunnerud, Liv Kjersti Granberg, Bjørg Hansen 
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Jeg har hatt hunder hele mitt liv og etter mange år med bl.a. Rottweilere, bestemte meg 

for å kjøpe Yorkshire terrier i stedet. En stor hund i liten kropp, passe sta og energisk, 

søt og med de samme fargene da gitt.  Ønsket er også å starte med oppdrett, men  

hvordan gjør man det på best mulig måte tro? 

Jeg likte informasjonssiden NYTK på Facebook og også et par oppdrettere jeg visste 

om. For en mottakelse - en utrolig fantastisk villighet til å dele erfaringer og svare på 

spørsmål. Så jeg bestemte meg for å melde meg på oppdretterseminaret som gikk av 

stabelen 22.-23.mars 2014. 

Jeg var utrolig spent på hva innholdet i disse to dagene kom til å bli og gjett om jeg ble 

positivt overrasket. Vi ble proft, både filmatisk, skjematisk og verbalt, loset gjennom pels 

(visste ikke at det fantes så mye forskjellig pels jeg ), samt PRA, RAS, avl og fødsel. 

Det var livlig engasjement rundt bordet med nyttig informasjon til en stakkar som ikke 

akkurat er så veldig bevandret i dette. Ingen spørsmål var for dumme eller rare, og 

mange hev seg innpå med gode råd og fine kommentarer.  

Jeg vil ikke akkurat si at jeg kan alt nå, men jeg lærte i alle fall mye av det mest  

grunnleggende og viktige om rasen og standarden. Jeg vet hvor jeg skal få tak i mer 

informasjon og jeg vet nå hvordan og hvor viktig det bl.a. er å teste hundene og å 

«bruke» de riktige genene videre i avl, slik at vi får de mest optimale og friske dyrene 

(ganske åpenbart, men man tenker jo kanskje ikke så mye over det til vanlig). Det er 

viktig å være nøye med hvem man kjøper valp/hund av. Jeg vet også nå hvor jeg kan få 

hjelp til f.eks. kontrakter for salg av valper og håndpenger/reservasjonsgebyr og, ikke 

minst, jeg har fått et ganske stort nettverk av mennesker med forskjellige kunnskaper 

som jeg vet jeg kan spørre om (eller kanskje heller; når) jeg står fast og/eller lure på 

noe.  

Helgen kort oppsummert; Grunnleggende og viktig informasjon for enhver som skal  

drive med avl, det være seg ett eller flere kull, eller rett og slett ingen kull, men bare med 

et ønske om å vite mer om denne fantastiske rasen, samt nettverksbygging. 

Jeg ville ikke vært denne helgen foruten! Det er morsomt og spennende å være medlem 

i en klubb som er så opptatt av medlemmene sine og hundene våre. 

Ylva Eraker Juul 

 

Leserinnlegg fra Oppdretterseminar 
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Norsk Yorkshire terrier klubb arrangerte oppdretter seminar på Scandic Gardermoen i 
mars. Adressen til kurset passet bra for oss som må reise med fly, så vi var mange som 
overnattet på hotellet. Jeg var heldig som fikk bli med på dette seminaret i regi av noen 
flotte og engasjerte damer. 

Jeg meldte meg på fordi jeg ønsket å lære mer om rasen jeg har, og få noen tips og råd 
fra erfarne oppdrettere før vi ønsker å få et eget oppdrett. 

Vi er veldig heldige i vår klubb at vi har så mange engasjerte medlemmer, det var hele 
21 deltagere på kurset denne helgen. 
Dag èn presenterte Inger Storstad temaet pels, farge og kvalitet. Vi som har rasen  
Yorkshire terrier er veldig opptatt av dette temaet og vi bruker mye tid på pelsen til våre 
hunder. Vi fikk også se og ta på forskjellig kvaliteter på pels .   

Anette Jar har gjort en kjempejobb sammen med noen andre medlemmer med å   
undersøke hvor utbredt prcd-PRA egentlig er for rasen vår. Det er  bra at vi eiere har  
begynt å testet våre hunder for denne sykdommen, vi kan alle bidra med å gjøre rasen 
vår i Norge friskere og kan unngå denne sykdommen. Oppdretter kan gjøre noe med 
sykdommen ved å velge rette avls tisper og hanner .Hun presenterte statusen om PRA 
syke, bærere og frie og hva denne sykdommen gjør med våre hunder.     

RAS som avls verktøy ble presenterte Anita Villen Lie , som hadde laget et humoristisk 
foredrag om Rasespesifikk avlsstrategi som Norsk Yorkshire terrier klubb har  
opparbeidet. Den handler om populasjon, helse, adferd og eksteriør for å nevne noen. 

Til slutt på lørdagen snakket Ingrid Helene Østfold om Avl og fødsel . Et veldig  
interessant tema for oss som ikke har hatt kull før. 

Da Lørdagskvelden kom koset vi oss på hotellet med en god middag og noe godt i  
glasset. Rasestandarden ble presentert siste dagen før vi hadde premie og diplom  
utdeling.  

Seminaret anbefales for alle som ønsker og begynne med avl eller allerede har kennel. 
Men også hvis du ønsker å vite mer om rasen ,så er dette et fint seminar. Veldig kjekt å 
bli kjent med flotte nye mennesker og håper det blir flere slike seminar så andre får  
muligheten til å delta. 

Takk for et kjempe trivelig seminar !  

Silvia Mehl, Distriktskontrakt Møre og Romsdal  
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     Ønsker du sitte i avlsrådet? 

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 
klubbarbeid 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  så 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. 

 
Spent ankom jeg hotellet ved 8 tiden. Fikk raskt ordnet med rom og ble møtt av  
forventningsfulle foredragsholdere.  Jeg hadde leid meg et rom da jeg ville spandere på 
meg litt ekstra. Jeg ønsket også å kunne kose meg sammen med andre oppdrettere.   
 
Jeg var full av forventninger og gledet meg til en koselig og lærerik helg sammen med 
andre i min rase som elsker å drive med oppdrett av Yorkshire terrier. Mine forventinger 
ble innfridd av dyktige foredragsholdere som klarte å holde oss engasjerte om pels,  
farge og kvalitet. Den som tror pels er pels vet lite om det. Vi fikk også kjent på ulike 
pelstyper de ble sendt rundt slik at vi lettere skal kunne kjenne igjen kald, ull eller  
brekke pels.  
 
Det ble gitt opplysninger om RAS (rasespesifikk avlsstrategi) sitt arbeide. Vi ble vist en 
oversikt over resultatene av PRA (progresiv retinal atrofi) som vi nå kan teste våre  
hunder for i dag. Det ble lagt frem en teori om hvor de fleste funnene stammer i fra.  
Det ble helt klart lagt vekt på å se fremover men for å se hvor dette stammer i fra må 
man også se oss litt tilbake.  Man er ikke ute etter å finne syndere da ingen kan klandres 
for dette. Men man ønsker å hindre videre spredning av denne alvorlige øyesykdommen 
i vår rase.   
Det ble også tatt opp av avl og fødsel. Mange var ivrige med å stille spørsmål og alle fikk 
svar på det de lurte på. 
 
Jeg vil sende en stor takk for dere i NYTK som ordnet med dette seminaret!  
Glad jeg valgte å delta.  
 
Anneke Frydenberg 
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Pelskurs Tromsø 
Tekst: Katrine Ellingsen 

I forbindelse med utstillingshelga i Tromsø, ble det arrangert pelsstellkurs av raseklubben. 
Både for de som ønsket å lære mer om utstillingspels, og for de som ønsket veiledning, tips 
og triks for hverdagspelsen/stellet.  
Dette ble jo også et sosialt arrangement med ca. 10 hunder tilstede. Som nybakt Yorkshire 
terrier eier var det veldig morsomt å få møte flere Yorkshire terriere i ulike størrelser og  
forskjellig pels. 
Det ble gjennomgang av ulike redskaper og testing av disse. Og de fleste av oss fikk hjelp 
en-til-en med egen hund! 
Selv plukket jeg opp mange triks, deriblant å barbere magen til hunden et stykke, for å  
redusere floker under buken. Og allerede dagen etter sendte jeg bestilling til en nettbutikk 
som fører diverse børster og utstyr til langhårshunder. Jeg kjøpte for eksempel en  
pinbørste, etter å ha fått prøvd èn på kurset. Denne gredde gjennom flokete valpepels på et 
blunk (hjulpet av en liten «dæsj» spraybalsam)!  

før etter 

Hundene ble stelt og fikk lekt litt. 
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Thesilentbark – Vicky 

 

Starten på Vicky sin Instagram 

konto var når «pappa» til Vicky var 

mye ute og tok bilder av natur og 

solnedgangene. 

Siden vi alltid var/er med på disse 

turene så tenkte vi at i stedet for 

bare å stå i ro eller rusle rundt  

omkring, at jeg kunne ta bilder av 

henne. 

Da bestemte jeg meg for å starte 

en egen Instagram profil til Vicky 

(@thesilentbark).  

Da hadde vi også noe å drive med 

mens han tok bilder.  

Vicky blir 11 år nå 23.april, og hun 

adlyder det aller meste jeg ber 

henne om, men som oftest så tar 

jeg bilder av henne uten at hun blir 

bedt om å sitte slik eller gjøre slik.  

 

Litt fordi jeg ikke vil at hun skal 

være obs på at jeg tar bilder av 

henne og at hun er seg selv i de 

omgivelsene hun befinner seg i. 

 

Matmor Marie Louise 

Instagram er en rask, vakker og morsom  
måte å dele livet ditt med venner og  
familie.  
 
Ta et bilde eller en video, velger du et filter 
for å forvandle et utseende, deretter legge til 
Instagram - det er så enkelt.  
Du kan også dele på Facebook, Twitter, 
Tumblr og mer.  
Det er en ny måte å se verden.  

Har du Instagram konto?  

Bruk gjerne hashtag #nytk 

#norskyorkshireterrierklubb  

#yorkinorge 
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Miloandelvis                                  Lottaxoyork                                 Vp_sandra 

Emmacuteyorkie                               

Lill_anita                                      Elinmarieh 

Tinydiva2012                              Rosieyorkie 

Andre  

Yorkshire 

Terriere på  

Instagram!! 
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Informasjon om kenneloversikten  

& valpesiden på nytk.no 

Kenneloversikten fikk nye kriterier i år fra 01.07.2014. Det ble i juni sendt ut e-post til 
oppdrettere på Kenneloversikten med informasjon om at de må selv gi beskjed til NYTK 
om de oppfyller kriteriene og ønsker å stå på Kenneloversikten. Derfor er den nå endret 
enn hvordan den har vært tidligere. 
 
Kriteriene er: 
 
- 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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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  

Dogs4all 14-16. november(Yorkshire Terrier stiller fredag 14 & søndag 16. november) 

Norsk Yorkshire Terrier Klubb har stand på rasetorget (hall A) 

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!! Åpningstidene er 0730-1800 alle tre dagene. 

Andormaya May Elise Nedrebø Fjellheim 4741268268  
www.kennelandormaya.123hjem
meside.no/  

Beloved York Ingrid Helene Østvold 4793287262  www.belovedyork.com  

Bueno Anne-Lise Thorsen 4741264009  www.123hjemmeside.no/bueno 

Frost Arven Liv Frost-Nordhagen 4791569234  www.livfrostnordhagen.com 

Mighty Knight Dora Benedek 4741573233   

Sweet Chanel Nina Grasmo 4741411099  www.sweetchanel.com 

Veslestua Inger Storstad 4747908061  www.veslestua.dk 

Yorkind Anita Villen Lie 4799226403  www.yorkindkennel.com 

http://kennelandormaya.123hjemmeside.no/
http://kennelandormaya.123hjemmeside.no/
http://www.belovedyork.com/
http://www.123hjemmeside.no/bueno/
http://www.livfrostnordhagen.com/
http://www.sweetchanel.com/
http://www.veslestua.dk/
http://www.yorkindkennel.com/
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NYTK PRESENTERER NYE   

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. 

Shanellos Another Round 

Ny Norsk Champion Rogaland 

12.04.14 

Sharmnatan`s Revolutionary  

Style  Ny Norsk Champion 

Letohallen 30.03.14 

Henceforth’s Sailor Boy 

Ny Norsk Champion  NKK Bø 

23.02.14 

Se Fi Ch Ekspouzd Twinklin Light 

Ny Norsk Champion NKK Drammen 

01.06.14 

Championater 2014 

Jcg pl Cessar Dexter  

Ny Norsk Champion NKK  

Ålesund 03.05.14 

JCh Temida Dexter  

Ny Norsk Champion NKK 

Ålesund 03.05.14 

Royal Ming’s Perfect Match 

Ny Norsk Champion NKK 

Trondheim 06.07.14 

Ru Rkf Ch Renommee Nove 

Kasio  

Ny Norsk Champion NKK 

Tromsø 15.06.14  
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DEBUTANTER 2014 

NYTK PRESENTERER NYE   

Beloved York Shades Of Temptation 

Debutant Gaalaasbanen 24.05.14 

Veteran 2014 

Sweet Chanel`s Exclusive Top Modell 

Debutant: NYTK Rasespesial 31.05.14 

Gallana Aristos Lure Trump Ace 

Debutant: Gaalaasbanen 25.05.14 

Sweet Chanel`s Exclusive And Hot 

Debutant: NYTK Rasespesial 31.05.14 

C.I.B Se No Fi Dk NORD Ee Lv Ch  

Stavregårdens Yorker Atomic Swing  

Veteran: NKK Trondheim 06.07.14 

Siden NYTK ble egen raseklubb 

ønsker vi å gratulere Marianne 

Davidsson med den første  

Yorkshire Terrier veteranen som 

har blitt stilt i Norge.  
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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. 

Har du bilde av deg selv og  

hunden din eller vil  fortelle noe  

å send det til post@nytk.no 

Hannah har tegnet Yorkene 

sine Ranja og Tassen 

Jeg hilser til alle barn som har «Yoshi 

tæshi». Her er jeg på Barn & hund med 

hunden min Biola. Victoria 6 år. 

Emilie deltok med hunden sin YNWA 

på Barn&Hund på sommerdager i 

Sykkylven. Det var Sunnmøre  

Hundeklubb som var arrangør.  

Det var 20 barn med. NYTKgratulerer!! 
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Ranja og Tassen er våre to søte Yorkshire 
terriere. Ranja er 6 måneder gammel og 
Tassen er 1,5 år. 

Både jeg, Lydia Helen på 11 år og søsteren 
min Hannah Linnea på 7 år, er veldig 
glad i de små lekekameratene våres.  

Når Ranja blir vasket, er hun helt rolig og 
noen ganger drikker hun litt av  
badevannet. Tassen derimot er helt vill og 
vil ikke bade i det hele tatt. Etter at de er 
vasket, gredd og jeg har satt opp en  
hestehale på dem, løper Ranja med en 
gang bort til matskåla si. Hun elsker mat. 
Tassen derimot løper og finner alle tørre 
eller myke ting som han kan tørke seg på. 
For eksempel: gardiner, tepper, håndkle 
eller genseren til meg eller Hannah.  

Ranja og Tassen er veldig lekne og de er 
også veldig glad i kos. Når vi kommer 
hjem fra skolen er de helt ville av glede. 
Når vi gjør lekser stjeler de blyantene 
våre og derfor bruker vi "litt" tid på  
lekser.  

Noen ganger, når Tassen er ute på  

terrassen, pleier han å legge seg ned inntil 

murveggen på huset vårt for å sole seg. 

Andre ganger gjemmer han seg for å få 

Våre søte små 

Siden hun bare er en valp, maser hun 
mye, dytter bort i ham og  
legger seg i huset hans. Men noen 
ganger, når Ranja og Tassen er rolig, 
kan de ligge tett i tett og kose.  
Når Tassen er rolig, pleier jeg noen 
ganger å strekke ut beina hans. Det 
elsker han. Når Ranja er rolig, kose-
biter hun. Men når hun ikke er rolig 
lekebiter hun. Og lekebitinga hennes 
er ganske så hard. Når hundene le-
ker, pleier Ranja og løpe så fort hun 
kan for å få tak i leken. Så løper hun i 
senga si mens Tassen kommer løpende 
etter. Når Tassen endelig har kom-
met fram til senga til Ranja, pleier de 
å krangle om leken.  De har en ynd-
lingsleke som piper i begge ender.  

 

Hele familien er glad i hundene våre 

og vi skjemmer dem kanskje litt bort. 

 

Lydia Helen & Hannah Linnea  
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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 Isabell Borge Nicolaysen  482 52 620  

Troms Lisa C. Larsen 977 18 666 

Finmark Elisabeth Digre  414 47 151 

 

         NYTK’s disTriKsKONTaKTer 

Om du er på Facebook så har NYTK fylkesgrupper. Søk opp «Yorkshire 

Terrier i (fylke)»  

F.eks Yorkshire Terrier i Rogaland 

Disse gruppene er lukket slik at man  deler bilder, spørre om tips og råd 

osv. uten at andre ser det. 
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KRYSS 

OG 

TVERS 

PÅ 

NORGE 

Send gjerne inn bilde og  

hilsen til post@nytk.no 

Luis passer på Emma hver 

kveld ved siden av sengen!!  

Vanilla har fått «gebiss» - lekeballen 

heter Rogz Grinz og man kan putte 

godbiter inni. 

Fra treff på Ekebergsletta i Mars 

Pepsi leser YT-nytt 

Fra treff i Kristiansand  

i Juni 
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Protokoll fra årsmøte 23.03.14 i 

 Norsk Yorkshire Terrier klubb 

Det var 18 fremmøtte på årsmøtet, 2 var ikke stemmeberettigede. Det var kommet inn 2 
saker fra medlemmer til saker til årsmøtet. Det var 1 ny kandidat til valg som Vara i  
styret, og det var innkommet 4 forhåndsstemmer til valgkomiteèn. 

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

  Valg av møteleder: Anette Jahr 

 Valg av referent: Helene Søntvedt 

 Valg av tellekorps: Anneke Frydenberg, Trine Wisth og Nils Bergseng 

 Valg av underskrift av protokolll Inger Storstad og Ylva Eraker Juul 
Alle ble enstemmig vedtatt 

Sak 2: Årsberetning for 2013 

 Møteleder Anette Jahr informerte om hva klubben har gjort i 2013 og planer for 2014. 

 Vi har hatt 2 styremøter. Referater fra disse kan leses på nytk.no 

 Pr. dags dato har vi 276 medlemmer hvorav 5 er utenlandske medlemmer.  Dette er 
en oppgang av medlemsantall på samme tid som i fjor. 

  Avlsrådet har hatt 3 møter hvor medlemmer av styret deltok på et av disse.  
Referater er offentligjort og ligger på nytk.no 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 ble blant annet brukt til og 
arrangere et oppdretterseminar i mars 2014. 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. 

  3 pelsstellkurs ble arrangert i 2013 (Østlandet, Molde og Rogaland.) NYTK vil også 
holde pelsstellkurs i 2014 for medlemmer av klubben, bl.a. i Tromsø i juni 2014. 

  1 utstillingskurs ble holdt i februar. 2013 på Østlandet. 

 Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 
2013 etc. Ofte er disse «på sparket» og mye info om turer/treff finner man på  
fylkesgruppene på Facebook. 
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  3 utgaver av YT-NYTT er utgitt i 2013 

 NYTK hadde også i 2013 rasestand på Dogs4all. 

 I 2014 vil det bli kjøpt inn vaffeljern og kaffetrakter til å bruke bl.a. på Rasespesialen. 
Sak 3: Årsregnskap for 2013/Budsjett 2014 med revisors beretning 

Nestleder Anita Villen Lie gikk igjennom regnskapet for 2013 og forslag til budsjett for 
2014. 

 Vedtak: Årsregnskapet er godkjent. 
 

 Sak 3: Nina Grasmo fremlegger sak om å fjerne Yorkshire Terrier fra NKK ’s  
mestvinnerliste. 1* 
Nina fremlegger også sak om at NYTK kun skal ha en mestvinnerliste samlet for  
hannhunder og tisper. 2* 

1)      Ja 10, nei 7 blank 1. Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget. 

2)      Ja 10, nei 7 blank 1 stemte ja. Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget. 
Dvs at NYTK melder seg fra NKK’s mestvinnerliste fra 01.01.14 og fra 01.01.14 så blir 
det kun én mestvinnende Yorkshire Terrier. Dvs Mestvinnende motsatt kjønn ikke  
tituleres. 

Sak 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 
ovennevnte. Gyldig fra 01.01.2015. 
 
Ja 8  Nei 9  blank 1. 

Vedtak: Årsmøte godkjente ikke forslaget. NYTK vil fra 01.01.15 forholde seg til kravet 
NKK ved på sin RS hvor kravet om Stor Cert ble fjernet. 

Sak 5: Valg 

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

Styremedlemmer: 
Styremedlem nr 1 (2 år): Rannveig Løvstad (ny) 
Styremedlem nr 2 (1 år) Helene Søntvedt 
Vara: Vara nr 2 (1år): Veli Orre 
 
Valgkommiteèn: Leder (2 år) Nils Bergseng (gjenvalg) 
Medlem nr 2 (1 år): Anne-Lise Thorsen (gjenvalg) Vara (1 år): Nina Grasmo (gjenvalg) 
Revisor: Ellen Møystad. 
Vararevisor: Janne E. Lie 

 18 stemmer. (4 forhåndsstemmer) 18 ja Vedtak: Årsmøtet godkjenner valget. 



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2014  side 36 

 Sak 6: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier2013,  Gro M. 

Johnsen’s Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Unghund og Opp-

dretter. 

Leder av NYTK Ingrid Helene Østvold overrakte pokaler. 

 Nina Grasmo med No Se Dk Nord Ch Gudyork Impuls som mestvinnende  
Yorkshire Terrier 2013, Årets Debutant og Årets Unghund. 

 Nina Østli med Sharmantan’s Revolutinoary Style som mestvinnende tispe,  
Yorkshire Terrier i 2013. (pokal & diplom er overrukket i senere  tid) 
Helenè Fridh med oppdrettet Bokella som Årets Oppdretter, Yorkshire Terrier i 2013. 

(pokal & diplom er overrukket i senere  tid) 

Nina Grasmo beholder ytterligere ett år 

Gro M. Johnsens Minnepokal for  

mestvinnende Yorkshire Terrier 2013 

og mottar premier for mestvinnende 

Yorkshire Terrier, Årets Unghund og 

Årets Debutant. 

Helene Søntvedt takket ja til  

1 nytt år som styremedlem.  

Tusen takk for deltagelsen. 
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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 Ch Richy 

Rich of Joranza 

Eier: Lillian Nergaard 

Tlf: 917 81 622  

l-nerga@vktv.no  

No Ch Starym Royal 

Treasure                                                            

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 Se Ch Gudyork 
Trump 
Eier: Nina Grasmo 
Tlf: 414 11 099 
post@sweetchanel.com 

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

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  
marianne.d@spray.se 

C.I.B No Se Dk Fi 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  

mailto:l-nerga@vktv.no
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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: Rannveig Løvstad 

Varamedlem: Britt-Karen Aas 

Varamedlem: Veli Orre 

VALGKOMITEEN 

Leder: Nils Bergseng                                                    

Medlem: Anne Marit Watterud                                      

Medlem: Anne-Lise Thorsen                                          

Varameldem: Nina Grasmo 

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 


