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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 

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 1 mars.  

Neste utgave av YT-Nytt kommer i Mars  

Spørsmål og innsending av materiell til bladet 

post@nytk.no 

Trykkeri: Allkopi Gardermoen 
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 LEDER 

Julehilsen  fra Ingrid Helene & 
Yorkedyra 

Adventstiden er her igjen og  

nedtelling til julen har begynt. Dette er en 

tid på året man tenker litt ekstra på de 

rundt seg. Noe man egentlig bør gjøre 

hele året, men ved julehøytiden så blir 

man jo påminnet på det å dele og gi.  

 

Om man ikke gir gaver, gi i gleden av ord 

eller i form av donasjoner til foreninger 

etc. 

Det varmer i hjertet for mottaker om man 

får litt ekstra i denne mørke årstiden. 

Vi har valgt i dette nummeret å rette 

søkelys på omsorg og det å ta vare på 

dyrene våre, og hvilken glede dyrene gir 

oss. 

Du vet du kan oppsøke ditt lokale  

alders- /sykehjem og spørre om du kan 

komme med hunden innimellom på  

besøk.  

Jeg har muligheten å besøke en dement 

avdeling og gleden er stor når de små 

yorkedyra inntar stuen på avdelingen. 

 

Dette året har vært lærerikt, jeg 

syns jeg lærer hele tiden på min 

vei. Dette året har jeg også blitt 

kjent med nye yorkeiere, nye  

yorkoppdrettere og nye i  

utstillingsringen.  

Gleder meg til et nytt år med nye 

planer og idéer.  

NYTK takker for tilbakemelding på 

forslag til temaer vi kan ha med i 

YT-nytt. Har du noe å bidra med 

eller vil ha verv i NYTK så ta  

kontakt med oss. 

Ha en riktig God Jul og Godt Nytt 

År, så håper vi ser deg igjen som 

medlem i NYTK i 2014!!! 
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Når jeg ble gravid forandret hunden vår Malika seg, hun begynte å ligge ved magen min. Det 
virket som om hun passet på den. Det virket som hun virkelig skjønte hva som var der inne, 
men så 3 uker før termin så ville hun ikke være med meg, hun ville ikke kose med meg om  
dagen eller om natten. Hun var veldig rar men 16 dager før termin kom hun plutselig å la seg 
ved magen min. 
5 minutter etter så gikk vannet. Malika var helt rolig på vei til sykehuset, (hun skulle til mine  
foreldre og de hentet henne på sykehuset) hun satt på fanget mitt med hodet på magen min.  
Hun ville ikke dra fra oss da hun ble hentet. 

Da vi dro fra sykehuset for å hente Malika var vi veldig bekymret for hvordan hun ville være 
ovenfor det nye familie medlemmet. Hun hadde jo alltid vært vår lille prinsesse og veldig  
bortskjemt.  
Vi kom hjem og la Berith Alexis på gulvet, da løp Malika rundt henne av glede. Vi pustet lettet ut 
for det gikk jo så bra!  På kvelden skulle vi ordne litt så vi la Berith Alexis i kurven et godt stykke 
fra kjøkkenbordet. Så Malika ikke skulle ha muligheten å hoppe opp i kurven.  
Så hørte vi ett hyl. Jeg løp ut på kjøkkenet og der lå Malika sammenkrøllet ved siden av Berith 
Alexis. Så sov de videre begge to.  
Malika har aldri prøvd å gå på bordet. Men hva gjør man ikke for lillesøsteren sin? 

Malika har alltid vært en pappa jente, men har byttet oss begge ut med Berith Alexis. Hun ligger 
i  
fotenden av senga hennes om natta og ved siden av henne om dagen. Når Berith Alexis får 
mat ligger Malika bak henne på fanget mitt. Nå som Berith Alexis har blitt større å beveger seg 
mer, sitter hun ved siden av henne på gulvet. Uansett om Berith Alexis ligger å sparker på hen-
ne eller får tak i henne, så sitter hun der å ser på henne. 

Om Berith Alexis våkner og jeg ikke hører det så kommer Malika og henter meg. Når jeg løfter 
Malika opp i senga til frøkna så lyser hun opp som en sol. 

Det finnes ikke noe mer fantastisk enn det båndet som er mellom en hund å ett barn. 

Hilsen Johanne, Berith Alexis & Malika 
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Ute leter en katt etter ly og litt mat. Den er svak og har gått lenge. Et annet sted 
løper en hund fortvilet rundt. Også kald og sulten. Den halter etter en påkjørsel... 
 
Hvor ble det av menneskene som var så glade for å ha oss og som ga oss mat 
og kjærlighet?  
De kan ha vært fjorårets julegave som ikke lenger sto til drømmen eller en personlig  
tragedie. Det er mange skjebner der ute... 
Et annet sted går flere mennesker. Kalde og slitne, men målbevisste og med et varmt 
hjerte for å lete etter et dyr som er blitt observert skadet, redd og som virker hjemløse. 

SPCA—Dyrevelferd i praksis 

En frivillig organisasjon som  har fokus på å redde dyr i nød. De ønsker seg ikke noe  
annet. Sofa kos med varme fra peisen kommer i andre rekke nå.  
Alt de ønsker seg er at vi tar ansvar for dyrene vi tar til oss. 
 
Mange slike organisasjoner jobber på spreng. Og høysesongen er sommeren når folk 
prioriterer ferie fremfor dyret sitt og vinter hvor de hjemløse dyrene kappløper mot tiden 
og kulden. Men det tar ikke lang tid før det sier stopp da kenneler og fosterhjem er  
fulle. Men for den heldige så er gleden stor når et dyr får et nytt kjærlig hjem og de kan 
romme et nytt dyr. Det er deres lønn for strevet. Men det er mange av dem som  
trenger hjelp! 
 
Allerede i 1935 fikk vi en dyrevernlov som ble revidert flere ganger for så å bli erstattet i 
2009 med «Lov om dyrevelferd». Denne loven styrket dyrene og tar hensyn til naturlige 
behov dyret har. Mattilsynet forvalter denne loven. Og de gjør så godt de kan i havet av 
henvendelser. Men de jobber ikke like synlig.  
De jobber på grunnlag av bekymringsmeldinger fra publikum og observasjoner 
og gjør en vurdering i henhold til Loven om dyrevelferd.  
En «knapp» du enkelt kan melde din bekymring på Mattilsynets sider: 
www.matilsynet.no 
 
 

 

Tekst: Rannveig Løvstad 
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NYTK har registrert seg hos Norsk Tipping, og kan motta grasrotandel. 
Ønsker du å støtte klubben på denne måten kan du be kommisjonæren om å legge til 
Norsk Yorkshire Terrier Klubb som mottaker på ditt spillekort.  
Om du bruker Norsk Tipping sin app til mobil kan du gjøre dette selv. 
Klubben mottar da grasrotandel på 5% av spillinnsatsen hver gang du tipper! 

Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange dyr som reddes per år i Norge. En lokal  
avdeling av Dyrebeskyttelsen fikk inn 31 katter på en uke i sommer! Og de andre 
organisasjonene har det nok ikke bedre. Så tallene er alt for høye. 
 
Hva skyldes denne økningen av dyr som trenger hjelp, som er hjemløse eller som bor 
under uverdige kår. Har vi mistet all empati og ansvarsfølelse? Har vi kommet så langt 
at dyr også har gått i kategorien «bruk og kast»?  
Ser vi ikke at kanskje menneskene bak trenger hjelp? Eller er man så uvitende at man 
ikke vet hvor man skal søke hjelp? Er det kanskje slik at «man tror» det dukker opp en 
reddende engel så det gjør ikke noe å forlate eller dumpe dyret?  
 
Dette er et følelsesladet tema som engasjerer mange på en eller annen måte.  
Både politikere, media og privatpersoner. Mange vil endre lover og regler eller bidra på 
sin egen  måte. Men hjelper dette dersom vi som eier av dyr ikke endrer oss? 
 
Mange dyr er ikke ID-merket og derfor er det nesten umulig å finne tilbake til rettmessig 
eier. Internett og sosiale medier er ofte mer og mer i bruk og et effektivt virkemiddel på 
godt og vondt. Så ID-merk dyret ditt, og husk å registrere det i dyreidentitet. 
 
Kan vi forebygge? JA! 
 
-Dersom du ønsker deg dyr for første gang: 
Hvorfor ikke prøve å være fosterhjem for en av de mange organisasjonene som redder 
inn dyr? Gi husrom til en voksen hund eller katt. Ansvaret for en kattunge eller en 
hundevalp er på ca 15 år, men det er ikke alltid lett å se 15 år fremover. Så hvorfor ikke 
være et fosterhjem først. Så hjelper du mens du skaffer erfaring som eier av et dyr.  
Og det koster kun å ofre kjærlighet og tid dersom du ønsker å være fosterhjem for 
SPCA Norge. 
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«Min side» på www.nkk.no og påmelding til utstilling. 

Tips til nybegynnere som skal melde på hunden sin til utstilling. 

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 hundeinteresserte. 

Tips til de som tar bilder i utstillingsringen. 

Gleden er stor etter endt utstilling og man står med BIR (Best i Rasen) eller BIM 
(Best i Motsatt kjønn) rosetten i hånden. I gledesrus så ønsker man gjerne å få 
tatt et bilde sammen med dommeren slik at man kan dele resultatet og bildet 
med andre. 
Man har gjerne med seg noen, eller det kan være noen andre som ønsker å ta 
bildet. Ikke stress, for dommeren tar hensyn til at du ønsker å presentere  
vinnerhunden på best måte. 
Sett deg ned og still opp hunden din, det er hunden som har vunnet og du vil 
den skal se bra ut. Den ser best ut når den er stilt opp på gulvet. 
 
Tips til den som tar bildet, lag gøyale lyder slik at du vekker oppmerksomheten 
til hunden slik at den ser på deg. 
Den som skal ta bilde bør gå ned på kne for å få riktig vinkel på bildene 
 
Enkelte ønsker også å ta bildene når man har kommet hjem i roligere  
omgivelser. 
Send inn bilde og utstillingsresultater til post@nytk.no , så blir det publisert på 
www.nytk.no 
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I MEDLEMSPINNEN VIL PRESENTERE ET  

MEDLEM SEG SELV, OG FORTELLE LITT OM SEG 

SELV OG YORKEN€ SIN(E), FOR SÅ Å  

SENDE "PINNEN" VIDERE TIL ET ANNET  

MEDLEM. DETTE ER EN MORSOM MÅTE Å BLI 

LITT BEDRE KJENT MED VÅRE  MEDLEMMER PÅ. 

VI PRESENTERER DENNE GANG  

BENTE S. OLSEN 

 1. Hva heter du og hvor bor du?  

Jeg heter Bente Sandberg Olsen og bor på Gjøvik . 

2. Hvor mange york(er) har du?   

Jeg har 1 york, men dette er 2. gangen jeg har det. 

3. Hva heter de og hvor gamle er de?  

Hun heter Baluba og er 4 år. 

4. Hva fikk deg til å velge rasen Yorkshire  

Terrier?  

Har alltid syntes at dette er en skjønn rase. 

5. Hva liker du med rasen?  

Jeg er helt forelsket i personligheten og hvor glade 

og morsomme de er! 

 

6. Hva er det beste du liker å finne på med 

hunden(ene) dine?   

Baluba er min turkamerat og sofakamerat. Hun 

elsker å bade i Mjøsa, leke med ball og hente  

pinne. 

Hun er hele familiens kosebamse. 

 

7. Hvem sender du medlemspinnen videre til? 

Stine M. Gulbrandsen 

 

 

 

MEDLEMSPINNEN 

Hundeappen 
 

Å være hundeeier gir mye glede og 

har en positiv innvirkning på  

hverdagen. Med hundeappen kan du 

registrere dine aktiviteter med hunden, 

få tilgang til informasjon, nyheter,  

finne forhandlere og mye mer.  

Hundeappen er utviklet av Royal 

Canin og SPCA.  

Hundeappen både nyttig og morsom 

for deg som har hund. 

Den er gratis å laste ned og bruke.  
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Lita frøken som gleder de eldre 
Tone Wiik, aktivitør på dagsenter for demente. 

På et dagsenter for demente er det en ansatt 

som eier en utrolig liten og skjønn hund. 

En  Yorkshire terrier frøken som kommer  

trippende inn på dagsenteret med halen  

logrende  til værs.  

Da er det bare smil å se hos de eldre. 

Fokuset blant brukerne blir øyeblikkelig rettet 

mot denne muntre glade hunden som  

nysgjerrig går rundt og undersøker  

omgivelsene. 

«Nei og nei, har du sett!!!» 

«For en liten skjønn hund!» 

«Kom da! Kom til meg!» 

 

Og noen finner en godbit de prøver å lokke  

henne til seg med. 

 

Brukerne på dagsenter lyser opp. Selv de 

som i utgangspunktet ikke er så glad i hund, 

klarer ikke å motstå denne lille frøkna. 

Siden den er så liten og nett, vil mange kose 

og ha henne opp på fanget.  

Vi har mange gode eksempler på noen  

fantastiske reaksjoner fra brukere som ellers 

ikke sier noe, eller vil gjøre noe.  

 

En eldre dame i rullestol, bøyde seg ned 

og løftet henne opp på fanget og snakket 

med hunden! Det blir spesielt når dette er 

en dame det til vanlig er vanskelig å få 

kontakt med. 

Samtalen går ivrig denne dagen. Mange  

begynner  å fortelle om sine  egne hunder 

eller at de hadde en katt ,en fugl og om  

hvordan  savnet er og var da de mistet  

kjæledyret sitt.  

Det å få besøk av denne hunden blir dagens 

høydepunkt og stemningen er god og lett. Når 

hunden  blir sliten og legger seg litt på  

plassen sin, er det det en snakker om.  

Det er klart det er en del hensyn å ta. Noen 

har allergier, noen liker rett og slett ingen  

hunder, og noen er redd for hund. 

Fordelen med å ha en Yorkshire terrier er at 

den er allergivennlig da den ikke røyter. Den 

er liten og nett, og vi erfarer at de fleste liker 

den, og heller ikke er redd, selv om den til 

tider er svært energisk. 

Det er en hund vi absolutt ønsker velkommen 

– og mange av våre brukere spør eieren om 

  «Hvor har du gjort av hunden din i dag?» .  

De ville nok gjerne sett at den var med hver 

gang! 
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pelsstellkurs stavanger 
Tekst: Janne Dyb Sande 

Lørdag 14. september var både 2 og 4-bente klar for pelsstell kurs på  Klepp.  
Det var første gang vi skulle være med på en slikt aktivitet, så vi var veldig 
spente på hva vi ville lære. 
Og her var det liv!!! 
Yorkene våre var i ekstase, mange søte små som snuste og løp etter  
hverandre. 
Matmødrene og -fedre koste seg og fikk mye god informasjon om pelsstell,  
klo klipping og ikke minst generell informasjon om Yorkshire Terrieren. 
 
Instruktørene Ingrid H. Østvold, Anita V. Lie var veldig tålmodige med både  
yorkene som ikke ønsket å bli klippet og matmødrene som nervøst prøvde  
saks og klippemaskin.  
Etter endt kursdag var det mange fine nyklippete Yorkshire Terriere.  
Vi fikk lære å klippe hundene slik vi ville eller som instruktørene viste.  
Mange valgte «silkepølse» klippen, men heldigvis fikk vi advarsler mot den  
kanskje ikke så utprøvde  «beltedyr» klippen.  
 
Tusen takk for en kjempe koselig dag.  
 
Janne, Lilo og Lady 

Dis-

«Er all den pelsen fra meg??» «Silkepølse» klipp på gang 
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CHAMPIONATER 2013 

NYTK PRESENTERER NYE   
 

Jun Ch Lv Lt Ee Ua Blr No Ch Blue 

Amulet Emotion Energy  

Ble Nordisk Champion NKK Har-

stad  

DEBUTANTER 2013 

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

2013 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. 

Dali's Royal Flush In Vegas 

Ble Norsk Champion  

 Nat. Orkanger 09.11.13 

Cyprus Ch Lotus Mi Kochav Ha  

Carmel 

Ble Norsk Champion og  Norsk 

vinner NKK Lillestrøm 16.11.13 

Rus Ch Ekspouzd Sparkling Star 

Ble Norsk Champion og  Norsk 

vinner NKK Lillestrøm 16.11.13 

Singstar’s La Donna 

Debutant  Drammen 07.09.13 

 

Stavregårdens Hamina  

Hårfager 

Debutant og Norsk Junior  

vinner NKK Lillestrøm 16.11.13 

 

No Se Dk Ch Gudyork Impuls 

Ble Norsk, Svensk, Dansk  &  

Nordisk champion Letohallen 

26.10.13 

 

Guyork Trinity 

Debutant Letohallen 26.10.13 
Shanellos Another Round 

Debutant NKK Rogaland 14.09.13 
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dommerpresentasjon 
Dommer for NYTK’s 3. offisielle Rasespesial 31. may 2014 er  

Catherine Lebret. 

 

Catherine Lebret har vært oppdretter siden 1978. Hun startet med  

puddel, og har siste 10 årene drevet med Yorkshire Terrier. 

 

Hun er innehaver av kennel Castel D’argent. 

Catherine har vært dommer siden 2003 og reiser over hele Europa for 

å dømme. 

Hun gleder seg til å komme for å dømme NYTK’s Rasespesial 2014. 
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Aktiviteter å gjøre om vinteren 

Den kalde årstiden er her igjen, og om du  

akkurat har hentet valpen din eller allerede 

har en eldre hund. 

Enkelte kan si at man ikke skal ta ut valper i 

kulden, det kan man fint gjøre. Men ikke la 

valpen legge seg ute på bakken, hold den i 

aktivitet. 

Mange velger å kle på hunden sin og bruke 
potesokker. Det finnes mange forskjellige 
fasonger og materialer man kan bruke. Har 
hunden lang pels er det greit at det innerste 
materialet er av glatt stoff, slik at pelsen ikke 
tover alt for mye. 
Vannfri potesalve er også et alternativ. Så det 
er fullt mulig å gå en tur med Yorken selv om 
det er vått/ kaldt ute. 
 

Flere ønsker å ta med Yorkshire Terrieren sin 

i skiløypa,. Skal dere ha en pause så ha med 

i sekken mer enn bare kvikk lunsj og kakao.  

Ta med vann og evt. noen godbiter, og et  

teppe hunden kan sitte på/pakkes inn i. 

Mange ELSKER å ligge foran peisen eller  

varmeovnen og kose seg, og de  slapper  

virkelig av. Husk at vinterhalvåret og noen  

kanskje er mindre ute, så legger hundene  

lettere på seg. Pass på da at man kanskje 

minsker  fòr mengden siden aktivitetsnivået 

ikke er like høyt. 

 

Om hunden kjeder seg inne og begynner å 

finne på rampestreker så trenger den  

aktivisering. 

Man kan enkelt lage noen leker selv eller  

kjøpe leker som er laget for psykisk aktivitet. 

Lag leker av tomme brusflasker med godbiter/

fòr i, tennisball med hull i (pass på at hullet er 

så stort at godbitene/fòrkulene faller ut). Her 

er det bare å bruke fantasien, hundene elsker 

å drive med søk og aktiviseringsleker. 

Everlasting godbitball 

www.diggidog.no 

Dog Finder 

www.agilityshop.no 

Klar for skitur i nypreparerte løyper 
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Styret fikk telleresultater fra spørreundersøkelsen om rasens helse i oktober 
og deretter gjorde vi ferdig utkastet til Rasespesifikke Avlsstrategier (RAS).  
 
Resultatene for hunder med registrert stamtavle ble skrevet inn i RAS.  
Tusen takk til alle som har bidratt med svar og med informasjon på annen 
måte!  

Ellers kan vi nevne at det nå er mulig å laste ned rekvisisjon for gentest for 
prdc PRA via «Min Side» i DogWeb. (Bare husk at gentesting aldri erstatter 
øyelysning av hunder, jf at det finnes i hvert fall en type PRA til som er  
identifisert på Yorkshire Terrier.)  
 
Det er nå også mulig å registrere veterinærattester for kneleddundersøkelse 
(patellaluksasjon) i DogWeb. 
På http://www.nkk.no/nyhetsarkiv/patellastatus finner du oversikt over 
veterinærer som har avtale med å få patellastatus registrert i Dogweb.  
Skjemaet du skal ta med til veterinær finner du også på «Min Side» i  
DogWeb 

Vi oppfordrer alle som ønsker å bruke sin Yorkshire Terrier i avl å sørge for 
de undersøkelser som anbefales i NYTKs avlsanbefalinger.  
Du finner avlsanbefalingene på nytk.no. Det står i overskriften at disse er 
rettet mot oppdrettere, og da er det viktig å huske at alle som har en hund 
som det avles på (tispe eller hannhund) er å regne som oppdretter.  
 

Spørreundersøkelsen og RAS ble en tidkrevende jobb, som har gått over 
nesten et år. Vi ønsker derfor nye krefter i avlsrådet fra 2014.  
Det er en masse spennende oppgaver for klubben som venter på å bli gjort. 
For eksempel å følge opp RAS med en samling for medlemmer som er  
interesserte i avl, og da gjerne hvor avlsrådgiver i NKK deltar. Da får alle en 
fin mulighet til å få avklart spørsmål mange lurer på osv.  Det er også første 
gang at avlsrådet kan bruke RAS som kilde mht prioriteringer og oppgaver 
osv. Det gjør det også litt enklere.  
 
Så hvis du er interessert – ta kontakt med styret i NYTK! Her er det virkelig 
masse spennende å gjøre fremover!  
 
Med ønske om god jul og godt nyttår fra Avlsrådet. 

RAS & skjemaer på dogweb 
fra Avlsrådet 
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Tekst: Helene Søntvedt 

odat 
”Nodat jobber for helse og velvære gjennom samvær med dyr” 

Det er viktig å skille mellom servicehund og terapihund. En servicehund bor sammen 
med brukeren sin 24 timer I døgnet og bistår denne med det den trenger av hjelp, for 
eksempel minne på å ta medisiner, hjelpe ved angstanfall eller praktiske ting som å  
slokke lys/ta ut av vaskemaskinen.  
En besøkshund og terapihund går på besøk på sykehjem eller hos fysioterapeut fra et 
visst antall timer i uken sammen med sin eier/fører. De besøker da noen som trenger 
hjelp til rehabilitering, eller som ønsker selskap (ensomme/eldre).  
Besøkshundekvipasjer jobber med det som kalles dyreassisterte aktiviteter (DAA) 
og krever ikke journalføring eller behandlingsplan.  
Terapihundekvipasjer jobber sammen med lege eller behandler som del av et  
behandlingsopplegg og dette journalføres. Terapihunder kan spesialisere seg på  
pedagogisk arbeid med barn, jobb i psykiatrien eller med eldre. 
  
Alle typer hunder kan brukes! Men hunden på være forutsigbar og mulig å kontrollere i 
alle typer miljøer. Den bør ha god hverdagslydighet, sosial og like å være sammen med  
mennesker. 
Det er nødvendigvis ikke så lett å finne et terapihundeemne når den er valp. Mye  
avhenger av oppveksten, sosialisering og tillit til andre mennesker. Men som valp bør 
den være nysgjerrig og interessert, men også være interessert i å samarbeide med  
mennesker.  
Små hunder trenger litt ekstra støtte og veiledning i sosialiseringsfasen for at de skal bli 
trygge og føle seg respektert. Det er så fort gjort å overs signalene deres - de er jo så 
søte - og resultatet er ofte dessverre da at de blir usikre og gneldrete.   
  
Hunden skal bære en vest som tegn på at den er på jobb. Dette for å identifiseres som  
besøkshund/terapihund for de på institusjonen. Alle besøkshunder/terapihunder fra  
NODAT vaskes innen 24 timer før et besøk. Hundene skal være børstet, rene og tørre i 
pelsen når de går inn på et besøk. Dette for å minimere allergi-problematikken og ivareta 
hygienekrav i helsevesenet 
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Det skal være hyggelig å gå på besøk for hunden. Vanligvis varer et besøk rundt en time, 
men alt fra 30-90 min forekommer. Besøkene bør ikke være lengere enn 90 minutter,  
dette for å skjerme hunden.  
Både barn, psykisk utviklingshemmede og demente kan være uforutsigbare - det gjelder å 
ikke ta sjanser. 
 
En god del av opplæringen til Nodat og Norske terapihundskolen består i grundig  
gjennomgang av de forskjellige pasient/klientell-grupper - samt mye fokus på å skape et 
solid tilllitsbånd mellom hund og fører. Hunden er allerede grundig testet for å kunne takle 
uventede situasjoner før den blir tatt inn på kurset. 
  
Føreren skal gi hunden oppgaver, gjøre hunden tilgjengelig for pasienten(e) og har ansvar 
for hundens helse. De ansatte har ansvar for pasientene. Slik fordeles ansvaret mellom 
fører og personalet. Dersom hunden viser tegn på stress eller ubehag er det førerens  
ansvar å fjerne hunden fra situasjonen, og skjerme den. 
  

Det er ingen registrerte Yorkshire Terriere hos Nodat eller  

Norske Terapihundeskolen. 

Så om du ønsker å gå på kurs med hunden din for å bli terapihund ta kontakt med 

Nodat på www.nodat.no eller Norske Terapihundeskolen no.terapihundskolan.se 
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5 YORKER OM KLÆR 

NYTK har spurt 5 yorker 

«Bruker du klær om vinteren?» 

  Freddie 7 år 

  Jeg er en robust york 

som liker å være ute. Jeg 

elsker fjellturer og båtturer/

fisking. Om vinteren er det  

ofte både kaldt og vått, og 

jeg trenger gode klær for                               

ikke å fryse. 
Rhino 5år 

Ja jeg bruker klær.  

Mamma’n min strikker  

gode gensere til meg, men 

favoritten vår er  

fleecedressen som Ingrid 

har sydd. På vestlandet 

MÅ jeg ha regnklær! Jeg 

fryser fort når jeg blir våt, 

så klær er helt greit.  

Alva 4 år 

Jeg må bruke klær når 

det er kaldt ute. Da jeg 

var liten synes jeg det 

var grusomt å ha på 

meg klær, men nå er 

jeg vant til det. Hver 

gang matmor finner 

frem klær til meg betyr 

det at vi skal ut og jeg 

elsker å være ute. Da 

blir jeg alltid veldig glad! 

    tv. Dennis 6 år & Charlie 11 år 

Vi liker å bruke varmt og godt tøy når  

det er kaldt ute! Vi har en fin rød  

vinterfrakk og hjemmestrikka  

mariusgenser!  

Jeg har også en kul topplue med dusk 

sier Dennis, den kjøpte mamma på  

Harrods London!  
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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 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! 

Kennelnavn Kontaktperson Telefon Hjemmeside 

Anne Bels Yorkshire Bjørg Hansen 222 83 810 annbels.net 

Beloved York Ingrid Helene Østvold 932 87 262 belovedyork.com 

Beluna Blue Benedicte Broberg 480 39 831  

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

Delmont Jacqueline Nornes 466 63 041  

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

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

Mighty Knight Dora Benedek 415 73 33  

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.123hjemmeside.no/bueno/
http://www.livfrostnordhagen.com/
http://www.little-enjoy-yorkshireterrier.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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NORD-Ch. Bokellas 

Fantasy Fable     

Eier: Anita Villen Lie                                               

Tlf: 992 26 403                                                            

alie@dcpost.no                                

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

No Ch  

Henceforth’s  

Angel On A Leash                                    

Eier: Bjørg Hansen                                                                               

Tlf: 222 83 810 

No Ch Royal Ming`s 

Pavarotti  

Eier: Nina Grasmo                                

Tlf: 414 11 099                         

post@sweetchanel.com  

No Ch Starym Royal 

Treasure                                                            

Eier: Nina Grasmo                                                                       

Tlf:  414 11 099                                                                                     

post@sweetchanel.com                                                                     

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

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

  

HANNHUNDLISTEN                                     

Dette er annonser for 

hannhunder som står til 

disposisjon for parring. 

Selve avtalen om  

parring 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/                     

No Se Dk Ch Gudyork 

Impuls 

Eier: Nina Grasmo                                

Tlf: 414 11 099                         

post@sweetchanel.com  

Sweet Chanel’s Secret 

Art 

Eier: Bente Gunnerud 

Tlf: 978 46 928 

bentegunnrud 

@hotmail.com  

No Ch Richy Rich of 

Joranza 

Eier: Lillian Nergaard 

Tlf: 917 81 622  

l-nerga@vktv.no  

mailto:l-nerga@vktv.no
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Bente Standal Gunnerud er en allsidig dame som bor i Dammen og er eier 

av en Yorkshire terrier gutt på 2 år. Hun er utdannet hundeinstruktør ved 

Oslo hundeskole og Nordisk hundeskole, hvor hun nå er ansatt. Bente 

arrangerer div. hundekurs og deler raust av sine kunnskaper til de som 

søker råd om hundeadferd. Hun har blant annet holdt kurs Barn&hund i regi 

av Norsk Yorkshire terrier klubb.  

Utenom all denne kunnskapen hun har om hund, er hun utdannet grafisk 

designer og har en spesiell evne innen håndarbeid faget. Alt fra å sy  

brudekjoler, lage kunstneriske kaker til å stikke egenkomponerte hundeklær 

er en liten del av det hun gjør. 

NYTK er så heldig at hun vil dele sin oppskrift på en julegenser med  

reinsdyret Rudolf på. Hvis man ikke ønsker å stikke den selv tar hun imot 

bestillinger. Ferdigstrikket genser koster 250 kr pluss frakt. (Hun syr også 

papiljottfrakker) Ta kontakt på tlf: 978 46 928 eller  

e-post: bentegunnerud@hotmail.com                                       

Rudolf genser til hund 
 

 

Genseren strikkes rundt halsen og nedover. Fordelen med å strikke selv er at du kan la-

ge lenger genser i buken på tispene og du kan strikke genseren så lang at den går helt til  

halen. For at du skal bli fornøyd med resultatet må du måle hunden din. 

Lengde: Mål fra midt på nakken og ned til halen. Rudolfgenseren går litt over     

halsbåndet.                                                                                                                        

Kropp: Mål også rundt det tykkeste på din hund (rundt ribbeina som regel).          

Tisper: Mål lengden fra forbein til bakbein. Her starter fellingen for tispene om du 

ønsker et lenger mageparti.                                                                                            

Strikkefasthet: 10*10 cm er 17m*26 omg p 4  (1,7 masker pr cm) Jeg har brukt 3 

farger: Koksgrå til hals/rudolf mønster og nedre del av kroppen, hvit til midt på kroppen 

og rødt i mønster.                                                                                                                             

Garn: Superwash Ullgarn fra Trysil garn (Europris)                                                               

Strikkepinne: 3,5 og 4 rundpinne og /eller 5 pinner (små modeller)                                      

MÅLETABELL : 

Str Lengde Kropp 

XS 27 cm 33 cm 

S 32 cm 43 cm 

M 37 cm 48 cm 

L 47 cm 55 cm 

Strikker du genseren, så send et bilde 

av kreasjonen til: post@nytk.no         

(bildet kommer i neste YT-nytt) 

mailto:bentegunnerud@hotmail.com
mailto:post@nytk.no
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 Hals: Legg opp 48-64-70-80 m på 5pinner p3,5 med koksgråfargen. Strikk vrbord (2 r, 2 

vr)  i  6-7-8-9 cm (= hals). Bytt til rundpinne 4 (5p i den minste str), strikk 1 omg glstrikk 

samtidig som det økes 8-10-12-14m jevnt fordelt =56-74-82-94 m. Videre strikkes   

Rudolf-mønster samtidig som du etterhvert feller til ben. Ben: Når arb måler  

ca10-12-14-16 cm deles det til forben slik: Fell 1 m, sett 11-11-11-18 m på 1 hjelpepinne/

tråd (= brystet), fell 1 m, videre fortsettes mønsteret frem og tilbake på p over de  

gjenstående m 45-63-71-76 (rygg). Når arb måler totalt ca. 16-22-25-28cm (åpningen  

måler ca. 6-8-9-10 cm). Sett m fra hjelpepinnen/tråden under magen tilbake på p og strikk 

frem og tilbake med hvit garn til disse er like langt som på  ryggstykket.                                                                                                                     

Mage: Sett alle m inn på samme p igjen og legg opp 1 ny m i hver side mellom  

over- og    understykket = 56-74-82-94 m. Strikk mønsteret ferdig, deretter fortsettes det 

med bunnfargen koksgrå.                                                                                                        

Hanner: Når arb måler totalt ca19-23-27-35 cm felles 9-11-13-17 m midt under magen 

av.  Videre strikkes arb ferdig frem og tilbake på p ? samtidig felles det i hver side på hver 

2.p: 2 m    1-1-2-2 ganger, 1 m 5-7-7-8 ganger, 2 m 1-2--2-2 ganger og 3 m 1 gang =  

27-31-37-41 m tilbake på p. Arb måler nå ca 27-32-37-47 cm.                                         

Tispe: Når arbeidet måler ca 22-27-32-42 cm felles 9-11-13-17 m midt under magen av. 

Videre strikkes arb ferdig frem og tilbake på p ? samtidig felles det i hver side på hver 2.p: 

2 m 1-1-2-3 ganger, 1 m 8-8-9-10 ganger, 2 m 11--2-3 ganger og 3 m 1 gang =  

21-31-41 m tilbake på p.      Arb måler nå ca 27-32-37-47 cm.                                                  

Montering: Sett de gjenværende m på liten rundp 3, strikk i tillegg opp m rundt   

avfellingskanten slik at det totalt blir ca 80-100-100-135 m. Strikk vrbord p 3,5 2½ -2½ - 

3-3 cm, fell løst av.                                                             

Ben: Strikk opp ca 30-36-44-52 m på p 3,5 med bunnfarge rundt den ene åpningen til 

ben. Strikk vrbord i 3-3 -4-6 cm, fell løst av med r over r og vr over vr. Gjenta rundt den 

andre åpningen.  

Lykke til med arbeidet og skulle det være noe underveis så er det bare å ta kontakt 
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En hund kan lett både som valp og i voksen  

alder utvikle angst.  

Nyttårsaften er ikke den dagen i året man  

bevisst tar med hunden ut for å sosialisere den. 

Man skal gradvis venne en hund til lyder og  

omgivelser den skal være i. Ved å nærme seg 

en høy lyd eller aktivitet gradvis vil valpen/

hunden lære at dette ikke er skummelt. 

 

Mange hunder har stor skrekk for nyttårsaften 

og på denne dagen/kvelden så luft hunden i 

bånd. 

Også om du har inngjerdet hage, en skremt hund kan komme seg ut av  

gjerdet om den føler frykt. 

Enkelte velger å bruke ADAPTIL som virker beroligende og reduserer  

hundens stressnivå. Oppfør deg som vanlig, eventuelt skru opp volumet på 

TV/radio slik at lydene utenfra ikke høres så tydelig. 

Et annet alternativ om man har muligheten er å kjøre seg en tur til roligere 

omgivelser  (skog, fjellet, osv. ). Det finnes også cd’er å få kjøpt med lyder 

av fyrverkeri som kan venne hunden til disse lydene. 
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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 f ortelle litt om sitt liv 

med Yorkshire Terrier. 

Vi elsker yorkene våre, de er 

så gode å kose med!! 

 hilsen Julie, Thea og Camil-

la  

Jeg har en kjempesøt Yorkshire  

terrier som heter Felix. Jeg liker 

hunden vår fordi han er veldig 

snill. Han venter på meg når jeg er 

ferdig på skolen. Når jeg skal legge 

meg, så pleier jeg å ta han med 

meg i senga. Han holder meg med 

selskap til jeg har sovnet, og så går 

han. Jeg synes Yorkshire terrier er 

en fin rase fordi de er tøffe å ha 

med på tur, og så er de sååååå  

søte. Jeg ønsker meg veldig en 

hund til… 

Hilsen Ulrikke 
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Har du bilde av deg 

selv og hunden din 

eller vil  fortelle noe 

så send det til 

post@nytk.no.  

Alt vil  komme på 

trykk i  YT-nytt. 

Tegn en Yorkshire Terrier 

1 2 3 

4 5 

Dette klarer 

du!! 

Da er det bare 

å fargelegge 

igjen!! 
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Karoline Antikt & Brukt 

 

NYTK’s sponsor til  

lotterier og  

gavepremier. 

www.karolineantikk.no 

 
Her finner du navn, tlf og e-post over distriktskontaktene i Norge. Om du ønsker å stå på 
mailingliste til din 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 

Hedmark Caroline Daae 902 91 802 

Oppland Stine Gulbrandsen 976 54 719 

Buskerud Bente Standal Gunnerud 978 46 928 

Vest-Agder Agnieszka Espeland 452 90 495 

Aust-Agder Ann-Christin Skaiaa 952 99 577 

Telemark Anne Marit Watterud 416 84 453 

Rogaland Janne Dyb Sande 915 60 392 

Hordaland Benedikte Koldingsnes 958 47 384 

Møre & Romsdal Silvia Mehl 984 49 609 

Sogn & Fjordane Kristine Wergeland 975 97 014 

Trøndelag Anne Grethe Rødøy Svee 918 79 513 

Nordland Lissi Rasmussen 464 30 408 

Troms Lisa C. Larsen 977 18 666 

Finmark Elisabeth Digre  414 47 151 
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TVERS 

OG 

KRYSS 

PÅ 

NORGE 

Jonas nyter solnedgangen 

på Sola stranden 

Send gjerne inn bilde og hilsen til 

post@nytk.no 

Putte ønsker God Jul!! 

Chica & Apollo gleder 

seg til jul!! 

Hoppende hilsen fra Elvis! 
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 Mattilsynets Veiledning om hold av hund 

Kilde: Mattilsynet, fullsttendig hefte finner du på www.mattilsynet.no 

 

Å holde hund medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en "bruk 

og kast"-vare, men et levende, følende individ som må  

behandles med omsorg og respekt for sin egenart.  

Tenk nøye gjennom om et kjæledyr passer inn i ditt daglige liv. 

Hvis du velger å bli dyreeier har du ansvar for å skaffe deg  

kunnskap om dyrets behov og forebygge sykdom,  skade og  

smerte hos hunden. 

Alle kjæledyr har behov for aktivisering og et levemiljø som er  
tilpasset arten. Dyreartens levemåte i naturen gir en pekepinn 
om hvilke behov kjæledyret ditt har, for eksempel å være  
sammen med andre dyr av samme art, ha mulighet for å  
gjemme seg på et trygt sted eller å utforske nye  miljøer. Hvis 
dyret ikke får oppfylt sine naturlige behov vil det føre til dårlig 
velferd. Dyr som kjeder seg, er ensomme, utrygge eller frustrert 
på annen måte kan også utvikle atferdsforstyrrelser.  
Forutsetningen for et godt hundehold er at du som hundeeier har toleranse, tålmodighet og 
evne til å forstå hunden din og å tilby den et miljø og en oppdragelse som er tilpasset  
hundens rasebetingede og individuelle behov. Hunden har behov for å oppleve seg selv som 
medlem av en flokk. Som hundeeier og "flokkleder" har du ansvar for ivareta hundens behov 
for aktivisering og sosial kontakt. Hunden må ha klare og forutsigbare grenser og du må vise 
deg som en trygg og lojal leder. 
 
For at hunden skal kunne oppfylle den forventning du har til dens væremåte må du sette deg 
inn i hva som er naturlig atferd for den hunderase eller hundetype du har valgt eller har tenkt 
å velge. Manglende kunnskap på dette området er årsaken til at altfor mange hunder  
mistrives med sine eiere og altfor mange mennesker mistrives med sitt hundehold. Resultatet 
er ofte at hunden avlives eller omplasseres.  
 
Hundens start i livet påvirker i stor grad hvordan den blir som voksen. Å oppdrette  hunder  
medfører derfor et stort ansvar. Rett utvalg av funksjonsfriske avlsdyr gir grunnlaget. Men for 
at disse egenskapene skal kunne utvikles på best mulig måte, må valpene få et godt  
oppvekstmiljø. Valpene skal håndteres, lære daglig livets rutiner, lyder og utfordringer.  
De skal lære omgang med mennesker, både barn og voksne, og de skal lære omgang med 
andre hunder. Dette krever mye tid og kunnskap. Det er derfor viktig at du velger en seriøs 
oppdretter; en oppdretter du føler at du kan stole på og som også stiller krav til deg som  
hundeeier. 

 
Bekymringsmelding 
Har du mistanke om et dyrevelferd problem kan du melde ifra via Mattilsynets  
elektroniske skjema  
Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal se til at dyreeiere gjør 
jobben sin.  
Dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en god nok måte, har  
Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. I loven heter det blant annet at "enhver som har grunn til 
å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal 
snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet".  
Man kan melde inn bekymringsmelding ved navn eller anonymt. 
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På sensommeren i år ble en Yorkshire Terrier 
funnet i en søppelkasse i Bergen sentrum.  
Opphav: ukjent 
Hvem eier denne tispa? Hvor kommer hun fra? 
Hvem kaster et levende dyr i søpla? 
Mange spørsmål ble stilt, og Yorkshire Terrie-
ren ble innlevert til «Fant» -  
omplasseringssenter for hunder.  
Ingen tok kontakt om at de var eiere til denne 
hunden. Hun fikk navnet «Håp».  
«Håp» har en chip, men den er ikke registrert. 
Og siden chipnr er ukjent så antas det at hun 
kommer fra utlandet.  
Siden ingen vedkjente seg som eiere til «Håp» 
så fikk hun dødsdom  fra Mattilsynet. 
 
Vi har i vår sak med "Håp" kjempet og kjemper 
fortsatt mot mattilsynets evigvarende byråkrati. 
 
De har i denne saken motarbeidet oss i  
samtlige saker og de viser ingen forståelse iht. 
å  imøtekomme løsninger for dyrets ve og vel.  
Vi har ytret bekymring for dyrets helse der hun 
nå står i isolat på Dal Karantenestasjon.  
Vi har ved gjentatte e-poster vært i kontakt 
med MT Bergen som fattet vedtaket om  
isolasjon, men tilbakemeldingen er at vi må 
forholde oss til MT Asker i saker som vedrører 
"Håp’s» videre behandling.  
Utfordringen her er at MT Asker fremstår som 
100% passive, og har ingen beslutningsrett i 
denne saken. Man blir kun en kasteball i  
byråkratiets evige rundans.  

 

Vi har videre påpekt at MT har ulik praksis 
for behandling av lignende saker. Det er  
fullstendig bingo hvilken saksbehandling 
dyret får, og beror helt og holdent på  
hvilken saksbehandler som blir oppnevnt. 
Saken har nå gått så langt at vi vurderer 
rettslige  virkemidler for å nå igjennom.  
Det vil først bli snakk om en  
politianmeldelse av MT for brudd på  
dyrevelferdsloven og lov om  
dyrehelsepersonell. Det vil løpende  
vurderes evt oppnevnelse av advokat for å 
bistå oss videre i denne saken.  
Vi stiller klare spørsmålstegn ved MT sin  
generelle veterinærmedisinske  
kompetanse. Dette underbygges med haste 
vedtak om bl.a rabiesvaksinering.  
Dette er noe selv leverandøren av vaksinen 
fraråder med hunder med ukjent  
smittestatus. Likevel så trumfer MT dette 
igjennom tross advarsler fra mange hold. 
Nok et eksempel på den arroganse og 
manglende kunnskap som vises fra dette 
offentlige organ. 
 
Vi opplever til stadighet at MT har en  
generell løsning på alle lignende problemer. 
Da er det  ene og alene avliving av dyret. 
Det var også bestemt avlivning av Håp, 
men det ble heldigvis stoppet i 12. time, da 
vi tok på oss det økonomiske og juridiske 
ansvaret for Håp. 
 
Det er særdeles betenkelig at MT er vårt 

øverste organ for dyrenes velferd i Norge. 
Besøker «Håp» på karantenestasjonen 

tv. Ingrid Helene Østvold og ny eier Camilla Kristiansen 

Håp om et bedre liv 
Tekst: Camilla Kristiansen 
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Burtralle 

Bjørn Rognerud håndlager burtraller  

fra kr 3900,-. 

Kontakt på tlf 991 53 530 

Hjemmelaget hundesnacks — leverhjerter 
Oppskrift fra Christin Blakkestad 

400-500 gr okselever  

1 egg  

Havregryn  

Kutt lever i store terninger, kjør de i blender sammen med egget. Dette blir 
noe tynt kliss. Bland i havregryn, kjør blenderen til det blir grøtkonsistens.  
Jeg slumper havregryn til jeg syns konsistensen er bra, så her må du nesten 
bare prøve deg fram. 

Smør massen utover et stekebrett med bakepapir på. Det skal være et 

ganske tynt, jevnt lag ca. 3-4 mm.  

Stekes midt i ovnen på 175 grader i 10-15 min.  

Ta ut brettet, og trykk ut små hjerter eller andre former med  

pepperkakeformer. Alternativt kutt firkanter med kniv.  

Sett de inn i ovnen igjen i 15-20 minutter til.  

 

Jo lenger de steker jo hardere blir de. Dette er en smakssak. Trykker du ut 

hjerter, blir det en del deig til overs. Kutt avskjæret i småbiter, og stek det 

ferdig. Gjør ikke noe om bitene ikke blir så fine, smaker like godt allikevel.  

Lykke til! 
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Skjema for prcd-PRA på «min side» 
 
Skjemaet for DNA-test for prcd-PRA hos  
Yorkshire Terrier er tilgjengelig på «Min side»  
på www.nkk.no 
Alle som DNA-tester sin hund for prcd-PRA  
må nå ta ut skjema fra «Min side», hvis man  
skal få registrert det på DogWeb. 

For de som allerede har tatt denne gentesten  
og ønsker å få det inn på DogWeb må sende  
testresultatet til nestleder i NYTK 
Anita Villen Lie. 
Adr:  Brokkenhusgrenda 2, 1404 Siggerud 

 

INNEN 31.DESEMBER 2013. (NKK ønsker å få disse resultatene inn samlet) 

Bekreftelse fra prøvetakene veterinær om at vedkommende har tatt prøven og sendt 
denne til laboratoriet, og at id-chip ble sjekket ved prøvetakingen og kontrollert mot  
hundens stamtavle eller annet offisielt papir pluss svaret fra Optigen skal medfølge.  

Blir ikke dette gjort, kan vi dessverre ikke legge resultatene inn i DogWeb (kravet om 
at prøven er tatt av veterinær samt om id-kontroll er helt ufravikelig). 

Til dere som ønsker å ta denne gentesten nå, så er fremgangsmåten slik: 
- Gå inn på www.nkk.no 
- Logg deg inn på «MIN SIDE» på www.nkk.no 
- På høyre side finner du «Bestille skjema. DNA analyse» 
- Velg riktig hund som skal testes 
-Når betalingen (50 kroner) er gjennomført får du tilsendt en epost med DNA  
skjemaet som vedlegg. 
- Print denne ut å ta den med til veterinæren. 
- Blodprøveglasset som skal brukes er: EDTA glass. Laboratoriet veterinæren skal 
sende prøven til er Optigen og nettsiden deres er: http://www.optigen.com 
 
 

Siden gentesting kun viser prdcPRA-status, kan man ikke si at hunden er  
fri for all PRA. (Det vet man først tidligst ved øyelysning i ca 5 års alder.) 
 
Det vil si at  gentesting aldri helt erstatter øyelysning, og man bør ta disse testene i 
samsvar med hverandre. 

http://www.optigen.com
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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 

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 

RASESPESIALEN 

2014 
NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 

arrangerer offisiel rasespesial 

Lørdag 31 mai 2014 

(2 CAC & 1 CACIB på 2 dager) 

Sted: Drammen Camping 

Dommer: Catherine Lebret 

 

Vi ønsker alle sammen velkommen til  

en dag med Yorkshire Terrier i fokus. 
 

Overnatting:  

Drammen Camping www.drammencamping.no 

www.choicehotels.no 

Er du medlem i NYTK får du 5% ved overnatting på Choie Hotell. 

 

Vi minner også på Norsk Kennel Klubb INT. utstilling 1. juni på  

Drammen travbane. Dommer: Jo Schepers 

 


