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Innkallelse til årsmøte  

og stemmeseddel. 

Se side 38-41 
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Forsidebilde: Mestvinnende Yorkshire Terrier 2014  No Se Ch Nv-14 Nord-v14 Henceforth’s 

Sailor Boy  

Denne side: Junior, fotograf Henrik Vikse 

______________________________________________________________ 
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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 

 

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 2015 

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  

medlemskontigenten må betales til NKK   

www.nkk.no/medlem 

Notiser: Fødselsdag, dødsfall, nye valper, 

store bragder, eksport og import innføres  

gratis (Bilde må ha oppløsning på 300 dpi, 

dersom bilde sendes inn)                                                                                                   

Faste spalter: Nye champions,  

ringdebutanter, BIS/BIG/BIR/BIM, leserinnlegg 

innføres gratis med bilder.  

ANNONSEPRISER & FORMATER  

Medlems annonser 

YT-nytt trykkes i 4-farger, og har derfor også                      

fargeannonser.                                                  

Helside kr. 450,- (148x210mm/ full bleed 154x216mm)       

1/2 side kr 250,- (148x105mm/ full bleed 154x108mm) 

Bakside kr 375,- (148x174mm/ full bleed 154x177mm) 

Småannonser/rubrikk 200,-                             

(varierer i størrelse og settes inn ved ledig plass) 

Kommersielle annonser     
Helside kr 650,- (148x210mm/ full bleed 154x216mm)        

1/2 side kr 450,- (148x105mm/ full bleed 154x108mm) 

Bakside kr 575,- (148x174mm/ full bleed 154x177mm)

Småannonser/rubrikk 250,-                             

(varierer i størrelse og settes inn ved ledig plass)  

 

15 % abonnement for samme annonse   

i 3 utgivelser 

Redaksjonen kan både anta og refusere annonser. 

Refusjon av annonser kan skje pga. innhold eller pga. 

antall sider i bladet. Annonser faktureres og må være 

betalt innen forfall for å komme med i bladet.                                                 

Formater                              
Målene som er oppgitt her er gitt med og uten   

skjæretillegg (bleed). Du finner en oversikt over  

annonseformater, og mer info om hvordan vi ønsker 

å motta annonser til bladet på våre websider 

www.nytk.no 

Manusfrister                              
Manusfrist for neste nummer er 1 juli 

Neste utgave av YT-Nytt kommer i august/september 

Spørsmål og bidrag til bladet sendes til 

post@nytk.no 

Trykkeri: Allkopi Gardermoen 
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 LEDER 

 En vårlig hilsen fra  
Ingrid Helene & Yorkedyra 

 

 

Eller forstår andre at vi ikke kan råde over hva 
som skjer med genetikken eller om det skulle 

skjedd ved fødsel at et helt valpekull faller 
bort.  Jeg syns man skal vise de respekt for 
åpenhet og ærligheten sin at man tør å stå 

frem med rak rygg og si at dette «skapte» jeg 
og jeg står for hva jeg har gjort. 
 

I dette nummeret av Yt-nytt så har vi 3  
medlemmer som står frem om at valget falt på 
Yorkshire Terrier da det viser seg at man blir 

ufrivillig barnløs. Det er for meg en måte å stå 
frem å være åpen og ærlig om. Selv om  
vinteren er på hell så kan de strikkeglade  

prøve seg på en strikket heldress i Marius 
mønster. 
Takk til alle som sender inn bilder, det liker vi 

og det har vi også fått tilbakemelding fra  
medlemmer om at de liker. 

Til våren har vi utstillingsseminar med Olga B. 
som kommer ifra Minsk for å lære de  
interesserte mer om pels og pelsstell i  

ustillingsringen. Og ta en kikk på nytk.no , i 
september i forbindelse med Rasespesialen 
05.09 så inviterer vi alle Yorkshire terrier eiere 

til bankett på kvelden. Håper å se deg der!! 

Et nytt NYTK år står igjen for tur. Først vil jeg 

ønske gamle og nye medlemmer velkommen i 

klubben.   

I januar så var Anita Villen Lie (nestleder i 

NYTK) og jeg på Avlsrådseminar i regi av NKK. 

Dette var lærerikt kurs, som alle andre kurs 

NKK holder. 

Vi var der med representanter fra andre  

raseklubber og det var interessant å lære om 

hvordan andre raseklubber arbeider og hvordan 

de tenker i henhold til avl og hvordan man skal 

forvalte rasen sin. 

Én ting som flere klubber slet med var dette 

med avlsråd. Flere hadde ikke det 

siden oppdrettere kunne føle seg «overvåket» 

med at et råd skulle følge med på hva man 

gjorde. Men da har man misforstått et Avlsråds 

oppgave, men jeg forstår allikevel tankegangen 

til de som måtte tenke slik. Styret i NYTK har 

tenkt tanken slik andre klubber har, et  

sunnhetsutvalg på 3-4 personer.  

De vil få oppgave fra styret om noe i henhold til 

rasen de skal konsentrere seg om.  

Et sunnhetsutvalg skal ha 1-2 møter i året og gi 

tilbakemelding til styret om hva de har funnet ut 

av – et eksempel er å kartlegge  

patellaluksasjon status på hunder i Norge. 

 

Jeg syns det er viktig å vise åpenhet og  

ærlighet med tanke på nåtiden og  

fremtidig avlsarbeid for rasen.  

Vi samarbeider for rasen og vi vil den det beste. 

Er det flaut å innrømme at akkurat den  

kombinasjonen man gjorde ikke fikk det  

utfallet man ønsket?  
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Leserinnlegg 
Tekst: Nina F. Kristiansen, Tone Elisabeth Gulbrandsen, Helle Rasmussen 

Ufrivillig barnløshet 
Hei, vi har ikke barn og selv om det er ufrivillig så er det også blitt et valg. Som de 

fleste andre trodde også vi at det å få barn ikke skulle by på noe problem. Da det ikke 

kom noe resultat begynte den lange veien med kunstig befruktning, men  

dessverre lyktes vi ikke. Da var valget mot adopsjon, men det var ikke helt for oss. Vi 

har en del barn i familien så behovet fikk vi dekket og vi var opptatt med jobb. Både 

min mann og jeg har hatt hunder i våre yngre dager, det var en Grand Danois og  

Rottweiler. For 4 år siden ønsket vi et medlem til i vår familie og jeg synes hunder er 

herlige.  

Jeg var helt klar på hva jeg ønsket liten hund, smart, ikke veske hund , trofast, passet 

både i by, fjell og sjø, kanskje være med på jobb og sosial. Min mann likte ikke planen 

i begynnelse . Dette fikk være mitt eget prosjekt osv.  

Han ble nå med ut til oppdretter og han plukket ut Pia og da var han solgt. Hun er  

perfekt for oss. Elsker rasen, vi bruker ikke henne til utstilling, men kun til glede og for 

å være vår datter. Hun er med oss overalt. De har gitt opp å si at hun ikke kan være 

med inn i butikkene nærmiljøet vårt, alle kjenner Pia. Hun har selvfølgelig sengen sin i 

senga vår mellom oss. Hun har sitt språk med oss og vi forstår allltid hva hun vil. Hvis 

jeg blir dårlig (jeg har epilepsi) er hun sammen med meg hele dagen. Selvfølgelig er 

det forskjellige roller her hjemme, mannen min er den snille og jeg er den "slemme".  

Vi kunne ikke ha en bedre datter og vi elsker henne over alt .  

Hilsen Nina, husfar og Pia 
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 Jeg heter Tone, jeg vil fortelle dere litt om meg og min lille familie. 

Familien består av min mann Birger, 3  

Yorkshire terrier jenter Annabell, Lille My , Dixie og selvsagt meg selv. 

Vi har valgt å ha hund istedenfor barn da jeg sliter med en sykdom. 

Vi ønsket oss en liten hund med mye personlighet og da ble valget Yorkshire terrier. 

Dette har vi virkelig fått, mine 3 jenter er den beste medisin, og vi liker rasen så godt 

at vi snart får i hus den 4. Yorkshire terrieren. 

Så kanskje vi snart sees ved utstillingsringen. 

Klem fra Tone og Yorkie jentene mine 

Tone med Yorkie jentene. 

Annabell, Lille My og Dixie 

Hei, jeg heter Helle og bor med min mann 

Aslak og Karmen. 

Jeg har vokst opp med Yorkshire terrer, min 

mor var oppdretter av rasen. 

Min forrige mann ville ikke ha barn. Dette på 

grunn av hans livssituasjon. Jeg tenkte etter 

noen år at vi kunne ha noe sammen så da 

ble det en Yorkshire terrier i stedet for barn. 

Pluto hadde vi i 13 år. 

Min neste mann ønsket seg barn, men jeg 

var da for gammel. Vi ble tipset om ei  

omplasserings tispe og vi fikk vår herlige 

Karmen. 

 

En Yorkshire terrier er som ett vilt morsomt barn hele livet. Vi elsker henne og rasen. 

Hilsen fra Helle, Aslak og Karmen 
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Mestvinnerliste Topp 20 2014 
Poengberegning 2014 for Yorkshire Terrier. Poengene er utregnet ifra resultater fra NKK’s  

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

 

NYTK gratulerer eier Nina Østli med  

No Se Ch Nv-14 Nord-v14 Henceforth’s 

Sailor Boy  som Mestvinnende Yorkshire 

Terrier i 2014. 

 
Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte 

våren 2015. 

NYTK gratulerer eier Ulla Brit  

Johansen med Gudyork Showman 

som Årets Unghund og Årets Debu-

tant Yorkshire Terrier 2014.  

 
Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte 

våren 2015. 

NYTK gratulerer eier Marianne  

Davidsson med C.I.B NORD SE NO FI 

DK EE LV CH DKVV-14 NVV-14  

Stavregårdens Yorker Atomic Swing 

som Årets Veteran Yorkshire Terrier 

2014.  

 
Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte 

våren 2015. 
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NYTK gratulerer oppdretter Nina 

Grasmo med oppdrettet  

Sweet Chanel som  Årets Oppdretter, 

Yorkshire Terrier i 2014.  

 
Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte 

våren 2015. 

NYTK gratulerer eier Margrethe  

Smelvær med Bomballerina’s Elvis 

som Årets Agility Yorkshire Terrier i 

2014 . 

 
Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte 

våren 2015. 

Mestvinnerliste topp 20 2014                              Poeng                            
1.  Henceforth's Sailor Boy                                                                  64 

2.  Dali's Royal Flush In Vegas                                                           58 

3.  Sweet Chanel's Something Special     55 

4.  Bokellas December Dream      52 

5.  Quick Ride Stribrne Prani      50 

6.  Gudyork Showman       50 

7.  So Sweet Little Cindy       48 

8.  Henceforth's Brilliant Disquise      36 

9.  Gallana Aristos Lure Trump Ace     36 

10.  Amore Me Evita Of Andormaya      36 

11. Henceforth's Check Yes Or No      34 

12. Make It Burn Of Mighty Knight     29 

13.  Sweet Chanel's Exclusive Top Model     29 

14. Pearlstring Heart Of Glory      26 

15. Sweet Chanel’s Exclusive And Hot     25 

16.  Ekspouzd Tvinkling Light      24 

17. Royal Ming's Perfect Match      20 

18. Bokellas Function Force      19 

19.  Shanello's Another Round      18 

20. Magic Country Forward       18 
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 5 YORKER OM de er Rampete 

NYTK har spurt 5 yorker  

«Er du rampete?» 

   Calvin 4 mnd  

Svaret er nok ja! 

 Elsker spesielt  å  

stjele sokker og dra i 

skolisser !! 

 Molly 3 år 
   De sier så. Problemet er at det er  

så mye gøy å finne på her på gården, men 

som ikke er lov. F.eks å jage katter i låven 

med fuglehundene, eller leke i sagflisa og rulle 

seg i kumøkka. Det hender nok at jeg blir med 

på å rive i stykker dopapir, sko eller sofaputer 

når de andre  hundene først har begynt.  

Willy 4 år 

Jeg får i grunn lov til alt. 

Husets boss. 

Og som husets boss har 

jeg ikke tid å være  

rampete for jeg må passe 

på at andre ikke er  

rampete. Sa jeg at jeg 

elsker kos? 

     Rocky Supermann  

Knutsen 2 år 

Ja, jeg er fortsatt litt rampete.  

Spesielt når jeg stjeler sokkene til 

far og leker "du kan ikke fange meg" 

i hele huset. Mor sier at jeg av og til 

har Terrier ører, det er når jeg gjør        

det som jeg vil. Ellers er jeg snill gutt 

og har vokst av meg nesten alle 

valpe rampestrekene  

Bocca 2 år 

 Det mest rampete jeg 

gjør er å erte søsteren 

min. Da blir hun irritert 

Jeg løper fortere enn 

henne og er liten og 

gjemmer meg under 

ting. 
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1. Hva heter du og hvor bor du?  

Pia Walderhaug og jeg bor i Drammen.  

 

2. Hvor mange york(er) har du?   

Jeg har en Yorkiegutt. 

 
3. Hva heter han og hvor gammel er han?  
Han heter Jamie og er født 4 oktober 2014, 18 
uker 
 
4. Hva fikk deg til å velge rasen Yorkshire  
Terrier? Hva liker du med rasen? 
Mine foreldre har en Yorkie hannhund, og  
flere bekjente har samme rase. Jeg vurderte 
mange raser da jeg skulle ha hund, men fant ut at 
en York er perfekt til min livsstil. De passer fint i en 
leilighet, fungerer både på mye og lite mosjon og 
alle har en helt unik personlighet.  
Jeg liker at det er en tøff liten hund som tar  
utfordringer og liker å være med på aktiviteter. 
Dette ser jeg allerede på Jamie, som like gjerne 
tar en dag på sofaen som at han kan være med på 
kontoret en hel dag. Det at han er supersosial, 
både med mennesker og hunder, er også noe jeg 
setter pris på.   
 
5. Hva er det beste du liker å finne på med  
hunden din?   
Foreløpig er min York så ung at han ikke kan være 
med på de store aktivitetene, men valpekurs er en 
stor favoritt. Der lærer vi begge masse, som vi 
forhåpentligvis får god nytte av senere. Det å få 
løpe løs og leke er også noe Jamie liker, og det er 
gøy å se hvor morsomt han har det, særlig med 
andre hunder! 

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 PIA KILEN HERMANSEN 

SOM ER  PRESENTERERT. 

Millie 
Fotograf: Tina A. Karlsen 
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Statistikk fra 2008 til og med 2014 
I 2014 var det 25 importer og 52 kull. Det ble født 170 valper (77 tisper og 

93 hanner)  

Av disse så er 30 kull fra oppdrettere med kennelnavn og 22 kull fra 

oppdrettere som ikke har kennelnavn. 

Gjennomsnitt innavslgrad er 1,6 % (28 kull har innavlsgrad 0) 

 

Oppsummering av utstillinger/deltagende hunder og valper/importer: 
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Yorktreff i Bergen 
Tekst:  Lars Erik Molvik 

Oppslutningen var god med godt over 20 hunder som hadde funnet veien til  

Lysekloster like sør for Bergen. Årets første Yorkshire Terrier-treff ble lagt til søndag 

11 januar fra kl 12 til 14 og holdt innendørs i Fjellangerhallen. Selv om temperaturen 

var noe kjølig og orkanen Nina hadde tatt strømmen med seg dagen før la det ingen 

demper på stemningen. 

Det så ut som at alle firbeinte satte stor pris på 800m2 kunstgress å boltre seg på. 

Hallen brukes daglig til hundeaktiviteter av både private og klubber og er egnet for 

trening og sammenkomster. Litt skummelt var det nok i starten med så mange nye 

hunder å hilse på, men etter kort tid begynte de fleste å sosialisere sammen.  

Tobeinte koste seg også og en rekke nye bekjentskaper ble skapt. 

Det var også mulig å introdusere hunden sin for nye utfordringer som hopp og tunell 

selv om de fleste syntes det var mye gøyere å bare løpe rundt og hilse på nye fjes. 

Flere Yorkshire Terrier treff vil bli arrangert i året som kommer når temperaturen  

stiger litt og solen titter frem. 
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Regler for å bli Norsk Utstillingschampion 

På fjorårets Representantskapsmøte i NKK ble vedtatt nye regler for fullcerting.  

Gjeldende fra 01.01.2015  

 

Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert.  Med fullcertet menes hund som ikke 

kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. Certet  

utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, 

som ikke er verken norsk utstillingschampion eller fullcertet. Dersom cert ved en 

feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen  

oppdages. 

 

For hunder over 2 år gjelder følgende:  
1. Har du 2 små cert og mangler storcert. På utstillinger med små cert vil denne hunden 
være å betrakte som fullcertet, da den ikke har behov for certet for å oppnå  
utstillingschampionat. Eier/handler skal da ikke ta imot certet. På NKK-utstillinger, eller 
utstilling hvor raseklubb er gitt mulighet til å dele ut storcert, så kan hunden motta cert, 
da dette certet er nødvendig for at hunden kan oppnå utstillingschampionat 
2. Hund som er over 2 år og har mottatt 1 lite cert og 1 storcert 
På utstilling anses denne hunden ikke som fullcertet og kan motta ytterligere 1 lite cert 
eller 1 stor cert. 
 

For hunder under 2 år gjelder følgende: 
1. Har du 2 små cert, kan du få et stort cert før du regnes som fullcertet.  
2. Har du ett lite og ett stort, er du fullcertet, kan ikke få et nytt cert før etter fylte 2 år. 
3. Har du 2 store cert, er du fullcertet, kan ikke få et nytt cert før etter 2 år. 
4. Hund som er under 2 år og har mottatt 1 lite cert og mangler storcert. 
På utstillinger med små cert vil denne hunden kunne motta ytterligere 1 lite cert før den 
er å betrakte som fullcertet. Dette da den vil trenge minst ett cert etter fylte 24 måneder 
og man ikke vet om stor cert oppnås før eller etter oppnådde 24 måneders alder. På 
NKK-utstillinger, eller utstilling hvor raseklubb er gitt mulighet til å dele ut storcert, så kan 
hunden motta cert, da dette certet er nødvendig for at hunden kan oppnå  
utstillingschampionat. 
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Dogs4all 2014 
Tekst/foto: Ingrid  Helene Østvold 

  

DOGSFORALL 2014 VAR GENERALPRØVEN FOR HØSTEN STORE ARRANGMENT  

EUROPAVINNER UTSTILLINGEN 2015. ARRANGEMENTET FOREGÅR PÅ LILLESTRØM PÅ 

NORGES VAREMESSE I REGI AV NORSK KENNEL KLUBB. DENNE GANGEN GIKK DET 

OVER 3 DAGER OG DET VAR ALLE AKTIVITETER FOR HUNDEINTERESSERTE, NORSK 

OG NORDISKVINNER UTSTILLING, AGILITY, LYDIGHET, OPPVISNINGER OG EN REKKE 

ANDRE AKTIVITETER 

NYTK merket i år at det var reklamert 

mer om raseklubbenes stander på  

rasetorget og vi hadde en god  

plassering så det var veldig mange som 

kom innom standen til NYTK. 

 

Vi hadde i år valgt enn mindre stand enn 

hva vi har hatt tidligere, dette blant  

annet på grunn av at vi i år ikke hadde 

fotograf eller hundefrisør med oss på 

standen. 

NYTK setter utrolig pris på alle som  

stiller opp for at NYTK skal kunne delta 

på nettopp denne typen arrangement. 

Det er gøy å overhøre Yorkshire Terrier 

eiere fortelle om sin hund og den  

fantastiske rasen vi har. 

Det er mange som ønsker seg rasen og 

hva er vel bedre enn å få den  

informasjonen man trenger ved å ta  

turen til Dogs4all. 

 

Fredag 14.11 var det Norsk vinner  

utstilling. BIR og Norsk vinner 2014 ble 

No Se Ch Henceforth`s Sailor Boy & 

BIM og Norsk vinner 2014 ble Fi Ch  

Marie She Is The Only One.  

Norsk Veteranvinner 2014 ble C.I.B 

NORD SE NO FI DK EE LV CH DKVV-

14 NVV-14 Stavregårdens Yorker 

Atomic Swing.  

Norsk junior vinner 2014 ble  

Twilightsaga Bombastic.  

Søndag 16.11 var det Nordisk vinner ut-

stilling. BIR og Nordisk vinner 2014  ble 

No Se NV-14 Ch Henceforth`s Sailor Boy 

& BIM og Nordisk vinner 2014 ble Njv-12 

Se No Ch Bokellas December Dream . 

Nordisk Veteranvinner 2014 ble C.I.B 

NORD SE NO FI DK EE LV CH DKVV-14 

NVV-14 Stavregårdens Yorker Atomic 

Swing.  

Nordisk juniorvinner 2014 ble Arguss Kay 

Jasmine Flowers  og Bokellas Like Me A 

Lot  
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Dogs4all  

selfie. Noen 

Yorkshire 

Terriere med 

eiere som var 

innom  

standen til 

NYTK på  

rasetorget. 
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Jax 12 uker  

Fotograf OlavSunde  
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NYTK får besøk fra Olga Bulavskaya, hun kommer fra Minsk. Hun er Yorkshire Terrier oppdretter 
med kennelnavnet «Sharm De Lux», profesjonell «groomer» og handler. 
Olga holder kurs i Russland og Europa og har drevet med rasen Yorkshire Terrier i 8 år. Olga har 
drevet med hund fra 1990. Hennes første hund var afghansk mynde. Rasen var veldig sjelden i 
Russland, det fantes ikke da noen informasjon hvordan man skulle stelle pels. Olga fikk sin første 
Yorkshire Terrier for 8 år siden og mye innen pelsstell har forandret seg siden da.  
Det fantes ikke pelsstell eller handlerkurs, så alt hun har lært har hun delt videre for å dele med 
andre. 
Hennes første Yorkshire Terrier var absolutt ikke ideell, men takket vare ham har hun lært alt hun 
kan i dag. Ved å ha deltatt på og holdt kurs så har man lært det å kjenne forskjell på ulike pelstyper.  
 
Sted: Fuvo klubbhus, Fuvo-vegen 6 ,2166 Oppaker 
Tid: 20 – 21 juni 2015 

Pris per deltager 
medlem i NYTK kr. 800,- 
ikke medlem i NYTK 1200,- 

I helgen blir det gjennomgang av bad, føn og pelsstell for klargjøring av utstillingshund. 
Lære om pelskvalitet og farge. Vis frem din hund best mulig i utstillingsringen. 
Fotografering av din hund klar for utstilling. 

Det vil bli ordnet med lunsj begge dager.  
Middag lørdag kveld 20. juni 
Om det er interesse så kan vi samles til middag (f.eks grilling eller koldtbord) på lørdag kveld. Gi en 
tilbakemelding på det ved påmelding. 

Påmelding sendes på e-post til post@nytk.no 

Påmeldingsfrist 10 mai 2015 (påmeldte får betalingsinfo på mail). Overnattingsinfo på nytk.no 
Om det er noen du lurer på så ta kontakt på post@nytk.no eller tlf 93287262 

 

Invitasjon til utstillingspels—handlerseminar 20-21 juni 2015 

mailto:post@nytk.no
mailto:post@nytk.no
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Dommer for NYTK’s 4. offisielle Rasespesial 5 september 2015 er Colette Muldoon. 

 
Colette har vært oppdretter i snart 40 år sammen med mannen John. Sammen har de 

kennelen Windfall Prefix.  

Hun reiser over hele verden for å dømme. Hun er valgt medlem i Irske Kennel  

klubben, hun har også vært tidligere styremedlem og er medlem i dommerforeningen 

(The Judges Committee) og er sekretær for Championship All Breed Show. 

Hun er også forman i Irske Yorkshire Terrier Club. 

Ønsker du å sponse pokal til nYtk’s rasespesial 2015  

 
NYTK skal ha årets Rasespesial på Norges Varemesse Lillestrøm Lørdag 5 september. I den for-

bindelse ønsker NYTK sponsorer til pokaler for Norsk Yorkshire Terrier Klubb’s Rasespesial 2015.  

 

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

pokaler!!! Medlemmer som vil sponse pokaler vil få dette inn i YT nytt og på NYTK’s hjemmeside og 

kennelnavnet/navnet ditt gravert inn på pokalen: «sponset av xx».  

Du vil motta faktura for betaling. Ta kontakt på post@nytk.no om du ønsker å sponse.  

BISS/BIM 400 kr  

BISS/BIR & BIM JUNIOR 350 kr  

BISS/BIR &BIM VALP 300 kr  

BISS/BIR & BIM Nedklippet 200 kr  

1 – 4 BHK 200 kr 

1 – 4 BTK 200 kr 

dommerpresentasjon 

mailto:post@nytk.no
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etter 

Yorktreff i Kristiansand & Oslo 

I Kristiansand var det hyggelig Yorkshire Terrier treff i februar. 

I Oslo har eiere avtalt om å møtes hver siste 

søndag i måneden. Man treffes da på  

Ekebergsletta. (mer info på nytk.no) Datoer for 

treff fremover er 29.03 – 26.04 -31.05 – 28.06 – 

26.07 -  30.08 – 27.09 – 25.10 – 29.11  

 

I Stokke hundepark i Vestfold er det treff på 

tirsdager kl 17.  

Mer info på Facebook gruppa Yorkshire Terrier 

i Vestfold 
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Informasjon om kenneloversikten  

& valpesiden på nytk.no 

Kenneloversikten fikk nye kriterier i år fra 01.07.2014.  
Du  må selv gi beskjed til NYTK om du vil stå på Kenneloversikten.  
Man må oppfylle kriteriene for å stå på Kenneloversikten.  
 
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  

Andormaya May Elise Nedrebø Fjellheim 412 68 268  
www.kennelandormaya.123hjem 
meside.no/  

Argus Kay Olga Nikolaisen 909 68 163   

Beloved York Ingrid Helene Østvold 932 87 262  www.belovedyork.com  

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

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

Mighty Knight Dora Benedek 415 73 233   

ProDexter Sandra Maria Grzelczak 405 93 767  http://www.prodexter.pl 

Sweet Chanel Nina Grasmo 414 11 099  www.sweetchanel.com 

Veslestua Inger Storstad 479 08 061  www.veslestua.dk 

Yorkind Anita Villen Lie 992 26 403  www.yorkindkennel.com 

EDS—Yorkshire Terrier stiller  

fredag 4. september.  

Dommer: Jean-Jacques Dupas, Frankrike 

NYTK holder sin 4. offisielle Rasespesial  

lørdag 5. september. 

Dommer: Colette Muldoon 

http://kennelandormaya.123hjemmeside.no/
http://kennelandormaya.123hjemmeside.no/
http://www.belovedyork.com/
http://www.123hjemmeside.no/bueno/
http://www.livfrostnordhagen.com/
http://www.prodexter.pl/no_hjem.html/
http://www.sweetchanel.com/
http://www.veslestua.dk/
http://www.yorkindkennel.com/
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Marius genser med lange ben til liten hund 

Garn: Ull – eks Trysilgarn superwash (fåes hos Europris) 

Strikkepinner: nr 3,5 og 4 

Alle vrangbordene 1 rett/1 vrang strikke på pinne 3,5 resten på pinne 4 

Begynn med hals: Legg opp med rødt garn 48 masker på pinner nr 3,5 – 

strikk vrangbord – 1 rett/1 vrang i 4-6 cm (eget ønske) 

Skift til pinne 4 og øk med 10 masker (jevnt fordelt) på først e pinne etter 

vrangborden. Fortsett med Marius mønsteret.  

Når du er ferdig med rød farge legg ut 12 masker (jevnt fordelt). 

Du har da 68 masker totalt. Når du begynner å strikke mønsteret med hvitt 

garn legg ut 5 masker til (totalt 72 masker) 

Når du har strikket ca 5 cm fra halsen (målt fra der du sluttet med  

vrangbordet) – dette etter størrelse på hund. 

Sett 14 masker – midt under- på hjelpepinne/tråd og du må nå strikke frem 

og tilbake. Fortsett å strikke mønsteret frem og tilbake i ca 5 cm (dette blir 

åpningen til forbeina). 

Så settes de 14 maskene som du satt på hjelpepinne/tråd – under magen 

– tilbake på strikkepinne og strikk mønsteret frem og tilbake over disse 14 

maskene like langt som ryggstykke. 

Sett da alle maskene tilbake på rundpinne og fortsett med mønster. Ev. 

blåfargen – øk til 82 masker – til du måler ca 16,5 cm fra halsen (dette til 

hannhund – til tispe kan man strikke lengre ned mot halen). 22 masker 

midt under, strikke du ca 2 cm vrangbord 1 rett / 1 vrang så felles disse av. 

Strikk videre frem og tilbake ca 17 cm til del da arbeidet til beina bak. 

Sett på hjelpepinne – ene siden 17 masker og andre siden 17 masker.  

Da har du 56 masker igjen i mellom til ryggstykke. 

Strikk så ett og ett bein – legg ut i hvert bein 20 masker og strikk rett i ca 

11 cm. Slutt med vrangbord ca 3 cm fell av. Samme på andre beinet. 

Forbein: Ta opp 30 masker på hvert bein og etter 8 omganger fell til 22 

masker – strikk ca 10 cm og fell da før du begynner med vrangbordet 2 

masker til (totalt igjen 20 masker) strikk ca 3 cm vrangbord 1 rett / 1 vrang. 

Fell løst av. Gjør det samme på andre beinet. 

Strikk vrangbord ca 3 cm over de 56 maskene som er igjen 1 rett/ 1 vrang. 

Fell løst av. 

Lykke til—send gjerne bilder til post@nytk.no om du strikker èn heldress! 
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I julenummeret av YT-nytt 3/2013 så hadde vi en artikkel om hvordan man kunne  

strikke en «Rudolf» genser.. 

Her er Buster med genser som eieren hans strikket til han.  

 

Nå kan du prøve deg på Mariusgenser med 4 bein. Send bildet til post@nytk.no så 

kommer det på trykk i Yt-nytt. 
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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 

Isabell 5 år  

har tegnet 

Yorkshire  

terrierne sine 

Milla og  

Winnie  
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Hunden vår heter Eddie. 

Han er snart 2 år og jeg er 7 

år. 

Eddie er så søt og fin. Han er 

så morsom og han får meg til 

å le. Jeg leker med han og 

øver meg på å gi han mat. 

Så trener vi apport sammen 

av og til. 

På hytta har jeg fått lov av 

mamma og pappa å ta Eddie 

med på tur, så tisser han – vi 

går ikke så langt. 

Hjemme sitter han ofte på 

fanget mitt når jeg kikker på 

barne-tv. Eddie og mamma 

følger meg også til skolen 

hver dag. 

Jeg er kjempe glad i han!  

Oliver 7 år 
Eddie og jeg på fisketur!!! 
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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 Jeanette H. Haraldsen 922 16 595 

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  

Blanka tok dette blinkskuddet av 8 

uker gamle valper 

Yorkshire terrier i vinter Norge 

Bella Maggie 

Theo Tinka 
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NYTK PRESENTERER NYE   

Championater 2015 

Gallana Aristos Lure Trump Ace 

Ny Norsk Champion 

Exporama Hellerudsletta 07.02.15 

Oxzar Amazing Ble`s Toffy  

Ny Norsk Champion 

NKK Bø 21.02.2015 

NYTK PRESENTERER NYE   

DEBUTANTER 2015 

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

2015 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, 

veteran eller oppdretterklasse. 

Det er gratis å få hunden  

avbildet på championat/debutant siden. 

Henceforth's Brilliant Disquise 

Debutant  NKK Trondheim05.07.14 

(NYTK fikk tilsendt for sent bilde som 

kunne bli med i trykk i fjor) 

 

Sweet Chanel’s Something Special 

Ny Norsk, Svensk, Dansk, Nordisk 

Champion  

Letohallen 07.02.2015 
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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  

No Ch Sweet Chanel’s 

Secret Art 

Eier: Bente Gunnerud 

Tlf: 978 46 928 

bentegunnrud 

@hotmail.com  

mailto:l-nerga@vktv.no
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DNA-testing for prdc PRA – status og veien videre 

I februar 2014 gikk NYTK ut og anbefalte prcdPRA testing før avl. I artikkelen her vil styret  
informere litt nærmere om status og veien videre. 

Kort om PRA først: PrcdPRA er en type øyesykdom som leder til blindhet. Det er prcdPRA på 
over 30 hunderaser, og sannsynligvis oppsto mutasjonen lenge før vi fikk egne raser. For at en 
hund skal utvikle blindhet må både mor og far være bærere av sykdomsgenet. En hund som bare 
er bærer av genet vil selv aldri utvikle sykdommen. En bærer er med andre ord en frisk hund, 
men kan overføre bærer-genet til avkom (50% sjanse).  
Hunder med PRA skal tas ut av avl, mens bærere av prcdPRA kan brukes i avl forutsatt at de 
benyttes i avl med hunder som er testet og er frie for prcdPRA. Det er ikke noe mål å utrydde en 
lidelse totalt, men å forhindre at det foretas kombinasjoner av foreldredyr som fører til sykdom på 
avkommet. Slik er det også med prcdPRA. Hvis foreldrene til en hund er prcdPRA-testet frie er 
det ikke nødvendig å teste avkommet før disse benyttes i avl.  
Dermed er det bare i en kort periode det trengs å testes. Du kan lese mer om hvordan du tester 
for prcdPRA på nytk.no. 

Resultater av prcdPRA-tester så langt 

NKK registrerer øyelysningresultater på rasen (øyeundersøkelser). I tillegg registrerer NKK også 

prdcPRA DNA-testresultater, men pga tekniske problemer får ikke NYTK tilgang til noen liste fra 

NKK. Vi har derfor måttet lage vår egen, og oppsummert ser dette slik ut: 

At en hund er system generert fri betyr at mor og far er frie. At en hund er system generert bærer 
betyr for eksempel at den har bærer-avkom med fri testet hund. 
Det er med andre ord ca 3% affiserte og 20% bærere. 
NYTK har også fått informasjon fra Optigen, som har utviklet testen og som står for testingen. 
Optigen har testet færre enn 200 Yorkshire Terriere fra hele verden. Av disse er mer enn 70% 
registrert i Skandinavia. Det totale resultatet for alle nesten 200 tester viser at 5% er affiserte (vil 
utvikle PRA-sykdom) mens 21% er bærere.  I august 2014 var fordelingen på Norge/Sverige her 
hhv 4% og 20% (Norge) og 3% og 29% (Sverige). 

Til sammenligning søkte Norsk Engelsk Setterklubb om testing som registreringskrav hos NKK da 

det viste seg at de hadde 20% bærere ut fra foretatte DNA-tester. Testing som registreringskrav 

innebærer at foreldrene må være testet/ha kjent status før valpene blir registrert i NKK.  

Ut fra ”våre tall” er vi over dette nivået i dag. (Det er vi også i antall PRA-tilfeller sett i forhold til 

populasjonens størrelse). Enkelte har hevdet at det er viktigere for en Engelsk setter å unngå 

blindhet, fordi setteren er en jakthund mens Yorkshire terrieren er en kosehund. Det er også litt 

forskjell i størrelse som kan ha betydning.  

Antall 

tester 

Affiserte/syke Bærere Frie I tillegg:  

System generert 

bærere 

I tillegg:  

System generert 

frie  

Antall hunder 

m/ status fra 

prcdPRA tester  

 94  3 ( 3 %) 19 

(20%) 

72 

(77%)  
       13       40      147 
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Men styret kan ikke helt se at det skal være grunn til å være veldig mye mer avslappet på vår 
rases vegne. Problemet med PRA er som kjent at det kan ”eksplodere” på et eller annet  
tidspunkt.  
Det er uvisst om DNA-test resultatene over er representative for rasen vår. Til det er det testet 
for få hunder. Det er imidlertid mulig å bruke en formel for å estimere antall bærere i en  
populasjon (Hardy-Weinberg-formelen). Hvis vi slår sammen den norske og den svenske  
populasjonen de siste 5 år (ca 3000 YT) og benytter de resultatene som er kjent per i dag  
(ca 32 bærere/syke født siste 5 år) får en antatt frekvens på 18%, dvs at ut fra denne antas ca 
18% av populasjonen å være bærere. 

Informasjon fra andre land 

Testene av norske og svenske hunder viser at det er bærere blant Europeiske importer, og 
Optigen har funnet bærere fra USA, Canada, UK og Polen. Det er også avdekket bærere i  
Sør-Afrika. Dette er ikke overraskende, fordi de aller fleste av dagens Yorkshire Terriere har 
omtrent samme bakgrunn bare noen få generasjoner tilbake. Det er derfor ingen grunn til å tro 
at situasjonen varierer noe særlig fra land til land. 

Men det er lite informasjon å hente fra andre land. Dette skyldes IKKE at det bare er i  
Skandinavia vi har PRA på rasen, men snarere at PRA-tilfellene ikke registreres noe sted. 
Øyelysningsresultater fra norske og svenske spesialister registreres nemlig automatisk hos 
kennelklubbene i Norge og Sverige. Dette gjelder både de som er friske (frie) og de som er 
syke. I USA derimot, er det helt frivillig å registrere resultater, og eiere av syke hunder holder 
så å si alltid resultatet for seg selv. I rasens hjemland England er det ikke mulig å få registrert 
øyelysningsresultater overhodet for rasen vår (i UK Kennel Club), verken friske eller syke.  
Og mellom oppdrettere generelt er det ingen tradisjon for åpenhet om PRA-tilfeller. 
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Er det en eller flere former for PRA på rasen? 

Noen hunderaser har flere former for PRA som alle kan lede til blindhet. Det er mulig at dette 
også er tilfelle for Yorkshire Terriere. Optigen har enkelte blodprøver fra hunder som er  
øyelyst med PRA (syke) men hvor DNA-testing viser at de ikke er prcdPRA-affiserte. Noen av 
disse hundene er bare rundt 1 år gamle og har fullt utviklet PRA. 

Nettopp fordi det kan være mer enn 1 type PRA på rasen er det viktig at de som tester ikke 
reklamerer med at hunden er ”PRA-fri”, men at den er ”prcdPRA-fri”.  
Det aller viktigste er imidlertid at flest mulig av de hundene som er øyelyst med PRA også blir 
DNA-testet for prcdPRA, slik at vi kan få bekreftet eller avkreftet om de har prcdPRA eller 
ikke. Optigen utfører gratis DNA-test på hunder med PRA-diagnose fra øyelyser og benytter 
også blodprøven til forskning. 
 

Hvor gamle er hundene når de utvikler PRA? 

De siste drøyt 10 årene er det ca 13 kjente tilfeller av PRA på Yorkshire Terriere i  
Skandinavia. I alle tilfellene ble diagnosen stilt ved øyeundersøkelse etter at hunden åpenbart 
har vist tegn på synsproblemer. De er i gjennomsnitt 7,2 år gamle når øyelysningsdiagnosen 
stilles. Disse hundene har nok startet å utvikle PRA en tid før de fikk diagnosen, men vi har 
kun diagnosetidspunktet å forholde oss til. Noen er dessverre ganske unge på  
diagnosetidspunktet. Det er snakk om 5 hunder som er 4-6 år gamle, og 8 som er 7-10 år 
gamle. 

Et spørsmål vi ikke har noe svar på er når hunder som er prcdPRA-testet som affiserte vil 
utvikle blindhet. Ref her at man kan DNA-teste selv valper. Den yngste hunden som er  
øyelyst med PRA ble også prcdPRA-testet. Han var da allerede i ferd med å bli blind ca 4,5 år 
gammel, noe som viser at prcdPRA kan utvikle seg såpass tidlig. Det tok her kort tid (ca 1 år) 
å utvikle nesten total blindhet. 

Men om alle de 13 tilfellene nevnt over gjelder prcdPRA er det umulig å vite, så vi vet heller 
ikke om gjennomsnittet på 7,2 år er relevant for prcdPRA. Det er meget mulig at det ikke er 
noen forskjell, men det er uansett viktig i tiden fremover å få øyelyst yngre hunder som har 
fått PRA-diagnose via prcdPRA-test, for å finne ut mer om når de starter å utvikle sykdom-
men. Håpet er at jo dette i snitt skjer senest mulig og at den ene hunden nevnt over på 4,5 år 
er unntaket og ikke hovedregelen. 

Oppslutningen om NYTKs avlsanbefaling 

NYTKs avlsanbefaling er som kjent en anbefaling (som iht NKK bør følges) men det er ikke 
noe krav/pålegg til NYTKs enkelte oppdretter/medlem. Frem til nå er det ikke mange som har 
testet: 

Det ble registrert 23 kull i 2014 frem til 4/12. Av de 46 foreldrene er det 10 som er prcdPRA-
testede fri og 2 som er prcdPRA-testede bærere. Totalt 12 av de 46 er med andre ord testet, 
eller 26%. Det vil også si at 74% av foreldredyrene ikke ble testet før avl. 

Derimot er det mange ”vanlige” medlemmer av NYTK som også har testet, selv om de  
kanskje ikke har hatt konkrete planer om kull. Noen av disse har tidligere fått brev fra NYTK 
om at deres hund har en eller flere kjente bærere i nær slekt (mor/far eller besteforeldre), og 
har derfor ønsket å teste. Dette har bidratt mye til å få bedre oversikt over situasjonen i  
Norge. 
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Avlsanbefaling kontra registreringskrav? 

Et alternativ til en avlsanbefaling er et registreringskrav fra NKK. (Jf over om Engelsk  
Setterklubben). Et registreringskrav innebærer at oppdrettere må prcdPRA-teste før avl, for å 
få registrert valpene i NKK. (Eller begge kan for eksempel ha kjent status/være barn av 2  
testede frie foreldre.). Den islandske kennelklubben har etter det vi har hørt nettopp innført et 
slikt krav på rasen der. For at et registreringskrav skal bli en realitet i Norge bør årsmøtet til 
NYTK først bestemme at NYTK skal søke NKK om dette. Så behandler NKK søknaden og gir 
ja/nei. (Det NKK gir ja/nei til er en løsning som er stort sett lik for alle klubber: NYTK kan mao 
ikke søke om en ”skreddersydd” løsning.) 

En fordel med at alle må teste før de får registrert valper i NKK er at da tester alle samtidig, og 
vi får en raskere avklaring. Det vil også bety at løsningen blir lik for alle som selger Yorkshire 
Terrier valper i Norge –  dvs uavhengig om oppdretter er medlem av NYTK eller ikke.  
Det vil alltid være noen som har mer eller mindre storproduksjon av Yorkshire Terriere, og som 
registrerer disse i NKK uten å være medlem av NYTK. Disse får kanskje ikke med seg NYTKs 
avlsanbefaling om å prcdPRA-teste. 

Ulempen er at et registreringskrav innebærer en tvungen løsning, noe som er ugreit slik  

situasjonen er i Norge, hvor det fortsatt er mange oppdrettere som ikke tester.  Håpet her er at 

dette vil kunne endre seg fremover, ettersom flere får økt kunnskap og forståelse. En vanlig 

begrunnelse for ikke å teste er at ”Det er andre ting som er mye viktigere”. Men det tar bare 

noen få timer å teste, og det er enkelt å innrette seg etter resultatene. (De færreste har jo  

hunder som skal ut av avl pga de vil bli blinde). Og da er det masse tid igjen til disse andre 

vurderingene også. Ytterligere en ulempe for rasen er at et registreringskrav vil kunne øke 

omfanget av uregistrert avl, noe som ikke anses som heldig. Det er med andre ord flere  

hensyn å ta her. 

Styret håper imidlertid at enda flere vil prcdPRA-teste fremover. 

 

For  mer info om hvordan man  utfører prdcPRA testen finner du på nytk.no 
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Dagsorden:  

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

Sak 2: Årsberetning for 2014, se vedlegg 1 

Sak 3: Årsregnskap for 2014/Budsjett 2015 med revisors beretning, se vedlegg 2 

Sak 4: Medlem Anita Villen Lie fremlegger sak om at man må være medlem i NYTK for å delta på NYTK’s  

mestvinnerlister for Yorkshire Terrier, se vedlegg 3 

Sak 5: A) Styret  fremlegger sak om at det blir tildelt pokal til 1-3 plass på mestvinnerlisten. 

B)  Medlem Anne Lise Thorsen fremlegger sak om at man går tilbake og har 2  

mestvinnerlister, èn for hannhunder og èn for tisper. Man får da mestvinnende Yorkshire Terrier og  

mestvinnende motsatt kjønn, se vedlegg 4 

Sak 5: Medlem Tone E. Gulbrandsen fremmer forslag om at NYTK har artikler som f.eks kalender,  

klistremerker, genser etc til salgs for inntekt til klubben, se vedlegg 5 

Sak 7: A)  NKK har gitt tilbakemelding om redaksjonell endring i lovene. B) Styret fremlegger sak om  

ustering av Valgkomiteens retningslinjer.  se vedlegg 6 

Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2014,  Gro M. Johnsen’s  

           Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Oppdretter og Årets Agility York 

Sak 9: Valg, se vedlegg 7 

Til styret: Leder for 2 år, styremedlem nr 2 for 2 år, styremedlem nr 3 for 2 år, 1 vara for 2 år, 1 vara  for 1 

år.  

Til valgkomiteen:  medlem nr 2 for 1 år, vara for 1 år.              

Vedlegg 1 NYTK’s Årsberetning for 2014 
- I 2014  har vi hatt 1 styremøte. Referat er offentligjort og ligger på nytk.no 
 
- Utstillingskomiteen har hatt 1 møte i forkant av Rasespesialen. Den ble holdt som tidligere på Drammen 
Camping. I år holdes Rasespesialen 05.09.15 i sammenheng med helgen da Europautstillingen  
arrangeres. Dette er på Norges Varemesse i Lillestrøm. I 2016 blir Rasespesialen som tidligere på  
Drammen Camping. 
 
- NYTK sin hjemmeside oppdateres jevnlig og mange gode artikler om rasen ligger der. 
Oppfordrer også utstillere til å sende inn bilde og resultater. Har man andre ønsker om viktig informasjon 
om rasen som bør være på siden så gi oss en tilbakemelding på det. 
-NYTK hadde 347 medlemmer i des. 2014. Dette er en oppgang fra 2013. 
-2 pelsstellkurs ble arrangert i 2014 ( Oslo og Tromsø.) NYTK vil også holde pelsstellkurs i 2015 for  
medlemmer av klubben. 
- Det ble holdt et oppdretterseminar i mars 2014. Deltagelsen var stor og forespørsel om flere  
oppdretterseminarer har vi fått.  
- Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 2014 etc. 
- 3 utgaver av YT- NYTT er utgitt i 2014 
- NYTK hadde også i 2014 rasestand på Dogs4all. 
- På nytk.no kan du melde deg på månedlig Nyhetsbrev fra NYTK. 
- Mestvinnende Yorkshire Terrier 2014 ble No Se Ch Nv-14 Nord-v14 Henceforth’s Sailor Boy.  
Årets Debutant og Årets Unghund ble Gudyork Showman. Årets Veteran ble C.I.B NORD SE NO FI DK EE 
LV CH DKVV-14 NVV-14 Stavregårdens Yorker Atomic Swing. Årets Oppdretter ble  Nina Grasmo med 
kennel Sweet Chanel. Årets agility Yorkshire terrier ble Bomballerina’s Elvis  

                                             

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2015 har møte og stemmerett 

på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme 

kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun de sakene som står på 

dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet. 

OBS! Fullstendig innkallelse til Årsmøtet er også sendt på Nyhetsbrev og ligger på nytk.no (dette pga  

plassmangel i bladet) 

Innkalling til årsmøte 2015  i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

Sted: Karenlyst allè 10 Oslo Søndag 19 april kl 12:00  
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Vedlegg 3 Anita Villen Lie fremlegger sak om at man må være medlem i NYTK for å delta på NYTK’s 

mestvinnerlister for Yorkshire Terrier 

Vedlegg 4  A) Styret fremlegger sak om at det blir tildelt pokal til 1-3 plass på mestvinnerlisten. Dette på grunn av 
at utstillere følte seg  
 B) Anne Lise Thorsen fremlegger sak om at man går tilbake og har 2 mestvinnerlister, èn for  
hannhunder og èn for tisper. Man får da mestvinnende Yorkshire Terrier og mestvinnende motsatt kjønn,  
 
Vedlegg 5 Tone E. Gulbrandsen fremmer forslag om at NYTK har artikler som f.eks kalender, klistremerker,  
genser etc til salgs for inntekt til klubben. 
 
Vedlegg 6  Styrets forslag til ny § 3-2 i NYTKs lover samt ny instruks for Valgkomiteen m.fl. 

NYTK ble i (likhet med alle andre medlemsklubber) pålagt av NKK å utarbeide nye lover i samsvar med NKKs 
lovmal 2012. Det ble imidlertid ikke laget noen ny oppdatert instruks for Valgkomiteen på samme tid. Deler av 
den teksten som en slik instruks burde inneholde ble i stedet tatt direkte inn i NYTKs lover. 
 
Anette Jahr har nå laget tekst til ny instruks til Valgkomiteen og det er da undøvendig med så mye tekst i NYTKs 
lover § 3-2. Det er derfor naturlig å fjerne de deler av dagens § 3-2 som systematisk hører hjemme i en instruks. 
Dette er også i tråd med NKKs anbefaling, jf at NKK skal godkjenne NYTKs lover. 
 
Se fullstendig tekst til forslag til lovendring på www.nytk.no 

 

Vedlegg 7  - Valg 

Valgkomiteen anser kandidatene under som vel egnet og ønsker NYTKs medlemmer lykke til med valget. 
 

 

Se stemmeseddel neste side. 
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Stemmeseddel—Valg i  

Norsk Yorkshire Terrier Klubb 
Slik forhåndsstemmer du, les nøye: 

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

konvolutt og lim den igjen. 

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

forsiden av den ytterste konvolutten.  
 

NYTK Stemmeseddel C/O Nils Bergseng, Rosengangen 6, 

1536 Moss 
 

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

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

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

 

Valgkomitèens enstemmige innstilling til kandidater for perioden 2015-2016: 

  

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

 

Styremedlemmer: 

Styremedlem nr 2 (2 år) Silvia Mehl (ny)  

Styremedlem nr 3 (2 år)  Karianne Dyrberg (gjenvalg)   

 

Vara: 
Vara nr 1 (2 år):    Britt K. Aas (gjenvalg)  
Vara nr 2 (1 år):          Veli Orre (gjenvalg) 

 

Valgkommiteèn: 

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

Vara (1 år):                  Nina Grasmo (gjenvalg) 

 

Revisor:                     Ellen Møystad 

Vararevisor:             Janne E. Lie 

 

NB: Stemmeseddelen må komme med posten eller  leveres til  valgkomiteèn  

senest 10 april 2015. 

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

informasjon om Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

STYRET 

Styreleder: Ingrid Helene Østvold leder@nytk.no            

Nestleder: Anita Villen Lie nestleder@nytk.no                   

Kasserer: Karianne Dyrberg  

Sekretær: Helene Søntvedt 

Styremedlem: 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 


