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Forsidebilde: Ynwa, innsendt av eier Lena Øygard  

Denne side: Molly, innsendt av eier Marielle Helene Stormo 
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INFORMASJON                                                               

HER FINNER DU PRAKTISK INFORMASJON KNYTTET TIL YORKSHIRE TERRIER NYTT 

OG MEDLEMSKAP I NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB. 

Yorkshire Terrier Nytt utgis av Norsk  

Yorkshire Terrier klubb 3 ganger i året. 

Redaktører:                                                

Anita Villen Lie & Ingrid Helene Østvold 

Korrektur:  

 

E-post: post@nytk.no 

Vi ønsker bilder og innlegg til kommende YT-Nytt. 

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

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

mum A5-format) 

MEDLEMSAVGIFTER 2014 

Tilknytning Grunnkonti-

gent 

til NKK 

Kontingent i 

NYTK 

Total 

pris 

Klubbmedlems 160 250 410 

Husstands-

medlem 

Nei 50 50 

Klubbmedlem 

Fra Utland 

Nei 285 285 

Norsk Yorkshire Terrier Klubb er medlem av NKK, og  

medlemskontigenten må betales til NKK   

www.nkk.no/medlem 

Notiser: Fødselsdag, dødsfall, nye valper, 

store bragder, eksport og import innføres gra-

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

som bilde sendes inn)                                                                                                   

Faste spalter: Nye champions,  

ringdebutanter, BIS/BIG/BIR/BIM, leserinnlegg 

innføres gratis med bilder.  

ANNONSEPRISER & FORMATER  

Medlems annonser 

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

fargeannonser.                                                  

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

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

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

Småannonser/rubrikk 200,-                             

(varierer i størrelse og settes inn ved ledig plass) 

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

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

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

Småannonser/rubrikk 250,-                             

(varierer i størrelse og settes inn ved ledig plass)  

 

15 % abonnement for samme annonse   

i 3 utgivelser 

Redaksjonen kan både anta og refusere annonser. 

Refusjon av annonser kan skje pga. innhold eller pga. 

antall sider i bladet. Annonser faktureres og må være 

betalt innen forfall for å komme med i bladet.                                                 

Formater                              
Målene som er oppgitt her er gitt med og uten   

skjæretillegg (bleed). Du finner en oversikt over  

annonseformater, og mer info om hvordan vi ønsker 

å motta annonser til bladet på våre websider 

www.nytk.no 

Manusfrister                              
Manusfrist for neste nummer er 1 mars 

Neste utgave av YT-Nytt kommer i mars 

Spørsmål og bidrag til bladet sendes til 

post@nytk.no 

Trykkeri: Allkopi Gardermoen 
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 LEDER 

 En gledelig jul til alle fra 
Ingrid Helene & Yorkedyra 

 

 

Dette så virkelig gøy ut, så jeg meldte på 

yorkefrøkna Biola og meg selv på agility kurs i 

høst bare for å se om det var like gøy som det 

så ut som. Og det var det. Med en hund som 

elsker fart og har spensten så var dette virkelig 

hundesporten for henne. Og jeg fikk jo trent 

selv også så dette vil jeg prøve mer.  

 

Det er gøy at flere har begynt på aktive kurs, 

følg også NYTK’s Facebookgruppe NYTK’s 

aktive Yorkshire Terriere Agility, Lydighet, 

Spor/Smeller, Terapihund osv. 

I dette nummeret av YT-nytt så har vi fått flere 

leserinnlegg som selvsagt prioriteres og denne 

høsten så har så mange hvert flinke til å treffes 

rundt omkring i landet. Noen har også begynt å 

treffes til faste tider slik at det er lettere å 

møtes. Det syns jeg er gøy. 

Om du ikke har noe å pynte hunden din med til 

jul så kan du jo prøve deg på å lage din egen 

julesløyfe, les mer om det på side 34. 

I neste nummer har vi artikkel fra Dogs4all 

som nylig ble holdt på Lillestrøm—etter den 

helgen kan jeg vel egentlig bare si til dere 

oppdrettere. Dere skal være stolte av 

valpekjøperene deres som står på for NYTK 

slik at vi kan ha en raseklubb!! 

Denne høsten har vært følelsesladet, hektisk 

og spennende. 

Følelsene tok overhånd først i noe som  

egentlig ikke kan forklares om man ikke har 

opplevd det selv. Ei venninne av meg mistet 

hunden sin da han var på pass hos noen  

andre. Hva gjør man når hunden sin blir borte? 

Fortvilelsen. Håpet. Frykten. Alle spørsmålene 

man sitter med når det skjer. Jeg har opplevd 

det selv og unner ingen å miste hunden sin 

uten å vite hvor den er. Hva og hvor spør man 

seg og mest av alt lurer man på: “Lever hunden 

min?” 

Når det først skjedde så fikk man se hvor nært 

man står hverandre og hvordan et nærmiljø og 

hundeeiere bidrar med å lete. Dette ble en 

lykkelig slutt for min venninne men dessverre 

så er det ikke alle som får det når de mister 

hunden sin.  

Du kan lese mer om Team Aramis som leter 

etter savnede hunder på side 24. Det er så 

viktig å registrere chippen til hunden og har du 

kjøpt hund fra utlandet så omregistrer den til 

NKK. Da er det lettere å finne eier om man 

skulle finne en hund på rømmen. 

I September så tok Anita og jeg turen for å  

delta på NKK Rogaland utstillingen, en kjøretur 
tur-retur på ca 130 mil. Vi hadde en fin kjøretur 
og når vi kom frem på fredagen så dro vi rett til 

en agility konkurranse som var der den helgen. 
Vi hadde på forhånd fått vite at Yorkshire  
terrieren Elvis med eier Margrethe skulle delta. 

Les mer om Margrethe og Elvis på side 20  
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Leserinnlegg 
Tekst: Bente Bjarkøy 

Røde Kors Omsorg, besøksvenn med York 
Da vi ikke fikk til å delta på hundeutstillinger, så jeg en stund etter en meningsfull aktivitet 

sammen med min hund Herkules, en liten gutt på 3 år.  

Jeg jobber på et Ressurssenter for psykisk helse og har stor tro på dyrs terapeutiske effekt på 

mennesker. Herkules har vært med meg på jobb flere ganger og gleden som brukere av  

senteret viser, gir både meg og hunden bekreftelser på dette. Da jeg jobber med mennesker 

og også liker frivillig arbeid, valgte vi å melde oss på Røde Kors sitt kurs,  

«Besøksvenn med hund».  

En besøkstjeneste for frivillige som ønsker å bruke hunden sin til å oppmuntre mennesker på 

sykehjem, omsorgsboliger eller andre institusjoner. Røde Kors Ski i samarbeid med Vestby, 

Ås og  Drøbak  holder kurs på Antrozoologi senteret, lokalisert på UMB på Ås. Dette er også 

et samarbeid mellom NKK og AZS( Antrozoologi senteret). Det er en økende interesse for å 

besøke institusjoner med hund, derfor er det viktig med kvalitetssikring og risikohåndtering 

rundt hund i institusjon.  

Kurset inneholder  teoretiske forelesninger, praktiske  øvelser, veiledning, praktisk prøve og 

praktisk eksamen.  

Jeg ble bedre kjent med Herkules sine signaler på kurset . 

Vi lærte om hundens språk, signaler,  

hundens hukommelse, rasekunnskap,  

risikohåndtering og tilrettelegging i forhold til 

dyreassisterte tiltak på institusjon.  

En kjempedyktig  kursholder fra Antrozoologi 

senteret holdt kurset som gikk over 2 helger.  

Jeg som «hundefører» må ta flere kurs i regi 

av Røde Kors før vi blir en godkjent  

ekvipasje  som kan gå «alene» på jobb, inntil 

da må vi ha en erfaren med oss som  

observatør, dette er for å kvalitetssikre  

tiltaket.  

Kurset er gratis og man binder seg som  

besøksvenn i 1 år. Vi har nå vært på vårt 

første besøk på Ullerud bofellesskap i  

Drøbak og det gikk over all forventning,  

Herkules var stjernen og koste seg i  

oppmerksomheten han fikk av beboerne og 

gleden vi opplevde  var formidabel. Så nå er 

vi i gang og jeg oppfordrer flere til å gjøre det 

samme. 

Vi ønsker dere alle en riktig  God  Jul og et 

Godt nytt år. 

Hilsen Herkules og Bente 
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4-6 september er European Dog Show og  

NYTK’s Rasespesial, Norges Varemesse på Lillestrøm.  

 

EDS—Yorkshire Terrier stiller fredag 4. september.  

Dommer: Jean-Jacques Dupas, Frankrike 

NYTK holder sin 4. offisielle Rasespesial er lørdag  

5. september. 

Dommer: Colette Muldoon 

Herkules og Bente sprer glede hos de eldre. Hva er vel bedre enn et «kyss» fra en yorkie? 
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Yorktreff i Kristiansand 

Tekst: Christina Kjørvik Glomsheller 

Distriktskontakt for Agder Agnieszka Espeland 

stelte i stand et kjempe koselig Yorkshire  

terrier treff på Rige i Kristiansand den 15.11. 

Utrolig gøy å se så mange forskjellige Yorkshi-

re terrirere samlet, og hilse på eierne. Rart å 

se at det er så stor forskjell i samme rase.  

Alle har forskjellige personligheter og størrelse. 

Var totalt 11 hunder der. Salg av klær og gratis 

øretrim. (Noe som kom godt med!) Tror de 

fleste hundene kom hjem med "nye" ører  

Takk for et hyggelig treff alle sammen Håper vi 

snart sees igjen!  

Tekst: Merete Skarstein 
 

Vi hadde Yorkshire terrier treff og det var  
kjempegøy. 11 nydelige Yorkshire terriere med 
eiere. De som ville fikk gratis ørestell av  
Agnieszka. Hun hadde med hundeklær vi kunne 
kjøpe til gode priser. Det ble mannekeng show 
etterhvert som hundene prøvde kjoler,  
fleecedresser og andre fine plagg. Hundene løp 
rundt og lekte mens vi andre delte hunderåd. Alle 
hadde med snacks som vi delte. Folk kom fra 
Lyngdal, Kristiansand, Grimstad og Arendal. Vi 
gleder oss allerede til neste treff. Timene fløy av 
sted. 

https://www.facebook.com/merete.skarstein
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Mandag eller tirsdager er det 

treff  i Stokke hundepark kl 17. 

Her med eiere og fine yorkedyr. 

 

NYTK ønsker din tilbakemelding 

Et nytt år står snart for tur og NYTK er en raseklubb i stadig  vekst.  

Vi ønsker alle som er eiere av Yorkshire terrier velkommen i klubben. Det er 

mange som spør og et medlemskap i en klubb går på eier og ikke hunden. 

 

Ved utgangen av året 2014 har NYTK 346 medlemmer.  

NYTK ønsker selvsagt å høre hva dere medlemmer av klubben ønsker at 

NYTK skal være.  

Så gi oss en tilbakemelding både positivt og negativt. 

 

De tilbakemeldingene vi ofte får er at det trengs flere pelsstellkurs rundt i 

landet og vi prøver å ha 2-3 kurs i året forskjellige steder i Norge.  

Følg med på hjemmesiden nytk.no for informasjon som blir lagt ut der ellers 

så kommer det info i «Nyhetsbrev» som blir sendt ut månedlig. Får du ikke 

Nyhetsbrev så si ifra. 

 

Har du noe på hjertet så fortell det til oss på post@nytk.no 
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 5 YORKER OM julegaver 

NYTK har spurt 5 yorker  

«Hva ønsker du til jul?» 

   Dolly 20 mnd 
Jeg gleder meg veldig 

til jul. Jeg får helt sikkert 

mange fine gaver og 

helt sikkert mye godt å  

spise og være sammen 

med familien hele tiden          

i mange dager 

       Avi  3 år  
Jeg gleder meg til jul! 

Jeg har hørt at jeg får 

en del julegaver i år.  

Det blir da nye klær og  

selvfølgelig noe  godt å 

tygge på!! 

Noddy 3 år.  
Jeg gleder meg masse 

til jul. Spesielt siden 

det da alltid "faller" ned 

litt ekstra god mat  

under middagsbordet. 

Får alltid julegaver. Får 

fra både matmor/

matfar og min york-

venninne Sandy. 

     Mia 1 år 
      Jeg gleder meg  til  jul selv 

om jeg bare får tørrfor men  
lukten av ribbe som far lager  

setter  en bedre smak på maten. 
Selvfølgelig tror jeg også at jeg     

får noe ekstra siden                                
     alle lekene mine ble ødelagt i  

         en brann i  huset mitt.  

Ozzy 2 år.  
Voff voff som jeg 

gleder meg til jul. Jeg 

pleier å få mange 

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

Tove Walderhaug og jeg bor på Kyrkjebø i 

Sogn og Fjordane.  

 

2. Hvor mange york(er) har du?   

Jeg har to Yorkshire Terrier tisper.  

 
3. Hva heter hun og hvor gammel er hun?  
Itzi 5 år og Tiara 2 år.  
 
4. Hva fikk deg til å velge rasen Yorkshire  
Terrier? Hva liker du med rasen? 
Etter å ha sett en dame gå tur med sine to hunder 
på en strand i Danmark falt jeg pladask.  
Slike hunder ville jeg ha.  
Rasen slutter aldri å begeistre meg. De har en 
glede som en skal lete lenge etter, liker å kose, er 
lærevillig samtidig som de er litt sta .  
 
5. Hva er det beste du liker å finne på med  

hunden din?   

Sammen liker vi godt å leke med ball, samt å gå 

tur i fjellet. De er utrolig utholdende, og elsker  

disse aktivitetene.  

Itzi liker også litt agility. Har en hundebane her 

som har noen få øvelser hun har brukt.  

 

 

MEDLEMSPINNEN 

I MEDLEMSPINNEN VIL ET MEDLEM  

PRESENTERE SEG SELV OG SINE YORKEN, FOR 

SÅ Å SENDE "PINNEN" VIDERE TIL ET ANNET  

MEDLEM. DETTE ER EN MORSOM MÅTE Å BLI 

LITT BEDRE KJENT MED VÅRE  MEDLEMMER. 

 

DENNE GANGEN ER DET SYNNE SOLLID SOM ER  

PRESENTERERT 
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Pelsstellkurs i oslo 
Tekst: Ruth  Kristoffersen Ausland 

Terry Handsome med mamma Ruth på pelsstellkurs i Oslo søndag 19. oktober. 

En søndag formiddag i oktober tok mamma med meg i det store buret i bilen – vi skulle på 

kurs. Etter å ha kjørt bil en stund, så parkerte hun og jeg ble sluppet ut i en flott inngjerdet 

hage med mange andre Yorkshire Terriere. Det var toppen av lykke! Jeg fikk lov å snuse litt 

og bli litt kjent med de andre. Etter en stund så måtte vi gå inn og kurset startet. 

Jeg måtte sitte på fanget til mamma mens noen snakket om forskjellig frisyrer som vi  

Yorkshire Terrier kan ha. De snakket om hvordan menneskene skulle stelle ørene våre, stelle 

tennene våre, slik at vi ikke skal får vondt og hvordan de skal klippe klørne våres. De sa til og 

med at det ikke var så farlig om vi begynte å blø (hmmm).  De snakket også om vask og stell 

av pelsen, og hvilket utstyr det var lurt å ha når man skal klippe de ulike områdene. Mens de 

snakket, prøvde jeg noen ganger å lure meg bort til hunden på nabobordet, men mamma 

holdt meg fast. Så da var det bare å sitte stille. 

Etter å ha sittet på fanget til mamma en lang stund, ble jeg satt på et bord. Da skulle noen 

vise mamma hvordan maskinene fungerte – og jeg skulle bli klippet. De startet med en  

maskin på ørene mine – den bråkte fryktelig. Jeg hadde ikke lyst å være i ro lenger, så jeg 

prøvde å stikke av igjen. Men nei, de holdt meg godt fast. Så det var bare å stå i ro og la de 

fortsette med saks og maskiner mens de pratet i vei og snudde meg rundt flere ganger. 

Så var det pause. Da fikk jeg løpe fritt rundt i hagen og leke med de andre hundene.  

Jeg fikk mange nye venner. Kjempegøy! Men det var en liten hannhund som jeg ikke likte så 

godt. Han kom litt for nær en av de tispene «mine». Da ble jeg sinna og løp etter han.  

Stakkar – han ble visst litt redd. Da fikk jeg kjeft av mamma. 

Så var det lunsjpause. Jeg fikk hvile meg i buret 

mitt mens menneskene koste seg med god mat og 

pratet litt om hunder og litt om annet. Etter pausen 

måtte jeg opp på bordet igjen. Nå skulle klørne 

klippes og frisyren finpusses. Det der med å klippe 

klør er litt masete, så det likte jeg ikke noe særlig. 

Men ellers gikk det greit.  

Endelig ferdig med finpussen, og jeg kunne løpe 

fritt igjen. Da sa menneskene: «Å SÅ FIN DU ER 

BLITT»  med en lys stemme , og da ble jeg veldig 

stolt og halen min gikk skikkelig fort! 

Tusen takk til alle som var med å gjøre denne  

dagen til en minnerik og lærerik dag både for  

mamma og meg. Håper vi sees igjen snart. 

God Jul til dere alle! 

Hilsen Terry Handsome og mamma Ruth 

PS: I år blir det visst ingen nye leker til jul, 

mamma sier at vi ønsker oss sånne klippe  

maskiner.  
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Terry etter klipp  



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2014  side 14 

 YORKTREFF PÅ SUNNMØRE 
Tekst: Lena L. Øygard 

Vi var en god gjeng som var samla i  Fosnavåg for å treffes med favoritt hundene våre. Kjempeflott 

dag i oktober med strålende høstsol og det var veldig bra siden vi skulle være ute!  

Rita Kvalsund hadde åpnet hagen sin for oss york-frelste. Stor inngjerdet hage der alle hundene 

kunne løpe fritt rundt. Alt i alt var vi 14 yorker. Jammen er det gøy å se alle forskjellene innenfor 

samme rasen, størrelse, pels, farge m.m Virker som de skjønner at de er samme/lik rase, for det er 

sjelden bråk på disse treffene. Alle hundene løper rundt å hilser på både to- og firbeinte, spennende 

å treffe gamle og nye kjente for hundene også, selv om noen syntes det var best å være nærmest 

«mamma» ;)  

Matmødrene hadde kake og kaffe å kose seg med, hundene hadde ikke tid til mat (kun litt tigging 

etter kake), og bare en liten sipp med vann innimellom. Var så mange som skulle hilses på, pinner 

som skulle hentes, ball som måtte kastes og ikke minst strå å markere seg på.. 

Var nok mange slitne yorker som sov godt den kvelden. Liten utfordring å skulle få med alle  

hundene på bilde, noen løp hit å dit, skulle absolutt ikke holdes. Var mange bilder som kunne blitt 

bra, om motivet ikke hadde løpt ut av bilde før man fikk leita frem kamera ;)  

Veldig kjekk dag, håper det ikke blir lenge til neste gang og at det at det blir flere med på treff.  

Super gøy for store og små!! 
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Medlem i NYTK Eva Stermer 

strikker Mariusgenser til våre 

4bente på bestilling. 

250,- + frakt 

 

Ta kontakt på enten telefon 

eller mail. 

Tlf: 952 32 464 

E-post: ma-sterm@online.no 

 

Takk for et koselig treff alle sammen!! 
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Konkurranse 

NYTK hadde i YT-nytt nr 2/2014 en konkurranse om å finne minste og største Yorkshire 

Terrieren i Norge.  

NYTK fikk inn mange fine bilder og her presenterer vi av de innsendte  bidragene. 

Vinneren av den minste Yorkshire Terrieren er Mira på 4 år.  Hun veier 1,1 kilo. Eier er 

Christina Heggstad  

Den største  Yorkshire Terrieren er Ludvik på 10.6 kilo på 4 år. Eier er Eva Glomsrud. 

 

Ludvik 4 år og veier 10.6 kg. 
Ludvik er en snill kosegutt og som er så 

underbitt at det ser ut som han smiler. 

Han er veldig glad i barn og voksne. Når 

han møter noen står han ofte på 2 bein og 

vinker. Han passer godt på «søsteren» 

sin Pernille når vi møter andre hunder. 

Han elsker å kjøre bil og være med  

overalt. 

 

Mira 4 år og veier 1,1 kg 

Mira er ei selvstendig lita frøken som 

vet hva hun vil! Selv om hun er liten så 

tror selv hun er en stor pitbull på 50kg. 

Hun elsker å være ute på tur og de små 

beina hennes går gjerne på lange fjell 

turer.  

Ei skikkelig kosefrøken som sjarmerer 

alle hun møter på sin vei. 
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Teodor 4 år  6,5 kg 

Amandus 2 år 6,4 kg 

Fia  1,6 kg  

Maxi 6 år 9,1 kg 

Mitch 14 mnd 1,1 kg  

Luna 4 år 1,6 kg 
Stitch 2 år 1,4 kg 

Ranja 1 år 4 kg &  

Tassen 3 år 1,8 kg 

Uno 14 mnd 1,7 kg  

Petshop 1,2 kg 
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VALPEN I SITT NYE HJEM 

Tekst: Inger Storstad 

 

Som oppdretter er jeg opptatt av at  

valpekjøperne skal lykkes i å få et godt  

hundehold. Alle hunder trenger et kjærlig og trygt 

samliv med sine eiere.  

Det er viktig at hunden får opplæring og at det 

blir stilt krav til den, forutsatt at hunden forstår 

kravene og at opplæringen blir gjort på riktig 

måte.  

Vær så snill ikke å se på den som et lite  

menneske, selv om de blir iført kjoler og  

boblejakker. En hund er en hund og har sine 

medfødte instinkter og iboende egenskaper som 

en hund har. Den vil aldri bli et menneske, og 

det er forferdelig urettferdig ovenfor hunden om 

vi behandler den som et menneske. En hund 

lever i nuet, den vil aldri forstå hvorfor du  

skjenner på den for noe den har gjort for fem 

minutter siden. Den vil da bare bli frustrert og se 

på deg som en ustabil og utrygg person.  

Når valpen hentes, tas den fra moren og sine 

kullsøsken, dette er det eneste miljøet den  
kjenner som er trygt og godt. Fra et miljø med 
lek og varme, blir den plutselig tatt med til helt 

nye omgivelser, med fremmede lukter, lyder og 
synsinntrykk. Tenker man igjennom dette, er det 
ikke vanskelig å forstå at valpen trenger ro og 

harmoni rundt seg for å kunne tilpasse seg og 
finne trygghet i sitt nye hjem.  

Det tar kanskje ikke mer enn et par dager før 

valpen føler seg hjemme, men det er viktig at 

den får ro og tid til å undersøke sitt nye miljø i 

sitt eget tempo de første dagene. Vent med å 

invitere venner og naboer til du ser at valpen 

føler seg trygg, mye mas med valpen i starten 

fører bare med seg forvirring og nervøsitet. 

En valp på 8 uker har instinktivt et stort behov 

for trygghet. Føler valpen seg ensom og forlatt, 

begynner den helt i overenstemmelse med sin 

natur, å bjeffe –ule –pipe, for å rope på sin mor. 

Hvis den da ikke får selskap, kan det hos  

følsomme valper grunnlegges en angst for  

ensomhet og utrygghetsfølelse, som i sin tur 

kan føre til separasjonsangst i voksen alder.  

Men valpen må lære å venne seg til å være 

alene. Den beste metoden er å trene den til å 

være alene i korte stunder av gangen, for så å 

gradvis øke disse stundene med noen minutter 

hver gang, til vanen er der. Lar man valpen 

sove i et rom for seg selv, kan den føle seg 

utrygg og ensom.  

Det naturligste er å la den sove inne hos en 

selv, eller hos et annet familiemedlem. 

Oppdragelse til stuerenhet må også skje  
gradvis. Det beste er å rose valpen når den gjør 
fra seg ute, og late som ingenting om den  

legger igjen dammer inne. Da vil den lære seg 
ganske fort at den skal ut når den kjenner trang. 
Legg opp til et fast program, med fôring og luf-

ting til samme tid og på samme sted hver dag.  
Da tilpasses blære og tarmtømming til disse 
tidene. Om valpen ikke har vennet seg til å  

gjøre fra seg ute i løpet av en god måneds tid, 
kan man bli nødt til å bebreide den litt for 
«ulykkene».  

Glem ikke at bebreidelsen må komme i samme  

øyeblikk valpen gjør det som er forbudt! (aller 
helst i det den er i ferd med å gjøre det som er 
forbudt). 

Sosial opplæring betyr stort sett oppdragelse, 

men innebærer samtidig noe mer, som at val-
pen skal lære hvordan verden omkring den ser 
ut og hvilke lukter, lyder og synsinntrykk som 

finnes.  
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Videre skal den lære seg hvordan menneskene 

er og oppfører seg, hvilke krav som blir stilt til 

den, og hvordan den skal opptre i forskjellige 

situasjoner.  

Denne opplæring skal grunnlegges av  

oppdretteren, som bør ha vennet valpen til alle 

lukter og synsinntrykk, for ikke å si lyder som er 

vanlige i et hjem, før valpen blir solgt. Når valpen 

er kommet til sitt nye hjem og familie, fortsetter 

opplæringen. La valpen gjøre seg kjent med barn 

og voksne på en rolig og naturlig måte, og pass 

på at det blir hyggelige bekjentskaper å ha.  

Virker hunden engstelig for fremmede, må du 

hjelpe med å gi den tiltro til fremmede  

mennesker, allerede mens den er helt ung.  

Da vil valpen bli harmonisk som voksen.  

Du må aldri stille krav til valpen som den ikke 

forstår innholdet av. En valp kan fra begynnelsen 

ingenting. Det er du som må lære den til å forstå 

hva det er du vil. Hele tiden må du passe på å 

være konsekvent. Det som er forbudt, det er  

forbudt, og det som er tillatt er tillatt hele tiden. 

La aldri dårlig humør gå ut over valpen! Ikke når 

den er voksen heller! 

Du må aldri stille krav til valpen som den ikke 

forstår innholdet av. En valp kan fra begynnelsen 

ingenting. Det er du som må lære den til å forstå 

hva det er du vil. Hele tiden må du passe på å 

være konsekvent. Det som er forbudt, det er  

forbudt, og det som er tillatt er tillatt hele tiden. 

La aldri dårlig humør gå ut over valpen! Ikke når 

den er voksen heller! 

Total frihet skaper utrygghet og nervøsitet hos 

hunden, men man må ikke stille for store krav til 

en hund, særlig ikke en valp. Den kan da ende 

opp som «overdisiplinert» og underdanig. I slike 

tilfeller kan valpen miste mye av troen på seg 

selv. En mellomting er alltid det beste. Det er 

viktig å tilpasse krav etter alder og psyke, og må 

tilpasses det enkelte individ.  

Det er forskjell på oppdragelse og dressur.  

Oppdragelse er å gjøre det klart for hunden  

hvilke regler som kommer til å gjelde hele dens 

liv. Dressur betyr opplæring i å utføre bestemte 

handlinger på kommando. En valp skal ikke 

dresseres. Det er altfor mye forlangt at den skal 

adlyde som en voksen hund. Men oppdragelse 

er nødvendig, for valpen må lære at det finnes 

grenser for hva den kan tillate seg. Valpen skal 

ikke gjøre fra seg inne, gnage på møbler og lage 

bråk. Den må lære å tie, selv om den er alene 

hjemme. Når valpen forstår disse kravene, har 

den det bedre med seg selv. Under forutsetning 

av at den forstår hva kravene innebærer, og at vi 

er konsekvente i opplæringen. 

Jeg vil på det sterkeste anbefale alle å ta  
kontakt med en lokal hundeklubb for å høre om 
de har kurs. For eksempel, valpekurs- hverdags-
lydighet. Det er et springbrett til mange  
morsomme hundesporter som finnes i dag. Jeg 
anbefaler også å gå inn på linken til NKK http://
web2.nkk.no/om-hund/velkommen-valp/den-
forste-tiden/ her står det mye nyttig informasjon. 
 

Vil med dette ønske dere lykke til med det 

nye familiemedlemmet. 

http://web2.nkk.no/om-hund/velkommen-valp/den-forste-tiden/
http://web2.nkk.no/om-hund/velkommen-valp/den-forste-tiden/
http://web2.nkk.no/om-hund/velkommen-valp/den-forste-tiden/
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Agilityhjørnet 

Fartsfylt moro!!!! 
Tekst: Ingrid Helene Østvold 

I høst var Anita og jeg på Norsk Kennel Klubb’s utstilling i Rogaland og vi fikk da samtidig sett 

på den første Yorkshire Terrieren som  

deltok i offisiell agility konkurranse. 

 

Og rett oss om vi tar feil da agility Norge ikke har noe bra oversikt over resultater over  

deltagende hunder på konkurranser og da har det ikke vært lett å finne ut hvem som har  

deltatt.  

Men en ting er sikkert er at Margrethe og Elvis er de første som har deltatt i konkurranse etter 

at NYTK ble egen raseklubb. 
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Margrethe begynte med agility sammen 

med Elvis i mars 2013.  

Grunnen til at valget nettopp ble agility var 

fordi hun ønsket å gjøre noe aktivt  

sammen med han enn de daglige  

gåturene. Siden NYTK ikke har noen egne 

kurs i Norge så tok Margrethe kontakt med 

en lokal hundeklubb da de ofte har kurs 

både innenfor lydighet, valpekurs, spor og 

agility. 

Etter å ha fått informasjon om agility så var 

hun helt sikker på at dette var det hun  

ønsket å prøve sammen med Elvis. 

Elvis synes det er morsomst å hoppe over 
hindrene og løpe opp møne er veldig gøy. 
Margrethe bruker stemmen sin, da blir han 
mer motivert når hun sier til han at det han 
gjør er bra. Godbiter er også veldig mye 
brukt, her er favoritten kokt lever. De  
trener 1-2 ganger i uken, litt avhengig av 
været. 

Tipset Margrethe vil komme med 
er å ha det gøy med hunden!! 
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11 DAGER PÅ RØMMEN  
av Nina Grasmo 

17 september 2014 skulle Impuls på  
overnattings besøk på Skarnes utenfor 
Kongsvinger. Han hadde aldri vært der før, 
og så sitt snitt til å smette ut døren da han 
kom inn etter kveldstur.  
Hundepasser forsøkte å få tak i ham, men 
til ingen nytte – Impuls løp raskt unna og 
forsvant. Han ble sett av en taxisjåfør  
noen timer senere, som trolig fikk ham til å  
løpe over en bro slik at han havnet på 
andre siden av elva.  
Tidlig om morgenen var det noen som så 
ham på E16 på vei tilbake mot Skarnes, 
og vi visste derfor at han hadde løpt over 
1,5 mil på bare 6-7 timer første natten. De 
neste 10 dagene ble det lett høyt og lavt – 
både familie, venner, lokalmiljø, aviser, 
radio, Facebook-gruppa Med Hjerte For 
Hunder På Rømmen og andre var  
involvert. 
Jeg aner ikke hvor mange som faktisk var 
ute og lette og hvor mange som fulgte 
med. 

Til slutt fikk vi nok observasjoner på ham 
til at vi kunne gjette sånn ca hvor han 
oppholdt seg. Det var fortsatt snakk om et 
ganske stort område, så vi trengte mer 
hjelp. Frykten for E16 var stor, for ikke å 
snakke om rovdyr i området. Det var også 
kaldt om natten, så selv om han hadde en 
genser på seg må det ha vært tøft for ham 
å være ute. Vi kontaktet derfor Stein  
Karstensen, som eier sporhunden Aramis.  
Aramis er spesialtrent på å spore opp 
andre hunder. Stein og Aramis møtte meg 
09:00 om morgenen 28 september.  
Aramis fikk raskt ferten av et spor, og  
bare 30 minutter senere hadde jeg Impuls 
i armene mine! Han lå under en hytte, 
som han trolig hadde brukt som  
overnattingsplass. Da Aramis fant Impuls 
og jeg fikk øye på ham under hytta satte 
jeg meg helt rolig ned og sa navnet hans 
og snakket til ham. Han kom til meg med 
en gang og var overlykkelig over å se 
meg. Derfra gikk turen rett til veterinær, 
og Impuls var i overraskende fin form. Litt 
tynnere, og ganske sårbeint, men alt i alt 
har dette fått en veldig lykkelig slutt.  
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Tusen takk til alle venner og kjente 

og ikke minst til alle ukjente som  

stilte opp og gjorde det mulig for meg 

å få Impuls hjem igjen.  

Jeg er fortsatt helt overveldet over all 

hjelp og støtte jeg fikk, og er dere 

evig takknemmelig.  

Og så må jeg også si at jeg er  

imponert over hvor tøff denne lille 

rasen vår er, for det har ikke vært 

bare-bare for Impuls å være ute i det 

terrenget i 11 dager alene. De er nok 

mye tøffere enn vi tror. 
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etter 

TEAM ARAMIS SINE Råd NÅR 

HUNDEN ER SAVNET  

- Kontakt Politiet, hundens navn, når, hvor, 

og et godt signalement av hunden. 

- Få ut bilde og info på FB grupper etc. 

- Lag plakater og postkasse lapper  

-Kontakt naboer og venner så dere  

kommer i gang med leting og da er det lurt 

om en har et kart av området og merk da av 

hvor dere har leitet.  

- Hvis man ikke finner hunden på det første 

døgnet så bør allerede Team Aramis  

kontaktes for da har en ferske spor å søke i 

og hunden har ikke rukket å komme altfor 

langt vekk. 

Om Team Aramis skal inn i letingen, har 

man f.eks pels i en brødpose (ikke ta på 

med hender) eller noe hunden har ligget på 

og da kun den hunden som er savnet. 

 

- Når Team Aramis kommer så er det eier vi 

helst vil ha med oss som bare er med å går 

et stykke bak oss,  

 

-Det med lyd er veldig viktig når en skal 

finne en hund på rømmen, når vi går søk så 

foregår det helt stille.  

Ro i terrenget demper også hunder som har 

kommet bort, det hjelper ikke å gå i  

terrenget å rope navnet på hunden for  

hunden.  

 

-Hunden er funnet og da er det viktig at den 

ikke blir fôret med mat, den skal ha veldig 

lite og ofte og likt med vann, og når hunden 

har fått roet seg ned litt så reiser en til  

veterinær for å få sjekket den grundig. Når 

hunden er hjemme og koser seg og alt er 

bra, men den må ut og lufte seg.—DA MÅ 

DEN VÆRE I BÅND HELE TIDEN. Vær 

nøye med bånd lenge etter at den har  

kommet hjem.  

Sporhunden Aramis ble kåret til  

Norges dyrehelt 2014 til Agria  

Dyreforsikring. Men hvem er Team Aramis? 

De består av eier Stein Karstensen og hunden  

Aramis er en 4 år gammel Briard.  

De begynte å søke etter savnede hunder etter at Aramis 

hadde funnet en venns 2 hunder som var savnet engang. 

Så begynte de å trene på dette og har gjort det i 3 år. 

Team Aramis bør kobles inn det er etter første døgnet. 
Stein gir da Aramis en «smeller» som er luktstoff av 
savnet hund. Det beste å ta vare på er pels som er 
børstet av hunden og ha det  i en brødpose uten å ta i 
det for da har du en ren smeller.  
Ved søk så får  Aramis lukte på en smeller og så  
begynner han å søke spor hvis vi ikke har spor og når 
han finner sporet så går han ganske rolig og søker og 
det er vesentlig at han går rolig for da blir det ikke noe 
stress i terrenget. Når vi får funn så ser jeg an hvordan 
situasjonen er og hvis den er rolig så blir Aramis  
sluppet løs og får  kommando apport.  
Da går han ut og begynner å sirkle og bygge tillit og 
tillit får han etter en stund og da tar han tak i  
halsbåndet eller i nakkeskinnet og kommer inn til meg 
med hunden men ikke når han har tatt nakkeskinn da 
står han rolig og da får jeg beskjed på GPS at Aramis 
står i stand og da går jeg til han for å løse han ut av 
situasjonen han er i da. 
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Informasjon om kenneloversikten  

& valpesiden på nytk.no 

Kenneloversikten fikk nye kriterier i år fra 01.07.2014. Det ble i juni sendt ut e-post til 
oppdrettere på Kenneloversikten med informasjon om at de må selv gi beskjed til NYTK 
om de oppfyller kriteriene og ønsker å stå på Kenneloversikten. Derfor er den nå endret 
enn hvordan den har vært tidligere. 
 
Kriteriene er: 
 
- CK på eget oppdrett de siste 3 år, dvs. at fra 01.07.2014 er CK på eget oppdrett  
gjeldene 3 år tilbake i tid. (altså fra 01.07.2011) 
- Oppdretter er medlem av NYTK 
- Oppdretter har registrert kennelnavn hos NKK 
- Oppdretter følger NYTK’s avlsanbefalinger og NKK’s etiske grunnregler for avl og   
oppdrett og NYTK sin avlstiltak. 
- Det er ønskelig at oppdretter har deltatt på NKK’s oppdretterskole eller NYTK’s  
oppdretterseminar. Oppdretter skal holde seg oppdatert i forhold til NYTK’s  
avlsanbefalinger.  
- Du må ha adresse i Norge. 
- Du må selv melde fra om du ønsker å stå på denne listen. 
 
Disse endringene er et forslag som avlsrådet leverte NYTK sitt styre i jan.2013. Det ble 
godkjent og de to siste kriteriene ble lagt til av styret. 
 
Fordelen med å være på NYTK sin Kenneloversikt er at når NYTK blir kontaktet av  
kjøpere som er interessert i rasen, så henviser vi til Kenneloversikten slik at kjøper kan 
ta kontakt selv med oppdretteren. 
 
Kenneloversikten er ikke ment som en valpeformidling, men som en ren  
presentasjonsside for oppdrettere som er medlem i NYTK. 
NYTK har ikke noe ansvar for kjøp og salg som skjer mellom oppdretter og  
valpekjøper, men bidrar gjerne med generell informasjon om hva en valpekjøper 
bør være opptatt av. 
 

På www.nytk.no er det en Valpeside for oppdrettere. 
Fra 01.07.2014 koster det 50 kr å annonsere valpekull og kriteriene er: 
 
- Du må som oppdretter være medlem av NYTK 
- Du må ha NKK-registrert kennel 
- Begge valpenes foreldre må ha oppnådd to røde sløyfer i åpen klasse, 
eventuelt CK i junior- eller unghundklasse 
- Valpene må ha fylt 4 uker ved annonsering 
- Valpene må være forhåndsregistrert i NKK 
- Du må ha adresse i Norge 
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Kenneloversikten er en presentasjonsside for oppdrettere av Yorkshire Terrier, som gir  

disse en mulighet til å presentere seg selv.                                                                                                                                                     

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

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

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

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

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

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

for oppdrettere som er medlem i NYTK. NYTK har heller ikke noe ansvar for kjøp og salg som 

skjer  mellom oppdretter og valpekjøper, men bidrar gjerne med generell informasjon om hva en  

valpekjøper bør være opptatt av.                                                                                                                                                                                   

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

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

    KENNELOVERSIKT  

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

Argus Kay Olga Nikolaisen 4790968163   

Beloved York Ingrid Helene Østvold 4793287262  www.belovedyork.com  

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

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

Mighty Knight Dora Benedek 4741573233   

ProDexter Sandra Maria Grzelczak 4740593767  http://www.prodexter.pl 

Sweet Chanel Nina Grasmo 4741411099  www.sweetchanel.com 

Veslestua Inger Storstad 4747908061  www.veslestua.dk 

Yorkind Anita Villen Lie 4799226403  www.yorkindkennel.com 

Charlotte & Emma  

hilser til alle  

yorkvenner 

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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NYTK PRESENTERER NYE   

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

2014 eller  er  debutant (dvs første gang den 

er i utstillingsringen) send bilde og resultat til 

post@nytk.no 

Husk å gi beskjed om debutant, unghund, 

veteran eller oppdretterklasse. 

Det er gratis å få hunden  

avbildet på championat/debutant siden. 

Sweet Chanel's Secret Art 

Ny Norsk Champion 

NKK Bjerke 17.08.14  

No Ch Henceforth’s Sailor Boy 

Ny svenk Champion  Ljungskile 

Sverige 24.08.14 

Championater 2014 

Fi Est Lv Lt No Insider Of 

Bregadoon  

Ny Norsk Champion NKK 

Harstad 05.10.14 

Jw Europe13 Ru Lt Rkf No Hr Ch 

Magic Country Forward  
Ny Norsk Champion 

Nkk Lillestrøm 14.11.14 

Int Nord Est Fi Dk Se Ru RKF Lt Lv 
 By Ua Ch Nord-w 13   
Smilian Ami Dez Rouzez 
Ny Norsk Champion 
NKK Stavanger 13.09.14 

Ro Mne Srb Pl Ch U Are My King 

Contenders 

Ny Norsk Champion 

NKK Lillestrøm 16.11.14 

Fi Ch Marie She Is The Only One 

Ny Norsk Champion 

NKK Lillestrøm 14.11.14 
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DEBUTANTER 2014 

NYTK PRESENTERER NYE   

Bokellas Like Me A Lot 

Debutant NKK Lillestrøm  

14.11.14 Nordisk JV-14 

Arguss Kay Jasmine  

Flowers 

Debutant NKK Lillestrøm  

16.11.14 Nordisk JV-14  

 

Con’danica Morgan 

Debutant Letohallen  

30.03.14 

Twilight Saga Bombastic 

Debutant NKK Lillestrøm  

14.11.14 Norsk JV-14  

Bueno Innocencia 

Debutant Hundorp 

07.09.14 

Yorkinds Digger’dæ 

Debutant Tromsø 14.06.14 

 

 
HUSK Å SI IFRA!!! 
 

Husk å si ifra om du har debutant av junior unghund, er veteran eller  

har stilt oppdretterklasse for 2014. 

Da er du med som mestvinnende 2014 av Årets debutant, Årets Unghund,  

Årets Veteran og Årets oppdrettere. 

Mestvinnende Yorkshire Terrier har NYTK selv oversikt over. 

Gi beskjed  på e-post post@nytk.no innen 5 januar 2015. 

 

Om du allerede har gitt beskjed så trenger du ikke gjøre det på 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 

Fargelegg 

Finn rette fargen til riktig tall. 

Send gjerne inn bildet til NYTK 

etter du har fargelagt det. 

1 – rød 

2 – brun 

3 – gul 

4 – lilla 

5—sort 

6—blå 

4 

3 

6 

1 

2 

4 

5 

1 

2 

2 

2 

2 3 

3 

6 

6 
6 

2 
2 

2 
2 
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«Min lille venn» 

Jeg heter Arnas og jeg er 10 

år gammel. Vi har ei  

Yorkshire terrier tispe som 

heter Upse. Hun er 1,8 år 

gammel. 

Hun er den snilleste og  

morsomste hunden jeg  

kjenner. Vi liker å reise med 

Upse på hundeutstilling. 

Men det er ikke alltid hun 

liker det. 

Men det er kjekt å treffe 

andre Yorkshire terriere når 

vi er på utstilling.  

Når vi er på utstilling så 

pleier jeg å ta bilder av  

hundene som er der. 

Ellers liker hun å spille  

fotball og vil gjøre det med 

en gang når jeg kommer 

hjem fra skolen. Da sitter 

hun i vinduskarmen og  

venter på meg hver dag. 

Dette bildet tok jeg i  

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

Oslo Ulf Christoffer Åhlund 450 00 555 

Akershus Anneke Frydenberg 917 26 697 

Østfold Cecilie M. Torp 902 09 045 

Vestfold Tone Hasle 901 47 508 

Hedmark Caroline Daae 902 91 802 

Oppland Stine Gulbrandsen 976 54 719 

Buskerud Bente Standal Gunnerud 978 46 928 

Vest-Agder Agnieszka Espeland 452 90 495 

Aust-Agder Ann-Christin Skaiaa 952 99 577 

Telemark Anne Marit Watterud 416 84 453 

Rogaland Janne Dyb Sande 915 60 392 

Hordaland Benedikte Koldingsnes 958 47 384 

Møre & Romsdal Silvia Mehl 984 49 609 

Sogn & Fjordane Kristine Wergeland 975 97 014 

Trøndelag Anne Grethe Rødøy Svee 918 79 513 

Nordland Isabell Borge Nicolaysen  482 52 620  

Troms Lisa C. Larsen 977 18 666 

Finmark Elisabeth Digre  414 47 151 

 

         NYTK’s DisTriKsKoNTaKTer 

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

Terrier i (fylke)»  

F.eks Yorkshire Terrier i Rogaland 

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

osv. uten at andre ser det. 
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KRYSS 

OG 

TVERS 

PÅ 

NORGE 

Send gjerne inn bilde og  

hilsen til post@nytk.no 

Alina og Milan koser seg  

i snøen 

Cleo 2 mnd 

Nemi er nordlending og  

hilser til alle.  

Mvh Tone LisePedersen - 

lykkelig yorkeeier  

Fint høstbilde av Tiny 

Theo på tur i høstfjellet 

Donna Karan hilser til alle. 
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Lag en julesløyfe 

Hva er vel skjønnere enn en stelt Yorkshire Terrier pyntet med en skjønn sløyfe.  

Man kan fint lage sløyfer selv, det er ikke så vanskelig.  

Her får du en veiledning til hvordan du kan lage den perfekte julesløyfe og ta gjerne bilde 

og send oss så kommer det på trykk i neste nummer.  

post@nytk.no 

Dette trenger du: 

- Nål og tråd med samme farge som båndet 

- silkebånd 

- saks 

- perler/knapper etc til pynt 

- strikkepinner og lakk om du skal ha sløyfen stiv. 



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2014  side 35 

 
  

God jul fra York i Norge 

I forbindelse med at NYTK søkte forsidebilder til dette num-

mer av YT-nytt så fikk vi inn flere fine forslag.  

Takk til alle som sendte inn bilder og vi ønsker alle en riktig 

GOD JUL!!!! 
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RASESPESIALEN 

2015 
NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 

arrangerer offisiell rasespesial 

Lørdag 5 september 2015 

Sted: Norges varemesse, Lillestrøm 

Dommer: Colette Muldoon 

 

Vi ønsker alle sammen velkommen til  

en dag med Yorkshire Terrier i fokus. 
 

Overnatting:  

www.choicehotels.no 

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

 

Vi minner også på Europavinner utstilling fredag 4 september  

på Norges varemesse, Lillestrøm. 

Dommer: Jean-Jacques Dupas 

 

Informasjon om felles middag lørdag 5 september kommer. 



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2014  side 37 

 

HANNHUNDLISTEN                                     

Dette er annonser for 

hannhunder som står til 

disposisjon for paring. 

Selve avtalen om  

paring inngås mellom 

eier av  tispe og  

hannhund og NYTK har 

ikke ansvar her. Husk at 

avl skal skje i henhold til 

NYTKs avlsanbefalinger 

til  oppdrettere og NKKs 

etiske grunnregler for 

avl og oppdrett!                                                      

For registrering av 

hannhund les mer her:   

http://www.nytk.no/

informasjon-om-

annonsering-av-

hannhund 

 

Nytt fra 01.06.14 

Status for prdc-PRA 

skal kunne  

dokumenteres. Bærere 

skal kun pares med 

gentestet FRI tispe. 

Det gies frist til 01.06.14 

at hannhunder som er 

på nåværende NYTK’s 

hannhundliste skal 

dokumentere dette.                      

No Se Ch Richy 

Rich of Joranza 

Eier: Lillian Nergaard 

Tlf: 917 81 622  

l-nerga@vktv.no  

No Ch Starym Royal 

Treasure                                                            

Eier: Nina Grasmo                                                                       

Tlf:  414 11 099                                                                                     

post@sweetchanel.com                                                                     

No Ch Henceforth’s  

Angel On A Leash                                    

Eier: Bjørg Hansen                                                                               

Tlf: 222 83 810 

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

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

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

C.I.B No Se Dk Fi Ch 

Gudyork Impuls 

Eier: Nina Grasmo                                

Tlf: 414 11 099                         

post@sweetchanel.com  

Sweet Chanel’s Secret 

Art 

Eier: Bente Gunnerud 

Tlf: 978 46 928 

bentegunnrud 

@hotmail.com  

mailto:l-nerga@vktv.no
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OM NYTK 
Her finner du kontaktinformasjon og annen praktisk  

informasjon om Norsk Yorkshire Terrier Klubb. 

STYRET 

Styreleder: Ingrid Helene Østvold leder@nytk.no            

Nestleder: Anita Villen Lie nestleder@nytk.no                   

Kasserer: Karianne Dyrberg  

Sekretær: Helene Søntvedt 

Styremedlem: Rannveig Løvstad 

Varamedlem: Britt-Karen Aas 

Varamedlem: Veli Orre 

VALGKOMITEEN 

Leder: Nils Bergseng                                                    

Medlem: Anne Marit Watterud                                      

Medlem: Anne-Lise Thorsen                                          

Varameldem: Nina Grasmo 

HJEMMESIDE www.nytk.no 

E-POST post@nytk.no 

WEB ADMIN  

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

YT-NYTT 

For forslag, bidrag eller spørsmål post@nytk.no 

UTSTILLINGSRESULTATER 

Har du utstillingsresultater eller andre meritter kan du  

sende dem til oss på mail post@nytk.no 

Org.nr 997 461 614  

RASEKONTO 0540.08.16532 
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Returadresse                                                       

Norsk Yorkshire Terrier Klubb                              

C/o Ingrid H. Østvold                                     

Myrstubben 16                                                  

2170 FENSTAD 


