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Forsidebilde: Ludvig på Sicilia. Fotograf: Lill Chr. Ludvigsen 

Denne side: Lucy i Trysil. Fotograf:  Svein Bryn 

______________________________________________________________ 



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2015  side 3 

 

INNHOLD                                       
Not in my backyard  2 

Innhold    3 

Informasjon   4 

Leder    5 

Presentasjon               6 

Rasestandard—hode/ører/snute 8 

5 Yorker     10 

Medlemspinnen       11 

Leserinnlegg: På ferie til Portugal 12 

Leserinnlegg: Lydighetskurs 14 

Aktive Yorkshire Terriere  16 

Pelsstellkurs i Bergen         18 

Utstillingseminar                20 

Treff Skien & Oslo              22 

Informasjon om Kenneloversikten  24 

Kenneloversikten   25 

Hundefrisør                                   26 

Barn & York: Barnesidene   28 

Distriktskontaktene i NYTK  30 

York på kryss og tvers i Norge  31 

Sommertid                                    32 

Hannhundlisten                        34 

Poengberegning 1. halvår               35 

Championater og Debutanter        36 

Yorkshire terrier på topptur 38 

Protokoll fra årsmøte  39 

27 

NYTK ønsker alle  

en fin sommer. 

20 

22 

28 



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2015  side 4 

 

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 

 

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  

Faste spalter: Nye champions,  

ringdebutanter, BIS/BIG/BIR/BIM, leserinnlegg 

innføres gratis med bilder.  

ANNONSEPRISER & FORMATER  

Medlems annonser 

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

fargeannonser.                                                  

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

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

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

Småannonser/rubrikk 200,-                             

(varierer i størrelse og settes inn ved ledig plass) 

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

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

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

Småannonser/rubrikk 250,-                             

(varierer i størrelse og settes inn ved ledig plass)  

 

15 % abonnement for samme annonse   

i 3 utgivelser 

Redaksjonen kan både anta og refusere annonser. 

Refusjon av annonser kan skje pga. innhold eller pga. 

antall sider i bladet. Annonser faktureres og må være 

betalt innen forfall for å komme med i bladet.                                                 

Formater                              
Målene som er oppgitt her er gitt med og uten   

skjæretillegg (bleed). Du finner en oversikt over  

annonseformater, og mer info om hvordan vi ønsker 

å motta annonser til bladet på våre websider 

www.nytk.no 

Manusfrister                              
Manusfrist for neste nummer er 1 november 

Neste utgave av YT-Nytt kommer i august/september 

Spørsmål og bidrag til bladet sendes til 

post@nytk.no 

Trykkeri: Allkopi Gardermoen 
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 LEDER 

 En sommerlig hilsen fra  
Ingrid Helene & Yorkedyra 

I noen utgaver fremover vil vi ta en nærmere 
kikk på rasestandarden til Yorkshire Terrier. 
Hva betyr den egentlig? 

Jeg og styret i NYTK vil takke til Helene 
Søntvedt for at hun har stilt opp noen år som 
styremedlem i NYTK og ønske  

Silvia Mehl-Sandnes velkommen som nytt 
styremedlem. 

NYTK er avhengig av at medlemmer som 
stiller opp og bidrar til at vi også i  
fremtiden er en aktiv klubb. Så ta gjerne 
kontakt hvis du ønsker å bidra med noe.  
Vi får mange henvendelser fra  
medlemmer om div spørsmål og prøver å 
gi svar så raskt som mulig. Vi har også 
en RIS OG ROS knapp på hjemmesiden 
og oppfordret medlemmer til å benytte 

seg av den. 
Ha en fin sensommer—så krysser vi fingre og 

poter for at vi får et snev av litt varme og sol 
før høsten kommer. 

Først vil jeg takke alle for tillitten for ytterligere 2 

nye år som leder i NYTK.  

NYTK har blitt en stabil klubb, med en sunn 

økonomi, mange aktive medlemmer og en  

hundeklubb vi får skryt av fra andre for å ha et 

godt miljø. Og slik ønsker jeg også at det skal 

fortsette å være.  

 

Det er nå allerede juli i skrivende stund og ja 

jeg er værsyk. Sikkert mange andre som også 

lurer på når sommeren skal komme men ser ut 

til at vi må ta til takke og nyte de soldagene vi 

har fått tildelt i år. 

Jeg har brukt mine solettermiddager på  

agilitybanen. I Juni møtte jeg ei som heter Irina 

og hennes Yorkshire terrier Evie og vi var med 

på vår første uoffisielle agilitykonkurranse som 

trening. Trening er gøy, men en konkurranse 

var jo selvsagt ennå mer morsomt. Har fått  

tilbakemeldinger på at det er utrolig mange som 

er aktive med sine små og det er gøy å høre. 

Virkelig gøy!! 

Jeg syns sommerhalvåret er den beste tiden å 

dra på utstillinger på da man gjerne  

overnatter på utstillingsstedet og hva er vel 

bedre enn å møte gode venner med samme 

interesse og skravle i de sene nattetimer—ja 

selv om man skal opp tidlig dagen etter å gjøre 

pelsen klar for utstilling. 

 

I dette nummeret av YT-nytt har vi fått inn 

mange leserinnlegg og bilder. Herlig med så 

mange skriveglade medlemmer som vil dele sin 

historie og bilder. Vi tar selvsagt alt med på 

trykk i bladet. 
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Presentasjon 

NYTK har ved årsmøtet 19.04.15 fått 1 ny  

person inn i styret som styremedlem.  

Silvia Mehl-Sandnes bor på Vestnes i Møre 
og Romsdal. 
Jeg er en 31 år gammel dyreglad person.  
I 2013 fikk jeg kennelnavnet York Diamonds. 
Jeg har hatt mange dyr opp gjennom livet og 
nå har jeg 3 Yorkshire terrier tisper . 
 
Er gift med Frode Mehl-Sandnes og har to 
barn på 5 og 13 år . Ellers har jeg vært aktiv i 
Vestnes Hundeklubb, der har jeg vært med i 
styret og utstillingskomite.  
Jeg og mine hunder liker utstillinger og  
fjellturer . Men har lyst til å prøve agillity  
senere.  
 
 
NYTK takker Helene Søntvedt for hennes  
deltagelse som styremedlem. 

Sunnhetsutvalget 

NYTK fikk våren 2015 opprettet et sunnhetsutvalg som skal ta for seg utførelse av en 

helseundersøkelse for rasen i samarbeid med Norsk Veterinær Høyskole. 

Ylva Eraker Juul -  Oslo. 

Jeg har hatt hunder hele mitt liv, det er rett og 

slett en del av livet, men etter mange år med 

hhv Schnauzere og Rottweilere, bestemte vi 

oss for å kjøpe Yorkshire terrier. Den første 

kjøpte vi i 2010. Med litt mindre plass etter 

flytting, fant jeg ut at dette er en stor hund i 

liten kropp, passe sta og energisk og ikke 

minst, veldig søt. Den ene hunden fulgte etter 

den andre og jeg har nå 3 tisper, 2 hanner (far 

og sønn) og en kastrat-maskot, samt 2 katter. 

Jeg fikk så lyst til å starte en liten kennel så 

det gjorde jeg i 2014 – Kennel Optimus York. 

Jeg har deltatt på oppdretterseminar og noen 

utstillinger og er generelt veldig opptatt av alle 

dyrs helse, velferd og atferd.  
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Bente Standal Gunnerud—Drammen 

 

Jeg har alltid hatt hund da mine foreldre 

også drev med Collie oppdrett. I 2009 

tok jeg hundeinstruktør utdannelse ved 

Oslo Hundeskole. Jeg tok også videre 

instruktørutdannelse med bruk av klikker 

metoden ved familiehunden skole.  

Hundene er noe som preger min  

hverdag .  

Har tatt NKK oppdretter seminar del 2. 

Driver også Bentes Hundeskole.  

Fikk min første Yorkshire terrier i 2011 

og har holdt på ivrig med utstilling, l 

ydighet og litt agility.  

I skrivende stund har jeg to yorkshire 

terriere og en katt.  

Anne-Lise Thorsen - Hobøl  

 

I 1972 fikk jeg mitt oppdretternavn Bueno 

og i mange år var det Dobermann jeg 

holdt på med. Men for 10 år siden fikk jeg 

min første Yorkshire terrier og denne  

rasen har bergtatt meg helt.  

Jeg har deltatt på NKK oppdretterskole og 

div andre kurs som omhandler hund.  

 

Utenom mine fire York har jeg en Border 

Collier blandingshund (Kajsa) som jeg gått 

lydighet med. 

Jeg driver torghandel på Stortorget og der 

har alle hundene fått være med fra de er 

valp og de er godt kjent blant kundene. 



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2015  side 8 

 Rasestandard—hode,ører,snute 
Tekst: Inger Storstad 

Jeg oppfatter at det er litt bekymring om at lengden på snuten til Yorkshire Terrieren 

skal bli for kort. Vil med denne artikkelen prøve å kaste lys på hva Rasestandaren til  

YT har i sin skrift.  

Rasestandaren er det viktigste dokumentet for en oppdretter, så da må vi jo gi plass til 

den i YT-Nytt. Det er viktig at oppdrettere holder seg til den Rasestandard som er satt 

av landet som er regnet som rasens hjemland, og i vårt tilfelle er dette England. Jeg tar 

også med den Amerikanske Standard for Yorkshire terrier, slik at man kan  

sammenligne og se om det er forskjeller.  

For å skrive om snutepartiet, ser jeg meg faktisk nødt til å ta med mer av hode, da  

snuten står i forhold til resten av hode, for ikke å si hele kroppen faktisk.  

 

ENGELSK RASESTANDARD 

HODE OG SKALLE : Ganske liten og flat, ikke for fremtredende eller rund i  

skallen, og heller ikke for lang i snuten, sort nese. 

ØYNE : Medium, mørke, tindrende, med skarpt intelligent uttrykk og plassert 

fremoverrettet. Ikke fremtredende. Randen rundt øynene skal være mørke. 

ØRER : Små V-formede, bæres opprettstående, ikke for langt fra hverandre, dekket 

med kort hår hvor fargen skal være veldig dyp rik tan. 

MUNN : Perfekt, regelmessig og komplett saksebitt, de øvre tennene tett  

overlappende de nedre tennene. 

 

AMERIKANSK RASESTANDARD 

HODE : Lite og ganske flatt på toppen, skallen ikke for fremtredende eller rund, 

snuten ikke altfor lang, verken under eller overbitt og sunne tenner.  

Både saks og tangbitt aksepteres. Nesen sort. 

ØYNE: Middels store og ikke for fremtredende, mørke i fargen og tindrende med 

et skarpt intelligent uttrykk. Øyeranden er mørk.  

ØRER: Er små, V-formet, båret opprettstående ikke for langt fra hverandre. 
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Som vi ser så er det ikke så stor forskjell på den Engelske (som er den vi skal for-

holde oss til) og den Amerikanske rasestandaren og det er jo bra, men det beste 

hadde vel vært om alle land hadde forholdt seg til en og samme rasestandard. 

Hvis vi nå forsøker å tolke rasestandaren, så skal Yorkshire terrierens hode være 

lite i forhold til kroppen. Hvis hode er stort har den en tendens til å likne mer på en 

Silky Terrier og det lille yndige og våkne ansiktsuttrykk går tapt.  

Skallen skal være flat og ikke avrundet, med øyne plassert til å se fremover, ikke på 

siden. Snuten bør ikke være for lang - men ikke så kort at den kan likne på  

kortsnutede raser.  

Øynene må ha sorte kanter, uten det mister den sitt spesielle uttrykk. Øynene skal 

ikke bule, de skal være mørke, tindrende, fulle av liv og med et intelligent uttrykk. 

Lyse øyne ødelegger dette uttrykk og er derfor ikke ønsket.  

Da får vi som oppdrettere gjøre så godt vi kan for å prøve å bevare den rasen vi er 
så glad i. 

1                              2   3   4 

Bilde nr 1 & 2 viser i henhold til rasestandarden. Bilde nr 3 har for kort snute og 

bilde nr 4 har hellende snute. 

På bildet til høyre er det variasjoner 

med ører. Yorkshire terrieren i midten 

har korrekte små v-formede ører og 

ikke for langt fra hverandre.  

De er ikke for store, ikke hengende 

eller for vidt plassert. 
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 5 YORKER OM sommer 

NYTK har spurt 5 yorker  

«Hva liker du best med sommeren? 

   Lotte 9 mnd 
Det beste med  

sommeren er at jeg  

og mamman min er  

masse ute  

Kåre 4 mnd 
Jeg gleder meg masse til sommeren 
siden dette er min første! Spesielt det 
å løpe i gresset og snik spise masse 

pølse:) så kanskje jeg tørr å bade 
etter hvert og... 

Ninni 3 år 
Ligge å steke i solen!!! 

Leah 3 mnd 
Det beste med sommeren er 

 å være masse ute å leke og å 

være med på båtturer 

Valenica 5 år 
Beste med  

sommeren er å leke i 

gresset 
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1. Hva heter du og hvor bor du?  

Helene Bjerke og bor i Oslo.  

 

2. Hvor mange york(er) har du?   

Jeg har ei lita Yorkshire terrier jente 

 
3. Hva heter hun og hvor gammel er hun?  
Hun heter Leia og er 10 måneder gammel  
koseklump. 
 
4. Hva fikk deg til å velge rasen Yorkshire  

Terrier? Hva liker du med rasen? 
Så endel på rasen lenge, for jeg ville ha liten  
hund, uten at jeg måtte gå og bære på hunden 
hele  tiden og fant ut at yorker kan jo være like 
aktive som en stor hund.  
Også er de jo så fantastisk søte!  
Så jeg dro og så på henne, ble helt forelsket og 
henta henne hjem neste dag.  
 
5. Hva er det beste du liker å finne på med  
hunden din?   
Vi er superglad i å sitte ute i sola og slappe av, 
men det aller beste vi vet er å sette oss ned 
i sofaen og se på løvene på animal planet  

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 HELENE BJERKE SOM 

ER  PRESENTERERT. 

Pop i Paris 
Fotograf: Anja Nevland 
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Leserinnlegg 
Tekst: Solfrid E. Verheul 

Lykke kan oppnås på mange måter. Fra 
her jeg sitter, i solstolen ved bassenget, 
ser jeg på at min lille yorkigutt utforske 
omgivelsene rundt, det er lykke for meg. 
Vi er i Portugal! 
 
Hvert år tilbringer vi en uke sammen med 
min manns familie. Vi er i alt 18 stykker 
og pleier å leie et feriestedet i utlandet, i 
år var ingen unntak. Men for meg var det 
stor forskjell fra årene før, jeg hadde fått 
Leo og det var ikke aktuelt å reise uten 
han.  
Da det var bestemt at han skulle være 
med, begynte spørsmålene å dukke opp. 
Kunne han være med meg inn på flyet? 
Hvilke vaksiner og kurer måtte han ta? 
Hva med eget pass? Og ikke minst, 
*hvordan ville han reagere på flyreisen, 
først 1 time fra Sola til Amsterdam og 
deretter 3 timer fra Amsterdam til  
Portugal?  
Det første vi gjorde, var å kontakte  
flyselskapet pr. telefon.  
Der fikk vi reservert billetter og måtte 
vente til dagen etter, før vi fikk  
bekreftelse på at billettene var i boks. 
Grunnen til dette, var at flyselskapet  
måtte sikre seg om at allergikere ikke 
hadde bestilt på samme fly, samt at det 
kun var tillatt med to hunder i kabinen pr. 
flytur. 
Så gikk turen til veterinæren. Der fikk Leo 
rabiesvaksinen, eget pass med  
ID-nummer hans, og to kurer mot midd, 
flott, sandfluer osv som vi skulle gi han 
en uke før avreise.  Vi fikk også med en 
ormekur som skulle tas hos en veterinær 
i Portugal. Veterinæren anbefalte meg å 
kjøpe en hormonspray. Denne virket  
beroligende på hunden, uten å sløve den 
ned. Sprayen inneholder en lukt som  
moren skiller ut når valgene dier. Den 
skulle sprayes i baggen til Leo før vi gikk 
på flyet. 

 Til Portugal med min lille yorkiegutt 

På avreisedagen hadde jeg litt ekstra 
sommerfugler i magen. Jeg var så spent 
på flyturen og mellomlandingen.  
Hele turen gikk strålende. Leo sovnet 
straks flyet lettet og sov hele veien fra  
Sola til Amsterdam.  
Da vi ankom flyplassen, fikk han gå rundt 
på gulvet, helt til vi skulle på neste fly. 
Også her sovnet han straks flyet lettet og 
sov nesten hele turen. Han våknet litt da vi 
var halvveis, så jeg tok bagen opp på 
fanget og koste litt med han (det er ikke 
tillatt å ta hunden ut av baggen). Etter en 
stund sovnet han igjen og sov helt til vi 
landet.  
 
Så nå er vi her, på ferie i Portugal.  
Feriehuset har en stor eiendom der alt er 
inngjerdet, dermed kan Leo løpe fritt rundt 
omkring. Her utforsker han hver en  
kongle, jakter fugler, leker med ballen og 
løper etter alle ungene.  
Vi har besøkt mange plasser her og Leo 

har vært med over alt. Før vi reiste, kjøpte 

vi en ryggsekk beregnet på hund. I den 

sitter han trygt og godt når vi er på bytur.  
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Herfra har han god utsikt og får med seg 
alt som skjer. Han elsker denne sekken 
og kryper villig opp i den helt av seg selv. 
Han får også gå om han vil det, da  
tiltrekker han seg stor oppmerksomhet. 
Alle skal klappe og snakke med han, han 
elsker det.  
Det finnes plasser i byene der hund ikke 
er tillatt, men når han sitter i bagen, er 
det ingen som nekter oss å gå inn i  
butikkene. Den eneste plassen vi ble 
nektet, var på et gammelt slott. Så om 
dette hadde vært en ferie der vi ønsket å 
se alle mulige severdigheter, kunne vi 
ikke hatt med Leo. 
 
I går bestilte vi time hos en veterinær. 
Veterinæren skal gi Leo ormekur og  
dokumentere dette med et stempel i  
passet hans. Dette må gjøres senest 24 
timer før innreise til Norge igjen. Lar man 
være å gi kuren, blir hunden satt i  
karantene i antall dager før den kan tas 
med hjem.  
 
Ja, lykke kan virkelig oppnås på mange 
måter, og min lykke er å ha Leo med 
meg på ferie. 
 
 Det å være sammen med han når han 
legger ut på sine mange  
oppdagelsesferder, så full av eventyrlyst 
og entusiasme, har lært meg å nyte  
øyeblikket på en helt ny måte.  
Ferie har for meg fått en helt ny  
definisjon. 
Så til deg som lurer på om du skal ta 
med hunden på din neste ferie, prøv da 
vel, det kan hende det blir din beste ferie, 
noen sinne. Slik er det i hvert fall for 
meg! 
 
Ha en fortsatt god sommer hilsen fra  
Solfrid og Leo 
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 På lydighetskurs 
Tekst: Carine Backlund 

Vi har vært på grunnkurs med Bente 

Standal Gunnerud. 

Noe av det vi har lært er å gå pent i 

bånd, sitt og bli, komme på  

innkalling, gå spor etc.  

Vi opplevde kurset veldig positivt. 

Yoshi har blitt mye mer lydigere etter 

kurset, da vi også har trent hjemme 

innimellom. Han har kost seg masse 

på kurs, dog litt rastløs innimellom, 

men vi lærte også gode måter å roe 

ned valpen på. Generelt så har Yoshi 

blitt enklere å ha med å gjøre, og er 

flere hakk lydigere.  

 

Syntes det har vært bra at det bare 

var samme rase, siden det er en liten, sta og energifull rase. Samt dele  

tanker og erfaringer med eiere av samme rase. Kom veldig godt overens 

med alle som var med. Veldig fornøyd. 

Hilsen Carine Backlund og Yoshi 
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 Bente’s Hundeskole 

Bente’s Hundeskole holder til i  Drammen. 

Bente er utdannet hundeinstruktør ved 

Oslo Hundeskole Nordby. 

Hun jobber for seg selv innenfor lydighet 

og dressur. 

Kan kontaktes for privattimer om det er 

ønskelig. Kontakt på tlf 902 86 647 

Bildet er fra fellestur på Melhus i 

Trøndelag. 

 

Om du vil arrangere fellestur, treff 

etc. så ta kontakt med NYTK så 

videreformidler vi info til eiere som 

bor i ditt distrikt. 

post@nytk.no 
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 Aktive Yorkshire Terriere 
Tekst: MaySylvi Reiersen 

Jenny på Agilitybanen 

Hei, det er jeg som er Jenny og egentlig 
hovedpersonen her. 

Det var mor som foreslo at vi skulle  
begynne med agility, hun mente det var 
viktig å trene hodet også. Dette skal bli 
morsomt – jeg registrerte at hun pakket 
ikke bare kobbel og vann – men masse 
godbiter også!! 
Før vi kunne begynne måtte vi gå på  
nybegynnerkurs, det var for å lære  
hvordan vi skulle samarbeide, mor og jeg . 

Vi begynte med et lite hopp, dette klarte 
jeg med glans – ”a piece of cake” – som 
det sies. 
Vi gikk videre til noe de kaller en tunnel og 
her er det visst meninga at jeg skal inn -  
hjelp å trøste. Det er jo som å løpe inn i 
svarte natta, dette var over middels nifst. 
Ikke sjans at jeg går inn der! 
  
Mor og Anne Dorte som min instruktøren 
heter prøvde så godt de kunne å få meg 
gjennom, med både mine godbiter og  
lånte godbiter men ikke tale om at jeg bet 
på. «Vi retter ut tunnelen og gjør den liten» 
sa Anne Dorte, «da går det nok bedre».  
Jeg løp rett gjennom og gjett om vi var kry 
– både mor, Anne Dorte og jeg. Jippi 

Så kom bommen, jeg liker å balansere så 
dette var gøy, med mor på ene sida ,en 
annen dame på den andre siden i tilfelle 
jeg skulle komme til å tråkke utenfor og 
Anne Dorte som satt ved enden med  
godbit til meg. Motet steg mange hakk, 
men nå var det pause før vi gikk videre i 
løypa. 

Det neste var mønet, her måtte vi øve  
flere ganger, en liten bit av gangen.  
Kjære vene – de mente virkelig at jeg 
skulle klatre til himmels  -  

RÅ SKUMMELT  spør du meg!!!!! 

Men mor og instruktøren hadde verdens 
beste tålmodighet, dette går så bra bare vi 
får øvd litt. De fikk rett, nå klatrer jeg mønet 
som ingen ting.  
 
Slalåmen tar jeg  fint, dersom jeg vil det da!  
Pølsa er dødskummel, her må noen holde 
den oppe så den ikke stryker seg ekkelt 
over ryggen på meg 
Til sist er det vippa  og hjulet som vi ikke 
vet om vi liker helt (mor og jeg).   
 
Til slutt vil jeg bare si at det er kjempe  
morsomt på trening, stort sett da .  
Det hender jo at mor og jeg har litt ulik 
agenda og hva gjør vi da! Ja da tar jeg på 
meg terrierdrakten , gjør øynene mine 
grønne og sender mor ut på sidelinja. Og 
jeg kan love at nå nytter ingenting – verken 
godord eller godis – ”game over”!!! 

Jaja, dette var noen betraktninger fra mine 
opplevelser så langt på Agilitybanen – 
KJEMPEMORSOMT altså! Mor nå kan du 
kan fortsette .  

Hoppende hilsen fra Jenny 
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 Jeg begynte å trene agility med Jenny fordi jeg hadde behov for å gjøre noe annet enn 
bare turene og leke stundene med henne. Agility krever hodearbeid både for to- og  
firbeinte og lykkelig er vi når vi drar hjem etter ei treningsøkt. 

Etter nybegynnerkurset ved Arendal og Omegn Hundeklubb (AOH) - har vi deltatt på 
trening med instruktør én dag i uka. Dette har vært nyttig på mange måter, vi har blant 
annet flere instruktører som villig lærer fra seg både ervervet kunnskap og erfaring med 
egne hunder. 
Det er med hundene som med oss mennesker , ingen er vi like og må derfor behandles 
individuelt. Det er fort å lage seg uvaner som en instruktør kan påpeke før dette setter 
seg, men viktigst er det med oppmuntringen vi får. Positiv og konstruktiv tilbakemelding 
gir god progresjon. 
Å øve på de ulike hindrene krever konsentrasjon og tålmodighet, både Jenny og jeg blir 
trøtt, da er det opp til meg å ta pause på et tidspunkt som Jenny har klart noe av det vi 
trener på.  Å la Jenny forstå at hun er kjempedyktig er utslagsgivende for at vi sammen 
skal få det morsomt  og trivelig i fortsettelsen. Det å kjenne mestring gir energi for  
begge. Derfor vil jeg gjerne si – sett lista ut fra nivået du og hunden er på, ta pause når 
du ser at hunden blir sliten og ukonsentrert og i hvert fall når dere er på topp dvs har 
klart enten deler eller hele målet for økta. Gi masse ros og godbiter.  
La hunden forstå at den er verdensmester. 

Vi har nettopp begynt å delta i uoffisielle konkurranser, det er gøy, da blir både jeg og 
Jenny mere ”gira” – i hvert fall jeg og det smitter over på Jenny. 
Siste konkurransen før ferien var ”tunnelcup” i regi av AOH. Vi bygde banen etter  
instruksjon fra dommeren, så brifet vi banen noen minutter før dommeren blåste i fløyta 
og vi var klare til start. Første omgang ble vi ”disket” – midtveis glemte jeg hvor vi skulle  
videre og rota det til. Jenny ble usikker og vegret seg foran tunnelen noen ganger før vi 
fortsatte til mål. Bare min feil dette, noe som oftest skjer – eieren / handleren blir usikker 
eller gir utydelige beskjeder til hunden som også blir usikker på hva den skal gjøre.  
Jeg har også lært at selv om vi blir disket, skal vi fortsette til mål som om ingenting har 
skjedd. Dersom vi stopper opp og tar hunden av banen oppfatter hunden det som at 
den har gjort noe galt og blir straffet.Andre omgang og ny bane, her klarte vi endelig å 
gjennomføre. Kjempe gøy. 

God sommer fra Jenny og MaySylvi. 

 Ordet ”Agility” kommer fra det engelske språket og betyr ”evne til å bevege seg hurtig, smidig og lett.”  
Bakgrunnen for sporten var en hendelse  fra 1977 der et medlem av Crufts Show Committee John 
Varley fikk i oppdrag å organisere et morsomt og fengende innslag mellom lydighetscampion-
mesterskapet og gruppebedømmelsen i den store showringen. John Varley var egentlig hesteinteres-
sert og tok  
utgangspunkt i sprangridning med hest da han planla innslaget. Han kontaktet sin venn Peter Mean-
well 
en kjent hundedommer og lydighetsutøver .Sammen fikk de konstruert hindre og regler til denne øvel-
se som fikk navnet Agility. 

Det konkurreres i tre størrelsesklasser – liten , mellom og stor. Det er mankehøyden på hunden som  
bestemmer hvilken klasse hunden skal konkurrere i. 

Det er to offisielle konkurranseformer: 

     AGILITY - som inkluderer kontaktfelt-hindre og bord  

     HOPP - uten kontaktfelt-hindre og bord 

 Agility / Hopp: Det konkurreres i klasse 1, 2 og 3. Man begynner i klasse 1 og for å komme i høyere  
klasser må man oppnå visse kriterier før man kan fortsette. Regler finner man på:  
http://web2.nkk.no/no/tjenester/aktiviteter/agility/ 
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Vi møtes i rolige og hyggelige omgivelser utenfor Bergen på Myrbø Dyresenter.  Kurset ble 

holdt av Ingrid og Anita som har lang erfaring med Yorkshire terriere.  Jeg synes at det var 

kjekt at  både eierne og hundene fikk muligheten til å bli bedre kjent før vi kom i gang med 

selve kurset.   

Først fikk vi opplæring i de grunnlegende tingene som øreklipp, poteklipp og kloklipp samt vi 

fikk demonstrert utsyret som passer best til det. Vi øvde oss på å klippe både ørene, klørne 

og potene på våre egne hunder. Vi fikk noen praktiske tips til hverdagsstell av pelsen samt  

info om de beste pelsstelproduktene til yorkshire terrierne.  Disse produktene er foretrukket 

og anbefalt  av våre erfarne york damer som underviste kurset.  Vi fikk også grundig info om 

tannpleie, pels og øre pleie.  

I pausen fikk hundene løpt og lekt sammen  i inngjerdet område. 

Jeg synes det gøyeste var at vi fikk en ark med bilder av de forksjellige york klippene. Vi 

kunne velge den klippen vi likte best og ved hjelp av flinke Ingrid og Anita fikk vi øvd oss på 

klippe våre egne hunder. Vi ble lært opp i hvordan bruke av klippemaskin riktig. 

Pelsstellkurs i bergen 11.04.15 
Tekst: Baiba Jeremica 
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Vi fikk også råd om diverse produkter til Yorkshire Terriere. Et par av yorkdyrene 

inkludert min, fikk noe man kaller for "silkepølse-klipp" på Østlandet. "silkepølse-klipp" 

kalles når man klipper yorkdyret veldig kort og den blir glatt som en silkepølse.  

Vi ble kjent med mange hyggelige yorkshire terrier eiere og fikk utvekslet tips. 

Jeg anbefaler dette kurset til alle Yorkshire terrier eierne. Jeg synes at kurset  passer 

både til de som har skaffet seg sin første yorkie eller har hatt en fra før av.   

Til og med jeg som litt over gjennomsnittet interesert i Yorkshire terriere og har eid en i 7 

år lærte noe nytt. 

FØR 

Etter 



YORKSHIRE TERRIER NYTT nr.2– 2015  side 20 

 Utstillingsseminar 

Helgen 20. og 21. juni 2015 organiserte NYTK utstillingsseminar for sine medlemmer.  
Seminaret ble holdt av Olga Bulavskaya som kom til oss helt fra Minsk for å dele med 
oss sitt kunnskap og erfaring om stell av Yorkshire Terriers pels, og for å vise oss  
hvordan forberede hundene til utstilling. Olga har drevet med Yorkshire Terrier i flere år 
og har sitt oppdrett med kennelnavnet ”Sharm De Luxe” og er både en profesjonell 
”groomer” og handler.  
Da jeg fikk vite om seminaret, var jeg ikke i tvil om at jeg ville delta.  

Den største utfordringen for meg som ganske fersk oppdretter og handler er oppsettet av 
toppen hos mine Yorkshire terriere. Forventningsfull dro jeg fra Stavanger til Oslo for å 
finne ut om jeg kan lære denne kompliserte kunsten. Samtidig gledet jeg meg masse til å 
møte alle kjente og ukjente eiere og hundene deres.  

Seminaret varte i to dager og det er ganske utrolig hvor mye 
man kan lære i løpet av bare en helg. Olga har gitt oss sin 
anbefaling av både utstyr og kosmetikk til stell av våre  
hunder med forskjellige pelstyper og vi lærte steg for steg 
hvordan bade, tørke og sette opp en vakker topp. Til tross for 
språkutfordringer fikk vi masse informasjon ved hjelp av  
behjelpelige deltakere som snakket både norsk og russisk. 
En avslappet atmosfære ga oss mulighet til å snakke  
sammen innimellom opplæringen og bli bedre kjent med  
både eiere og deres hunder. Arrangørene sørget for både 
god mat og drikke til lunsj, mye latter og til og med  
dekorasjonsoppsett til å ta flotte bilder av våre velstelte  
Yorkshire terriere.   

Takk for en fantastisk helg med både nyttig og hyggelig  
samvær. Jeg er gjerne med på flere slike kurs og treff. 

Blanka Nyrønning-Jurowicz 
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Da kom dagen hvor vi skulle ha pelsstell kurs. Må si jeg gledet meg enormt og  
forventningen var høy. Jeg gledet meg til å hilse på alle eierne av Yorkshire terriere og 
selvfølgelig kursholder Olga Bulavskaya.  Dette kurset innfridde til alle mine forventninger. 
Jeg har drevet med Yorkshire terrier og utstillinger i noen år, men i dette gamet blir en aldri 
utlært.  
Jeg fikk mange nye tips og råd som jeg absolutt kommer til å ta med meg videre. Jeg må få 
takke NYTK, Ingrid og Anita for at dere gjorde dette mulig for medlemmene og for at jeg 
også fikk flere venner i miljøet med samme interesse som meg. Takk alle sammen, dere er 
en fantastisk gjeng alle som èn.  
 
Nina Grasmo 
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etter 

I Oslo er det treff hver siste søndag i måneden. 

Man treffes da på Ekebergsletta.  

I Skien er det treff hver siste søndag i måneden. 

Man treffes da ved «Rottejomfruen» 

Mer info på nytk.no 

Datoer for treff fremover er  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 

Herlig gjeng på treff i Skien 

Fra treff i Oslo 
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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 4741268268  www.kennelandormaya.123hjemmeside.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 
 
 
 

Oxzar Nina Østli 4745219249   www.kenneloxzar.com 

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 

http://kennelandormaya.123hjemmeside.no/
http://www.belovedyork.com/
http://www.123hjemmeside.no/bueno/
http://www.livfrostnordhagen.com/
http://www.kenneloxzar.com/
http://www.prodexter.pl/no_hjem.html
http://www.sweetchanel.com/
http://www.veslestua.dk/
http://www.yorkindkennel.com/
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Hundefrisør på Fagernes 

Jeg heter Jelena og har utdannet 

meg til hundefrisør gjennom  

DOG SPA grooming school i  

Litauen.  

 

Jeg har alltid ønsket å jobbe med 

hunder. Hunder er stor del av livet 

mitt. Det gir meg stor glede å kunne 

gjøre en hund ren og velstelt. 

Hos meg blir hunden din behandlet 

med respekt og kjærlighet! 

DOG Stylist er en hundesalong i 

hjemmemiljø, der du kan få stelt 

hunden din. Klipp, napp, bad, føn, 

børst, kloklipp, ørenapping. 

Timebestilling: tlf  96738311  

Før 

etter 
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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 

Sheila 9 år har tegnet hunden sin Lily 
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Min nye bestevenn!! 

På julaften fikk jeg et bilde av en 

liten valp!. 

Det var Stella, den lille  

hunden som skulle bli min. 

Jeg ble så utrolig glad.  

Jeg hadde ønsket meg hund i  

flere år og endelig skulle jeg få 

oppfylt drømmen min. Jeg telte 

ned dager til vi skulle hente  

henne.  

16 januar dro vi for å ta henne 

med hjem. Vi hadde kjøpt inn alt 

av utstyr og det var så gøy å  

vise Stella det nye hjemmet og 

alle de nye tingene. 

Siden jeg går på skolen så er det 

jeg som har ansvaret for Stella 

til mamma og pappa kommer 

hjem.  

Så når jeg kommer hjem fra  

skolen så gir jeg henne mat og 

går tur med henne. Så leker vi 

litt og  koser oss og ser på TV. 

Vi har også gått dressurkurs 

sammen og fått diplom. Det var 

kjempe gøy og vi lærte masse 

sammen. Nå gleder jeg meg til 

sommerferie i Stavern, blir spen-

nende å se om Stella liker å kjøre 

båt og bade!! 

 

Matheo 9 år 
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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 Henriette Stabæk  934 69 807 

Østfold Julie Marie Loge 962 39 536 

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 Blanka Nyrønning-Jurowicz 955 26 885 

Hordaland Benedikte Koldingsnes 958 47 384 

Møre & Romsdal Silvia Mehl 984 49 609 

Sogn & Fjordane Kristine Wergeland 975 97 014 

Trøndelag Anne Elisabeth Skogmo 918 10 975 

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 

Yorkshire terrier i  

SOMMER Norge 
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Sommertid!! 
Nye regler ved utenlandsreiser. 

Rabies hvert 3 år—Statens legemiddelverk har gjort en revurdering av  

vaksineringsregimet mot rabies etter at de har mottatt ny dokumentasjon om 

rabiesvaksinen Rabisin®. Dette innebærer at hunder som revaksineres mot 

rabies med Rabisin skal få en gyldighetstid på tre år på denne vaksinen. Det 

er imidlertid viktig å huske at første revaksinering skal skje ett år etter  

grunnimmuniseringen. Fra denne første revaksineringen og framover vil det 

være 3-års intervaller 

Kilde: matiltilsynet.no 

 

Hund innestengt i bil—hva gjør du?! 
 
Husk at en hund skal alltid ha vann tilgjengelig. Forlat aldri hunden innestengt i 
en bil. Temperaturen i bilen kan rask bli høy og kan medføre heteslag og  
dødsfall. Hvert år dør flere hunder nettopp på grunn av dette. 
 
Man kan finne telefonnummeret til eieren ved å sende en SMS med regnr og 
bilnummeret. F.eks «Regnr YT00000» til 2282. 
Da får du navn på bileier som man kan kontakte nummeropplysningen og få 
telefonnummeret. 
Får du ikke tak i eier ta kontakt med politiet og fortell om situasjonen. 
Men om du skulle stå ovenfor å måtte evt. knuse et bilvindu eller hjelpe en 
hund som har blitt overopphetet skal du: 
 
- kontakt veterinær 
- Hell forsiktig vann over hunden. Ha mest vann mot buken fordi at der er det 
normalt minst pels. 
- Legg gjerne hele hunden i kaldt (ikke iskaldt) vann om du har mulighet til  
dette (hodet selvsagt over vann). 
- Kjøl ned potene 
- Mål temperaturen om du kan 
- Snakk med hunden slik at du holder kontakt med den. Om hunden klarer å 
svelge kan du gi den små doser med vann å drikke. 
- Fortsett avkjølingen frem til hundens pust roer seg ned. Ikke avkjøl hunden 
så mye at den begynner å skjelve. 
- Kjør hunden til veterinær, den kan ha fått skader som ikke er synlige. Ring på 
forhånd og forklar situasjonen, slik at veterinæren står klar med akutt hjelp. 
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Flytevest 100,- fra ilovedogs.no 

Man kan lage egne isbiter for å avkjøles i  

varmen. Man kan fryse vannmelon i terninger 

eller vann tilsatt med buljong eller små  

godbiter i. 

Kjøledekken fra diggidog.no 

Kjølematte Aqua Coolkeeper 

Finner du på NKK’s nettbutikk. 

nkkbutikken.no 
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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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Poengberegning 1. halvår 
POENGBERGNING 1. HALVÅR(JANUAR-JUNI) i 2015 FOR YORKSHIRE TERRIER. 

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

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

post@nytk.no 

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

antall bedømte hunder oppgis og hvor resultater godkjent av NKK publiseres.   

Eiere av Veteraner, Debutant, Unghund og Oppdretter er selv ansvarlig for å sende inn 

resultatene med angivelse av antall bedømte hunder innen 10.  januar påfølgende år. 

Post@nytk.no 

Oxzar Amazing Bel's Toffy 55 

Dali's Royal Fluch In Vegas 39 

Quick Ride Stribrne Prani 38 

Gallana Aristos Lure Trump Ace 37 

Camparis Ko Jax 23 

stavregårdens atomic swing - Veteran 31 

Gudyork Showman 20 

Kardinal Solar City 15 

Pearlstring Heart Of Glory 14 

Henceforth's Dancing With The Stars 12 

Q-Tip Bohemia Platina 7 

Cessar Dexter 5 

Gudyork Primrose 37 

oxzar Electric Feet 35 

Sweet Chanel's Exclusive Top Model 33 

Living on the Edge of Mighty Knight 27 

Arguss Kay Ida Orkide  18 

Sweet Chanel's Heart Of Gold  16 

Hencefort'hs Defying Gravity 15 

Bueno Innocencia 11 

Sweet Chanel's Exclusive And Hot 9 

Sweet Chanel's Something Special 9 

Gudyork Trinity 8 

Myrplassens Sol 8 

Stavregårdens Hamina Hårfager 8 

Graceful Beauty Av Minimoyene 7 

Empress Hyppolita Of Mighty Knight 6 

Beloved Yorks Shades Of Temptation 6 

Gudyork Pandora 4 

Hannhund                                   Poeng  Tisper                                                Poeng 

Det ble på årsmøtet 19.04.15 vedtatt at eier må være medlem i NYTK om man skal 

være på mestvinnerlisten for Yorkshire Terrier (betalt medlemskap før 01.06.15) . 

Det ble også vedtatt at man går tilbake og har 2 mestvinnerlister, èn for hannhunder og 

èn for tisper, hvor man tildeler tittel «Mestvinnende Yorkshire Terrier» til den av de to 

vinnerne som har flest poeng og «Mestvinnende Yorkshire Terrier i motsatt kjønn» til 

den andre. 
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NYTK PRESENTERER NYE   

Championater 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. 

SE Fi Ch Fly On The Me Nove 

Kasio 

Ny Norsk Champion 

NKK Drammen 07.06.15 

 

CIB Se Fi Dk Nord Ch 
Nisseliten King O Hearts 

Ny Norsk Champion 

NKK Trondheim 04.07.15 

Sweet Chanel's Exclusive Top Model 

Ny Norsk Champion 

Letohallen 25.04.15 

SE Fi Ch Ryttarvretens Jumping 
Roy 
Ny Norsk Champion 
NKK Drammen 07.06.15 

Ru RKF, Fi Li Lv Est Sw Baltic Nord 

Ch La Flor Tierna Perla 

Ny Norsk Champion 

NKK Bergen 12.04.15 

Quick Ride Stribrne Prani 

Ny Norsk Champion 

NKK Bergen 12.04.15 
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NYTK PRESENTERER NYE   

DEBUTANTER 2015 

Arguss Kay Ida Orkide 

Debutant Letohallen 25.01.15 

Kardinal Solar City  

Debutant Gaalaasbanen 23.05.15 

 Sweet Chanel’s Heart Of Gold 

Debutant Hadeland 13.06.15 

Lyros Vega Boss Bo 

Debutant Bø i Telemark 13.06.15 

Viktig info til utstillere!!  
 

Det ble på årsmøtet 19.04.15 vedtatt at eier må være medlem i NYTK om man skal 

være på mestvinnerlisten for Yorkshire Terrier (betalt medlemskap før 01.06.15) . 

Det ble også vedtatt at man går tilbake og har 2 mestvinnerlister, èn for hannhunder og 

èn for tisper, hvor man tildeler tittel «Mestvinnende Yorkshire Terrier» til den av de to 

vinnerne som har flest poeng og «Mestvinnende Yorkshire Terrier i motsatt kjønn» til 

den andre. 
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Ailo på Stokknoken Maggie på Storafjellet 

Nano med Emma på Fjellenden 

 

Nemi på Rautinden 

Rocky på tur 

Takk for innsendte bilder 

av Yorkshire terriere som 

har vært på toppturer. 
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Protokoll fra årsmøte 19.04.15 i 

 Norsk Yorkshire Terrier klubb 

Det var 12 fremmøtte på årsmøtet, 1 var ikke stemmeberettiget. Det var kommet inn 
3 saker fra medlemmer til saker til årsmøtet og 2 saker fra styret. Det var 1 ny  
kandidat til valg som styremedlem i styret, og det var innkommet 1 forhåndsstemme 
til valgkomitéen. 
 
 Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll,  
3 til tellekorps. 

  Valg av møteleder: Karianne Dyrberg 

 Valg av referent: Ingrid Helene Østvold 

 Valg av tellekorps: Anne-Lise Thorsen, Nina Grasmo og Anita Villen Lie 
Valg av underskrift av protokoll: Inger Storstad og Bjørg Hansen 

Alle ble enstemmig valgt. 
 
Sak 2: Årsberetning for 2014 
 Det ble  informert om hva klubben har gjort i 2014 og planer for 2015.  

 Styret hadde 1 styremøte i 2014. Referat fra dette kan leses på nytk.no 

 Utstillingskomiteen hadde 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. 
 
Årsmøtet godkjente styret årsmelding 
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 Sak 3: Årsregnskap for 2014/Budsjett 2015 med revisors beretning 
Kasserer Karianne Dyrberg gikk igjennom regnskapet for 2014 og forslag til budsjett for 
2015 
Det ble foreslått nye posteringer til regnskapet for neste år, for å tydeliggjøre visse  
inntektstyper. Styret tok dette til etterretning. 
 

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskapet  for 2014 og budsjettet for 2015. 

Sak 4:  
 
Anita Villen Lie fremla sak om at man må være medlem i NYTK for å delta på NYTK’s 
mestvinnerlister for Yorkshire Terrier.  
 

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig at man må være medlem i NYTK for å delta på 
NYTK’s mestvinnerliste for Yorkshire Terrier. 

Sak 5  
 
A) Styret hadde foreslått at det blir tildelt pokal til 1-3 plass på mest vinnerlisten. 
B) Anne Lise Thorsen hadde foreslått at man går tilbake og har 2 mest vinnerlister, 1 for 
hannhunder og 1 for tisper. Man får da mestvinnende Yorkshire Terrier og mestvinnende 
i motsatt kjønn. 
Det var 3 stemmer for forslag A, 6 stemmer for forslag B og 2 blanke stemmer 
 

Vedtak: Årsmøtet vedtok at det skal være 2 mestvinnerlister, èn for hannhunder og 
èn for tisper, hvor man tildeler tittel «Mestvinnende Yorkshire Terrier» til den av 
de to vinnerne som har flest poeng og «Mestvinnende Yorkshire Terrier i  
motsatt kjønn» til den andre. 

 
Sak 6:  
 
Tone E. Gulbrandsen fremmer forslag om at NYTK har artikler som f.eks kalender,  
klistremerker, genser etc til salgs for inntekt til klubben. 
 

Vedtak Årsmøtet vedtok enstemmig at NYTK går til innkjøp av artikler som kan  
selges med klubbens logo til inntekt for NYTK. 

Sak 7  
 
Styrets forslag til ny § 3-2 i NYTKs lover samt ny instruks for Valgkomiteen m.fl. 
 

Vedtak:  Årsmøtet vedtok lovendring og instruks med 10 stemmer for og 1 blank 
stemmer. 
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 Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier2014,   
Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant,  
Årets Unghund Årets Oppdretter og årets Aktive Yorkshire Terrier 
Nestleder av NYTK Anita Villen Lie overrakte pokaler og blomster til: 
Nina Østli med mestvinnende Yorkshire Terrier 2014 ble No Se Ch Nv-14 Nord-v14 
Henceforth’s Sailor Boy. 
 
Nina Grasmo som ble Årets Oppdretter med kennel Sweet Chanel 
 
Ulla Brit Johansen med årets debutant og årets unghund ble Gudyork Showman. 
(ikke møtt, pokal sendes i posten) 
 
Marianne Davidsson med årets veteran ble C.I.B NORD SE NO FI DK EE LV CH 
DKVV-14 NVV-14 Stavregårdens Yorker Atomic Swing  
(ikke møtt, pokal sendes i posten) 
 
Margrethe Smelvær med årets Agility Yorkshire terrier Bomballerina’s Elvis  
(ikke møtt, pokal sendes i posten) 
 
Sak 9: Valg 
 
Årsmøtet valgte som følger med 10 stemmer for og 2 blanke stemmer. 

Leder (2 år): Ingrid Helene Østvold (gjenvalg) 
Styremedlemmer: Styremedlem nr 2 (2år) 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) 
Valgkomitéen: Medlem nr 2 (1 år): Anne-Lise Thorsen (gjenvalg) Vara (1 år): Nina 
Grasmo (gjenvalg) 
Revisor: Ellen Møystad. 
Vararevisor: Janne E. Lie 
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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  

Styremedlem Silvia Mehl 

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 


