Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)
Medlemsmøte 15.09.2021 - REFERAT
Medlemsmøtet startet kl 18:00 og avsluttet kl. 20:00
Det deltok 14 medlemmer. (Det var påmeldt 22).
Hvordan kan vi få flere til å annonsere kull på hjemmesiden
Mange meninger, men ikke noe entydig svar. Det som ble nevnt var: Annonserer ikke på Finn heller; Orker ikke
å bli nedringt av valpekjøpere, mange av de useriøse; Opplever ikke at det ringer useriøse valpekjøpere.
Derimot er mange av annonsene på Finn useriøse. Burde være krav for å få lov til å annonsere på klubbens
hjemmeside.
Det var enighet om at valper bør/må annonseres på klubbens hjemmeside, og at alle medlemmer har rett til å
annonsere. Det er fint mulig å skrive foreldrenes eventuelle helsesjekker, premiegrad, osv.
Ulempen med det er at man da kan ekskludere de som ikke stiller ut, f.eks de som er kortklipte og dermed
reduserer man gen-poolen.
Noe av utfordringen kan også ligge i at man ikke vil annonsere på samme sted som de man mener er mindre
seriøse.
Styret anbefaler alle som får kull å annonsere på hjemmesiden slik at alle ser hva som skjer, uansett om
valpene er reserverte eller solgte.
Ønske om å få en ordning slik at kortklipte kan bedømmes på lik linje med fullpelsede for på den måten å få et
bredere avlsmateriale. Mange grunner til at en hund ikke stilles, og det er dumt å ekskludere de fra evt. avl
dersom det stilles krav til premiering.
Mange av de med kortklipte hunder føler de ikke er velkomne i klubben.
Korthårsgruppen gikk over til en aktivitetsgruppe. Der har det ikke vært noen aktivitet. Vi må få opp
aktiviteten til aktivitetsgruppen.
Pris på valper
Valpepris har i løpet av tre år gått fra 16 -18 til 25.000. Det er et tankekors at blandingsvalper selges for langt
over det, hvilket betyr at vi «underselger» renrasete shih tzu valper. Vi ligger i dag høyere enn land vi kan
sammenlikne oss med. Det vi ikke må glemme er at det som gjelder er tilbud og etterspørsel. Har man en
attraktiv vare som mange vil ha, går prisen opp.
Et annet spørsmål er om titlene og premiene til foreldrene betinger en høyere pris for valpene. Det ble da
påpekt at bra foreldre er ingen garanti for bra valper. Det kan også være at hannhund og tispe ikke passer
sammen genetisk.
Vi må passe oss slik at vi ikke priser oss ut av markedet. Det kan også være at hvis prisen for shih tzu går opp, så
går også prisen på blandinger opp.
Nedre aldersgrense for hannhunder
Hvorfor aldersgrense ble diskutert grundig.
De fleste mente at hanner bør være over 2 år før de brukes i avl.
Verving av medlemmer
Her poengterte styret at oppdrettere må melde fra ved å sende inn e-post til nstk.styret@gmail.com med navn
på de som er vervet ved salg av valp. Riktig pris på verving av oppdretter skal være 150 kr. til NSTK det året en
blir vervet. Pt er det feil i dogweb, (full pris). Dette vil bli rettet fra 2022. Andre kan også verve nye medlemmer,

Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)
men da til full pris. Navn på de en verver må sendes styret. Det vil summeres opp på slutten av året og en liten
markering til den som verver flest.
Info fra leder i Avl- og Helserådet om at det vil bli sendt ut spørreskjema vedr. navlebrokk på shih tzu, og
oppfordret alle til å svare på det. Dette pga at Helseundersøkelsen viste stor forekomst av navlebrokk på rasen.
Forslag til nye temaer for medlemsmøter
Styret ønsket til slutt at medlemmer sender inn temaforslag til medlemsmøter.
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