
Årsberetning Norsk Shih Tzu Klubb 2019 

 

Leder:    Ragnhild Dischington, 9407 Harstad 

NestLeder:   Monica Therese Myrseth, 9407 Skodje 

Sekretær:   Ann Kristin Hals, 2387 Brumunddal 

Styremedlem:  Jan Erik Klaastad, 1365 Blommenholm 

Fung. Styremedlem:  Arne Haaland, 0570 Oslo 

Vara Medlem:  Torill Svendsen, 1710 Sarpsborg 

 

Kasserer:  Maria K. Engen, Vinterbro , deler av året. Ekstern regnskapsfører etter dette. 

Revisor: Michael Rosendahl, 5142 Fyllingsdalen 

Vara Revisor: Bente Langaker, 4262 Avaldsnes 

 

Valgkomite: 

Leder:   Hildur J. Johnsen, Heggedal 

Medlem:  Tor Gøran Jensen, Skogbygda 

Medlem:  Unn Lyngbø, Hosteland 

Vara Medlem:  Per-Åge Frank, Avaldsnes 

 

Medlemmer:  

Pr 31.12.2019 hadde klubben 245 medlemmer, derav 41 husstandsmedlemmer. 
 

Utstillingskomite: 

Leder:   Anne Lise Edvardsen, Kvaløya 

Medlem:  Lene Nordseth Granholt, Minnesund 

Medlem:  Lill Mari Aarmo, Fetsund 

Medlem:  Ann Kristin Hals, Brumunddal 

 

 

Utstillingskomiteens arbeid: 

 

Komiteen har arranger 2 utstillinger i 2019. NSTK`s utstilling for flere raser ble avholdt på 

Fenstad 26 Mai 2019. I samarbeid med Norsk Tibetansk Terrier Klubb, som gjennomførte sin 



utstilling på lørdag 25 mai 2019. 

Rasepesialen skulle blitt avholdt den 15 september på vestlandet. Men på grunn av 

hundesykdommen som florerte I høst. Så ble alle arrangemang avlyst. Utstillingskomiteen 

fikk søkt om å utsette den, og kunne gjennomføre den I forbindelse med Dogs4All på 

Lillestrøm. Rasespesialen 2019 ble avholdt på Letohallen på Dal, søndag 17 November 2019. 

Med 81 påmeldinger! 

Royal Canin har vært vår fòrsponsor også i 2019. Valpeshow som var planlagt I regi av NSTK 

fikk vi dessverre ikke gjennomført I 2019. 

Klubben har besluttet å samarbeide med NTTK om utstilling også I 2020. Denne gangen også 

på Fenstad, 23 og 24 Mai. Rasespesialen vil bli avholdt I Tromsø Lørdag 13 Juni 2020. På 

ettermiddagen.  

 

Materialforvalter: 

Ann Kristin Hals, 2387 Brumunddal 

 

Avlsrådet: 

Leder:  Hege Mari Finnanger 

Medlem: Maria K. Engen,  

Medlem  Jan Erik Klaastad 

 

Regionkontakter: 

Vestlandet: Unn Lyngbø, Hosteland, -deler av året 

Østlandet: Lene N Granholt, Minnesund  

Nord-Norge: Kjersti Sollien Iversen, Hammerfest  

 Sør- Norge:  Vakant 

Midt- Norge: Vakant 
 

Medlemsbladet – Shih Tzu Nytt (ST-Nytt): 

Redaksjon: Styret v/Kjersti Sollien Iversen 

Shih Tzu Nytt er vårt medlemsblad. Bladet har vært utgitt til hovedmedlemmer 3 ganger i 2019. 

Hovedansvaret for det redaksjonelle har ligget hos styret. I tillegg har 2 styremedlemmer vært 

tilknyttet arbeidet. Bladet har vært trykket i A4- format i farger. Regionkontaktene har bidratt 

med artikler til bladet. Mange av medlemmene har vært flinke til å annonsere og vi håper at 

enda flere kan bidra med aktuelt stoff. Styret retter en stor takk til dere alle. Klubben har brukt 

HG-Media til trykking av ST-Nytt. Bring har blitt benyttet til distribusjon av bladet.  

 

Nye norske utstillingschampioner (N UCH): 11 norskeide Shih Tzu har tilegnet seg tittelen N 



UCH. Diplomer er sendt eiere som er medlem av NSTK og som har fått sitt championat godkjent 

av NKK. 5 hunder fra utlandet har også fått stort Certfikat I Norge. 

Medlemmer med ny N UCH har hatt anledning til gratis presentasjon i ST-Nytt. Flere av våre 

medlemmer har hentet hjem titler fra andre land, samt vinnertitler. Styret gratulerer alle! 

 

 

Championatboken: Gruppen har bestått av Kari Hundhammer og Hildur J Johnsen. 

Alle norskeide N UCH er registrert fortløpende og arkiveres, slik at Championatboken kan 

oppdateres når tiden er inne for det. 

 
 

Hjemmesiden – www.nstk.no: Hjemmesiden i NSTK har vært driftet av Kari 

Hundhammer. Utstillingsresultatene blir oppdatert etter dogweb. Gruppe og Bis 

plasseringer har blitt sendt inn av medlemmene som deltar. 

Webmaster: Kari Hundhammer + en medhjelper fra styret. 

 
 

Mestvinnerlistene er utregnet av Michael Rosendahl i samarbeid med Kari 

Hundhammer ut fra gjeldende poeng- regler. 
 

Avlsrådet 

Sammensetning 

Avlsrådet begynte 2019 med tre medlemmer og avslutter 2019 med tre medlemmer, men ikke de 

samme. I løpet av året har Anita Rædergård fratrådt og Hege Mari Finnanger tiltrådt. Styret har 

etter dette utpekt Hege Mari Finnanger til leder. 

 

Helseundersøkelse 

Dette har vært en av viktigste sakene i 2019. Etter en treg start og forsinkelser underveis (på grunn 

av omlegging datasystemet til NMBU) ble spørreskjemaet ferdig slik at det kunne publiseres like før 

jul. I den anledning ble det informert på hjemmesiden, fb og mail sendt til alle medlemmer. 

 

Retningslinjer for avl. 

Retningslinjer for avl er etter ønske fra styret satt på dagsorden. For å unngå dobbeltarbeid ønsker 

Avlsrådet en avklaring fra styret mht NKK dokumentet Etiske grunnregler for avl og oppdrett – 

Avlsstrategi. 

 

Retningslinjer for avlsrådet 

http://www.nstk.no/


Retningslinjer for avlsrådet fungerer ikke i praksis. De er for detaljregulerende uten hensyn til at 

virkeligheten endrer seg. 

 

NKK’s Brachycephalråd 

BOAS-testing er nå en reell mulighet for rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog da 20 

veterinærer nå er sertifisert. Så langt er ikke dette kjent som et problem for vår rase.  

Shih Tzu er en brachycephal rase, og dermed vil arbeide/forskning og frem for alt media-fokus rundt 

denne gruppen fortsette. Mye tyder på at vår rase står på tur. Vi ønsker ikke særregler i 

forsikringsavtaler/flyforbud og sist, men ikke minst, avlsforbud på det vi mener er en frisk og sunn 

rase. 

Derfor er det viktig at så mange som mulig deltar i vår helseundersøkelse. 

I samarbeid med Dr. Jane Ladlow er det underskrevet en kontrakt med FCI om en felles avlsstrategi.  

Denne og mye interessant lesing om BOAS kan leses på NKK’s nettside. 

 

Utvalg/råd 

Etter ønske fra Avlsrådet har styret bestemt at ved endringer i et råd/utvalg skal eksisterende 

medlemmer av råd/utvalg rådspørres før styret fatter beslutning. 

 

Avlsrådet har fått egen mail slik at medlemmene kan ta direkte kontakt: avlsradet.nstk@gmail.com  

 

Valpeformidler 

I løpet av 2019 har det kommet totalt 19 henvendelser. De aller fleste henvendelsene gjaldt 

anskaffelse av valp, men ikke alle. Av de mere spesielle var en Shih Tzu valp som oppdretter 

registrerte i Corgi-klubben. Saken ble til slutt løst til tross for begrensninger i dataprogrammet til 

NKK. 

Det er hyggelig å observere at mange av de som ønsket å kjøpe valp nå er medlemmer i klubben. 

 

Representatskapsmøte 2019 

Nkk arrangerte RS 2019 30.11-01.12-2019. Klubben ble representert med Ann Kristin Hals, og vara 

var Monica Therese Myrseth. 

 

NSTK på Facebook: Administreres av Styret og webmaster. 

Klubben har egen side på Facebook (FB). Siden har vært brukt som et supplement til 

klubbens hjemmeside, og styrets erfaring er at dette letter informasjonsflyten ut til 

medlemmene. 

 

mailto:avlsradet.nstk@gmail.com


 
Rasekompendium for Shih Tzu / Shih Tzu kompendiet: 

Kompendiet er nå i papirformat for salg til medlemmer og spesielt interesserte for rasen. 

Kompendiet skal også sendes til nordiske dommere, og deles ut til de dommerne som dømmer 

på våre utstillinger. 

 

 
Sosialt: 

På Norsk Vinner i Lillestrøm arrangerte klubben loddsalg og bød som vanlig på kake. Til stor 

glede for alle, spesielt hyggelig å høre fra de utenlandske utstillerene at de hadde gledet seg til 

nettopp dette. På søndag 17 November arrangerte klubben rasepesial, med open show. 

Medlemmene kunne være med å spise pizza for 50,- pr.pers. Noe de fleste av utstillerene 

benyttet seg av. En hyggelig lunsj pause mellom Spesialen og openshowet. 

 
Medlemsmøte : Det ble invitert til medlemsmøte på minnesund. Hjemme hos klubbens      
regionskontakt fra østlandet. Dit kom det 15 personer og 30 hunder. En superflott dag, godt vær, 
god kake, og mange meningsutveklinger. Samt litt utstillingstrening med Annki, som var ønsket av 
medlemmene.   

 
Økonomien i klubben: 

Det har vært stort fokus på å beholde den gode økonomien i klubben også i 2019 da dette er 

viktig for klubbens eksistens og videre arbeid med kommende utfordringer. Kommersielle 

annonser til vår hjemmeside og i medlemsbladet, samt medlemmers annonsering i bladet har 

vært et godt bidrag. Styret jobber kontinuerlig med å sikre klubben best mulig økonomi. Vår fòr 

sponsor Royal Canin har bidratt med fòr til våre utstillinger, samt at medlemmene har vært 

utrolig flinke til å bidra med gavepremier. Det er også avholdt loddsalg som en ekstra økonomisk 

innkomst. Håpet var å avholde ett uoffisielt show også I 2019, men det lot seg ikke gjenomføre.  

For øvrig vises til årsregnskapet. 

 

 
Eiendeler: Det er ført liste over klubbens eiendeler og listen vil være tilgjengelig under årsmøtet. 

 

 
Styret takker for året som har gått og håper 2020 vil bli nok et godt år for alle medlemmer i 

Norsk Shih Tzu Klubb. Målet er ett bedre sammhold og styrke rasen og klubben vår. 

 

Norsk Shih Tzu Klubb 31.12.2019 

 

 

 


