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HANDLINGSPLAN 2020 OG 2021 

Mål: (Klubbens formål §1-2 – Klubbens lover pt.) 
- Ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge 
- Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Shih Tzu 
- Arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, 

både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. 
 
Dette året som tidligere år, skal Styret sende ut informasjonen til medlemmene via www.nstk.no , NSTK på 
Facebook i tillegg Shih Tzu Nytt, men også pr mail, evt. brev i de tilfeller det kreves. 
 
Medlemsblad: Medlemsblad – Shih Tzu Nytt skal utgis 3 ganger i året til hovedmedlemmer. Bladet skal utgis i 
A4 format og i farger. Medlemmene skal ha tilbud om gratis presentasjon i medlemsbladet av sin nye N UCH. 
Kennelregisteret skal være gratis for medlemmene f.o.m. 01.01.2021, da uten bilder. Hannhundregisteret 
betales som tidligere og da med bilder i Shih Tzu Nytt, samt på www.nstk.no.  
 
Websiden NSTK og NSTK på Facebook: All informasjon til medlemmer skal publiseres på vår hjemmeside. 
Valpeformidling, planlagte valpekull og annonsering av valp til salgs, omplassering og søknad etter fòrvert for 
hund på www.nstk.no skal være gratis for medlemmene. Hjemmesiden skal være under utvikling. Nyheter skal 
formidles via www.nstk.no. NSTK på Facebook skal være et supplement til nstk.no og skal fungere som 
tilleggsinformasjonskilde.  
All informasjon om regionenes aktiviteter til medlemmer skal publiseres på klubbens hjemmeside og som et 
supplement vil det bli lagt ut på Facebook-siden til NSTK. 
 
Møter: Medlemsmøter skal avholdes. Regionkontaktene må være pådrivere i dette arbeidet og styret skal 
strekke seg så langt som mulig for å hjelpe til. 
Årsmøte skal avholdes årlig innen 15. april. 
 
Regionkontakter: Regionkontaktene er styrets forlengede arm og bør være pådriver i f.m. loddsalg, open show, 
valpeshow, treff for rasen m.m. Regionkontaktene kan knytte til seg flere for f.eks. i f.m. å arrangere en 
aktivitet i regionen. Det skal i samarbeid med regionkontaktene skrives en egen instruks for dets funksjon. 
Styret bør ved behov samle kontaktene til møte (FaceTime) for å bli kjent med utfordringer og positive 
opplevelser i regionene, samt for å løse evt. problemer som kan forekomme. Kontaktene bør opprette en 
møteplass/gruppe på Messenger som de kan holde kontakt med hverandre og diskutere situasjoner, positive 
og negative som kan dukke opp. 
  
Utstillinger: Det bør minimum arrangeres en rasespesial, ett valpeshow/open show/match show og en offisiell 

utstilling for alle raser i regi av NSTK i 2020 og 2021.   

 
NKK's særkomite for utstilling åpnet for flere rasespesialer til alle klubbene med 4 storcert. Dette på grunn av 
korona pandemien, og flere av NKK's avlyste utstillinger. Det er i tillegg sannsynlighet for at klubben vil få de 
samme reglene i 2021. Med denne endringen bør klubben arrangere 3-4 utstillinger/rasespesialer i 2020 og 
2021. 
 
Valpeshow/open show/matchshow bør avholdes. Viktig med et tilbud til alle medlemmer. 
 
Alle tillitsvalgte bør aktivt, både før, under og etter, bidra til å gjennomføre og avvikle utstillinger. 
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Gavepremier til utstillinger og loddsalg: Det skal jobbes aktivt med å innhente gavepremier fra kommersielle 
aktører med tanke på ovennevnte. Klubbens medlemmer oppfordres til å gi gavepremier. 
 
Mestvinnerrosetter/mestvinnerlister: Mestvinnerrosetter til Årets Shih Tzu 2020 vil ikke bli utdelt til vinnere. 
Mestvinnerlisten for 2020 kanselleres pga den spesielle situasjonen som berører hele landet pga Korona 
pandemien.  Mestvinnerlister og rosetter skal føres/deles ut for 2021, så fremt at nevnte pandemi ikke 
fortsetter. Dette gjelder: Voksne, veteran, valp, oppdrett og avlshund, og utdeles vinnere påfølgende år. 
Mestvinnerlistene skal da oppdateres hver måned. 
 
Klubbcert: Det skal utdeles Klubbcert i form av diplom (BIR og BIM voksne) til rasen vår på klubbens utstillinger.  
 
Clubbchampion: Det skal utdeles Diplom og rosett til Club Champion (N Club CH)  ved oppnåelse av dette.  
 
Diplom til nye N UCH skal tildeles eiere som er medlem. 
 
Shih Tzu kompendiet: Salg av kompendiet til medlemmer bør aktiviseres. Utdeling av Shih Tzu kompendiet til 
dommere av shih tzu må utføres. 
 
Dommerkonferanse for Shih Tzu: Det skal jobbes med forberedelse til å avholde dommerkonferanse, 
fortrinnsvis i 2021 om økonomien og situasjonen tillater det. 
 
Seminar: Det skal avholdes seminar for medlemmer i 2021 hvis økonomien tillater det.  
 
Effekter til klubben: Shih Tzu kalendrer 2021 utarbeides i 2020 og i 2021 utarbeides kalenderen for 2022 med 
bilder av medlemmenes hunder for salg. 
 
Championatbøker: Arbeidet med videreføring av championatbøker skal fortsette. 
 
Loddsalg: Det er ønskelig at klubben avholder diverse lotterier. Viktig inntektskilde 
 
Økonomien i klubben skal alltid være i fokus. 
  
Sosiale sammenkomster: Det vil bli lagt til rette for felles bespisning og sosialt etter diverse aktiviteter i 2020 
og 2021. 
 
Avls&Helseråd: Rådet vil på nytt være virksom i løpet av 2020. NKK’s etiske grunnreglene for avl skal følges. 
Rasdokumentet (RAS) skal benyttes i arbeidet, samt rapport fra NKKs kortsnutegruppe skal brukes. Kartlegging 
av helse på shih tzu skal utføres i løpet av 2020/21. BSI informasjon skal også legges til grunn. Det skal skrives 
rapport om helseundersøkelsen av rasen. I tillegg skal det innhentes info fra diverse forsikringsselskaper.   
Medlemmene skal bli informert om rasens helsetilstand, spesielt med tanke på avl. 
 
Kortsnuteproblematikk: Klubben skal ha minst et medlem i NKK’s gruppe for kortsnuteproblematikken.  
 
Vervekampanje av medlemmer: Det skal videreføres vervekampanje av nye medlemmer. Den som verver flest 
vil få en oppmerksomhet. Det skal utarbeidet retningslinjer for hvordan ny-vervede medlemmer meldes inn til 
klubben. Retningslinjene for dette blir annonsert i ST-Nytt og på klubbens webside.  
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Informasjonsbrosjyren: Jobbe med å dele ut informasjonsbrosjyren til nye shih tzu-eiere og spesielt 
interesserte for rasen. 
 
Gruppe for kortklipte hunder: NSTK skal jobbe for å skape en felles arena for alle shih tzu eiere, det være seg 
familiens kosehunder, så vel som fullpelsede utstillingshunder.  Klubben skal ha en gruppe personer, gjerne 
regionkontakter sammen med minst en person fra styret som ivaretar aktiviteter for alle shih tzu-eiere og 
spesielt «familiens kosehunder/nedklipte». 
 
Retningslinjer: 
Klubben har nedskrevne retningslinjer for tillitsvalgte, grupper, komiteer, m.m.  Retningslinjene bør 
gjennomgås og evt. revideres i løpet av 2020/2021. 
 
Klubben fortsetter med å styrke økonomien og lytte til medlemmenes ønsker og behov for aktiviteter, det være 
seg faglige samlinger og likeledes sosialt i form av medlemsmøter. 
 
Andre aktiviteter som ikke her er nevnt kan arrangeres hvis økonomien tillater det. 
 
 

01. september 2020, Norsk Shih Tzu klubb v/Styret 


