
 

 

Norsk Shih Tzu Klubb 

 
6. Handlingsplan 2020 

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. 
 

Årsmøte 

Utsatt årsmøte avholdes 3 juli 2020, Dal grendehus, 2072 Dal 
   Mestvinnende rosetter deles ut på årsmøtet. 
 

Møter 
Medlemsmøter skal avholdes. Regionkontakter må være pådrivere i dette arbeidet, og styret skal 
strekke seg så langt som mulig for å hjelpe til. 

 
 

Dobbel utstilling 
Det skal avholdes dobbel utstilling i samarbeid med Norsk Tibetansk Terrier Klubb på Fenstad, den 
23 og 24 mai 2020. Dette vil være siste året I denne omgang som vi samarbeider med NTTK. 

 

Rasespesialen 2020 & Openshow 
Avholdes i Tromsø lørdag den 13. Juni 2020. Dommer I år er Michael Leonard. Tromsø hundeklubb 
arrangerer utstilling på same sted på dagen. NKK arrangerer utstilling den 14 Juni på same sted. Vi 
ønsker også I år å avholde ett openshow med klasser som f. eks beste nedklippet, beste hode, beste 
hale, beste par, gladeste hund o.l. Annonse kommer fortløpende. 

 
Valp-/veteran & match show 
Dessverre lot det seg ikke gjøre å gjenomføre ett sånt show I 2019. Men vi arbeider med å få til i 
hvertfall ett I 2020. Vi fyller 10 år, og dette vil vi prøve å markere. Både på dette showet og på 
klubbens rasespesial. 

 
Klubbcert 
Det skal utdeles Klubbcert (til BIR og BIM) på rasen vår på klubbens utstillinger. 

 
Loddsalg 

  Loddsalg vil bli arrangert, på våre arrangement.  
 

Seminar 
Vi fikk ikke arrangert seminar i 2019. Men vi har nå bestemt og allerede planlagt seminar i 2020. Det 
skal avholdes 21-22/03-2020. På Quality Airport Gardermoen Hotell. Sammen med årsmøte. Vi har 
mange ulike emner, og flere foredragsholdere. Vi har vært så heldige å få Susan Crossley fra Santosha 
Kennel i England til å holde foredrag på dette seminaret. 


