Ja takk - begge deler!
Jeg fikk min første Shih Tzu sommeren 2019. Jeg falt for rasens rolige og behagelige lynne, de har et fantastisk
gemytt. Jeg hadde ikke tenkt å ta han på utstilling, bare ha han som en kosehund, en familiehund. Når man ikke
skal på utstilling, er det behagelig å holde pelsen kort. Jeg er ikke alene om å ha en kortklipt familiehund.
Jeg begynte med en gang å snuse i rasens verden og fant rasen godt representert i sosiale media og jeg ble
medlem av NKK og NSTK. Det er gøy å lese at alle er så engasjerte og har sterke meninger om rasen vår. På FB
går sidene varm av diskusjonene rundt rasen og det koker over til tider. Her har jeg lært mye og fått en følelse
av hva folk er opptatt av.
Som vara i styret har jeg fra sidelinja fått innblikk i hva som rører seg i klubben. Rasespesialer og utstillinger tar
mye plass. Det er et stort apparat som skal i sving for å holde utstillinger og det er mange ting rundt dette som
må tas hensyn til. All ære til dere som arrangerer og hjelper til for at det skal gå knirkefritt. Og all ære til dere
som stiller ut også. Jeg er imponert! Det er litt av en jobb med pelsstell for å ha best mulig hund etter
rasestandarden. Og rasestandarden står høyt! Alle har meninger om dette. Utseende, helse, avl og utvikling
skal jeg ikke legge meg borti. Rasestandarden og bedømming av den, lar jeg ligge på sin plass, - hos dommerne
på utstillinger.
Men hva med oss som bare har familiehunden!? Hva gjør klubben for dem? Det er flere med meg som har en
kortklipt hund. Faktisk ganske mange i forhold til de som stiller ut. Klubben må jobbe for de hundene og.
Det første jeg tenkte som vara i styret, var at vi kan få flere medlemmer om alle vet vi er der for de kortklipte
også. Vi må annonsere at vi er klubben for alle. Og vi må la de kortklipte vise seg frem i medlemsbladet Shih Tzu
Nytt og kalenderen.
Jeg har fått mange gode råd og tips via FB.. Jeg syns det er gøy å høre hva dere tenker om klubben, rasen,
hvordan det har vært og hva dere ønsker fremover. Sammen vil vi det beste for rasen, - selv om vi har ulike
synspunkter og interesseområder. Jeg gikk også ut i media og spurte de med kortklipte hunder hva de ønsker
seg av klubben. Hva skal NSTK jobbe for?
Svarene lot ikke vente på seg. Som sosiale sammenkomster kan jeg dra i tråder sammen med
regionkontaktene. Å ha faglige møter rundt pels, stell, ringtrening, helse osv. kan komme alle til gode.
Det ble en ganske heftig diskusjon når utstilling ble nevnt. Rasestandarden for utstillinger kommer ikke til å
endre seg, og det skal vi ikke prøve på heller. Men med tanke på avl vil
det være hensiktsmessig om også kortklipte kunne møtt en dommer.
Hvilke rammer og system vi kan få rundt utstilling for kortklipte jobbes
det videre med i styret. Nestleder hjelper meg i saken og styret samla er
enig i at det kunne la seg gjøre. Men dette skjer ikke i morgen! Her er
mange problemstillinger som må løses før vi er der, men det er en god
ide som vi tar tak i videre. Jeg vet jeg kunne tenkt meg å vise min
kortklipte på utstilling og fått en kritikk på i hvilken grad han
tilfredsstiller rasestandarden, og evt. få vite om han egner seg til avl. Et
spennende prosjekt å jobbe videre med, selv om det er litt motvind.
Takk for alle innspill så langt. NSTK favner alle og ønsker både kortklipte
og utstillingshunder velkommen til klubben.
Ja takk- begge deler!
Jeg ønsker dere alle en god og fredfull jul og et forrykende godt nyttår!
Hilsen Camilla, varamedlem til styret i NSTK
Cadial’s Catch Me Badboy, familiehunden min Oskar

