
  Norsk Shih Tzu Klubb 

4. Årsberetning 
 

Leder:  Ragnhild Dischington, 9407 Harstad 

Nestleder: Anniken Holsen Venner, 2034 Holter 

Sekretær: Ann Kristin Hals, 2364 Næroset 

Styremedlem: Per-Åge Frank, Avaldsnes 

Styremedlem: Anne-Lise Edvardsen, 9107 Kvaløya 

Varamedlem: Jan Erik Klaastad, 1365 Blommenholm 

 

Kasserer: Maria K. Engen, Vinterbro 

Revisor: Michael Rosendahl, 5142 Fyllingsdalen 

Vararevisor: Bente Langaker, 4262 Avaldsnes 

 

Valgkomite-leder: Hildur J. Johnsen, Heggedal 

Medlem Valgkomite Tor Gøran Jensen, Skogbygda 

Medlem Valgkomite Unn Lyngbø, Hosteland 

 

Medlemmer: Pr 31.12.2018 hadde klubben 240 medlemmer, derav 38 husstandsmedlemmer. 

Møter: Styret har hatt 12 styremøter, alle via skype. Referater fra styremøtene er publisert på 

klubbens hjemmeside, www.nstk.no. Årsmøte 2018 ble avholdt lørdag 03.03.2018 i Bergen. Ekstra 

ordinært årsmøte ble avholdt 22.04.2018 på Nebbenes. 

Årsmøtet 2019 har blitt annonsert i ST-Nytt nr. 3/2018, samt på www.nstk.no, klubbens FB-side samt 

via mail/post. Årsmøte 2019 er planlagt avholdt på Letohallen på Dal lørdag 02.03.2019. 

 

Utstillingskomite:  

Leder:  Anne-Lise Edvardsen, Kvaløya 

Medlem:  Anita Rædergård, Nannestad  

Medlem:  Lill Mari Aarmo, Fetsund 

Medlem: Ann Kristin Hals, Næroset 

Utstillingskomiteens arbeid: NSTK’s utstillingskomite har arrangert 3 utstillinger i 2018. NSTK`s 

utstilling for flere raser ble avholdt i Nybygda i samarbeide med Norsk Tibetansk Kennel klubb 

26.05.2018. Rasespesialen ble arrangert 02.06.2018 på Vestby. Valp/Veteran/ Matchshow ble 

avholdt i Brumunddal 20.10.2018. Royal Canin har vært vår fòrsponsor i 2018. 

http://www.nstk.no/
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Klubben har i 2019 også besluttet å samarbeide med Norsk Tibetansk Terrier klubb om 

arrangementet. Denne gangen blir utstillingen på Fenstad 25 og 26 Mai 2019. Rasespesialen 2019 vil 

bli arrangert i Stavanger 15.09.2019. 

Klubben vil også i 2019 prøve å få arrangert 1, hvis ikke 2 nye valp/ match show. Forøvrig er det 

planlegging av utstilling og rasespesial for 2020. 

 

Utstillingskritikker/skriver: Kjersti Sollien Iversen med hjelp av Ann Kristin Hals. 

Kritikkene som er mottatt er skrevet og publisert på www.nstk.no. Fra 01.01.2019 blir alle kritikker 

publisert direkte på nett. Viktig at utstillerne selv sjekker at de får rette resultater, og evt får disse 

endret selv via klubbene som arrangerer utstillingene. 

 

Materialforvalter: Ann Kristin Hals, 2364 Næroset 

 

Avlsrådet: 

Leder:   Per Åge Frank 

Sekretær:  Jan Erik Klaastad  

Medlem:  Anita Rædergård 

Varamedlem: Maria K. Engen 

Avlsrådet har i løpet av året hatt 2 møter. Vi har i tillegg deltatt på forelesning/debatt på 

veterinærhøyskolen, NKK Forskningsforum og avlskurs i Sverige. Dialogen med veterinærhøyskolens 

helseundersøkelse er godt i gang. 

 

Kortsnuteproblematikk Norge:   

Representant: Maria Engen og vara Anita Rædergård. 

Arbeidsgruppen har endret navn til: NKKs Brachycephalråd 

Gruppen hadde to møter i begynnelsen av året og har en aktiv gruppe på FB. 

Kortsnuteproblematikken har vært et tema også i 2018 og NSTK har representant i NKKs 

arbeidsgruppe. I tillegg har aktuelt tema vært publisert i Shih Tzu Nytt og på www.nstk.no.  

 

Raseklubbenes felles allianse 

RFA har hatt et møte der Maria Engen møtte opp for å representere klubben. 

 

Shih Tzu kalender 2019: Styret besluttet å lage kalender for 2019, og det ble mottatt med glede blant 

våre medlemmer. Vi har solgt mange, en har fremdeles noen igjen hvis du ikke ennå har sikret deg 

en. 

http://www.nstk.no/
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Regionkontakter: 

Vestlandet: Unn Lyngbø, Hosteland 

Østlandet: Lene N Granholt Minnesund - deler av året. 

Nord-Norge: Kjersti Sollien Iversen, Hammerfest - deler av året 

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 2018. 

Hovedansvaret for det redaksjonelle har ligget hos styret. I tillegg har 2 medlemmer 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. Vi ønsker å takke tidligere 

redaksjonsansvarlig Hildur Johnsen for ett fantastisk godt arbeid med bladet i flere år.  

 

Nye norske utstillingschampioner (N UCH): 16 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. 

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 har blitt sendt inn av medlemmene som deltar på slike. 

Webmaster: Kari Hundhammer + en medhjelper fra styret. 

 

Mestvinnerlistene er utregnet av Michael Rosendahl i samarbeid med Kari Hundhammer ut fra 

gjeldende poeng- regler. 
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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. 

 

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. 

 

Fullcertordning: På årsmøte ble det vedtatt at klubben har stemt for at rasen skal gå vekk i fra 

fullcertordningen. Styret har sendt søknad og den er innvilget fra NKK’s særkomite. Fra 01.01.2019 

gjelder ikke fullcertordningen får rasen Shih Tzu. 

 

Sosialt: På Norsk Vinner i Lillestrøm arrangerte klubben felles bespisning med kake fra klubben, og 

felles mat medlemmer hadde tatt med seg. Der foretok vi også trekningen av loddbøkene fra 

lotteriet. En trivelig tradisjon som klubben har. 

 

Økonomien i klubben:  

Det har vært stort fokus på å beholde den gode økonomien i klubben også i 2018 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. 

Bring er også i 2018 benyttet til distribusjon. 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 lotteri som en 

ekstra økonomisk innkomst. Det er også avholdt valp-/veteranshow for å oppnå bedre økonomi. 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 2019 vil bli nok et godt år for alle medlemmer i Norsk 

Shih Tzu Klubb. 

Norsk Shih Tzu Klubb 31.12.2018 

 

  


