
 
 

NORSK SHIH TZU KLUBB (NSTK) 

Presentasjon av de som stiller til valg på EO-årsmøte 2019 
 
Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 – Nestleder 

 
Monica T. Myrseth  
Bosted: Skodje 

 
Hei, jeg heter Monica Myrseth, 35 år, gift, har to barn, og 10 shih tzuer i alderen 
8år og ned i 6måneder. Vi bor på Skodje utenfor Ålesund, og jeg er sammen med 
min mann, Andreas Myrseth innehaver av Shima Royal kennel. Jeg fikk min første 
shih tzu i 2013, Reanelis Exceptional Rosebank mest kjent som Bella bøllefrø. Det 
som skulle være bare mammas kosedott, endte for oss opp som mange vet; shih 
tzu er som drops, og det skal godt gjøres å bare ha ên. Etter utallige år med 
hunder av ulike raser inne for omplassering og rehabilitering, fant vi endelig den 
hunderasen som bergtok alle hjerter i familien. Vi la rett og slett ned all drift med 
omplassering og fosterhjem for å satse på shih tzu. Vår oppdretterdrøm startet 
med denne rasen og vår mentor i Lady Chima Kennel. Siden første kull har vi alltid 
beholdt minst en liten hjerteknuser. Shih tzu er for mange en bratt læringskurve, 
og jeg er så takknemlig for hver eneste sjel i dette ganske land som har gitt oss 
tips, råd, veiledning og ikke minst tålmodighet og mye lære. Mye utstilling har det 
blitt på oss, men dette har for oss gått i variabler alt etter egen helse og jobb. Slik 
jeg ser det, presenterer vi alle, hver eneste eier av shih tzu, rasen for verden. For 
at vi fortsatt om 20, 50 eller 100 år skal kunne si at "dette er en shih tzu", er vi 

avhengige av å ivareta rasen vår i sin helhet slik den er i dag, og dette er også min røde tråd gjennom mitt 
engasjement for rasen. Vi har et ansvar for å bevare rasen, ivareta og forbedre helse, gemytt og anatomi. For meg 
er også dette hele formålet med raseklubben vår. Men for å kunne oppnå dette, er vi også avhengig av et bredt 
samarbeid mellom alle som har shih tzu, medlemmer, oppdrettere, valpekjøpere, på kryss og tvers av linjer, bosted, 
og interesser. Jeg tror vi alle ønsker å være gode raserepresentanter som formidler til resten av verden hvorfor shih 
tzuen fortjener en fremtid som det herlige vesen den er, og ikke minst hvorfor denne rasen har tatt så stor del av 
våre hjerter.  
 
Med vennlig hilsen stolt og forelsket shih tzueier, 
Monica Therese Myrseth, 03.04.2019 

 

Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 – Nestleder 

Anne Lise Edvardsen 
Bosted: Kvaløya 

Jeg heter Anne Lise Edvardsen og er snart 41 år. Har takket ja til å stå på valg som nestleder i klubben, etter å ha 
vært fungerende styremedlem i styret den siste tiden. Etter et spennende år i styret, og et utrolig godt samarbeid i 
styret, så er jeg utrolig motivert til å jobbe mere for klubben.   
 
Jeg og min mann har kennelen Good Move, og har et lite oppdrett av Shih Tzu. Vi har 3 barn og 6 Shih Tzuer 

hjemme nå 😃 Vi fikk vår første Shih Tzu i 1998, og har holdt på med utstilling siden da.  
I tillegg til hundene, så er håndarbeid min store lidenskap.  
 
Har vært med i Norsk Miniatyrhundklubb avd Nord sitt styre siden avdelingen ble opprettet, også som leder i flere 
omganger, har da også vært i utstillingskomiteen i alle år. Jeg sitter også i komiteen til turnforeningen min datter er 
aktiv konkurranseturner i.  
 
03.04.2019 



 
 

 
Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 – Styremedlem 

 

Beate Elvesveen 

Bosted: Fluberg 

 

Hei, jeg heter Beate Elvesveen. Jeg er 17 år og går på Gjøvik vgs. Jeg har hatt Shih 
Tzu siden 2007, men har drevet aktivt i ringen siden starten av 2016. Jeg er en del 
av kennel Funny Feeling. Jeg har 5 egne Shih Tzu, der 2 av dem er fullpelset per. 
idag. Jeg er stort sett med på utstillinger, ved mindre skole må gå foran.   
 
03.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


