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MESTVINNERLISTER UTGÅR FOR 2020 ÅRET 

Til alle NSTK medlemmer,  

Styret vedtok på styremøte 9. august 2020 at alle mestvinnerlister for året 2020 stoppes og listen vil bli 

fjernet fra hjemmesiden samt vil ikke bli publisert i Shih Tzu Nytt i år. Som alle vet og erfarer har Covid-

19/Korona situasjonen skapt en rekke problemstillinger og utfordringer for samfunnet vårt. Det gjelder 

også spesielt innfor hundesporten i Norge.  

Utstillingsaktiviteten har blitt rammet med svært mange avlyste arrangementer siden mars 2020. Norsk 

kennel klubb (NKK) og flere samarbeidende klubber har herunder til en viss grad, gjennom meget gode 

smittevernstiltak fått arrangert utstillinger på en svært god måte. Dessverre er de fleste utstillingene blitt 

begrenset med enten reduserte eller avlyste gruppefinaler/show finaler.  

NKK vedtok å avlyse sine Bamselister og andre mestvinnerlister for året 2020, og de aller fleste 

samarbeidene klubbene har besluttet å gjøre det samme. Styret i NSTK har gjennom flere runder vurdert 

situasjonen og besluttet å følge NKK sitt vedtak. NSTK’s mestvinnerlister for året 2020 er på grunn av 

korona situasjonen og de endrede utstillingsaktivitetene/kriteriene avlyst. NSTK har også i sin 

mestvinnerliste vektlagt poengberegning for både Best i gruppe og Best in show. Det vil ikke kunne 

rettferdiggjøres for alle medlemmer i klubben slik utstillingsåret er per nå. Det er store forskjeller i antall 

utstillinger i landet og flere regioner berøres langt mer enn andre. Denne skjevfordelingen er viktig å ta 

innover seg.  

Vi håper på forståelse for denne avgjørelsen som vi bygger på om ønsket solidaritet og rettferdighet 

ovenfor alle medlemmer i landet. Samtidig vektlegger vi viktigheten om å støtte opp om, ikke bare i vår 

egen klubb, men også i hele hundesportmiljøet rundt omkring i Norge. Vi oppfordrer våre medlemmer til å 

fortsette utstillingsaktiviteten, ta sine forhåndsregler, skape hyggelige sosiale treff, og ikke nøl med å ta 

kontakt med styret dersom du lurer på noe.  

 

Styret, 11.08.2020 

 

Hildur J. Johnsen, Knut Arild Flatner, Jan Erik Klaastad, Eva K. Larsen, Anniken Venner,  

vara: Linn Beate Elvesveen og Camilla Lagestad.  


