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Shih Tzu  
Shih Tzu Kou = liten løvehund  
Shih Tzu er en liten og trivelig familiehund som passer like godt i en liten leilighet som 
på gård på landet. Den er sosial, vennlig og uredd og er derfor ofte en kjærkommen 
venn, et familiemedlem, en turkompis og et yndet utstillingssubjekt.  

Med sin størrelse på 4,5 – 8 kilo og en mankehøyde på maksimum 27 cm som voksen, 
er det en hund som er lett å ta med seg. Man kan som regel reise med den inne i fly* 
(pet in cabin) og den får lett plass i den minste bil.  
*Sjekk med flyselskapet 

Den har en fantastisk pels, som hvis den får lov å vokse, blir helt fotsid og må klippes 
siden den vokser så lenge hunden lever. Det er lett å tro at en shih tzu i fotsid pels må 
børstes og kammes hver dag, men det må den ikke. Den krever imidlertid daglig stell 
som å sette opp hodehåret og holde pelsen fri for floker, men det viktigste er 
regelmessige bad, minimum hver 14de dag, helst hver uke. 

Det er fullt mulig å klippe pelsen til en shih tzu kort, og da er det minimalt med 
pelsarbeid, men den vil fortsatt trenge regelmessig bad.  

En shih tzu røyter ikke men den legger likevel igjen mye hår på steder den ligger ofte. 
Den er heller ikke «allergifri» unntatt når den er helt nybadet. Den er imidlertid 
allergivennlig på samme måte som puddel og en del andre raser som har hår 
istedenfor pels. 
 
Opprinnelse og historie  
Shih tzu er en keiserlig hund. Den levde i den forbudte byen Peking sammen med de 
keiserlige, evnukkene og tjenerne. Den skulle finnes i alle farger, slik at de passet til 
klesdrakten til de keiserlige, uansett hvilke farger de hadde på seg. Det forekom at det 
ble født «mini» shih tzu, og disse satt gjerne i ermet på kimonoen.  

Det finnes mange statuer av løvehunden i Kina. De er i par og sitter på hver sin side av 
et inngangsparti. De representerer Yin og Yang. Hun har en valp under labben som 
symboliserer livssyklusen og indre verdier. Han har en ball under labben, som 
symboliserer makt og kontroll over den ytre verden.  

Shih tzuen er en ca 400 år gammel rase. Den kom til ved at geistlige i Kina og Tibet 
utvekslet hunder som gaver til hverandre, og krysset hundene slik at de skulle passe 
med det kinesiske bildet av en løve. Både raser som pekingeser og lhasa apso er raser 
som har en felles fortid med shih tzu.  

De keiserlige sa alltid at en shih tzu ’s naturlige plass er på eierens hodepute.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Shih tzu i Norge  
Noen av de første shih tzuer som kom til vesten på 1930 tallet kom til Norge, deriblant 
den eneste palassfødte shih tzu som forlot Kina. Rasen som har blitt svært populær 
over hele verden, stammer fra kun et mindre antall eksporter. Noen påstår så få som 
15 – 16 stykker. 

Rasens hjemland er England, og det er især England og de Skandinaviske landene som 
i dag har tatt vare på den opprinnelige shih tzuen, med sin brede kropp, sine lave ben 
og arrogante stolte holdning. Det fødes i dag ca 130 valper i Norge hvert år, spredt 
utover det ganske land. Det både importeres og eksporteres shih tzu til og fra Norge 
hvert år.  

Norge har egen shih tzu kubb, Norsk Shih Tzu Klubb, som avholder egne utstillinger og 
andre arrangementer.  

På klubbens hjemmeside står det informasjon om arrangement som kommer, generell 
informasjon om klubben og om shih tzu, samt utstillingsresultater m.m. Der er også 
oversikt over valpekull som er planlagt eller født, samt oversikt over oppdrettere med 
kontaktinformasjon og hjemmesider.  

Bruk god tid når du skal kjøpe en valp. Du skal kanskje ha den i 10 – 14 år siden shih 
tzu er en generelt frisk rase som lever lenge.  
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Hvorfor bli medlem av Norsk Shih Tzu Klubb, NSTK?  
For å delta på utstillinger og holde deg oppdatert om rasen, er det fornuftig å være 
medlem av klubben.  

Klubben gir ut medlemsblad 3 ganger pr. år med utstillingsresultater, bilder, 
hverdagshistorier og gode tips for livet med en shih tzu.  

Klubben gir også ut en flott kalender i farger med bilder av medlemmenes egne 
hunder og oversikt over utstillinger der shih tzu kan delta.  

Klubben arrangerer kurs og sammenkomster for medlemmer. Aktivitetene blir 
arrangert i forhold til etterspørsel. 

Hvis det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt med en i styret!  
Hjemmesiden til klubben er: www.nstk.no  
Du er hjertelig velkommen som medlem - vi trenger flere som vil jobbe for rasen  

http://www.nstk.no/
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