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Til styremøte 22.10.09 

 

Evaluering av ordningen med distriktskontakter  

 

På NSKs Årsmøte 29.05.09 kom det under sak 4. Handlingsplan 2009-2010, forslag 

om å tilføye et punkt om større aktivitet i distriktene, og følgende vedtak ble tatt inn 

som punkt i handlingsplanen: ”Årsmøtet ber styret evaluere distriktskontakt- 

ordningen sammen med distriktskontaktene”. Saken ble tatt opp på styremøte 

20.08.09, og Johanne Bertling og Gro Mandt fikk i oppdrag å ta kontakt med 

distriktskontaktene for å få vite mer om deres syn på ordningen.  

 

Vi sendte 31. august et skriv til distriktskontaktene, i form av en liste med spørsmål 

dels om hvordan de selv opplever ordningen, dels om hvilke tanker de gjør seg når det 

gjelder aktiviteten for klubbens medlemmer i de respektive distriktene, og hvilke 

alternativer som fins/er ønskelig for å øke aktiviteten (se vedlegg). Svarfrist ble satt til 

1. oktober, og en påminnelse ble sendt 15. september. Innen svarfristens utløp, var det 

kommet svar fra tre av de fem distriktskontaktene. Innen den tid hadde dessverre 

Johanne Bertling trukket seg både fra vervet som styremedlem og som medlem i 

NSK. Sammenfatningen av de innkomne svarene fra distriktskontaktene som følger 

nedenfor, er derfor foretatt av undertegnede. 

 

 

Positiv ordning – men når ikke alle  

(Spørsmål 1 og 2) 

Alle de som har svart, ser på ordningen med distriktskontakter som positiv. De ser 

den som et bindeledd mellom klubben og medlemmene i de enkelte regionene, og 

mener det er viktig at det fins en person i distriktet som medlemmene kan kontakte 

hvis de har behov for hjelp. Distriktskontaktene får lister over klubbens medlemmer i 

eget distrikt, og treff og andre aktiviteter annonseres gjennom klubbens hjemmeside 

og i Shib-A-Visa eller via e-post.  

 

Gjennom disse informasjonskanalene når en imidlertid bare de Shiba-eierne som er 

medlemmer i NSK. I visse distrikt ser ikke-medlemmer ut til å utgjøre en stor gruppe, 

som det er vanskelig å nå med informasjon om Shiba-relaterte aktiviteter. Det er 

bemerket at distriktskontaktene ikke får økonomisk bistand og derfor ikke har 

mulighet til – via andre kanaler – å nå Shiba-eiere som ikke er medlemmer. 

 

Henvendelser fra medlemmene  

(Spørsmål 3) 

Det er varierende erfaring når det gjelder henvendelser fra medlemmene til 

distriktskontaktene. Men i perioder kommer det en god del spørsmål fra folk som 

ønsker seg Shiba og trenger informasjon om rasen, og fra ferske Shiba-eiere, både om 

rasen generelt, om adferdsproblem og omplassering. Det pekes på at det kan være 

vanskelig å gi hjelp over telefon, men at det avtales møter hvis avstandene ikke er for 

store.  

 

Aktiviteter i distriktene  

(Spørsmål 4 og 5) 

Det er stor variasjon i hva slags aktiviteter som foregår i distriktene, og hvor stor 

oppslutningen er. I ett distrikt er det sosial/utstillingstrening én gang i uka i 
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sommerhalvåret og et årlig fellestreff – alt med god oppslutning. I et annet distrikt har 

en satt i gang sosial/utstillingstrening som fungerte bra  i en startfase, men etter hvert 

ble avlyst fordi bare initiativtakerne møtte opp. Shiba-treff arrangeres årlig, men på 

grunn av store avstander, er det deltakere innenfor en relativt begrenset radius som 

kommer. I et tredje distrikt pekes det også på store avstander som en begrensende 

faktor for deltakelse i Shiba-relaterte aktiviteter. Til tross for bred informasjon om et 

nylig avholdt treff, møtte det bare opp i underkant av 10 hunder med eiere. I tillegg  

pekes det på at mange (storparten?) av Shiba-eiere i distriktet i liten grad er interessert 

i utstilling, agility o.l., men primært ønsker å treffes i mer sosiale  sammenhenger 

(f.eks. turgåing). 

 

Samarbeid med andre hundeklubber  

(Spørsmål 6) 

I alle distriktene er det mange andre hundklubber, og noen av distriktskontaktene er 

medlem i enkelte av disse, og kan henvise Shiba-eiere til ulike aktivitetskurs som 

disse klubbene arrangerer: valpekurs, lydighet, spor, agility. Det framgår ikke av 

svarene om distriktskontaktene har fått spørsmål om denne typen aktivitet fra 

medlemmene. 

 

Samarbeid distriktskontaktene imellom  

(Spørsmål 7) 

Distriktskontaktene har liten eller ingen kontakt med hverandre, noe de selv mener 

skyldes de store geografiske avstandene dem imellom. Samtidig mener de at det ville 

være positivt med mer utveksling av erfaring og ideer. Men eventuelle felles kurs 

eller seminarer ville være avhengig av økonomisk støtte fra klubben. 

 

Utfordringer  

(Spørsmål 8) 

Av utfordringer for det videre arbeidet i distriktene, nevnes i første rekke de store 

geografiske avstandene. Dette gjør det praktisk talt umulig å samle alle Shiba-eiere til 

felles treff. Å skulle arrangere treff flere steder i regionen synes også urealistisk av 

hensyn til den arbeidsmengden og de økonomiske utgifter det ville påføre 

distriktskontaktene. 

 

Når det gjelder igangsetting av ulike former for trening og aktiviteter i distriktene, 

pekes det på at Shibaklubben er en liten klubb med forholdsvis få hunder i forhold til 

andre raseklubber, og at en kanskje må innse at distriktskontaktene ikke kan få til så 

mange aktiviteter. Dels skyldes det de store avstandene, dels mangel på økonomisk 

støtte. I tillegg har Shiba-eiere  ulike interesser for hundeholdet sitt. Mange vil bare ha 

en turkamerat, noen vil drive med utstilling,  mens andre ønsker forskjellige 

treningsopplegg. For sistnevnte gruppe mener en den beste løsningen er å henvise til 

de lokale hundeklubbene, der det fins større kompetanse for  trening av hund enn det 

de enkelte distriktskontaktene har. 

 

Distriktskontaktene mener det først og fremst bør satses på aktiviteter som er spesielle 

for rasen, og som har potensial til å trekke en god del Shiba-folk uavhengig av andre 

interesseområder – nemlig treff. Det pekes på at det også kan være behov for andre 

typer aktiviteter, f.eks. foredrag om hunderelaterte emner. Men for å nå flest mulig av 

medlemmene i klubben, antydes det at slike tiltak kunne knyttes til arrangement som 

trekker mange Shiba-folk - Spesialen er nevnt som eksempel. 
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Fortsatt distriktskontakter?  

(Spørsmål 9) 

Alle distriktskontaktene som har svart, mener det er behov for ordningen, og alle 

ønsker å fortsette i vervet. 

 

 

Noen kommentarer fra undertegnede: 

 Etter å ha lest gjennom svarene og prøvd å sammenfatte, er mitt inntrykk at 

distriktskontaktene er svært dedikerte til oppgaven, noe som kommer til 

uttrykk i at de alle ser arbeidet som positivt, og at de ønsker å fortsette. Deres 

erfaring er at den enkelte Shiba-eier ser det som viktig at det fins en person i 

deres distrikt som har til oppgave å svar på spørsmål om rasen.  

 

 Som det pekes på i svarene, er Shibaklubben en relativt liten raseklubb. Ifølge 

referat fra styremøtet 17.09.09 har klubben 262 betalende medlemmer, fordelt 

på de fem distriktene. Rundt om i distriktene fins imidlertid mange Shiba-eiere 

som ikke er medlem av klubben, og som derfor heller ikke har tilgang til den 

informasjonen om aktiviteter som foregår i klubbens regi. Av svarene framgår 

det at det oppleves som et problem at denne gruppen er vanskelig å nå. 

 

 I alle svarene understrekes det at et stort problem for kontakten med 

medlemmene, er distriktenes størrelse, kombinert med tildels kronglete og 

tidkrevende reisemåter (bl.a. ferjer). Dette fører blant annet til at større 

fellesarrangement ikke kan samle deltakere fra hele distriktet. Det tiltaket som 

tross alt samler flest Shiba-folk, ser ut til å være årlige treff, selv om store 

avstander også her er en begrensende faktor. 

 

 Ut fra svarene ser det ut til distriktskontaktene får relativt få direkte 

henvendelser fra medlemmene om ulike treningsaktiviteter. Å tilfredsstille 

alles ønsker på dette området, anses som er en nær sagt umulig oppgave for en 

distriktskontakt, og en mener det må være et godt alternativ å henvise til 

lokale hundeklubber.  

 

 

 

Bergen  

08.10.09 

 

Vennlig hilsen 

 

Gro Mandt 

Styremedlem 

 

 

 

Vedlegg:  

Spørsmålsliste til distriktskontaktene 
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Vedlegg: 

  
Til NSKs distriktskontakter 

 

På NSKs Årsmøte 29.05.09 kom det under sak 4. Handlingsplan 2009-2010, forslag om å 

tilføye et punkt om større aktivitet i distriktene, og følgende vedtak ble tatt inn som punkt i 

handlingsplanen: ”Årsmøtet ber styret evaluere distriktskontakt- ordningen sammen med 

distriktskontaktene”. 

 

Saken ble tatt opp på styremøte 20.08.09, og undertegnede to styremedlemmer fikk i oppdrag 

å ta kontakt med distriktskontaktene for å få vite mer om hvordan dere selv opplever 

ordningen, og hvilke tanker dere gjør dere når det gjelder aktiviteten for klubbens medlemmer 

i de respektive distriktene. Vi prøver i første omgang en liste med spørsmål som vi håper dere 

vil svare på. Spørsmålene gjelder dels status pr. i dag, dels hvilke alternativer som fins/er 

ønskelig for å øke aktiviteten.  

 

1)   Under punktet "Kontaktpersoner" i innholdslisten på klubbens hjemmeside står det at 

"NSK har en rekke kontaktpersoner for de ulik oppgavene klubben til en hver tid er 

opptatt av", og deriblant er distriktskontaktene. Hvordan opplever du selv rollen som 

distriktskontakt, og hvilke tanker har du om ordningen? 

 

2)   Har du som distriktskontakt oversikt over Shibaer og Shibaeiere i ditt distrikt? Tar du 

selv kontakt med medlemmene, og i tilfelle på hvilken måte? 

 

3)   I presentasjonen av distriktskontaktene står det at medlemmene er ”velkommen til å ta 

kontakt …vil være med på noe…lurer på noe, eller har lyst til å ta en liten Shiba-

prat”. Er dette noe medlemmene gjør? Hva er de opptatt av? Hvilke aktiviteter har de 

eventuelt ytret ønske om?  

 

4)   Hva slags aktiviteter for Shiba spesielt og/eller for hund generelt foregår i ditt distrikt? 

Hvilke aktiviteter har du selv tatt initiativ til? Har du forslag til andre aktiviteter? 

 

5)    Hvilke erfaringer sitter du igjen med i forhold til de aktivitetene som har vært 

arrangert i ditt distrikt (interesse, deltakelse, tilbakemelding)?  

 

6)    Har du kontakt med andre hundeklubber i distriktet, slik at dere eventuelt kan 

samarbeide om aktiviteter for hunder av ulike raser? 

 

7)   Har du kontakt med de andre distriktskontaktene og kontaktpersonene for spesielle 

hunde- og treningstema i NSK? Hvordan ser du på muligheten for å samarbeide på 

tvers av distriktene (seminarer, helgekurs eller lignende)? 

 

8)    Hvilke utfordringer ser du når det gjelder å øke aktiviteten i ditt distrikt? 

 

9)   Opplever du at det er behov for distriktskontakter? Ønsker du å fortsette som 

distriktskontakt? 

 

 

 


