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STYRET: 
Leder  Torstein Gleditsch 

 Mob  958 06 490 
e-post:  torstein@gleditsch.net 

 

Nestleder  Ann Margot Whyatt 
 Mob 920 30 772 

e-post: amw@kokstad-bht.no 
 

Sekretær Lisbeth Høyem 
Klubbens adresse:   

Leiraplassan 6, 7710 Sparbu  
 Mob 917 16 284 

e-post: shiba@akinuba.no 
 

Kasserer Terje Håheim 
Mob 918 25 497 

e-post: terje.haheim@bouvet.no 
 

Styremedlem  Solvor Nærland 
Tlf 55 31 37 84 Mob 481 18 971 

e-post: solvor@shibaliv.com 
 

Styremedlem Gro Mandt 
Tlf 55 95 12 41 Mob 958 33 427 
 e-post: gro.mandt@bm.uib.no 

 

Styremedlem  Lone Fillipsen 
Tlf 77 68 05 97 Mob 995 94 074 

e-post:  hfilips@online.no 
 

Varamedlemmer 
Eirik Knudsen   

e-post:  eirik@shibatroll.com 
Eivind Mjærum 

e-post: eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no 
 Lise Kommisrud 

e-post:  lisekom@online.no 

KONTAKTPERSONER: 
Sørlandet Bente K. Pedersen 

Tlf 37 04 15 34 Mob 993 85 748 
e-post: habagou@tele2.no 

 

Østlandet og utstilling 
Laila Nagel 

Tlf 33 05 88 83 Mob 916 68 579 
e-post: l-nag@online.no 

 

Vestlandet Christen Lang 
Tlf 55 95 17 01 Mob 909 81 295 

e-post: chr-lan@online.no 
 

Midt-Norge og lydighet 
Sissel Skjelbred 

 Tlf 74 14 32 69 Mob 975 67 022 
e-post: k-svends@online.no 

 

Nord-Norge Lone Fillipsen 
 Tlf 77 68 05 97 Mob 995 94 074 

e-post: hfilips@online.no 
 

Agility Lise Komisrud 
Tlf 63 96 99 78 Mob 916 87 047 

e-post: lisekom@online.no 
 

Bruks Halvor Størmer 
Mob 913 29 027 

e-post: halvor.stormer@nfk.no 
 

Valpeformidler  Gro Mandt 
 Tlf 55 95 12 41 Mob 958 33 427 

valpeformidler@gmail.com 
 

Sunnhetsutvalget 
Leder: Lisbeth Høyem. 

Christen Lang, Eivind Mjærum, 
Solvor Nærland. 
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BAKSIDEN 
Lille Mio 
Foto: Terje Håheim 
 

UTGIVELSESPLAN 
Nr. 1 Mars (Manusfrist 15/2) 
Nr. 2 Juni (Manusfrist 15/5) 
Nr. 3 September (Manusfrist 15/8) 
Nr. 4 Desember (Manusfrist 15/11) 
 

ANNONSEPRISER 
Helside i enkeltnummer 100,- 
Helside helårsannonse  300,- 
Halvside i enkeltnummer 75,- 
Halvside helårsannonse 250,- 
Kommersielle annonser: 3x pris 
 

MEDLEMSKAP 
Kontakt kasserer for priser og 
fremgangsmåte. 
 

STOFF TIL SHIB-A-VISA 
sendes Lisbeth Høyem, 
Leiraplassen 6,  7710 Sparbu 
E-post  lisbeth@akinuba.no 
Bilder ønskes i jpg og min 300dpi 
Redaktøren forbeholder seg retten til 
å bruke, redigere og forkorte innsendt 
materiale. 
 

SORT-HVIT OG FINE FARGER 
Shib-a-visa utgis i sort-hvit,  
men ca 4 uker etter utsendelse kan 
du finne artikler og bilder i farger på 
www.norskshibaklubb.net! 
 

KLUBBEN PÅ NETT: 
www.norskshibaklubb.net 

 

KLUBBENS KONTO: 
0540.11.87369 

 

HUSK Å MELDE FRA 
HVIS DU FLYTTER! 
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LEDERENS SIDE 
 
Vi er godt i gang med et nytt hundeår som for meg har vært litt mer aktivt enn 
vanlig. 
 

Det startet i januar med avlsrådskurs i regi av NKK hvor Ann Margot og jeg 
representerte klubben. Her ble vi foret med alt fra genetikk til NKKs etiske 
grunnregler for avl og oppdrett. Det var spesielt morsomt å høre at NKK faktisk 
sitter i førersetet i FCI med Astrid Indrebø som president i “FCI Breeding 
Commission”. Hun har jo også klart det kunststykket å få med hele verden på 
Norges holdninger til oppdrett. Dette var et godt kurs selv om omtrent halvparten 
av stoffet er det samme som på oppdretterskolen del 1. 
 

I februar var Lisbeth og jeg i et møte for å gå gjennom resultatene fra 
helseundersøkelsen med Frode Lingaas på Veterinærhøyskolen. Dette ble et 
interessant møte hvor vi gikk gjennom mer detaljer fra undersøkelsen enn det vi 
fikk i rapporten og som kort ble presentert på forrige årsmøte. Den korte 
konklusjonen er at Shibaen er en sunn rase med få problemer.  Mer om dette 
møtet et annet sted i bladet. 
 

Mars startet med dommerkonferansen som vi arrangerte på Gardermoen. Jeg må 
si det ble en suksess med dommere som virkelig var interessert i å finne 
Shibaens ånd og særpreg. I den forbindelse vi jeg spesielt takke Christen Lang 
og Eivind Mjærum for en inspirerende konferanse på høyt faglig nivå. Jeg vil også 
takke de shibaeierne som tok seg bryet med å stille opp og vise hundene sine slik 
at dommerne fikk noe å bryne seg på. 
 

Litt senere i mars dro jeg til Bergen for å delta på oppdretterskolen del 2. Ikke 
fordi jeg har noen umiddelbare planer om å bli oppdretter men fordi jeg hadde lyst 
til å lære mer om hund og få med fortsettelsen fra del 1 som jeg tok i 2009.  
 

Oppdretterskolen er VELDIG bra og jeg anbefaler alle oppdrettere, 
hannhundeiere og andre som er mer enn vanlig interessert i hund å ta disse 
kursene. De flytter seg rundt i landet og snart dukker de kanskje opp der du bor. 
Det er snart nytt årsmøte og valgkomiteen har kommet med sin innstilling som 
publiseres i denne avisa. Nytt av året er et dette publiseres så tidlig at alle har 
mulighet til å komme med egne forslag hvis de er misfornøyd med komiteens 
innstilling.  
 

Håper alle har hatt en fin vinter og fryder seg over at våren er rett rundt hjørnet 
med alt det flotte våren fører med seg. Husk også båndtvangen fra 1.april til 20. 
august, jeg synes viltet fortjener det etter en så kald vinter. 
 
Torstein 
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Et nytt år og nye muligheter! Og vi skriver straks 1. april…. Forrige helg gikk jeg rundt i 
hagen og hadde begynt å rydde litt. Første runde var også gjort i hundegårdene. Jeg 
tenkte at det kanskje vill tørke opp litt til neste helg, slik at jeg kunne rake litt og koste 
bort grus og sand. Men ”neste helg” er NÅ og vi har ikke hatt så mye snø noen gang i 
vinter! Vårrengjøringen utendørs er lagt på is, eller rettere sagt begravd av snø… 
 
Siden sist har klubben arrangert en dommerkonferanse med veldig bra resultat. Selvsagt 
skulle man ønske at flere dommere kunne vært med. Men dommere er opptatte 

mennesker, de både dømmer og jobber i helgene. Så å finne en helg som passer for alle, 
er vanskelig. Men et godt referat skal sendes til alle dommere i Norden, så vi regner med å 
få spredd budskapet likevel. 

 
Vi i Sunnhetsutvalget har hatt vårt første møte, og etter hvert vil vi komme mer på banen 
med mer info og råd. Allerede nå har vi startet planleggingen av en oppdretterkonferanse i 
2012.  
 
Her i huset har vi også fått ny pc….. Om det er en velsignelse eller en plage, er jeg ikke 
helt sikker på enda. Men under innstalleringen angret vi flere ganger… Den nye pc’en 
virker fint, men det er totalt kaos i mine mailer, og jeg er utestengt fra den eksterne 

harddisken dit alle bildene er flyttet. Geir er på tur, og jeg har vært så oppslukt i bladet at 
tiden har flydd fra meg. Men Terje Håheim har sendt meg linker til sine bilder, så han har 
reddet dette nummeret. 
 
Dere er herved presentert for Terjes flotte vinterbilder av My og Mio. Dessverre var det 
ingen bilder med både hund og katt, så det ble ingen kattebilder. 
 
Når dere får bladet, har vi åpnet påmeldingsskjemaet for Japanspesialen. Jeg håper mange 
melder seg på! Og jeg vil slå et slag for Spesialgenseren, som er helt eksklusiv for årets 
Japanspesial. Alle kan bestille seg genser. Gå inn på www.norskshibaklubb.no og følg link 
til påmelding! 
 

Da ble klokken 04.08, men manus er ferdig og kan sendes til trykkeriet som skal begynne 
jobben i morgen tidlig. Jeg håper alle vil finne nyttig og interessant informasjon i denne 
Shib-a-visa! 
 
God natt – eller god morgen! 
 
Lisbeth 
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KUNNGJØRING 

 

 

Årsmøte i NSK avholdes 
Fredag 10. juni 2011  

på Hunderfossen. 
 

Saker som ønskes behandlet  
på årsmøtet må sendes til 

NSK v. Lisbeth Høyem, Leiraplassen 6, 
7710 Sparbu eller til shiba@akinuba.no 

 
Brev må være poststemplet  

og mail sendt,  
senest 29.april 2011 

 
For forslag på kandidater til valget,  

se eget oppslag. 
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VALG 2011 
Foreløpige kandidater til valg 2011: 

Verv Foreslås av Kandidat Periode 
    

Nestleder Valgkomiteen Ann Margot Whyatt 2 år, gjenv. 
    

Kasserer Valgkomiteen Christen Johansen 2 år, ny 
    

Styremedlem 
1 ledig verv 

Valgkomiteen Lone Fillipsen 2 år, gjenv. 

Medlem Cathe Frankrig 2 år, ny 
    

Varamedlemmer  
til styret,  
3 ledige verv 

Valgkomiteen Eirik Knutsen 1 år, gjenv. 

Valgkomiteen Sandra Janzso 1 år, ny 

Valgkomiteen Maria Mathiassen 1 år, ny 

Medlem Tine Hildich 1 år, ny 

Medlem Wenche Øverland 1 år, ny 
    

Revisor Valgkomiteen Per Oddvar Sæth 1 år, gjenv. 
    

Vararevisor Valgkomiteen Sara Hauge 1 år, gjenv 
    

Valgkomiteen 
1 ledig verv 

Valgkomiteen Hilde Schyttelvik 2 år, gjenv. 

Medlem Wenche Ulleberg-Bøhmer 2 år, ny 
    

Vara til valg-
komiteen,  
2 ledige verv 

Valgkomiteen Harriet Skogen Gleditsch 1 år, gjenv. 

Valgkomiteen Karstein Thunes 1 år, gjenv. 

 

Alle de foreslåtte er spurt og har sagt seg villig. 
 

DU KAN FORTSATT FREMME FLERE KANDIDATER! 
Hvis du ønsker å fremme andre forslag til kandidater, må dette 

gjøres skriftlig til Valgkomiteen v. Gullborg Knudsen, 
Østre Hopsvegen 16, 5232 Paradis    eller    g-rknuds@online.no 
 
Forslagstiller må bekrefte at kandidaten har sagt ja, og må også sende 
med en kort presentasjon av kandidaten. 
Alle innkomne forslag vil bli satt opp på stemmeseddelen til årsmøtet. 

 

FORSLAG MÅ VÆRE POSTSTEMPLET/MAILET 
SENEST 29.APRIL 
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VIKTIG INFORMASJON FRA MATTILSYNET! 
Hunder og katter som kommer fra Sverige må 
behandles mot bendelorm 
 

          Alle hunder og katter som har vært i Sverige og som tas over grensen til 
Norge skal fra og med fredag 11. mars behandles mot revens dvergbendelorm, 
melder Mattilsynet Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan 
forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hunde- eller katteeiere kan selv 
behandle sine dyr.  
          Parasitten, som kalles revens dvergbendelorm, ble for første gang påvist i 
Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, 
men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt 
med hund og katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der 
parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig 
og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, innføres det nå 
et krav om at alle hunder og katter som har vært i Sverige skal behandles. Ny 
forskrift om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra 
Sverige ble fastsatt 8. mars 2011 med ikrafttredelse 11. mars 2011.  
          For ny forskrift se Mattilsynets hjemmesider www.mattilsynet.no 
 
Hva du må gjøre ved innførsel av hund eller katt fra Sverige? 
 - Alle hunder og katter skal behandles mot revens dvergbendelorm i løpet av de 
siste 48 timer før innreise til Norge 
 - Etter førstegangsbehandling som nevnt over, kan hunder og katter som 
regelmessig innføres fra Sverige til Norge alternativt behandles jevnlig, og 
minimum hver 28. dag, i stedet for ved hver grensepassering.  
          Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for 
eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar 
jevnlige reiser over grensen med hund eller katt. Hvis du senere vil avslutte slik 
jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste 
innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje i løpet av de siste 28 
dagene etter foregående behandling.  
          Ved innførsel av hund og katt fra Sverige, må du kunne dokumentere at 
dyret er behandlet. Eksempel på egenerklæringsskjema kan lastes ned fra 
Mattilsynet. 
          Kjæledyr som ikke er av rovdyrslekten er ikke mottakelige for smitten. 
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Om behandlingen  
          Legemidler mot revens dvergbendelorm er reseptpliktige i Norge. Du må 
derfor konsultere en veterinær som skriver ut en resept slik at du kan få kjøpt 
preparatet på apotek. Reseptplikten vurderes nå, slik at disse legemidlene kan bli 
reseptfrie. Vi vil komme med ny informasjon om dette så snart det er avgjort. 
          Legemidler mot bendelorm kan kjøpes uten resept på apotek i Sverige. 
Eksempler på legemidler som kan benyttes er midler som inneholder 
praziquantel eller epsiprantel. 
 
Hvorfor skal behandlingen skje til bestemte tider? 
          Hunder og katter kan bli smittet når de spiser gnagere. Når du behandler 
hund eller katt, vil det virksomme stoffet i preparatet drepe alle utviklingsstadier 
av parasitten. Det er viktig å behandle dyrene så nært opp til innreisen til Norge 
som mulig. Dess nærmere innførselstidspunktet behandlingen skjer, dess mindre 
er muligheten for at dyrene får i seg ny smitte.    
          Når hunder og katter får i seg smitte med revens dvergbendelorm, vil 
parasittene bli kjønnsmodne i løpet av 28 dager. Kjønnsmodne parasitter skiller 
ut egg som andre dyr og mennesker kan få i seg og smittes av. Dersom du 
behandler hunden eller katten med maksimum 28 dagers mellomrom, vil det 
ikke kunne utvikles kjønnsmodne parasitter som kan smitte videre.  
 
Hva bør du gjøre dersom du har vært i Sverige før de nye reglene? 
Mattilsynet oppfordrer alle hunde- og katteeiere som har vært i Sverige med 
dyrene sine etter høsten 2010 om å så snart som mulig gi dyrene en behandling 
mot revens dvergbendelorm. 
 
Hva oppnår vi?  
          Mattilsynets mål er å hindre sykdom og å redusere risikoen for at vi får 
revens dvergbendelorm til Norge, sier fungerende seksjonssjef Siri M. Løtvedt.  
Det er selvsagt vanskelig å unngå at en parasitt som har sin livssyklus i naturen 
sprer seg, men vanligvis spres smitten langsomt i naturen fordi rev og 
smågnagere sjelden vandrer over lange strekninger. 
 
Publikumshenvendelser: 
Kontakt ditt lokale Mattilsyn på telefon 06040 
For å lese hele saken og  for mer utfyllende informasjon om revens 
dvergbendelorm, les på Mattilsynets hjemmesider www.mattilsynet.no 
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For besøkende til Norge fra/via Sverige er følgende legemiddel og 
kombinasjonspreparater tilgjengelig reseptfritt på apotek i Sverige: 
Mot bendelorm: 
Droncit Vet 
Mot bendelorm og rundorm: 
Drontal Comp Vet  
Drontal Comp Forte Vet 
Milbemax vet. för hundar/Milbemax vet. för små hundar och valpar  
Profender  
 
Sjekk alltid med veterinær hvilket legemiddel som passer din hund best! 
 

 
 
RESEPTFRITAK –  
BENDELORMBEHANDLING AV HUND OG KATT!!!! 
           
Statens legemiddelverk har gitt unntak fra krav om resept på minste pakning 
Droncit vet 50 mg tabletter. Droncit vet tabletter inneholder prazikvantel som 
har effekt mot revens dvergbendelorm, Echinococcus multilocularis, hos hund og 
katt. 
          For å hindre at parasitten spres til Norge innførte Landbruks- og 
matdepartementet 11.mars 2011 krav om at alle hunder og katter som innføres 
fra Sverige skal behandles mot revens dvergbendelorm før de kommer til Norge. 
 

Legemiddelverket har som en følge av den nye situasjonen fra 
14.03.11 gitt et midlertidig unntak fra krav om resept på 
minste pakning Droncit vet tabletter 50 mg til hund og katt. 
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  Kennel Enerhaugen 
 
  Ichiokasow (Nippo reg.) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vi ønsker alle Shiba venner et godt nytt år 2011 
og håper vi møtes til en hyggelig helg i Pinsen på Lillehammer 

i forbindelse med Japan spesialen. 
 

Jorunn & Christen 
 

Jorun Kvalheim & Christen Lang 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen 

Tlf. 55951701/90981295 Fax: 55958402 

E-mail: chr-lan@online.no   Hjemmeside: www.enerhaugen.net 
 



12 
 

Referat fra styremøte i Norsk shiba klubb tirsdag 18. januar 
 Tilstede: Terje, Eivind, Lise, Torstein, Ann Margot, Solvor, Lisbeth 
Forfall: Gro, Eirik, Lone 
 
Sak 1/11 Post/info 
Fra NKK:  Godkjennelse av utvidet raseansvar. Pressemelding lagt ut på hjemmesiden og 
sendt til andre klubber. 
Fra NKK:  Referat fra ekstraordinært RS. Tatt til orientering 
Fra NKK:  Høring om uttak av landslag i agility. Lise ser mer på dette. 
Fra NKK:  NKKs årskonkurranse. Vi ønsker å reservere oss for denne konkurransen. Vi 
ønsker heller å bare ha vår egen liste som er mer åpen for alle. 
Fra NKK:  Endringer i nettpåmelding. Tatt til orientering. 
Fra NKK:  Referat fra møte i BIT. Tatt til orientering. 
 
Sak 2/11 Økonomi 
Terje har laget et foreløpig regnskap. Varelageret gjør underskuddet er mindre enn 
budsjettert. Regnskapet er teknisk ferdig ført og vil sendes revisor tidligere enn før.  
Vi har rom for aktiviteter neste år også, og Terje lager forslag til nytt budsjett. 
Vi er tomme for kalendere og bestiller et nytt opplag på 15 stk. 
 
Sak 3/11 Helgen 5.-6. mars 
*Dommerkonferansen 
8 påmeldte så langt. Kort info fra Eivind om punkter som vil være viktige. Vi tar med 
kompendier for salg, samt kopier for de som ønsker det. En påminnelse sendes ut med 
info om mulig mangel på hotellrom. 
Vi avholder en middag etter konferansen for styret. Deltakere som er til stede kan delta, 
hvis de betaler selv. Unntatt deltaker fra Tyskland, som vi inviterer. 
*Møte i SU/Spørsmål til Helseundersøkelsen 
Møte i SU avholdes på hotellet lørdag etter konferansen. Spørsmål til 
oppsummeringsmøtet med Frode Lingaas må sendes Torstein eller Lisbeth snarest. 
 
Sak 4/11 Hjemmesiden på engelsk? 
Info om strikkede effekter oversettes til engelsk.  Strikkegruppen er forespurt og sier det 
er OK. Vi venter med å oversette andre deler av siden. 
 
Sak 5/11 Nippo-utstilling i klubbens regi 
Vi undersøker mulighetene for å avholde en NIPPO utstilling, som da vil komme i tillegg 
til Japanspesialen.  Vi ønsker å avholde et seminar i tilknytning til dette arrangementet.  
Foreløpig mål: Høsten 2013, og eventuelt i kombinasjon med NKK Hamar. 
 
Sak 6/11 Japanspesialen 2011 
Samarbeidsavtalen for 2011 er godkjent. Arbeidsdokumentet vil bli sendt klubbene etter 
hvert. Søknad for 2012 er sendt, dommer er bestilt. 
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Sak 7/11 Årets veteran 
Det er igjen kommet inn forslag om at styret skal se på utregning for Årets veteran. 
Det er veldig vanskelig å finne et system som vil være helt rettferdig. Styret har fortsatt 
den mening at årskonkurransene for utstilling skal avgjøres ut fra resultater fra offisielle 
utstillinger jmf vedtak 35/07 og 45/10. Dvs at den veteranen som ligger høyest på ”Årets 
utstillingshiba”, tildeles tittelen ”Årets veteran”. 
 
Norske resultater hentes automatisk fra DogWeb. For godskrivelse av inntil ett 
utenlandsk resultat gjelder fortsatt at resultatet må meldes inn til klubben. Resultater 
som ikke ligger i åpne registre, må bekreftes med utfylt katalog for alle deltakende 
hunder i rasen, samt hundens kritikk. 
 
Sak 8/11 Spørsmål om tildelte poeng til verdensvinner veteran 
Spørsmål fra medlemmer om hvorfor poeng er tildelt.  
Styret viser til vedtak 12/03 for dette. Vi må legge ut en presisering av dette på 
hjemmesiden. Vi minner om bakgrunnen for vedtaket: I sak 12/03 behandlet styret 
spørsmålet om tildeling av poeng for store utstillinger der det ikke avholdes tradisjonelle 
BTK/BHK. Styret ønsket å anerkjenne norske hunder som gjorde det godt på store 
utenlandske utstillinger. Siden det ikke plasseres mer enn vinneren i hvert kjønn, ble det 
bestemt at alle ”klassevinnere” uten BIR/BIM skulle anerkjennes som om å ha blitt nr 2.     
 
Presisering til poengberegning for ” Årets utstillingsshiba”: 
Poeng for resultater fra FCIs Verdensutstillinger, Europautstillinger og circuit-
utstillinger i tilknytning til disse; Alle klassevinnere på  slike utstillinger (uten 
tradisjonell BHK/BTK), som ikke blir BIR/BIM, får poeng som om de var blitt 2BHK/BTK 
 
Circuit-utstilling: Utstilllinger som arrangeres i samband med f eks verdensvinner. Som 
regel arrangeres slike etter FCIs regler for vinnerutstillinger, dvs uten tradisjonell 
BTK/BHK. Dersom disse arrangeres etter vanlig nasjonale regler, vil jo poeng dels ut etter 
plasseringer i BHK/BTK som vanlig.  
 
Sak 9/11 Oppfølgingslisten 
Torstein oppdaterer og sender ut etter møtet. 
 
Sak 10/11 Eventuelt 
Møteplan:  24/3, 28/4 
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Referat fra styremøte i NSK onsdag 23/3-11  
Tilstede: Torstein, Terje, Solvor, Eivind, Ann Margot, Lise, Gro og Lisbeth 
Forfall: Lone, Eirik 
 
Sak 11/11 Post/Info 
*Fra NKK: Nye høringsrutiner i NKK, til orientering. 
*Fra NKK: Om samarbeid med kommersielle hundeskoler, til orientering. 
*Invitasjon til  Hundelivsmessen. Vi har ikke kapasitet til å delta på denne messen.  
 
Sak 12/11 Økonomi 
Regnskap 2010 viser et godt resultat, underskuddet ble ikke så stort som vi hadde 
budsjettert med. Noen poster er høyere og noen er lavere. Budsjett for 2011 er også 
under utarbeidelse.  
Nye konti er på plass. Terje gjør en gradvis avslutning av vårt forhold til Postbanken. 
 
Sak 13/11 Helgen  5.-6. mars 
Dommerkonferansen: Veldig godt gjennomført og gode tilbakemeldinger. Det lages et 
fyldig referat, som sendes deltakere, øvrige dommere, samt brukes i medlemsbladet og 
på hjemmeside. 
SU-møtet; Kort orientering om status for Helseundersøkelsen. Torstein lager kort 
oppsummering av hovedpunkter. Hele undersøkelsen legges på nett, med passord. 
Passord kunngjøres i Shib-a-visa.  Kort debatt om utvalgets arbeid.  
 
Sak 14/11 Årsmøtet 
Innkalling; Frist 1. april. Valgkomiteen er ferdig. Frist innsending av forslag 29. april. 
Sakspapirer; Frist 13.mai. Regnskap er sendt revisor. Beretning;  Utkast skrives av 
Torstein. Handlingsplan; Utkast skrives av Solvor. Teknisk oppsett og formaliteter; 
Lisbeth ansvarlig. 
 
Sak 15/11 Japanspesialen 
Utsendt oppdatert arbeidsdokument per 22/3. Komiteen er nå fulltallig og fungerer godt. 
Oppgaver og ansvar er fordelt.  
Komiteen ønsket å få ansvar for booking av dommere, der lister med navn på 
ønskede/nominerte dommere skal komme fra klubbene. Dette er ønskelig blant annet 
for å kunne legge en felles ”kabal” og få mer struktur på henvendelser mot dommere. 
Det vil også frigjøre ressurser hvis en person sitter med kontakt mot alle dommere. 
Styret vil utsette behandlingen av forslaget til neste møte. Først vil styret lage instruks 
for klubbens utstillingskomité (se vedtak om organisasjonshåndbok i sak 18/11 
Eventuelt). Ann Margot er redaktør for dette. 
I 2013 kolliderer pinsen med 17. mai. I stedet for utstilling i pinsen, går vi derfor for 
utstilling i forbindelse med Kristi himmelfartsdag  9. mai, med utstilling 11.-12. mai. 
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Sak 16/11 ”Oppdretterkonferanse” 
Sunnhetsutvalget ønsker å spre kunnskap om rasen og oppdrett ut til alle interesserte 
medlemmer. 
Oppdrettere som deltar på konferansen merkes ”Deltatt på oppdretterkonferansen 
(årstall)” på hjemmesidens oversikt over oppdrettere. Tema er grundigere gjennomgang 
av helseundersøkelsen, men også med ekstern foreleser. Sunnhetsutvalget er ansvarlig 
for planlegging. Medio januar 2012 er foreløpig dato. Gardermoen er ønsket sted.  
 
Sak 17/11 Oppfølgingslisten 
Torstein oppdaterer listen og sender ut. 
 
Sak 18/11 Eventuelt 
* Innkommet mail fra Christen Lang med forslag om å dele utstillingskomiteens oppgaver 
i to områder, gjerne med ulike medlemmer. Vi viser til vedtak i sak 72/10. Forslag vil bli 
tatt med i styrets arbeid med organisasjonshåndbok, der oppgavene vil defineres for alle 
verv, komiteer og utvalg. 
 
 

 

 
RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN! 

 
Resultatene inneholder masse opplysninger.  

Medlemmene gis tilgang til resultatene gjennom en fil  
som ligger på hjemmesiden til klubben. 

 
Denne filen er ikke fritt tilgjengelig for alle. 

Medlemmene i NSK kan lese filen ved å bruke dette passordet: 
 

Passordet finnes kun i papirutgaven ! 
 

Link til filen vil ligge lett synlig på hjemmesiden! 
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Sunnhetsutvalget om helseundersøkelsen på shiba 
 

 Leder av NSK og leder av klubbens Sunnhetsutvalg (SU) hadde et 
oppsummeringsmøte med prof. Frode Lingaas den 2. februar. De fikk på dette 
møte alle detaljresultatene fra helse- og atferdsundersøkelsen på shiba. 

 Sunnhetsutvalget vil gjennomgå alle resultatene. Noen av disse vil bli studert 
nærmere, forhåpentligvis i samarbeid med veterinærinstituttet 

 Rapporten ”Resultater fra helse- og atferdsundersøkelsen på shiba” vil nå bli lagt 
ut på klubbens nettside med et passord. Passordet vil bli publisert i Shib-A-Visa 

 
 
I samtalen framgikk det fra professor Lingaas at: 
 

 Helse- og atferdsundersøkelsen er ikke gjennomført i så mange raser ennå. Det 
er derfor ikke kjent hvor normalen eller gjennomsnittet ligger. Det finnes ikke 
referanse til hva som er normalt og hva som er avvik. Selv i spørsmål der vi 
tilsyndelatende scorer høyt, kan det tenkes at det er ennå mye verre i andre 
raser. 

 Det ble også nevnt at noen spørsmål kunne vært mer presise. Tolker f.eks. 
oppdrettere og vanlige hundeeiere spørsmålene om hundens syn likt? Når en 
hundeeier har svart at hunden ser dårlig, er det da et spørsmål som en mer 
kvalifisert oppdretter ville visst lå innenfor hunders normale syn? 

 Foreløpig konklusjon på helseundersøkelsen er at shiba er en meget sunn 
hunderase. 

 Innen helse var det et område som pekte seg ut som noe vi burde se nærmere 
på, nemlig kløe og allergi. 

 Innen adferd var det to områder som muligens lå noe høyt: Det ene var 
sensitivitet overfor høye lyder. Det andre var et tilsynelatende noe høyt antall 
hunder med repeterende atferd, f. eks hunder med hyppig slikking av labber, 
jaging av halen osv. Men heller ikke her var det sikkert at spørsmålet var presist 
nok stilt. Alle hunder slikker seg av og til. Vi vil først få vite hvor normal shibaen er 
m.h.t. slik atferd når flere raser har gjennomført undersøkelsen og vi kan 
sammenligne. 

 Når det gjelder hunder som reagerer på høye lyder, er dette et spørsmål som 
prof. Lingaas forsker på. Han har derfor tilskrevet eierne av disse hundene samt 
en kontrollgruppe uten problemer om å avgi en blodprøve. Det er viktig at alle 
som er forespurt om å levere blodprøve gjør det da han ellers ikke får nok prøver 
til å kunne gjøre en sammenligning.  

 
Arbeid videre: 

 

 Sunnhetsutvalget har foreløpig hatt et møte etter at klubben i februar fikk dataene 
fra helse- og atferdsundersøkelsen, og har begynt å jobbe litt med detaljene.  

 Under dette arbeidet oppdaget vi en regnefeil når det gjelder levetid. Av de 321 
hundene som var med i undersøkelsen var 55 døde. Disse døde hundene hadde 
en gjennomsnittlig levetid på 9,23 år.  

 Styre og SU oppfordrer alle som får oppfordring om å ta blodprøve om å få tatt 
det så fort som mulig. 
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DET SPIRER OG GROR PÅ JÆREN 
 

Søndag den 16.01.11 var Shiba treff på Jæren 

 
 

Det har vært en formidabel vekst og interesse for Shiba hunder på Jæren. De siste 2-3 
årene har det virkelig ekspandert innenfor dette miljøet. Synet av en Shiba i gatene er ikke 
så uvanlig som det var bare for få år siden.Og det er veldig hyggelig.  
 
Søndag den 16.01.11 var det duket for det første Shiba treffet på Jæren. I Øglænd sin 
gamle sykkelfabrikk (DBS) hadde Bjarne Jåtten fått låne lokaler slik at en del Shiba 
entusiaster fikk komme og trene sine flotte hunder. Lokalene var veldig bra tilpasset for 
trening i ringen. Vi fikk muligheten til å ha en flott ettermiddag innendørs med flotte 
fasiliteter. Det var både valper og voksne hunder, i alt 12 hunder. Ring nr 62 var avsatt for 
trening denne søndagen. 
 
Dette gode initiativet var for å kunne være godt forberedt til vårens utstillinger og for å 
treffe andre med samme interesse. Jeg tenker at Shiba hundene fra Jæren kommer til å 
bite godt fra seg i vårens konkurranser. 
 
For anledningen var Jon Tjøtta Aareskjold, fra Kennel Ølenskjold, dommer. Publikum 
mente at dommeren gjorde en god jobb. Av de frem møtte var det 5 valper, 4 flotte 
hannhunder og 3 nydelige tisper. 
 
 Vi hadde en flott ettermiddag med mye godt drøs, kaffe og resten av julekakene og mange 
fine ekvipasjer.  
 
Søndagens aktiviteter var besøkt av selebre gjester som: Shibatroll`s Balder, Ølenskjolds 
Chita, Ølenskjolds Baron Rag og Toyomi`s Kinkai og flere andre store og små talenter. 
Vi håper at vi skal få til et nytt Shiba treff om ikke så alt for lenge, da skal vil være enda 
tidligere ute med invitasjonen slik at enda flere skal få muligheten til å delta på denne flotte 
aktiviteten. 

 
 

Paal F Larsen 
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Noen av deltakerne på treffet: 

  

 
 

 
 

 



19 
 

 

 

 

SHIBAENS HISTORIE 
 

DEL 1 
 

Artikkelserien bygger på en artikkel i "The Shiba Journal", skrevet av Yuko 
Salvadori. Den er oversatt og lagt til rette av Christen Lang. Den er også tidligere 
gjengitt i Shib-a-visa, men dette er viktig informasjon for å få en god forståelse av 
denne fantastiske rasen vi har valgt. –Red. anm. 
 
Når vi skal fortelle Shibaens historie må vi se den ut fra Japans historie, som er 
både spennende og interessant. Japan består av en gruppe øyer, som ligger ved 
Asias østkyst. Landet blir også kalt "Soloppgangens land", symbolisert i flagget 
ved en rød sol på hvit bunn. 
 
Den største av øyene er Honshu, i tillegg til Kyushu, Shikoku og Hokkaido. 
Dersom de to siste navnene virker kjent for leserne, er dette fordi to av de 
nasjonale hunderasene har sine navn etter disse øyene. 75% av de japanske 
øyene består av fjellformasjoner. Landet ligger i monsunbeltet, og har regn og et 
fuktig klima deler av året. Japan har - som Norge - 4 årstider. Om vinteren kan det 
bli meget kaldt, særlig i fjellområdene og i den nordlige delen av landet. Om 
sommeren kan det bli meget varmt i de subtropiske områdene. Altså større 
temperatursvingninger enn det vi er vant til i Norge. Berggrunnen er av vulkansk 
art, som gjør at landet jevnlig er utsatt for jordskjelv. Noe vi alle har sett 
resultatene av i disse dager! 
 

Japans urinnvånere; Ainoene, var de 
første som bebodde øyene. Menneskene 
fra denne perioden er også kalt "Jomon-
jin", og har fått navn etter keramikken de 
laget. Deres kultur er fra ca. 7000-8000 år 
før vår tidsregning. I følge Dr. H.Saito, 
som har studert den japanske hundens 
tidligste historie, er det funnet omkring 300 
forskjellige skjeletter av hunder fra denne 
perioden. Fra Hokkaido i det nordlige 
Japan til Okinawa i syd. I disse områdene 
er det også funnet deler av keramikk, 
steinøkser, skjell og knokler fra forskjellige 
dyr. Dette forteller forskerne noe om 
denne kulturen, og hjelper til å tidfeste 
funnene. De fleste skjelettene av hunder  
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fra disse funnene er av hunder som var fra 36,8 til 49,5 cm høye. Bare to av 
skjelettene er av store hunder (57 cm). Disse ble funnet nær Tohoku, som ligger i 
den nordligste delen av Honshu.  

Man vet ikke med sikkerhet hvorfra disse første menneskene og deres hunder er 
kommet, men man antar at flere forskjellige folkeslag har innvandret til de 
japanske øyene. Noen fra Kina og Korea i sydøst - andre fra den nordligste delen 
av Asia. 

Dr. Saito har funnet forskjeller på kraniene fra de japanske hundene og Canis 
Familiaris Palustries, som er den mest kjente hunden som er funnet i Europa fra 
yngre steinalder. Dette kan tyde på at hundene til Jomon-jin folket ikke har 
samme opphav som de euopeiske hundene. I perioden rundt år 200 før vår 
tidsregning begynner, kom det fra vest en ny gruppe mennesker til Japan. Disse 
var av mongolsk avstamning. De brakte med seg kunnskap om jordbruk, og 
kunne lage våpen og verktøy av jern og bronse. Denne eprioden blir kalt Yayoi, 
etter det enkle strek-mønsteret på keramikken som ble laget i dette tidsrommet. 
De nye innvandrerne bredte seg gradvis utover landet, og drev de opprinnelige 
innvånerne mot nord. De blandet seg også delvis med urinnvånerne, og da er det 
også meget sannsynlig at hundene de brakte med seg ble blandet med Jomon-jin 
folkets hunder. Hundene, som ble resultat av denne blandingen regnes som 
forfedrene til de middelstore japanske hundene, og til Shibaen. Disse hundene 
hadde stående ører og krøllet hale. Dette kan vi se på en keramisk figur kalt 
"Haniwao", som er funnet i en grav fra denne perioden. Vi ser også hunder med 
stående ører og krøllet hale avbildet på bronserelieffer fra samme tidsrom. 

Etterhvert tok lokale leder makt i sine landsdeler og dannet egne provinsstyrer 
(små stater). I det 4. århundre (etter vår tidsregning) beseiret Yamamoto 
Shogunatet de lokale lordene, og dannet den første nasjonale regjering. Japans 
skriftlige historie startet i år 538 da buddhistiske munker brakte med seg kinesiske 
skrifttegn, som dannet grunnlaget for dagens japanske skriftsystem. Disse 
munkene, som kom til landet fra Kina via Korea, brakte med seg sin religion, 
kunst og kultur. Dette hadde stor betydning for det japanske samfunnet. Den 
første konstitusjonen ble proklamert av prins Shotoku i år 710, og Yamamoto 
Shogunatet etablerte sitt hoff i byen Nara, som ble landets første hovedstad.  

I denne perioden ble også jakt med falker introdusert ved hoffet, og det ble 
oppnevnt offisielle falconerer og hundeholdere. Den keiserlige familie beholdt den 
politiske makten, men innflytelsen avtok gradvis etter hvert som de militære 
familiene kjempet for å utvide sine områder. Disse familiene rivaliserte innbyrdes, 
og fra 1185 var det familien Minamoto som hadde den reelle makten i landet. 

Det første møtet mellom europeere og japanere fant sted i 1542, da et portugisisk 
handelsskip kom til den lille øya Tanegashima på kysten av Kyushu i det sydlige 
Japan. Portugiserne brakte med seg skytevåpen og kristne misjonærer. Etter 
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dette første møtet ble det etablert handel mellom portugiserne og japanerne. 
Senere kom også spanjolene med i denne handelen. Den katolske kirke, som 
hadde lidd store tap i Europa etter reformasjonen, innførte nå sin lære i Japan og 
den spredte seg fort blant folket. Tre lokale lorder sendte en delegasjon til paven i 
Roma. Utsendingene, tre unge menn, resite fra Japan i 1582. De er de første 
japanerne som satte fot på europeisk jord og som fikk innblikk i den europeiske 
kulturen. 
I denne perioden sendte japanerne varer til sydøst Asia, og tok imot handelsskip 
fra Holland og Spania, samt andre europeiske land. I 1587 ble imidlertid den 
kristne lære forbudt, og senere ble de kristne sterkt forfulgt. 

Da Tokugawa Shogunatet i 1603 la under seg de føydale lordene og etablerte sitt 
styre i byen Edo (senere kalt Tokyo), lukket de landet for all innflytelse fra 
utlandet. Isolasjonen varte i 260 år, og denne tiden var det fred i landet. Men 
styret var strengt og meget regulert. Alle havnene ble stengt med unntak av 
havnen i Nagasaki. Herfra fikk hollandske (protestanter) og kinesiske 
handelsmenn lov til å handle under streng overvåkning. All handel med de 
katolske landet ble strengt forbudt. Så streng var loven at selv innfødte japanere, 
som var reist ut før isolasjonen, ikke fikk lov til å vende tilbake av redsel for at de 
skulle påvirke innbyggerne med vestlig (katolsk) kultur. Ingen japaner fikk heller 
lov til å forlate landet. 

 

Siden adelskapet og de militære 
samuraiene (krigsklanen) ikke 
hadde noen krig å utkjempe, var 
det vanlig med turneringer i 
krigskunst for å holde beredskapen 
ved like. Jakt ble også en viktig og 
populær adspredelse for den 
herskende klasse. Til hjorte- og 
villsvinjakt ble de nasjonale 
hundene brukt. Jaktegenskapene 
ble spesielt lagt vekt på i avlen. 
Fra malerier og tegninger før 
lander ble lukket, ser vi at store 
mastiff-lignende hunder, små 
terriere og små kinesiske  

skjødehunder av typen Chin er blitt innført. Disse hundene, som i første rekke 
kom til de store havnebyene, ble senere blandet med de nasjonale hundene. 
Innførte hunder var meget sjelden å se på landsbygden og i fjellområdene. Noen 
få europeiske hunder ble innført til landet i Sakoku-perioden (isolasjonstiden). 

Men hundene utenom de store byene var fortsatt renraset og av den opprinnelige 
typen. Den hollandske legen Dr. Siebold, som besøkte Japan i begynnelsen av 
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det 19. århundre, har lage noen skisser av hunder. Av disse ser vi hunder av to 
typer; hunder med hengende ører og jakthunder med stående ører. 

I 1854 sendte USA admiral Perry ned en flåte krigsskip for med makt å åpne 
Japans havner for handel med utlandet. Denne hendelsen førte til samurai-
opprøret mot Shogunatet, som tapte makten til den keiserlige familie. Meijin-
perioden (tilbakeføringen av makten til tronen), er begynnelsen til det moderne 
Japans historie. Etter nærmere 300 års isolasjon lå landet indutsrielt etter vesten, 
og dette hadde selvfølgelig også betydning for landets økonomi. Alt nytt ble derfor 
svært høyt verdsatt i forhold til landets egen kultur. Denne sosiale utviklingen fikk 
også betydning for japanernes syn på sine nasjonale hunderaser. De utenlandske 
hundene ble fort populær og mange nye raser kom på moten. 

Tidlig i det 20. århundre var derfor de nasjonale rene japanske rasene truet med 
oppblanding og utslettelse. Hele landets kultur ble truet av vestens innflytelse, og 
dette førte etterhvert til at stadig flere japanere følte behov for å ta vare på sin 
kulturelle arv. En bølge av nasjonalisme kom som resultat av at landet hurtig 
hadde tilegnet seg vestens teknologi. Landet blomstret opp industrielt og 
økonomisk, og japanerne ønsket nå å bevare sine nasjonale skatter. En del av 
den kulturelle arven var de nasjonale hundene. 
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Hunderfossen 11.-12. juni 2011 

                  
 

I ÅR MED STORCERT OGSÅ FOR 
SHIKOKU, KISHU, HOKKAIDO OG KAI! 

 

Våre dommere  
 

RITA KADIKE-SKADINA  

 

I am an international FCI All breeds Dog Show 
Judge and I am also the President of Latvian 
Spaniel club and leader of breeding, since 
1984. I am honored to judge at the next 
World Dog Shows in 2011 in Paris, and 2012 in 
Salzburg. 
 

*Since 1987 I am judge and my first breeds 
were English and American Cockers and 
Afghans to judge. 

*Since 1995 - Member of Judges Commitee in Latvian KC. 
*1996 - 2006 - General Secretary of Latvian Cynology Federation. 
*Since January 2006 I am All Breeds Judge (Allrounder). First and so far the only one 
in Latvia. 
 
As a journalist, I write regulary articles and publications with my photos in different 
magazines and newspapers about dogs, other animals, astrology and many other 
themes. As a photo artist, I have given 7 personal exhibitions in Latvia and France. And 
i am also a professional astrologist. In 1987 I wrote my first book about English 
Cockers. And in 1998 I wrote a book about English and American Cockers with my own 
photos. Right now I'm working on my next book of Cockers. 
 
All my life, as I remember myself, I had have dogs and they are and were, one of the 
most important and wonderful part of my life. I am sure - dogs are the most beautiful 
present, what God has given us. My "official Dog history" begins in 1982, when I 
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bought my first English Cocker - one of the first ones in Latvia. Before this, I had 
Russian Spaniels and other dogs. For about 20 years from my breeding were born 
several hundreds litters of cockers spaniels 
 
I have judged International, National shows in Argentina, Australia (Sydney and 
Perth), Belarus, Belgium, China, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Gibraltar, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal (also Azores), Romania, Russia, Slovenia, 
Spain (also Canarias), Sweden, Switzerland, Ukraine. 
 
Also – Group shows of all FCI groups and Special shows of many breeds. I have judged 
BIS competitions in International and National shows in Argentina, Belarus, China, 
Cyprus, Finland, Latvia, Lithuania, Italy, Hungary, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, 
Sweden and other countries. 
 
I have good friends in American Akitas and very 
close relationship with this breed. I love this 
breed very much and judge it a lot in different 
countries of the world. They have been my 
group and also BIS winners. It is very special 
breed. I have very good friends - the best 
breeders of American Akitas in Europa, and I 
have visited them many times and shortly lived 
in one of he best kennels in Europa. I have seen, 
how they are born and grow up, in different 
ages, and later in shows. Also we had talks and 
discussions about of this breed and I have 
learned a lot from best breeders. 
  

I have also good relations with Japanese Akitas and I have judged a lot of Shibas too. I 
have judged Japanese Spitz  and Chins and like these breeds. And I have my opinion 
about all Japanese breeds. 
 
Every year I judge about 4000 dogs in different countries. Everywhere in the world I 
am happy to find beautiful dogs and to meet interesting judges and wonderful, crazy 
dog-people, who very often become my good friends. 
 
In February of 2006 my last and lovely dog and my best friend – golden cocker Boss  
left me – after almost 16 years he crossed the rainbow bridge and went back to 
Paradise. My life style and dog shows almost every weekend doesn’t allove me to 
take the puppy again...It is very sad, but now I am no longer an owner, I am not a 
breeder, I am only judge and president of Latvian Spaniel Club and I can love dogs 
only in my club and at the Shows. It is my only consolation and great happiness.   
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ANGELIKA KAMMERSCHEID-LAMMERS  

 

I have been involved in the Akita breed 
for 31 years. Since 1984 I was, and still am, 
engaged and responsible in different 
parts of the German Akita 
Club: Secretary, branch office, editorial 
for the Club magazine, Exhibitions, 
responsible board member for the breed, 
responsible for the Studbook, 
chairwoman of the judges and now 
President of the Club.in different parts of 
the German Akita Club.  
 

In 1988, I finished my education as Special judge for Akita. In 1994 I finished 24 more 
Nordic and Japanese breeds. In the meantime I’m FCI Group 5 judge, specialist for 
Australian Shepherds and hope to finish FCI Group 10. I judged Akita  for 22 years at 
shows in 15 European countries, Japan and in the USA and try my best to give support 
to the breeders who want them. 
 

I am a member of the World Union of the Akita Clubs, where the European members 
and I try to give the Japanese an understanding of the European perspective for dog-
husbandry, dog-breed, breeding control and dog-association. An extremely important 
point for me is the controlled breeding. While the European associations have a – 
more or less binding – breeding control, no comparable standards were known in 
Japan so far. 
 

When I was 8 years old I got as a birthday present "Andy", a black poodle puppy. And 
I discovered Akitas after meeting my late husband, Lutz, in 1979. Lutz and I bought the 
American Akita and the Japanese Akita to show the people how the Akita looks in 
their countries of origin. We imported some dogs and breed for some years and we 
did it to push the breed in Germany. Out of our first 5 litters we have World youth 
winner and some German Kennel Club Bundes- and European Winners.  
 

My judge assignment made us discontinuing the breed. At the beginning of the 90’s 
far less Akitas were presented on shows in Germany than today, and it was pretty 
unsatisfying to constantly see your own puppies there – especially with all the 
chitchat around it. That made it pretty easy to put it behind us. 
 

My all time favorite akita was my own Daigoh of Juntai Doh, called Chibi. When Dr. 
Ogasawara agreed to send Chibi to Germany, he arrived unexpected at my birthday 
and instead of having a party we drive to Frankfurt airport. When I took the 12 weeks 
old Chibi out of his cage, I was lost. I never had such a close relationship to one of my 
dogs before or after. He was not an easy dog, but to me he was unbelievable devoted 
and lovingly. 
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I’m glad about the split for two Akita breeds, because it made it strictly forbidden to 
mate them in FCI-countries. In my opinion this was the only way to keep the origin of 
each breed! For me it was a learning process all over the years. As more I learned 
about it, as more I understood why the Japanese demanded on their type and why 
the Americans would be well advised to do so as well! 
I truly love the Japanese Akita, as well as the American Akita. Both of them produce 
really wonderful representatives of their breed, who enthuse with their phenotype 
and especially their nature.   
 

Today, more than 10 years later, generally the American Akitas often have different 
head types and they are more or less heavy – in my opinion some too heavy - but most 
of them have a very good to an excellent movement. In Japanese Akita the head type 
is more similar, the heads are really lovely, but the movement is too often more than 
bad. 
 
I truly love the Japanese Akita, as well as the American Akita. Both of them produce 
really wonderful representatives of their breed, who enthuse with their phenotype 
and especially their nature.    

 

KIM VIGSØ NIELSEN 

 

Har dømt mine første racer siden 1986, som var 
Welsh Corgi. 
 
Min første hele gruppe var grupp 5, har altid haft 
stor forkærlighed for racerne i gruppe 5 og synes 
de alle er mere eller mindre fantastiske. 
I dag dømmer jeg en hel del racer både i gruppe 
1-2-4-6 men stadig er det racerne i gruppe 5 der 
tiltaler mig allermest. 
 
Som Opdrætter har vi Lis og jeg har sankt 
bernhard og corgi, i dag bare corgi cardigan, en 
meget svær race at opdrætte men som vi har 
haft stor lykke med. 
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”Spesialgenseren 2011” 
SIKRE DEG ET MINNE FRA SPESIALEN! 

 
Det blir også i år laget en collegegenser som alle kan kjøpe. Den vil ha teksten 
”Japanspesialen 2011”på forsiden og ”annonser” fra støttespillere på 
baksiden. 
 
Genseren lages i et begrenset opplag til de som bestiller og betaler på 
forhånd. Bestilling av genser gjøres på samme skjema som påmelding. 
 
Oppdrettere/eiere som ønsker å ha ”annonse” på genseren,  
må også bestille og betale på forhånd via påmeldingsskjemaet. 
 

Pris for annonse på genser: 200,- 
Pris for å kjøpe genser: 250,- 
 

SPØRSMÅL  
 

Mer info får du fra 
Lisbeth;  lisbeth@akinuba.no eller +47 917 16284 ( etter 16.00) 

 

 

 

DUGNAD! 
Også i år er vi avhengige av hjelp fra medlemmene for å arrangere 
Japanspesialen. Vi trenger medlemmer som kan stille på dugnad  

en eller begge dager. Vi trenger bl.a hjelp til kiosk, premieutdeling,  
rydding og klargjøring av ringer og området. 

 
Kan du hjelpe til? Send en mail til lisbeth@akinuba.no 

Si om du kan hjelpe til fredag, lørdag eller søndag,  
og når på dagen du helst vil hjelpe til. 
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Program  
 

Lørdag 
 

NAAK Angelika Kammerscheid-Lammers: Øvrige raser 
Kim Vigsø Nielsen: Shiba   
Storcert: American Akita      

 NSK Rita Kadike-Skadina: Shiba  
(øvrige raser bedømmes på søndag!)         
Storcert: Shiba   

Søndag 
 

NAK Kim Vigsø Nielsen: Øvrige raser 
Angelika Kammerscheid-Lammers: Shiba    
Storcert: Akita 

 NSK Rita Kadike-Skadina: Øvrige raser                                         
Storcert: Shikoku, hokkaido, kishu, kai 

”Øvrige  raser”= Akita, american akita, hokkaido, japansk spisshund, kai, 
kishu og shikoku 

 

Begge dagene vil det være kiosk og klubbene vil ha egne stands  
med salg av klubbeffekter. 
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LØRDAG er det klart for den tradisjonelle grillfesten med årets høydepunkt: Lotteriet!       
Vi oppfordrer alle til å ta med gevinster! 

 

 

PÅMELDING  

 

PÅMELDINGEN ÅPNER 1. APRIL.  
Link vil ligge på klubbenes hjemmesider www.norskshibaklubb.no 

 
Det vil være et felles påmeldingsskjema for alle utstillingene. Påmelding kan bare skje 

gjennom dette skjemaet, og all informasjon til utstillerne vil bli sendt ut på e-post. 
 

Husk å velge riktig klasse for hunden/e din/e!  
Du kan bare bytte klasse dersom hunden blir champion etter påmelding. 

Det er viktig å sjekke kvitteringsmailene for å se at hunden/e er påmeldt til  
de utstillinger og klasser som du ønsker. 

 
Man betaler også til en felles konto:  

9486 05 45351 Japanspesialen v Terje Håheim, Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg 
Info om IBAN og BIC vil komme på skjemaet. 

 
Frist for påmelding og betaling er 15. mai. 

 

Første hund Andre hund Tredje og 
flere 

Veteraner/Valper 

280,- 280,- 140,- 150,- 
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På utstilling for første gang? 
Tekst Hege Sundsbarm, illustrasjoner Aud Kjørseng 

 
Før selve utstillingsdagen skal det en del 
forberedelser til. Vi skal stille med en 
velstelt og ren hund. Pelsen bør være på 
sitt beste, eventuell tannstein skal 
fjernes og klørne være klippet.  

 
 
Hunden skal være i utstillings-
kondisjon, dette gjelder selve 
hunden, ikke pelsen - som selvfølgelig 
gir et pent ytre - hunden skal altså ikke 
være for tykk. Husk, det er dagsformen 
som bedømmes. Dommeren har ca. 2 
minutter på seg til å se din hund, og aner 
ikke hvor vakker hunden så ut for en 
måned eller to siden, men bedømmer 
kun dagsformen. 
 

Hvordan hunden beveger seg er veldig 
viktig, hopp og sprett er ikke ønskelig. 
Hunden skal gå med fin flyt, i trav ikke 

galopp! Når du trener inn dette er det 
bra/best å få en rutinert utstiller til å 
hjelpe deg. Det er vanskelig og se sine 
egne feil! På trening - når noen ser på 
deg - prøver du deg frem med hvordan 
du selv skal løpe for best å få vist frem 
hundens bevegelser. For de fleste 
hunder gjelder; tar du lange steg, 
strekker hunden bedre ut den også. 
Handling er en "kunst", noen ganske få 
er naturtalenter, men for de fleste av oss 
må det mye trening til, for både hund og 
fører. 
 

Hunden skal vise seg til sin fordel, når 
dommeren skriver kritikken er det 
ønskelig at hunden skal kunne stå pent 

og vise seg fra sin beste side. Hunden 
må kunne stille seg opp "med ett ben i 
hvert hjørne", dvs. forbena skal stå 
parallelt (sett forfra), og potene skal peke 
rett forover - bakbena skal også være 
parallelle (sett bakfra) og ikke understilt. 
Alle har sikkert sett at noen handlere 
flytter på hundens ben, for å få den til å 
stå helt perfekt. Det er ikke å anbefale at 
dette prøves for første gang i 
utstillingsringen, tren hjemme først! 
 

Når hunden "shower" skal den virke 
våken og opplagt og konsentrert om sin 
handler (kanskje en godbit?!) 
 
Ikke glem at hunden må kunne 

akseptere at dommeren kjenner på 
kropp og tenner - husk at på hann-
hundene skal dommeren sjekke at de 
har to normalt utviklede testikler på 
normal plass. 
 

 
 
Husk at dette er et "show", ikke en 
bruks- eller jaktprøve. Still med en 
velstelt, ren hund. Hvordan vi selv kler 
oss skal ikke dommeren bedømme, men 
rimelig pent kledd gjør seg bra (spesielt i 
"den store ringen").  
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Slagstøvler og sydvest ("the nordic 
look") er ikke å anbefale, ei heller 
storblomstrete flagrende gevanter - vi 
skal jo ikke ta luven fra hunden. 
 
Hunden skal også "kles opp", det båndet 
vi bruker til daglig gjør seg ikke i ringen. 
Gå til innkjøp av et spesielt 
utstillingsbånd. De finnes i alle farger og 
varianter - for å være ordentlig jålete - 
kjøp et som matcher hundens farge. 
 
Det er viktig at utstillere oppfører seg 
ordentlig i ringen. Man skal ikke stille 
hunden sin foran en annen utstillers 
hund, løpe helt opp i baken på hunden 
foran eller sabotere på andre måter. 
 Ikke klag høyt på bedømmelsen. Vi 
behøver ikke være enige, det vi kan 
gjøre er aldri mer å stille for den 
spesielle dommeren. Husk, det man har 
betalt for er faktisk den spesielle 
dommerens syn. 
 
Før vi reiser til utstillingen - sjekker vi om 
vi har med: vaksinasjonsattest, 
nummerlapp og klype,  utstillingsbånd, 
kam/børste og vannskål.  
Ta med stol, det blir helt sikkert en lang 
dag. Ta gjerne med et bur til hunden, der 
ligger den usjenert og kan slappe av, det 
kan bli veldig slitsomt for en hund og 
være på utstilling en hel dag. 
 
Forhåpentligvis er vi ute i god tid, både 
hund og fører kan trenge litt tid til å roe 
seg ned før de skal i ringen. Det kan 

være en fordel og kjøpe utstillings-
katalog, da er det lettere og følge med.  
Et tidsskjema som forteller når den 
enkelte rase forventes å skulle bli 

bedømt, skal henge utenfor ringen.  
Men husk: det er ditt ansvar å være i 
ringen til riktig tid. 
 

Hundens deltagernummer festes på deg 
(med en kjekk liten "klype") lett synlig. 
Først går alle hundene i nummerorden, 
etter hverandre rundt i ringen, senere 
skal en og en fram til bedømmelse. 
Ringsekretæren vil ved sløyfeutlevering 
fortelle om du er ferdig for dagen, eller 
om du skal inn i ringen igjen. 
 

Det stilles noen krav til hund og utstiller: 

 Hunden må være registrert i NKK, 
eller register anerkjent av NKK. 

 Hund født etter 1.1.98 må være ID-
merket. 

 Hundens eier må være medlem i en 
medlemsklubb, hvis ikke må det 
betales dobbel anmeldelsesavgift. 

 Hundens vaksinasjonspapirer må 
være i orden. Vaksinasjon mot 
valpesyke må ikke være eldre enn 3 
år. Ved førstegangs vaksinering 
gjelder 2 ukers karenstid,  

 Påmeldingsfrist til utstillingen må 
overholdes.  
Husk å betale anmeldelsesavgiften til 
rett tid! 

 

 
Kanskje litt mer trening…. 
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SLIK ER REGLENE FOR HUNDEBUR  

av JON ROBIN HALLE    www.adressa.no 
 

Dette er greit å vite når den firbeinte vennen skal med på tur.  

 
Forrige uke skrev Aftenposten historien om hva som skjedde da Tarjei Tengelsen skulle 
på jakttur til Nord-Norge høsten 2009. Tengelsen hadde med seg sin hund og et 
hundebur.  
 
Buret var omtrent 20 år gammelt, laget i finér, men var solid og i god stand, ifølge 
Tengelsen. På Gardermoen ble buret likevel ikke godkjent, dermed ble jaktturen avlyst. I 
Flyklagenemnda vant imidlertid Tengelsen frem og fikk sine utlegg dekket. 
 
IATA-reglene 
Reglene for hundebur og annen bagasje reguleres i utgangspunktet av 
luftfartsorganisasjonen International Air Transport Association (IATA). Reglene 
spesifiserer blant annet: 
* Hunden skal ha plass til å stå oppreist, snu seg, sitte oppreist og ligge naturlig.  
* Aksepterte materialer er hardplast, glassfiber, tre, finér og metall. Bur som i sin helhet 
er laget av metallnetting aksepteres ikke.  
* IATA krever ikke at buret er av et bestemt merke, laget av en bestemt produsent eller i 
et spesielt design.  
* Gulv skal være fast og det skal ikke være mulighet for lekasje fra buret. Taket skal også 
være fast, men kan ha ventilasjonshull.  
* Bur som er i samsvar med de skrevne retningslinjene, men ser litt annerledes ut enn 
illustrasjonen i IATAs burillustrasjon er godtatt. 
 
Selv om IATA-reglene gir et utgangspunkt har SAS, Norwegian og Widerøe litt forskjellige 
praktisering av reglene, blant annet når det kommer til maksimal størrelse på buret. 
 
Norwegian skriver på sin hjemmeside: Alle reiser som inkluderer dyr må reserveres 
samtidig med billetten og minimum 48 timer før avgang. Slik transport er begrenset til 
fire dyr per flyavgang, og disse kan kun lastes i separat IATA-godkjent bur/kennel, stålbur 
tillates ikke. Buret må være laget i et solid materiale, og dessuten være vanntett og rent. 
Buret må være så stort at dyret kan stå oppreist, snu seg rundt og ligge i en naturlig 
posisjon. Maksimum dimensjon på bur er 101x81x89 cm. 
 
Under sterk kulde kan det i perioder bli aktuelt å innføre restriksjoner på slik transport 
fra/til Nord-Norge. 
 
- Vi aksepterer både plast-, tre- eller finérbur, såfremt de har IATA standard i forhold til 
lufting, størrelse, vanntetthet og kvalitet. Nettingbur aksepteres ikke. Hverken 
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Norwegian eller IATA krever at buret skal ha flatt tak, fordi det ikke skal lastes noe på 
toppen av et hund- eller katte bur. Dette for å sikre at katten/hunden får fri tilgang til 
oksygen fra tre kanter, skriver Vibeke Krogh Erikstad, sjef for bagasje i Norwegian, i en e-
post. 
 
Da Terje Tengelsen ikke fikk ha med seg hundeburet sitt om bord på et Norwegian-fly 
høsten 2009 ga Norwegian og handlingsselskapet Røros Flyservice forskjellig begrunnelse 
for hvorfor buret ikke ble tatt med.  
 
- De som utfører våre bakketjenester skal forholde seg til og være oppdatert på 
Norwegian sitt regelverk. Vår handlingagent har til enhver tid et stående ansvar for å 
sikre at alle bur som aksepteres på innsjekk er i godkjent stand, skriver Krogh Erikstad 
som svar på spørsmål om Norwegian hadde formidlet burreglene godt nok til 
handlingsselskapet. 
 
SAS skriver: Ved transport av dyr i lasterom skal dyret oppholde seg i godkjent 
transportbur. Transportbur selges i de fleste dyrebutikker. Buret MÅ ha fast bunn og 
vegger. Netting-bur (ofte brukt i bil) er ikke godkjent.  
 
Kassen skal være solid, tett, ren og desinfisert. Buret skal være av glassfiber, metall eller 
hardplast og ha håndtak på sidene slik at det går an å løfte og laste det. Bur som er helt 
laget av hønsenetting, eller trådbur med for lange kanter på bunnplanet er ikke tillat. 
Buret må være utstyrt med beholdere for vann og mat. Kassens bunn skal være foret 
med et absorberende underlag av for eksempel høvelspon eller sagmug. 
 
Av hensyn til dyrets helse skal buret være så stort at dyret skal kunne stå oppreist, snu 
seg og legge seg i en naturlig posisjon. Maksimum dimensjon på bur er 101x81x89 cm. 
 
Dersom du har bestilt billett på Internett må du ta kontakt med SAS slik at de kan 
reservere plass til dyret.  
 
Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, sier følgende om bur om bord: 
- Selv om det finnes gode finérbur, har vi erfaring med finérbur som ikke er bra, der 
burene ikke har vært solide nok og det har lekket vann og urin. Kundene bør bruke tette 
plastbur, da unngår man problemer. 
 
Widerøe skriver: Det skal benyttes en passende kasse for å ivareta en sikker og behaglig 
transport. Kassen må være vanntett og en absorberende matte som er egnet for arten, 
må ligge i bunnen. Kasse laget av stål og med netting er ikke tillatt - såkalte Weld Mesh 
Containers. Kassen må være av en slik størrelse at dyret kan stå normalt (med hodet 
opp), og slik at det kan snu seg rundt i kassen og ligge komfortabelt. 
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Når det gjelder Widerøe skal man være klar over at maksimum dimensjon på burene er 
91 x 64 x 69, som er mindre enn hos SAS og Norwegian. Det skyldes at flyene er mindre 
og har mindre bagasjeplass. Av plasshensyn er det kun plass til to slike hundekasser pr. 
fly. Derfor oppfordres reisende til å reservere plass til hunden tidlig, noe som er spesielt 
viktig i jaktsesongen. 
Husk nødvendige dokumenter 
 
Det er passasjerene som har ansvaret for nødvendige utreise- og innreisetillatelser, 
helseattest og andre nødvendige dokumenter i forbindelse med dyrets innreise eller 
gjennomreise i hvert land. 
 
Det er også mulig å ha med seg mindre hunder i kabinen. Men her er det større 
begrensninger i forhold til hvilke land hunden kan bli med til, antall hunder pr. flyvning 
og størrelse for buret. Sjekk med flyselskapet. 
 
De norske flyselskapene aksepterer ikke hund, hverken i kabinene eller lasterommet, til 
og fra Storbritannia. 
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Adskillelse og gjenforening 
Av Anders Hallgren.. Sakset fra boka “Hundens gyllene regler” Del 3 – 

 
 
Matmor og King venter hjemme på at far og Chicko skal komme hjem. Hun undrer spent på 
hvordan det har gått med Chicko på hans første dressurkurs i klubben. Flere ganger ser hun ut av 
vinduet, men ingen bil har kjørt opp grusgangen til garasjen. 

King virker også urolig. Han vandrer fram og tilbake i rommet. Lytter spent. Av og til lukter han 
på senge til Chicko og klynker sorgfullt. Matmors trøstende forklaringer når ikke fram til King. Han 
hører nok det beroligende og håpefulle tonefallet i stemmen, men ordene forstår han ikke. 

 
King er en schäfer, familiens første. Han er syv år gammel. Han er rolig og trygg. Gjennom alle disse 
årene har det ikke vært mye som har gjort han spesielt opprørt. Chicko er også en schäfer. Da han 
kom til huset som en liten valp i fjor, tok King samvittighetsfullt hånd om oppdragelsen. De har 
alltid vært de beste venner og familiens frykt for at hundene skulle begynne å slåss med hverandre 
har virkelig vært ubegrunnet. Fra andre hundeeiere har de fått mange pessimistiske kommentarer. 
Men aldri et knurr fra hundene til tross for at Chicko av og til kan være svært provoserende mot 
King. 
 

Chicko kommer 

Endelig høres den velkjente lyden av bilens hjul mot grusgangen. Far kommer hjem fra 
dressurkurset. Mor titter fort ut av vinduet før hun småløper mot døra. Til King, som allerede 
bobler av glede sier hun: “Nå kommer far og Chicko.” Som om han ikke allerede var oppmerksom 
på det. Far åpner døra og King løper de hjemvendte i møte. Chicko kommer springende mot King i 
vill glede. 
 
Men hva skjer nå? Plutselig stopper King og blir helt stiv. Han hilser ikke på far, men er intenst 
konsentrert om kompisen sin. Han reiser bust, stirrer stivt på Chicko, holder halen høyt og 
begynner å knurre. Chicko overser dette og springer rett på King. Med et brak kaster King seg over 
Chicko som om han var en angriper. 

Full av overraskelse og skrekk flykter Chicko over hals og hode, men han blir forfulgt, tatt igjen 
og lagt ned på nytt. Han kaster seg da ned på ryggen, legger halen mellom bena, stryker ørene 
bakover og ligger helt stille. Endelig har King roet seg ned. 
 
Mor og far har stått som forstenet av overraskelse. Det er første gang de ser King sint. De spør seg 
selv hva som skjedde. Er han syk? Har de gjort noen feil? 
 

Rangplass og revir 

Nei, King er ikke syk. Han har oppført seg slik man ofte ser i familier der det er mer enn en hund av 
samme kjønn. Det virker som om dette er en naturlig atferd som hører til flokklivet og flokkens 
strenge rangordning. 
 
I ulveflokken har alle de ranghøye dyrene stor respekt for lederen. De er svært nøye med å vise 
denne sin underdanighet. Vanligvis er lederen en snill og tollerant figur, men dersom ulver med 
lavere rang ikke viser sin underkastelse når dette er nødvendig, kan lederen bli som en rasende 
furie. 
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Av og til jager ikke ulvene i flokk, men hver for seg, i par eller i mindre grupper. Når de vender 
tilbake til samlingspunktet viser de en sterk underkastelse overfor de som er hjemme. Dette 
gjelder spesielt i forhold til ulver med høyere rang. Gneldrende, pipende og krypende nærmer de 
seg. Fra undersiden strekker de opp nesen og slikker de ranghøye i munnvikene. Alle virker glade, 
men man kan tydelig se en klar underdanighet hos de som kommer tilbake. 

Dersom en ulv ikke viser dette når de kommer tilbake til reviret risikerer den å bli lagt ned, ja til 
og med bitt. Det er vanskelig å si hvorfor de gjør dette. Vi kan bare spekulere på årsakene. Men jeg 
vil våge meg på en slik spekulasjon. Tiden får vise om den er riktig eller gal. 
 
Når en eller flere ulver, eller hunder, forlater flokken - f.eks. for å gå på jakt - og området der de 
bor, forlater de samtidig plassen sin i flokken. 

Dersom man har forlatt flokken kan man risikere at andre individer har overtatt plassen og 
dermed avansert på rangstigen. Disse dyrene utnytter siden styrken i det å holde seg innen reviret 
for å trykke ned de som kommer tilbake. Kanskje blir de betraktet som en helt ny flokk dersom de 
har vært borte i lang tid. 

 
Det virker som at de som er høye i rang og blir igjen på området direkte krever underkastelse av de 
som kommer tilbake etter en tids fravær. Kanskje som en påminnelse om rangplassen. De fleste 
med lav rang virker klar over dette og viser underdanighet. Andre blir hurtig klar over det ved 
tilbakekomsten. Det virker som om rangordningen opprettholdes pga. omgangsformen, men 
dersom flokken blir splittet må den etableres eller stadfestes på nytt når de møtes igjen.  
 
Det var dette som hendte mellom King og Chicko - og som hender for mange som har mer enn en 
hund av samme kjønn. For å unngå slike episoder er det lettest å ta ut hunden som var hjemme og 
la dem møtes på et nøytralt område. I alle tilfelle er det viktig å vite at det ikke trenger å være noe 
galt med en hund som oppfører seg slik som King gjorde. 

 
Noe å huske på 

* Dersom du har 2 hunder av samme kjønn bør du være forsiktig når de treffes igjen etter å ha 
vært borte fra hverandre. Ta gjerne den “hjemmeværende” hunden til et nøytralt område og la 
dem treffes der. 
 
* Dersom hunden din har en “kompis” av samme kjønn kan dette også skje mellom dem. Lær dem 
å møtes på en fin måte. Husk å fjerne alle leker - slik som pinner, baller, bein og godbiter - og ellers 
andre ting de kan tenkes å konkurrere om når de møtes. 
 
* Dersom 2 tisper møtes etter å ha vært borte fra hverandre gjelder det å være spesielt 
oppmerksom i forbindelse med løpetider og perioder med falske svangerskap. 
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REFERAT FRA DOMMERKONFERANSE  
FOR SHIBA 5/3-2011 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
“The essence of the Japanese Shiba is quite ineffable… like translating and paraphrasing  
an ancient haiku into English… or describing the knowing glint in your Shiba’s deep brown eyes. In 
the Japanese Shiba there is a purity, a nobility, an essence that is remarkably perfect, remarkably 
Japanese. Like a tiny sculpture or painting rendered by a skilled Asian craftsman, like an impeccably 
pruned bonsai tree cultivated by a Japanese gardener, so too is the miniature Japanese wonder we 
call Shiba Inu.”                                                                                                                                                           
                                                                                                       Andrew De Prisco  
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Alle nordiske dommere var invitert til konferansen, og det var påmeldt dommere fra Norge, 
Sverige og Danmark, i tillegg til en observatør fra den tyske shibaklubben.  Noen meldte forfall.  
 

De som deltok på konferansen var: Helle Røschard, Terje Lindstrøm, Annette Bystrup, Hanne Laine 
Jenssen, Åge Gjetnes, Espen Engh, Elin Normannseth, Lisbet Campbell, Eli-Marie Klepp, Britt 
Nyberg, Eivind Mjærum og Christen Lang. Fra Norsk shiba klubb stilte 5 medlemmer fra styret. 
 

Konferansen ble åpnet av Torstein Gleditsch, leder av NSK. Han ga ordet videre til Christen Lang, 
som ledet konferansen resten av dagen. 
 

Grunnlaget for innholdet i konferansen var klubbens rasekompendium fra 2009. Dette kompendiet 
ligger tilgjengelig for alle på klubbens hjemmeside. I tillegg til gjennomgang av kompendiet ble det 
vist bilder fra et seminar laget av The National Shiba Club of America. Deltakerne gjorde også egne 
vurderinger av fremviste hunder, og vurderingene ble gjennomgått i plenum. Her kom Christen 
Lang og Eivind Mjærum med utfyllende kommentarer til den enkelte hunds fortrinn. Det var god 
tid til diskusjoner og spørsmål underveis. 
 

VIKTIG Å TENKE PÅ NÅR DU SKAL DØMME SHIBA: 
 

Helhetsinntrykket av en shiba skal være en moderat hund i balanse, uten noen form for 
overdrivelser. For å gi et korrekt inntrykk skal kjønnspreget være veldig tydelig. Det er viktig å ha 
forståelsen av japansk kultur og rasens historie når man dømmer. 
 

Et emne som ble viet mye tid, flere ganger, var ”shibaens sjel”.  Klubben fremhever hvor viktig 
dette er for rasen, men samtidig så er dette veldig vanskelig å forklare med ord. Japanerne selv 
beskriver shibaens mentalitet med tre ord: 
 

KAN-I   Mot, tapperhet og dristighet kombinert med fatning og mental styrke. En shiba vil forsvare 
sitt territorium mot ukjente, men dette må ikke forveksles med aggresjon. På samme måte som en 
shiba vil unngå å starte en slåsskamp, men gjerne korrigerer en hund med dårlig oppførsel. 
 

RYOSEI   Godt lynne med majestetisk holdning. En shiba er trofast, lojal og lydig mot sin eier, så 
lenge det ikke strider mot shibaens kan-i. 
 
SOBOKU  Naturlig skjønnhet med elegant og verdig livslyst. En shiba trenger ikke børstes og styles 
for å være vakker. 

 
Det er viktig å ikke unnskylde skyhet og redsel med at det er en del av den ønskede mentaliteten. 
Den kan være avventende og tilbakeholden, men den skal ikke være sky eller redd. Den trenger 
ikke like å bli behandlet på bordet, men den skal tolerere det.  
 

Vi i vesten setter pris på showete hunder, men i følge den japanske tradisjonen anses slik oppførsel 
for ubehøvlet og lite elegant. Flere burde lære å sette pris på den naturlige, rolige skjønnheten i en 
utmerket shiba. 
 

Videre ble det bemerket fra deltakerne at det var mye som ikke var tatt med i rasens standard. 
Dette skyldes at standarden er laget ut fra standarden til ”Den Japanske hunden”, der alle de 
japanske spisshundrasene inngår. Det er ofte bare detaljer som haler, farger og størrelser som 
skiller rasene. I tillegg er det mye som japanerne anser som selvsagt, som dessverre ikke nevnes i 
standarden. (Dette gjelder også for de øvrige japanske spisshundrasene) 
 

Christen fortalte også om hvordan en japansk shibautstilling foregår, og hva japanske dommere 
vektlegger når de dømmer.  



39 
 

 

Vi ser ofte at japanske vinnere har en noe steilere front enn nordiske dommere er utdannet til å 
”akseptere”. En front med steil overarm/skulder sees ganske ofte, og er en feil som ikke vektlegges 
tungt i Japan. Og siden vi får vårt avlsmateriale fra Japan, kan vi ikke i Norge plutselig få frem 
hunder som har gode vinkler i skulder og overarm. Da er det en alvorligere feil hvis fronten er for 
smal eller for bred.  
 

En annen viktig forskjell er måten hundene presenteres på i  Japan;  Der skal hundene stå fritt og 
vise seg selv, mens eier står et par skritt bak hunden. Det er ikke akseptert med aktiv handling av 
hundene, siden hundens utstrålig og karakter skal være så sterk at hunden ikke trenger noen støtte 
fra handleren. 
 

I Japan teller uttrykk og de indre kvalitetene mer enn konstruksjon og bevegelse.  
 

Det var også en del spørsmål om farger og hva som er tillatt. Shibaen kan ha hvite strømper, på 
forbeina opp til albuen og på bakbeina opp til hasen. Helhvitt ansikt kan finnes hos eldre hunder, 
men hos andre er dette en alvorlig feil. Det er også ønskelig at fargen på snuteryggen går helt ut til 
nesebrusken. Små bliss på snuteryggen er en alvorlig feil. Japanerne signaliserer også at det må 
passes på at helhvite bryst ikke brer seg utover brystet og bakover på skuldrene. 
 

Det er viktig å merke seg at urajiroen kan være forskjellig hos de ulike fargene. Hos black&tan og 
sesam er det veldig sjelden med helhvite bryst. De skal uansett ha godt synlige falker i brystet. 
 

Den vanligste halen hos shiba i Norge er en krøllet hale, som gjerne slipper gjennom litt luft, båret 
til den ene siden. Dette er godkjent hale. I Japan anses sabelformet hale som den optimale halen. 
Men den er veldig sjelden, også i Japan. På en stor shibautstilling i Japan, med ca 800 påmeldte, 
trenger man ikke se mer enn en, kanskje to slike haler. Noen shibaer i Norge har en åpen hale som 
bæres fremover ryggen. Dette er også en godkjent hale. Det største problemet med haler i Norge 
er at mange er for lavt ansatt. Dette er en større feil enn selve krøllen på halen. Det er også viktig 
at halen er så lang at den rekker nesten ned til haseleddet. En dobbeltkrøllet hale vil mangle den 
nødvendige elastiteten som kreves for at halen skal kunne rulles ut og brukes som et ”ror” i høy 
fart.  
 

I Japan er det også veldig viktig med hundens haleføring. En shiba som står eller går med hengende 
hale blir ikke premiert. Halen er en viktig del av sjelens speil, og en hund som ikke bærer halen 
stolt, har ikke de ønskede indre kvaliteter. 
 

Et problem vi dessverre av og til ser med nordiske dommere, er at de gjør sine endelige valg og 
plasseringer ut fra hvilken hund som kan løpe fortest og med størst mulige bevegelser. En shiba 
skal selvfølgelig ha gode, rasetypiske bevegelser, men det er ikke bevegelsene dommeren skal 
avgjøre bedømmelsen på. Det er de rasetypiske detaljene som gjør en shiba til en shiba, og det er 
disse som skal avgjøre hvem som er best. 
 

Shibaen er en rase i rask vekst. Gode dommere er viktig for å beholde og forbedre kvaliteten på 
bestanden i Norge. Det er viktig med tilbakemelding på avlen, slik at oppdretterne holder fokus på 
å forbedre sitt avlsmateriale og for at rasen skal forbli mest mulig homogen. Noen eiere synes det 
er vanskelig å avgjøre kvaliteten på egen hund, og dommerne er derfor viktig for å gi klare og 
presise vurderinger av de hunder som kommer til bedømming. 
 

Vi har valgt en japansk hund og da bør vi respektere japanernes ønsker for rasen, og vi håper 
konferansen og referatet kan være til hjelp også for de dommerne som ikke var med oss.
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ET UTVALG AV GODE KOMMENTARER FRA DELTAKERNE: 
 

Dommerne takker for påfyll av mye mer informasjon enn det som står i standarden. Standarden 
klarer ikke å beskrive det som er det mest essensielle, men det er standarden dommeren skal 
jobbe ut fra. Det er veldig viktig at utfyllende informasjon kommer dommere i hende så tidlig som 
mulig. Standarden burde vært mer utfyllende særlig i forhold til tillatte hvite/krem-markeringer og 
begrepet ”sjel”.  
 

Shibaens sjel er noe folk må ha en forståelse for, den kan ikke beskrives, og de dommere og eiere 
som ikke har denne forståelsen, burde ikke holde på med shiba. 
 

Klubbens materiell er flott. Men noe som overhode ikke kan beskrives i materiell eller i det som blir 
sagt, er noe av det som er det mest essensielle med denne rasen, som man bare kan ha en feeling 
for, en forståelse og ydmykhet overfor, viktigheten av ”sjelen”. 
 

Det har vært flott med fremvisning av hunder av høy kvalitet. Som dommer kan man få se hunder 
av blandet kvalitet, og det er derfor nyttig å ha blitt presentert for hunder av høy kvalitet på en 
dommerkonferanse. 
 

KAVALKADE OVER BHK OG BTK VED SHIBASPESIALEN 2010: 
BIR, 
1BHK 
 

 

BIM, 
1BTK 

 
2BHK 

 

3BHK 

 

4BHK 

 
2BTK 

 

3BTK 

 

4BTK 
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KORT OM SHIBA: 
Shibaen er en gammel rase med et bredt bruksområde. Den er opprinnelig en jakthund, og flere 
norske shibaer er jakt- og ettersøkshunder. Men stort sett holdes den som familiehund. 
 

Helhetsinntrykk: Idealet er en velbalansert hund, som gir et harmonisk helhetsinntrykk uten noen 
overdrivelse. Japanerne ønsker en hund som utstråler stolthet og en naturlig skjønnhet. 
Kjønnspreget skal være meget tydelig. 
 

 
Nippovinnende hann 

 
Nippovinnende tispe 

 
Tispe med korrekte 
proporsjoner 

   

Viktige proporsjoner: Proporsjonene skal være 10:11. Men i Japan ser vi ofte høyt premierte 
hunder som er noe lengre enn dette idealet. Brysthøyden er 45-50 prosent av mankehøyden. 
Verken for høystilte eller for lavstilte hunder er ønskelig. 
 

Hodet: En bred og flat skalle er ønskelig. Verken for markert eller for flat stopp er ønskelig. Men 
vær oppmerksom på at det er tillatt med en viss variasjon, da dette er historisk betinget ut fra de 
forskjellige typene som ble samlet inn da rasen ble etablert etter annen verdenskrig. Snipete 
snuteparti er ikke ønskelig. Underkjeven skal være godt utviklet. Verken for langt eller for kort 
snuteparti er ønskelig. Leppene skal være stramme, og leppefold er meget uønsket. Godt utviklede 
kinn er et av rasens særtrekk. Rynkete panne er ikke ønskelig. 

 

Markert stopp 
 

Noe mindre markert stopp Hannhund med godt 
snuteparti, stramme lepper 
og god underkjeve. 

 
Bitt: En Shiba skal ha saksebitt og fullt tannsett. I Japan er man meget streng med tannmangel. Kun 
fulltannede hunder kan få ”Excellent” i Japan. I Norden har vi ikke anledning til å være like strenge 
som i Japan, på grunn av et begrenset antall individer innen rasen. Derfor kan vi akseptere mangel 
av P1 eller P2 (premolar). Vi ønsker at dommeren noterer antall manglende tenner på hundens 
kritikkskjema. Overbitt, underbitt og mangel av molarer er en alvorlig feil. 
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Øyne: Øyenåpningens form er viktig for å gi rasen 
det rette asiatiske uttrykket. Den skal være lett 
triangel-formet og skråstilt. 
 

Ører: Ørestillingen er karakteristisk for rasen: 
Ørene har en noe fremover-rettet stilling som 
følger nakkebuen. Sett forfra skal ørespissen 
verken peke utover eller innover og den skal være 
lett avrundet og ikke for spiss. Det skal være 
bredde mellom ørene, de må ikke stå for tett 
sammen. Ørene skal ikke være lavt ansatte. De 
skal ikke være for små eller for store, og må stå i 
forhold til hodets øvrige proporsjoner. 

 
Tispe med godt kjønnspreg, vakre øyne 
og korrekte ører. Det er god avstand 
mellom ørene sett i forhold til øynene. 

 

Lavt ansatte ører. 
Ørene skal ikke stikke 
utenfor linjen på hodet 
slik som her. 
 

 
Ukorrekt ørefasong. Disse 
ørene har ikke den korrekte 
trekantede fasongen, de er 
for smale ved basen 

Ukorrekt ørefasong. Her 
er den ytre linjen på øret 
rett der den skal være 
buet (konveks) 

 
For høyt ansatt. Disse ørene 
er satt for høyt på hodet, og 
som konsekvens av dette, er 
de også for tett ansatt 

 

Hals: En kraftig, middels lang hals er ønskelig. Halsen må ikke være tynn og lang, eller for kort, slik 
at det ser ut som om hodet sitter på skuldrene. 
 

Vinkler: Shiba er en moderat vinklet hund. Den skal verken være for steil eller ha for mye vinkler 
bak. 

 
Tispe med passe moderate 
vinkler foran og bak 

 
Tegning av en rød tispe. 

 
Tegning av ”black and 
tan” hann 

 
En korrekt, moderat vinklet 
Shiba-hann 

 
Hale: Høyt ansatt, kraftig, båret tett ringlet eller i en 
sigdformet bue over ryggen. Den skal være så lang at 
halsespissen når nesten til haseleddene. Haleansettingen 
hos Shiba er viktig. Halen må ikke være for lavt ansatt. For 
kort hale er en feil hos shiba. 
 

Vær oppmerksom på at det er forskjell på FCIs standard og 
den japanske NIPPO-standarden når det gjelder beskrivelse 
av halen hos Shiba. Sitat fra FCI standarden for Shiba: ”båret 
tett ringlet eller i en sigdformet bue”. I Nippos standard 

 
Tegningen viser en korrekt hale og 
korrekt haleansats. 
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gjelder denne formuleringen for rasen Akita, og det fremgår 
tydelig i Nippo-standarden at det er ønskelig med åpen hale 
for Shiba. Når det gjelder haleformen, mener vi at 
betegnelsen ”sabelformet” beskriver haleformen bedre enn 
”sigdformet”, som brukes i FCI-standarden. En sabel har en 
åpen bue og en sigd har en meget krum, lukket bue. I meget 
sjeldne tilfeller, også i Japan, ser vi hunder med en åpen 
sabelformet hale.  

 

Tegning av Shiba med 
sabelformet hale. 
Haleformen er korrekt 
og meget ettertraktet 
i Japan. Haleformen 
forekommer svært 
sjelden. 

 

Forlemmer og front: Idealet er moderat skråstilte, albuene ligger tett inntil kroppen. Rette ben sett 
forfra.  Men i Japan ser vi høyt premierte hunder med steil skulder og overarm. Dette er ikke 
ønskelig, men skal ikke bedømmes som en alvorlig feil. For brede fronter, utvridne albuer, og 
hunder som tåer inn i front er ikke ønskelig. For smale fronter eller franskstilte (utvridne) poter er 
heller ikke ønskelig. Man må skille på om feil i fronten skyldes steil overarm/skulder eller selve 
fronten og feil i albuene. Steil overarm/skulder er ikke en så alvorlig feil som smal eller bred front 
med utovervridde albuer. Mellomhånden er en smule skrå med en vinkel på 10 til 15 grader. 

 
Korrekt front 

 
Hann og tispe med korrekt front 

 
FEIL: For smal 

 
FEIL: For bred 

 

Baklemmer: Lange overlår. Korte, men velutviklede underlår. Kraftige og sterke haser. Shiba er en 
moderat vinklet hund. Den skal verken være for steil, eller ha for mye vinkler bak. 
 

Poter: Potene skal være små og godt samlet. Flate eller langstrakte – også kalt harepoter - er feil. 
En shiba med tillatte hvite sokker har ofte lyse klør. Det er ikke en feil selv om mørk farge er 
ønskelig. 
 

Bevegelser: En moderat vinklet shiba har lette og spenstige bevegelser tilpasset dette. Trippende 
bakbensaksjon er ikke ønskelig. I Japan legges det lite vekt på bevegelsene. 

 
 

Pels: En utstående ytterpels med harde og rette dekkhår er viktig. Pelsen må ikke være for kort 
eller bløt. Underullen er myk og tett. Pelsen på halen noe lang og utstående.  Langhårete hunder 
kan forekomme, men dette er en meget alvorlig feil hos shiba og disse hundene skal ikke 
premieres. 
 

Farger: Shibaen kan ha følgende farger: Rød, sesam og black&tan. Alle farger er likeverdige, men 
alle farger skal ha korrekte markeringer for sin farge.  

 

Alle farger skal ha URAJIRO; Det vil si kremfargede tegninger i pelsen: På siden av snuten, på 
kinnene og på haken, på undersiden av kjeven, strupen og nakken, på brystet og maven / under 
buken, på undersiden av halen og på innsiden av bena. Urajiro er betegnelsen på de kremfargede 
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tegningene. De skiller seg fra hvite tegninger i pelsen. Urajiro er et av Shibaens særtrekk. Det er 
viktig for Shibaens helhetsinntrykk at den har en god urajiro og god kontrast mellom hovedfargen 
og de kremhvite tegningene. Sesam og black&tan har noen avvik: De har sjelden urajiro på hele 
brystet eller buken.  
 

 

Shibaer kan ha hvite sokker til albuene og 
knærne, og hvit hale spiss. Irsk markering, som 
for eksempel hvitt merke på baksiden av 
nakken eller en stripe i pannen eller på snuten 
er ikke akseptabelt. Disse betraktes som meget 
store feil.  
 

Foto t.v. viser en ”black and tan”-tispe med de  
 

tillatte hvite strømpene på frambena opp til albuen, og på bakbena opp til hasen. Dette er tillatt, 
men ikke ønskelig. Det gjelder spesielt for ”black and tan” -hundene, fordi slike hvite strømper vil 
dekke det området som skal være tan-farget. Slike hvite sokker vil gi hunden et sort og hvitt 
helhetsuttrykk, noe som ikke er ønsket. Sorte eller røde prikker i de hvite strømpene er ikke 
ønskelig, men det er ikke feil. 
 

RØD 

 

SESAM 

 

BLACK & TAN 

 

En korrekt rød Shiba skal ha 
en orangerød (appelsinrød) 
farge. Den skal ikke være 
brun eller beige. En noe 
lysere hund er tillatt, men 
en intens rød farge er å 
foretrekke.  
 

Sort maske sees av og til 
hos valper, men den 
forandrer seg når hunden 
vokser, og skal ikke finnes 
hos den voksne hunden. 
Det er en alvorlig feil på en 
voksen, rød eller sesam 
hund. 
 

Noen sorte dekkhår hos en 
ellers rød hund er tillat. Hvit 
maske hos en ung rød hund 

Det er rød sesam som 
gjelder for Shiba. En 
korrekt sesam shiba har en 
rød eller grå underpels og 
sorte dekkhår fra pannen 
til halen, unntatt på 
snuten, på forbena opp til 
albuen og på bakbena opp 
til hasen. Den skal ha 
urajiro som hos en helt rød 
hund, men den har ofte en 
del sorte hår på halsen.  
Hvit haletipp er tillatt. 
 

Sort sadel må ikke 
forekomme, det er en 
alvorlig feil. De sorte 
hårene skal være jevnt 
fordelt.  
 

Dette er egentlig en ”tri-colour”-hund 
på grunn av de kremhvite tegningene 
(Urajiro), som alle fargevariantene må 
ha. I Japan kalles fargen bare sort.Tan-
fargen (intens rød farge, ikke brun 
eller beige) skal finnes: På siden av 
snuten, som to merker over øynene; 
Japanerne kaller disse merkene for 
dobbeltøyne, og på innsiden av ørene, 
på frembena fra poten og et stykke 
oppover mellom-hånden, på bakbena 
fra poten opp til hasen. Tan-farge kan 
også finnes på undersiden av halen et 
stykke mot halespissen. Hvit haletipp 
er tillatt. 
 

Den sorte pelsen skal ha et rødskjær 
(rust), og må ikke være blåsort. 
Underpelsen skal skimtes gjennom 
overpelsen, spesielt på hals og nakke 
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er ikke ønskelig. En noe 
avbleket farge på snute er 
dog tillatt hos en gammel 
hund.  
 

Hvit haletipp er tillatt. Sort 
haletupp er ikke ønskelig 
hos en rød hund, men det 
er ingen stor feil. Vi ser ofte 
dette hos røde hunder med 
en del sorte hår i pelsen. 
Noen sorte hår på kroppen 
er tillatt hos en ellers rød 
hund. Disse hundene er ikke 
sesam, de regnes som røde 
i Japan. 

Spesielt for sesam er de 
sorte hårene i pannen som 
gir det rette uttrykket hos 
en sesamfarget shiba.  
Sesam skal ha rød snute og 
rød farge på frambena opp 
til albuen, og på bakbena 
opp til hasen. 

og den er enten rød eller grå. Dette ser 
vi hvis vi fører en hånd mot hårene.  
 

Tegningene må være klare, og det er 
viktig med den rette balansen mellom 
fargene hos en sort hund. Den må 
verken gi et for helsort (mørkt 
/grumsete) helhetsinntrykk, eller være 
for utflytende i tegningene.  
 

Hunden skal heller ikke gi et sort-hvitt 
eller sort-tan inntrykk. Sorte hunder 
har som regel en eller to kremhvite 
tegninger i brystet som likner en falk, 
og er mer eller mindre hvite på buken. 

   
 

Størrelse: Mankehøyden for hannhund er 40 cm og for tispe 37 cm. Det aksepteres et avvik på +/- 1,5 cm. 
Hos en godt proporsjonert hund kan man akseptere litt større avvik i størrelsen. Proporsjoner er viktigere enn 
selve høydemålet. 
 

Feil: Skyhet, manglende kjønnspreg, bittfeil (over- eller underbitt), tannbortfall 
 

Feilene nevnt ovenfor er å anse som alvorlige feil. Ytterligere feil kan forekomme hos rasen.  Idealet er en 
fulltannet hund. Mangel av 1 premolar 1 P1 eller P2 bør det ikke trekkes for. Men det bør trekkes en 
premiegrad for mangel av flere enn 4 premolarer. En langhåret pels kan forekomme og det er en alvorlig feil. 
En hund med slik pels kan ikke premieres. Helhvite (dvs kremfargede) hunder kan heller ikke premieres.  
Leverfarget eller lys farge på nesebrusken er en alvorlig feil. En hund med denne fargen på nesebrusken vil ikke 
kunne få excellent i Japan. 
 

Diskvalifiserende feil: Testikkelmangel, aggressivitet, ikke stående ører, hengende eller kort hale 
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  Kennel Enerhaugen 
 
  Ichiokasow (Nippo reg.) 

 
 

 
Toyonishikis far, USA CH Kobushi Swords of the Samurai 

 
Toyonishikis mor Ai-We-Sedso Famous Flyer 

 

Jorun Kvalheim & Christen Lang 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen 

Tlf. 55951701/90981295 Fax: 55958402 
E-mail: chr-lan@online.no   Hjemmeside: www.enerhaugen.net 
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  Kennel Enerhaugen 
 
  Ichiokasow (Nippo reg.) 

 
 

 
Fra våre gode venner i Tyskland Jytte Røschke og Helle Røschard, 
kennel We-Sedso ha vi vært så heldig å få We-Sedso Go Toyonishiki. 
Han er født 18.12.2010 og er etter USA CH. Kobushi Swords of the 
Samurai og Ai-We-Sedso Famous Flyer. 
 
Vi takker Jytte og Helle for en herlig flott og trivelig valp og håper han vil 
bli til mye glede for oss og for Daniel Langnes og hans familie som skal 
ha gleden av ham til daglig. 

 
 

Jorun Kvalheim & Christen Lang 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen 

Tlf. 55951701/90981295 Fax: 55958402 
E-mail: chr-lan@online.no   Hjemmeside: www.enerhaugen.net 
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ENDRINGER I UTSTILLINGSREGLENE 
Fra 1/1-2011 ble det gjort noen endringer i utstillingsreglene. 

Komplette utstillingsregler kan du lese på www.nkk.no 
 

De viktigste endringene er gjort i benevnelsen og definisjonene på premiegradene. 

 

http://www.nkk.no/
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De nye premiegradene 
Individuell kvalitetsbedømmelse i alle 
klasser 
med følgende premiegrader: 
 
Excellent = (Utmerket) 
Very Good = (Meget god) 
Good = (God) 
Sufficient = (Godtagbar) 
0. premie = (Diskvalifisert) 
KIP = (Kan ikke premieres) 
 
Konkurransebedømmelse i alle klasser, 
4 plasseringer. 
 
12.1 Excellent (Utmerket) i 
kvalitetsklasse 

Hund som i all vesentlighet tilsvarer 
rasens standard og som presenteres i 
utmerket kondisjon, viser et harmonisk 
velbalansert temperament, holder 
utmerket klasse og harutmerket helhet. 
Hundens utmerkede kvaliteter 
i forhold til raseidealet tillater at 
dommeren kan se bort fra mindre 
detaljfeil. Hunden må ha tydelig 
kjønnspreg. 
 
12.2 Very Good (Meget God) i 
kvalitetsklasse 

Hund som godt tilsvarer rasens 
standard, som er velbalansert og i god 
kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men 
ingen som negativt påvirker helhets-
inntrykket. Denne premieringen 
kan kun gis til hund av meget god 
kvalitet. 
 
12.3 Good (God) i kvalitetsklasse 

Hund som tilsvarer rasens standard og 
hvis eksteriøre feil er av mindre 
fremtredende karakter. 
 
12.4 Sufficient (Godtagbar) i 
kvalitetsklasse 

Hund som tilsvarer rasens standard, 
men som ikke har rasens alle 
karakteristiske preg eller har bristende 
fysisk kondisjon. 
 

12.5 0. premie i kvalitetsklasse 
(diskvalifisert) 

Skal tildeles hund som: 
A: Er eksteriørt utypisk for rasen eller har 
feil som angis som diskvalifiserende i 
rasens standard. 
B: Har anatomiske defekter som 
vesentlig påvirker hundens helse og 
sunnhet, med spesielt vekt på rasens 
opprinnelse/ funksjon/bruksområde. 
C: Hannhund som ikke har normalt 
utviklede og normalt plasserte testikler. 
D: I ringen viser aggressivitet eller 
tydelig fluktoppførsel, dvs. om hund 
kaster seg panisk fra dommer og det 
ikke finnes noen mulighet for å tilnærme 
seg hunden på naturlig måte. 
 
Om 0. Premie(diskvalifisert) tildeles som 
følge av pkt. D, skal dommeren signere 
premielisten spesielt for dette. 
 
Andre avvikelser i mentaliteten skal 
bedømmes i følge rasestandarden. 
Grunn til 0. Premie(diskvalifisert) skal 
alltid angis på kritikken. 
 
Hunder som 3 ganger får 0. premie på 
grunn av gemytt jf. pkt. D, gis 
utstillingsforbud. 

 
12.6 KIP (kan ikke premieres) 

Hund som vises i en slik tilstand at 
dommeren ikke kan gjøre seg opp en 
oppfatning om dens kvalitet, kan ved 
unntak tildeles KIP (kan ikke premieres). 
Eksempel på det er om hunden 
har åpenbare mangler i oppvisnings‐ og 

ringkultur (slik som uvant med kobbel 
eller valpete temperament) eller vises i 
dårlig kondisjon (er overdrevent mager 
eller fet).Det samme gjelder en hund 
som er så nylig trimmet at dommeren 
ikke kan gjøre en sikker bedømming av 
kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan 
en hund på grunn av skade vise seg så 
dårlig at dens bevegelser er vanskelige 
å bedømme. 
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Årsaken til premieringen skal anføres på 
kritikkskjemaet. 
 
12.7 Hederspremie (HP) 

Kan tildeles homogene og jevne avls‐ og 

oppdrettergrupper. Hederspremie gir rett 
til deltakelse i finalekonkurranser. 
 
12.8 Certifikat/Reserve Certifikat /CK 
(Championkvalitet) 

Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig 
riktig bygget hund, med så tydelige 
fortrinn og så uvesentlige feil at 
dommeren finner den å være av 
championkvalitet. Det utdeles et 
reserve‐cert, til hunden bak cert‐ 
vinneren,som vil telle som cert dersom 
cert‐vinneren skulle bli diskvalifisert. 

Også reserve‐cert vinneren må 

tilfredsstille nasjonale jakt‐ eller 

brukskrav for oppnåelse av cert dersom 
deter påkrevd for rasen. 
 
12.9 CACIB/Reserve CACIB 

Innstilling til internasjonalt championat 
kan bare utdeles på internasjonale 
utstillinger og bare til virkelig 
fremragende hunder (som 
konkurrerer i klasser/raser hvor CACIB 
kan tildeles og har registrerte aner i 
minst 3 ledd). Normalt er kravene til 
CACIB enda høyere enn til Certifikat. For 
norske hunderaser er det i Norge ingen 
kvalitetsforskjell på Cert/CK 
og CACIB. 

 
 
 
 
 



ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA 2010 
(Med forbehold om feil) 

 

NR Tot Ant Hund Annet P Eier 

1 44 5 Unas Rose From A Virgin 1.JR/UH 44 U&A Rimstad 

2 34 5 Honto-No Daimaruou 
  

Christen Lang 

3 33 3 Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou 
  

Granqvist/Omura 

4 32 5 Ølenskjold's Chita 2.JR/UH 32 Arve Skjæveland 

5 31 5 Chako Go Ichiokasow Av Enerhaugen 
  

Christen Lang 

6 29 5 Stämmlocks Fujitaro 
  

Hofflund-Nystad 

7 29 5 Soldoggen's Tokitenku 3.JR/UH 29 I&E Michalesen 

8 29 5 Shibatroll's Balder 4.JR/UH 23 Tone Jåtten 

9 24 4 Benihidehime Av Enerhaugen 
  

Jorunn Kvalheim 

10 24 5 Soldoggen's Tentai Tiko 
  

Elsa Pedersen 

11 22 5 Mjærumhøgda's Yu Komatsu 1.VET 22 Lise Kommisrud 

12 21 5 Daiichi Kuromatsu Go Av Enerhaugen 
  

Whyatt/Vatne 

13 20 5 Najanin's Ei Tsuki 6.JR/UH 17 Wenche Øverland 

14 19 3 Ramnfløya's Kita No Otenba 2.VET 19 Bente Kittelsen 

15 19 3 Masako Av Enerhaugen 5.JR/UH 19 Christen Lang 

16 19 5 Soldoggen's Hiruko 
  

Pedersen/ Walle 

17 18 5 Negi-Inu's Li-Ry Hikari 
  

Ulleberg-Bøhmer 

18 18 5 Mjærumhøgda's Sachiko 3.VET 18 Hilde Schyttelvik 

19 17 3 Soldoggen's Utsumi Sora 7.JR/UH 17 Paul Walle 

20 17 4 Negi-Inu's Li-Qu Yoshi With Kichiko 
  

H Schyttelvik 

21 17 5 Asa No Kuroteru Go Av Enerhaugen 
  

Christen Lang 

22 17 5 Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 
  

Lise Kommisrud 

23 16 3 Nattfjärilen Betsu Mikata 
  

TL Strand /P Walle 

24 15 3 Char-Fox 8.JR/UH 15 Frid Bogen 

25 15 3 Najanin's Misa Manami 
  

T&A Ringerike 

26 14 2 Aangenaam Suntory Hibiki 9.JR/UH 14 Christen Lang 

27 14 2 Soldoggen's Hirohito 
  

T L Strand /P Walle 

28 14 2 Artic Trail's Benito 
  

Timonen, Maija-Liisa 

29 14 3 Soldoggen's Ichi Aki-Kaze 
  

Paul Walle 

30 14 4 Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 4.VET 14 Ulleberg-Bøhmer 

31 13 2 Shibatroll's Bjarg 10.JR/UH 13 Karen Gjerde 

32 13 3 Ichiou Av Enerhaugen 
  

Trygve Søvold 
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33 12 2 Genkou Go Shun'you Kensha 
  

Gullborg Knudsen 

34 12 3 Soldoggen's Pikayama 
  

Camilla Rørvoll 

35 12 3 Østbylias Yre Kinkai 
  

S&K Skjelbred 

36 11 3 Tadako Av Enerhaugen 
  

Christen Lang 

37 11 4 Noven's Pi-Tadaaki 
  

Bengt Eggen 

38 10 1 Suzuka Go Shun'You Kensha 
  

Silvia Esposito 

39 10 2 Tatsumaki's Akihime 
  

Laila Nagel 

40 9 1 San Jo Lucky In Love 5.VET 9 Nordwall/Lang 

41 9 2 Toyomi's Kinkai 
  

Anders Larsen 

42 9 2 Østbylias Tøffe Zorro 
  

Lundås / Skjelbred 

43 9 2 Østbylias Værdie Sakura 
  

Mildrid Kjøbli 

44 8 1 Handzimemesite L-Puredzento 
   

45 8 1 Honto-No Uchiko 
  

Gullborg Knudsen 

46 8 1 Østbylias Modige Sniff Mac Snusen 
  

S&K Skjelbred 

47 8 2 Mjærumhøgda's Ylva Goes To Maria 
  

Mjærum/Pedersen 

48 7 2 Soldoggen's Riisanna 
  

Walle/Strand 

49 6 1 Ølenskjold's Emma 
  

John Aa Tjøtta 

50 6 1 Takahiro Av Enerhaugen 
  

Aud Inger Hembre 

51 6 1 Unas Lord Arco 
  

R&R Ulvund 

52 6 1 Honto-No Zen-Ya 6.VET 6 Helene Nordwall 

53 6 1 Chonix Pujo Kin Hochi Kane 
  

Susie Larsson 

54 6 1 Daiichi Kurofujihime Av Enerhaugen 
  

Christen Lang 

55 6 2 Soldoggen's Chimpira 7.VET 6 Høyem/Aasheim 

56 5 1 Najanin's Kimi Musome 
  

Tonje Bøe 

57 5 1 Nattfjärilen Akakabuto 
  

Eggenheim/ Walle 

58 5 1 Seiichi-Sigge 
  

Ingegjerd Holmblad 

59 5 1 Soldoggen's Jet Lee 
  

Anette Kristiansen  

60 5 1 Soldoggen's Ureshii Taro 
  

Tove Eggenheim 

61 5 1 Beniryu Av Enerhaugen 
  

B Blomli/ A Frøyseth 

62 5 1 Lady Nikita 
  

R&R Ulvund 

63 5 1 Soldoggen's Fushigi 
  

P&K Pedersen 

64 5 1 Beniichi Av Bjødnatun 
  

Ingrid Kvitberg 

65 5 1 Sheela Den Stille Fjæring 
  

John Eigil Johansen 

66 5 1 Habagou's Hokri Haru 
  

Sundgot/tReistad 

67 5 1 Hidekuro Av Enerhaugen 
  

Harriet Gleditsch 
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68 5 1 Kitune's Asa-Emiko 
  

Roar Nordberg 

69 5 1 Najanin's Kiri Musome 
  

Ingrid Kvitberg 

70 5 1 Østbylias Ønskede Rosalita 
  

Svendsen/Skjelbred 

71 5 2 Soldoggen's Fukai Kangae 
  

Paul Walle 

72 4 1 Kitano Del Biagio 8.VET 4 Svendsen/Holmli 

73 4 1 Toyomi's Chianti Ruffino I I 
  

Guro Hølland 

74 4 1 Umewaka Kurosachi Av Enerhaugen 
  

Christen Lang 

75 4 1 Handzimemesite Sen-Sei San 
   

76 4 1 Soldoggen's Wannabe Akoya 
  

E&G Knudsen 

77 3 1 Jun Av Enerhaugen 
  

Jorunn Kvalheim 

78 3 1 Natural Aka No Kuma 
  

K&A Hainmäe 

79 3 1 Trap Line Enshi Betty 
  

T&T Ringerike 

80 3 1 Katsumoto's Asahi 
  

Paal Østerlie 

81 3 1 Naotetsu Av Enerhaugen 
  

Sandtorv/Mikkelborg 

82 3 1 Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 
  

Christen Lang 

83 3 1 Honto-No Hanakuro 
  

Nordwall/Urbig 

84 3 1 Taichung Spring Affair 
  

Perkinson/Granqvist 

85 2 1 Tenko Av Enerhaugen 
  

Eirik Knudsen 

86 2 1 Unas Tanja 
  

Sten Kjelvik 

87 2 1 Soldoggen's Ryousuke 
  

Sollaug Hansen 

88 2 1 Mjærumhøgda's Naganobu 9.VET 2 Laila Nagel 

89 2 1 Soldoggen's Ippiki-Ookami 9.VET 2 Heidi Berg 

90 2 1 Soldoggen's Watta Doozie 
  

Strand/Walle 

91 2 1 Joseibi 
  

Yngvar Holtskog 

92 2 1 Najanin's Mio-Chan 
  

Ailin Sunde 

93 2 1 Noven's Chujo 
  

Pedersen/Franc 

94 2 1 Ryuukuro Av Enerhaugen 
  

Sigurd Nordal 

95 2 1 Okami's Genhime 
  

Helena Skoghlund 

96 2 1 Honto-No Kiyomi 
  

Ingrid Høgvoll 

97 2 1 Soldoggen's Ojin Tenno 
  

E&G Knudsen 

98 1 1 Soldoggen's Max Mekker 
  

Sonja Pedersen 
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ÅRETS BRUKSSHIBA 2010 
For å kunne kåre riktig vinner, åpnes det for innsending av resultater frem 
til 15/4. Send oversikt over resultater til eirik@shibatroll.com. Noen 
resultater har kommet inn, men vi vil være sikre på at vi har fått med alle. 
Send derfor info uansett! 

Det tildeles poeng for følgende aktiviteter og premier/resultater: 
 

Lydighet 1. premie 2. premie 3. premie 

Klasse I 3 poeng 2 poeng 1 poeng 

Klasse II 4 poeng 3 poeng 2 poeng 

Klasse III 5 poeng 4 poeng 3 poeng 

Eliteklasse 6 poeng 5 poeng 4 poeng 

    

Blodspor    

1. premie 
m. HP 

1. premie 2. premie 3. premie 

6 poeng 4 poeng 2 poeng 1 poeng 

    

Ferskspor    

10 poeng 9 poeng 8 poeng 7 poeng 
6 poeng 4 poeng 2 poeng 1 poeng 

    

Agility 
& Hopp 

1. Pr 
0-5,99 

2. Pr  
6,0-15,99 

3. Pr  
16,0-25,99 

Klasse 1 3 2 1 

Klasse 2 4 3 2 

Klasse 3 6 5 4 
 

Bruks 
  D >160p = 1p >224p = 2p 

C >300p = 3p >420p = 4p 

B >300p = 4p >480p = 5p 

A >325p =5 p >520p = 6p 
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UTSTILLINGSRESULTATER   
Siste resultater 2010 og de første fra 2011 

Fitjar - Stord Hundeklubb 13/11 Tuominen, Matti 
 

Shibatroll's Colton 1.JK 2.JKK Karen Tvedt 

Aangenaam Suntory Hibiki 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR Christen Lang 

Shibatroll's Balder 1.AK 1.AKK CK 3.BHK Tone Jåtten 

Ichiou Av Enerhaugen 1.AK 2.AKK Trygve Søvold 

Shibatroll's Bjarg 2.AK Karen Gjerde 

Soldoggen's Ojin Tenno 2.AK E&G Knudsen 

Ølenskjold's Baron Rag 2.AK K Skjæveland 

Toyomi's Kinkai 3.AK Anders Larsen 

Honto-No Daimaruou 1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK Christen Lang 

Soldoggen's Wannabe Akoya 1.JK 2.JKK CK 3.BTK E&G Knudsen 

Ølenskjold's Emma 1.JK 3.JKK John Aa Tjøtta 

Masako Av Enerhaugen 1.JK 1.JKK CERT 2.BTK Christen Lang 

Ølenskjold's Chita 1.AK 1.AKK Arve Skjæveland 

Genkou Go Shun'you Kensha 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM Gullborg Knudsen 

Honto-No Uchiko 1.CHK 3.CHKK CK Gullborg Knudsen 

Chako Go Ichiokasow Av 
Enerhaugen 

1.CHK 2.CHKK CK 4.BTK Christen Lang 

   

Norsk Dobermann Klub 29/12 Klein , Dagmar 
 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu 1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIR Lise Kommisrud 

Mjærumhøgda's Sachiko 1.VTK 2.VTKK CK 2.BHK Hilde Schyttelvik 

   

Stockholm Hundmässa 19/12 Trotter, Charles - 20 deltakende 
 

Daiichi Kuromatsu Go Av 
Energaugen  

2.CHKK CK 4BHK Whyatt/Vatne 

   

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 5/2 Jørgensen, Leif Lehmann 
 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu 1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIM Lise Kommisrud 

Ølenskjold's Emma 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR John Tjøtta 

Ryuukuroyuri Av Enerhaugen 1.JK 2.JKK CK 3.BTK Bent Jaabæk 

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 1.VTK 2.VTKK CK 4.BTK Ulleberg-Bøhmer 

Ramnfløya's Kita No Otenba 1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK B K Pedersen 
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Norsk Lhasa Apso Klubb 6/2 Ruiz Rodriguez, Francisco 

 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu 1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIM Lise Kommisrud 

Ølenskjold's Emma 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR John Tjøtta 

Ryuukuroyuri Av Enerhaugen 1.JK 2.JKK Bent Jaabæk 

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 1.VTK 1.VTKK Ulleberg-Bøhmer 

   

Norsk Boxerklubb 12/2 Vuorinen, Rainer 
 

Mjærumhøgda's Sachiko 1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIM H Schyttelvik 

Ølenskjold's Emma 1.JK 1.JKK CERT 2.BTK John Tjøtta 

Negi-Inu's Li-Qu Yoshi With Kichiko 1.CHK 1.CHKK H Schyttelvik 

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR Ulleberg-Bøhmer 

   

Ølen - Etne - Vindafjord Hundeklubb 12/2 Klepp, Eli-Marie 
 

Shibatroll's Bjarg 1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIR Karen Gjerde 

Ichiou Av Enerhaugen 2.AK Trygve Søvold 

Shibatroll's Balder 1.AK 2.AKK CK 2.BHK Tone Jåtten 

Ølenskjold's Chita 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM Arve Skjæveland 

   

Norsk Welsh Corgi Klubb 13/2 Holmli, Marianne 
 

Mjøstrollets Chiharu 2.JK Amundsen/Kjelstad 

Mjøstrollets Aka Fuyuko 1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK A&O Franc 

Mjærumhøgda's Sachiko 1.VTK 1.VTKK CERT 1.BHK BIM H Schyttelvik 

Mjøstrollets Chiisai Hime 1.JK 2.JKK Morten WInger 

Ølenskjold's Emma 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR John Tjøtta 

Noven's Chichibu 1.UK 1.UKK Pedersen/Franc 

Negi-Inu's Li-Qu Yoshi With Kichiko 1.CHK 1.CHKK H Schyttelvik 

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 1.VTK 1.VTKK Ulleberg-Bøhmer 

   

NKK BØ 19/2 Miklos, Levente 
  

Toyomi's Chianti Ruffino I I 2.UK Guro Hølland 

Aangenaam Suntory Hibiki 1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIM Christen Lang 

Beniichi Av Bjødnatun 2.AK Ingrid Kvitberg 

Stämmlocks Fujitaro 1.CHK Hofflund-Nystad 

Mjærumhøgda's Naganobu 2.VTK Laila Nagel 
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Mjærumhøgda's Sachiko 1.VTK 1.VTKK H Schyttelvik 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu 2.VTK Lise Kommisrud 

Ryuukuroyuri Av Enerhaugen 2.JK Bent Jaabæk 

Unas Tanja 3.JK Sten Kjelvik 

Ølenskjold's Emma 1.JK 1.JKK CK 2.BTK John Tjøtta 

Willemo's Fuyu Chikara 2.JK Johannessen/Andresen 

Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Kuma 1.JK 2.JKK Ulleberg-Bøhmer 

Masako Av Enerhaugen 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK CACIB BIR Christen Lang 

Edeängs Otilia 3.AK 
 

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 2.AK Lise Kommisrud 

Najanin's Kiri Musome 1.AK 3.AKK Ingrid Kvitberg 

Ølenskjold's Chita 2.AK Arve Skjæveland 

Negi-Inu's Li-Ry Hikari 1.AK 2.AKK Ulleberg-Bøhmer 

Tatsumaki's Onohime .AK KIP Stein Kjelvik 

Negi-Inu's Li-Qu Yoshi With Kichiko 3.CHK H Schyttelvik 

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 2.VTK Ulleberg-Bøhmer 

   

Nordhordland Hundeklubb 26/2 Leenen, Theo 
 

Terunishiki Av Enerhaugen  1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR Lindaas/Teigland 

Teruhama Av Enerhaugen 2.JK S Nærland 

Natsuhime Av Enerhaugen  1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM Christen Lang 

Genkou Go Shun'you Kensha 1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK Gullborg Knudsen 

 

http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO46467%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO46469%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO55181%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=LOE1733538


58 
 

 

 

  Kennel Enerhaugen 
 
  Ichiokasow (Nippo reg.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Velkommen til Bergen Kuromatsuhime! 
  
Fra Rune Sindland har vi fått Kuromatsuhime. Hun er født 03.12.2010 
og er etter NUCH. Daiichii Kuromatsu Go av Enerhaugen og Quanniks 
Atai Topa. 
 
Dette er et sammarbeide mellom Ann Margot Whyatt, Steinar Vatne og 
oss og sameiere er Behnaz Ganji og Morten Båtbukt 

 
 

Jorun Kvalheim & Christen Lang 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen 

Tlf. 55951701/90981295 Fax: 55958402 
E-mail: chr-lan@online.no   Hjemmeside: www.enerhaugen.net 
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 Laila Nagel 

Engnesveien 31, 3092 Sundbyfoss 

Telefon:  33 05 88 83 Mobil:  916 685 79  

l-nag@online.no         www.litenhund.com 
 

Født: 10/3 2 røde tisper 
 
Far:  Seiichi-Sigge  
 
Mor: Willemo`s Harumi  

Anita Eggesvik Karlsen 

Peder Ankersgate 21, 1771 HALDEN 

Mobil: 908 83 765 

E-post: anitaeggesvik@gmail.com 
 

Født 16/1 4 tisper, 3 røde+ 1 
krem 

Far:Okihiko Kuro Av 
Enerhaugen   

 
Mor: Hoshiyo av Enerhaugen 
 

 

Bente K. og Kim Pedersen 

Moneveien 2, 4879 Grimstad 

Telefon:  37 04 15 34  Mobil:  993 85 748  

habagou@tele2.no       http://www.kennelhabagou.com/ 
 

Født 2/1 1 rød hann, 1 rød 
tispe 
 
Far: Kazakoshi no OujinGo 
Yokohama Atsumi 

Mor: Habagoou’s Haru Hana 

 
 

Gitte Hjorth Sørensen og Hallgeir Bergh 

Sundåsveien 484, 1816 Skiptvet 

Telefon:  69 80 85 70   Mobil:  90 75 66 99  

  

vanitycollies@hotmail.com        www.kennelvanity.no 
 

Valper ventes uke 15/16 
 
Far: Stämmlocks Fujitaro   
 
Mor: Sachico av Enerhaugen 
 

 

http://www.litenhund.com/
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RETUR: NSK v Terje Håheim 
Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg 

 


