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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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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 Christen Johansen 
e-post: christen.johansen 
                          @th-jacobsen.com 
 
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 
Sandra Janzsó 
e-post: sandra@trollbolla.com 
Maria Mathisen 
 e-post: skrolsbay@hotmail.com 

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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Lederens side 
 

Året 2011 er snart slutt og vi kan se tilbake på et bra år for klubben 
både aktivitetsmessig og økonomisk. I tillegg til spesialen, 
dommerkonferanse og lokale shibatreff har vi hatt to kurs i blodspor og 
et introduksjonskurs i agility som alle var meget populære. Jeg liker 
denne trenden med at aktiviteten øker i dobbelt forstand og håper vi 
klarer å holde koken i 2012. 

Siden forrige avis har styret hatt et fysisk møte i Bergen. Siden vi 
vanligvis bare treffes på Skype var dette en fin anledning til å bli litt 
bedre kjent. I tillegg til vanlige styresaker jobbet vi i Bergen med en 
organisasjonshåndbok for klubben som jeg har store forventinger til. Vi 
trenger å få avklart en del forventninger til forskjellige verv og komitéer 
slik at vi slipper unødige gnisninger i klubben samt at de som påtar seg 
et verv vet hva de går til. I tillegg håper jeg håndboken vil, når den er 
ferdig, være en fin huskeliste for nye i styre og stell.  I Bergen kom vi 
godt i gang og vi får håpe at engasjementet holder til vi er ferdige. 

I november var det Dogs4All på Lillestrøm og klubben stilte som vanlig 
med stand på rasetorget for å informere om rasen, selge effekter og 
snakke med Shibavenner. Også i år stilte flere av kubbens medlemmer 
med tålmodige «klappehunder» til stor glede for store og små. Samtidig 
var styremedlem Eirik innom begge dager med to søte 3 måneder 
gamle valper som selvsagt vakte mye oppmerksomhet blant potensielle 
og eksisterende Shibaeiere. Takk til alle som bidro til at klubbens stand 
også i år var meget populær. 

Til slutt vil jeg bare ønske alle Shibaeiere et godt nytt år! Samtidig som 
jeg takker for det gamle. 

 

Torstein 
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Plagg Farge Shiba Str 
 
Pris 

T-skjorte rett form Antrasittgrå Rød S-XXL 
 
110,- 

 
Antrasittgrå  B&T 

  
110,- 

 
Oliven Rød S-XXL 

 
110,- 

 
Oliven B&T 

  
110,- 

T-skjorte innsvinget  Eplegrønn Rød M-L-XL 
 
120,- 

 
Eplegrønn B&T 

  
120,- 

 
Brun Rød M-L-XL 

 
120,- 

 
Brun B&T 

  
120,- 

College-genser  
med glidelås i halsen 

Antrasittgrå Rød S-XXL 
 
250,- 

 
Antrasittgrå B&T 

  
250,- 

 
Lys gråmelert Rød S-XXL 

 
250,- 

 
Lys gråmelert  B&T 

  
250,- 

Ved kjøp av to eller flere plagg, får man 15% rabatt!  
Porto kommer i tillegg  

 
Krus med frostet overflate med Shibamotiv 
Pris: kr 70,- + porto 
 

SE KLUBBSIDENE FOR FLERE EFFEKTER! 
www.norskshibaklubb.no 

 

Bestilling av klubbeffekter: 
Send dine bestillinger på e-post eller mobil til: 
Eirik Knudsen 
mobil 40863442     e-post: eirik@shibatroll.com 
Adresse: Østre Hopsvegen 16,5232 Paradis 
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Hei alle sammen! 
 
Jeg håper dere er godt i gang med juleforberedelsene. Julen nærmer seg 
nemlig med stormskritt. Og den vil vel bare toppe en ellers hektisk høst. 
 
I høst har det vært mye hund, så mye at jeg fortsatt driver og sorterer inntrykk. 
Å delta på NKKs RS var en utrolig opplevelse, det er første gang jeg har deltatt 
i denne type møte som har vart fra 09.30 til 20.30. Men jeg håper at det ble satt 
sluttstrek for en del saker innad i NKK på dette møtet. 
 
En intens møtehelg i Bergen har også gitt mange inntrykk og innspill som det 
må jobbes videre med. 
 
Selv om det ikke virker slik, så er det ”snart” årsmøte igjen. Og jeg håper flere 
medlemmer sender inn forslag til valgkomiteen slik at de har flere kandidater å 
velge blant når de skal lage sin innstilling til nytt styre i klubben. 
 
Til dette nummeret av Shib-a-visa har det kommet flere innspill fra medlemmer, 
og DET LIKER JEG! Fortsett å sende inn korte og lange historier, det gjør 
bladet mer levende og innholdsrikt. 
 
Og vi rakk akkurat å få med referat fra året siste styremøte også. I neste 
nummer vil dere få en rapport fra Dialogmøtet med NKK (Legges også ut på 
nett) og fra klubbstand på Lillestrøm. 
 

Til neste gang; På gjensyn, God jul og Godt nytt år!! 
 
Lisbeth 
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Referat fra styremøte 7/9-11  
Tilstede Torstein, Christen, Gro, Solvor, Lone, Ann Margot, Sandra, Lisbeth 
Forfall Maria, Eirik 
 
Sak 41/11 Post/Info 

*Fra NKK: Åpent dialogmøte 13/11 
Vi tar opp dette igjen når vi skal oppnevne representanter til RS. 
 

Sak 42/11 Økonomi 

Ingen store endring siden sist. 
 

Sak 43/11 Dogs4All 

Vi må ha ferdig effekter. Viktig å starte med kalender.  Stoler må kjøpes inn. 
Sandra, Christen og Torstein har ansvar for stand.  
 

Sak 44/11 Kalender 

Vi etterlyser bilder på klubbsiden, uten spesifikt tema. 
Harriet og Solvor ansvarlige for kalenderen. Fristen for bilder er 15. oktober. 
  

Sak 45/11 Klubbeffekter 

Vi må bestiller frostakrusene. Vi må rebestille av T-shirts og gensere. 
Eirik og Lisbeth ser på bestillingen. Harriet sjekker ut krus. 
Vi venter med caps til vi får mulighet til å få prøver som vi fysisk kan prøve når flere er 
samlet, som på Dogs4All eller styresamlingen. 
Vi ønsker ikke å kjøpe ryggsekker akkurat nå. 
 

Sak 46/11 Styresamling 

Alternative datoer er: 29-30/10 eller 5-6/11. Alle gir tilbakemelding på mail. 
 

Sak 47/11 Eventuelt 

Ingen saker 
 
 

Referat fra styremøte i NSK 13/10 kl 2030.  
Tilstede: Torstein, Christen, Solvor, Sandra, Lisbeth 
Forfall: Ann Margot, Lone, Maria, Gro, Eirik 
 
Sak 48/11 Post/Info 

*Ny dommerelev på rasen; John Jakobsen 
*Juleannonse bestilt, så langt 24 deltakere 
*Representant til RS og Dialogmøte med NKK 13/11; Lisbeth deltar for klubben. 
 

Sak 49/11 Økonomi 

Utsendt orientering fra Christen viser fortsatt en sunn økonomisk situasjon i klubben. 
Medlemstallet øker. 
 

Sak 50/11 Samling i Bergen 

De fleste har anledning til å møte. Nærmere info kommer. Torstein ansvarlig for 
styremøtet. Lisbeth ansvarlig for SU-møtet 
 

Sak 51/11 Nytt blodsporkurs 

Styret setter pris på initiativ til kurs og gir videre ansvar for gjennomføringen til Laila 
Nagel. Pris for medlemmer blir kr 1 500,- 
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Styret må prøve å formidle mulighetene til å få støtte fra Studieforbundet Natur&Miljø. 
 

Sak 52/11 Japanspesialen 

Styret synes evalueringen var grundig. Fra NSK fortsetter Sandra og Lisbeth i komiteen. 
Og Christen blir felles kasserer neste år.  
 

Sak 53/11 Valpelisten 

Det er kun kull som oppfyller kravene som får ligge på klubbens side. Det er 
valpeformidler som skal sjekke at kravene oppfylles før kull sendes til webmaster. 
 

I valpeannonser SKAL navn på oppdretter, navn på foreldredyr, ventet dato/fødselsdato 
og fordeling på kjønn på valpene oppgis. 
 

Sak 54/11 Eventuelt 

Ingen saker 
Neste møte blir i Bergen. 
 

Referat fra styremøte 5/6-11. 
Tilstede: Torstein, Ann Margot, Solvor, Christen, Gro, Lone, Eirik, Maria, Lisbeth 
Forfall: Sandra 
 
Sak 55/11 Post/info 

Ingen saker 
 

Sak 56/11 Økonomi 

Økonomien er sunn og stabil 
 

Sak 57/11 Dogs4All 

Fra styret kommer Sandra, Torstein, Christen, Eirik, Maria og Lisbeth 
Sandra har hovedansvar, Torstein og Christen har utstyr. 
 

Sak 58/11 Ny valpeformidler 

Gro ønsker avløsning. Ann Margot tar over fra nyttår. 
Styret følger med om det finnes andre kandidater på sikt, dersom Ann Margot ønsker 
avløsning. 
 

Sak 59/11 Rasekompendiet på engelsk 

Vi  må avklare hva som har vært avtalt med de finske.  
Gro ser på hva som finnes, og om det er noe som mangler. Harriet hjelper til med 
redigering. Lisbeth spør Frank Christiansen om å lese korrektur på endelig versjon. 
Layout tilpasses slik at det blir likt side for side med det norske. Alle oversettere må få 
kreditering.  
 

Sak 60/11 Oppdretterseminaret 

Utsettes til høsten 2012. Vi ønsker en profilert foredragsholder som f.eks 
veterinærkonsulent i NKK: Vear , Frode Lingaas, Anne Indergaard, Hilde Bremnes, 
Astrid Indrebø. Seminaret finansieres med egenandel og klubbandel. 
SU finner hovedtema og har ansvar for program og invitasjon av foreleser.  Mest 
aktuelle: Hud/kløe og temperament/atferd. 
 

Sak 61/11 NKKs RS 

Klubben støtter økningen i grunnkontingenten 
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Sak 62/11 Klubbhåndbok 

Arbeidet med håndboken er godt i gang. Alle innspill sendes Ann-Margot. 
 

Sak 63/11 Sunnhetsutvalget 

SU orienterte om sitt møte og ønsket fremdrift. Innspill og forslag behandles av styret 
når det foreligger. 
SU ønsker at hovedtema for oppdretterkonferansen skal være ”Avl i små populasjoner”. 
SU kontakter aktuelle forelesere og kursholdere. 
SU ønsker å gå dypere inn i resultatene om  hud/kløe- og atferd/temperament fra 
Helseundersøkelsen. 

 
Referat fra styremøte i NSK tirsdag 13/12  
Til stede: Torstein, Christen, Solvor, Gro, Ann Margot, Maria, Sandra og Lisbeth 
Forfall: Eirik, Lone 
 
Sak 64/11 Post/Info 

Fra NKK: Ny lovmal for medlemsklubber. Foreløpig tar vi den til etterretning, og et 
grundig arbeid gjøres før årsmøtet 2012. 
Fra NKK: Høring om regler for kennelnavn. Foreløpig tar vi den til etterretning og tar 
dette opp som en sak tidlig i 2012 
 
Sak 65/11 Økonomi 

Klubbens økonomi er stabil. Og vi ligger greit ift budsjett. Regner med mer salg av 
kalendere når bladet kommer. Salg for ca 3 600,- på Dogs4All. 
 
Sak 66/11 Pris på klubbens kurs 

Prinsipp for prissetting av kurs: Klubben må tjene litt på aktiviteter, og kurs skal ikke 
holde til selvkost. Overskudd gir oss mulighet til å arrangere andre aktiviteter som f.eks 
Helseundersøkelsen, Dommerkonferansen, Oppdretterseminar. Priser settes fra kurs til 
kurs.  
Prisen på neste blodsporkurs redusert til 1000,- for medlemmer og 1500,- for ikke-
medlemmer. 
 
Sak 67/11 Manglende referat  

Vi mangler referat fra møtet 26/5. Ann Margot sjekker notater. 
 
Sak 68/11 Orientering fra RS og dialogmøte 

Muntlig gjennomgang av Lisbeth. Skriftlig referat kommer litt senere. 
 
Sak 69/11 Eventuelt 

Ann Margot minner om innspill til Håndboken. 
 
Neste møte 26/1-12 kl 20.00. Deretter 23/2. 
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SHIBAKALENDEREN 2012 
 

 
 

Shibakalendere for 2012 er nå kommet  
og vi er klare til å ta imot bestillinger.  

Bestillinger gjøres til kasserer.  
Kalendere sendes ut etter at betaling er mottatt.  

Prisen er som i fjor kr. 200 per stk, og prisen inkluderer porto. 
 

SKYND DEG Å BESTILLE,  

SÅ HAR DU kanskje KALENDEREN TIL JUL! 
 

Bestilles hos 

Christen Johansen 
e-post: christen.johansen@th-jacobsen.com       
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VIKTIG INFORMASJON FRA 

VALGKOMITEEN! 
 

Valgkomiteen trenger forslag på personer som kan 
stille til valg på årsmøtet i 2012. 

 

VALGKOMITEEN TRENGER FORSLAG PÅ PERSONER 

TIL FØLGENDE VERV: 

Leder velges for 2 år 
Sekretær velges for 2 år 

2 styremedlemmer velges for 2 år 
3 varamedlemmer til styret velges for 1 år 

Revisor velges for 1 år 

Revisor vara velges for 1 år 
2 medlemmer til valgkomiteen velges for 2 år 

2 varamedlemmer til valgkomiteen velges for 1 år 
 

Tips og forslag sendes Valgkomiteen ved 
 

 

GULLBORG KNUDSEN 

g-rknuds@online.no 

SENEST 1. FEBRUAR 
 

 
Tips: Uformelt tips om personer man mener valgkomiteen 

bør kontakte 
 

Forslag: Personer du har forespurt og som har sagt ja til å være 
kandidat. Personer som blir foreslått blir ført opp på stemmeseddelen 
selv om de ikke blir valgkomiteens innstilling. Hvis du fremmer forslag,  

må du også legge ved en presentasjon av kandidaten. 
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Velkommen til nytt blodsporkurs 
Teknisk arrangør Norsk Shiba klubb. 

 

 

Da prøver vi oss igjen med blodsporkurs. Denne gangen blir det helga 

12-13 mai 2012. Kurset vil bli holdt på Årnes som ligger på Rv 2 

mellom Oslo og Kongsvinger. 
 

Det er plass til max.10 ekvipasjer og instruktørene er Erik Haugen og 
Mona Andersen. Det stilles ingen forkunnskaper til kurset alle kan 

delta.  
 

Pris: 

Kurset koster kr 1000,- for medlemmer (blod og skank inkludert i 

prisen) og kr 1500,- for ikke medlemmer. Plassene er forbeholdt i 
førsteomgang de som ikke fikk være med på kursene i våres. Ledige 

plasser fyller vi opp med de som ønsker et nytt kurs. Vi setter opp 

venteliste også! 
 

Nærmere beskjed om kl slett og hvor man skal møte kommer på mail til 

deltakerne, samt hva dere trenger å ta med. 
 

Betaling og påmeldingsfrist er 21. april. Førstemann til mølla 
Merk betalingen med blodsporkurs 2012 og navn på deltaker. 
Kursavgift betales inn til klubbens kto 9486.05.45343 
 

Påmelding til Laila Nagel l-nag@online.no 
 

I påmeldingen må jeg ha følgende opplysninger: 

1. Navn + fødselsår på den som skal gå med hunden. 

2. Adresse 

3 Tlf nr 

4 Mail adr til den som skal gå med hunden (hvis mulig) 
 

Laila Nagel  

Distriktskontakt Østlandet  
 

 

2 PLASSER LEDIG 
(per 12/12) 

 
Kosame fra blodsporkurset  

i våres 
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Aktiviteter i Nord-Norge utenom utstillingsringen. 
     Nord-Norge er i areal et stort distrikt, noe som gjør det vanskelig som 
distriktskontakt for NSK at nå frem til alle shibaeiere. Mange går ikke på utstilling så 
det er ikke en naturlig møteplass. Dessuten er mange ikke medlem av klubben så det 
er vanskelig at fange opp alle. 
     Ikke desto mindre har vi i året som er gått fått til en del hyggelige aktiviteter. Vi har 
møtes i snitt en gang i måneden. Noen gange går vi bare en tur i lag, andre gange har 
vi arrangert litt mere med kaffe, grilling mv.. Det varierer veldig hvor mange som 
kommer - det minste vi har vært var 4 og det meste 21 hunder. Synes ikke det er så 
vesentlig hvor mange vi er. Jeg skal jo uansett lufte mine hunder og da er det bare 
hyggelig at ha selskap. Dessverre har jeg tydeligvis ikke den beste forbindelse med 
«værgudene» og vi har stort sett hatt «mye vær» på våre ture! 
     Jeg legger ut på hjemmesiden tid og sted for arrangement. Dessuten har jeg etter 
hvert fått en mailliste med Shibaeiere og jeg sender personlig mail til disse. På Face 
book finnes også en gruppe «Shiba venner i Nord», der legges også informasjonen ut. 
I september fikk vi for første gang til et treff i indre Troms (Setermoen). Lokale krefter 
stod for arrangementet som begynte lørdag og avsluttedes søndag. Det ble en 
fantastisk flott helg med aktiviteter både for de med to og fire ben. Håper og tror at 
dette kan bli en fast tradisjon. Mere om treffet annet sted i avisa. 
      
Håper vi også i 2012 kan få masse hyggelige Shiba-opplevelser i lag.  
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Shibatreff i Bardu 10 og 11 september. 

 
 

Gjennom det siste års tid har vi i Tromsø 
hatt Shibatreff/turer i Tromsø og omegn 
en gang i måneden. Distriktet er 
imidlertid stort og for mange er det 
langt at kjøre til Tromsø for en 
søndagstur. Så da det kom en 
forespørsel om vi ikke kunne ha et treff i 
Bardu (Indre Tromsø) var det bare at 
sette i gang! Med Elin og Kyrre i spissen 
sørgede lokale krefter for at vi fikk en 
fantastisk helg 10 og 11 september. 21 
Shibaer kom og en enkelt Cavalier, litt 
usikker på hvor mange med to ben vi 
var! Gruppebilde fikk vi dessverre ikke 
tatt! 
 
Vi hadde fått låne klubbhuset til Bardu 
Jeger-og fiskeforening. Et stort hus med 
kjøkken, bad, stue og et par værelser, 
hvor det var mulig at overnatte. I tillegg 
var der en stor nyoppført grillhytte og 
innhegnet agility bane. Klubbhuset lå 
avsides til og med masse fine 
turmuligheter. Og ikke minst var det 
mulig at la hundene springe løs. 

 Vi møtes klokken 13 lørdag og etter 
kaffe og sveler fikk vi en kort innføring i 
det at gå blodspor ved Bengt Eggen. 
Deretter kunne de som hadde lyst 
prøve seg med deres hund på spor som 
var lagt ut i forveien – tror ikke noen 
nye ettersøkshunder ble godkjent den 
dagen! For de som ikke hadde lyst at gå 
spor var der avmerket en natursti med 
Shibaspørsmål under veis. 
 
Etterpå gikk vi alle til agilitybanen. Her 
skulle raskeste Shiba kåres; eier i et 
hjørne, hund i det motsatte og så ble 
det tatt tid fra hunden ble sluppet til 
den var hos eier. Marie og Yuni vant 
denne konkurranse med glans! 
Deretter var der mulighet for at prøve 
seg på agilitybanen. 
 
Så begynte aktiviteten på “godis-
kjøkkenet”. Her ble det laget lever kjeks 
til stor glede for samtlige hunder! 
Imens ble det gjort klart i grillhytten til 
kveldens grilling. Der var det loddsalg  
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med masse fine premier og over-
skuddet gikk til at dekke leie av 
klubbhuset. En del kjørte hjem etter 
grillingen, de som ble overnattet enten 
i klubbhuset, privat eller på camping. 
Dessverre var lørdagen preget av en 
del regn, men hva gjør vel det når man 
har masse fornøyde Shibaer og 
hyggelige folk rundt seg?! 
 
Søndag møtes vi rundt klokken 10. Det 
ble stekt vafler og kokt kaffe og pratet 
alt imens hundene sprang løs og 
storkoste seg! Akira og Yuni (søsken på 
snart et år) var ustoppelige i deres lek. 
Min Mitsu forsøkte av og til at være 
med, men måtte gikk tapt for 
ungdommen! Det var fantastisk deilig 
at se hvordan hundene fant du af det 
seg imellom når alle var løs. Tror bare 
det var to ganger der var opptrekk til 
uvennskap - dessverre fikk Ranko et sår 
på den ene lapp ved en sådan 
anledning men heldigvis ikke noe 
alvorlig. 

 Som avskjedsgave fikk alle en 
hundegodtepose med seg. Masse 
godbiter inkl. leverkjeks som mine to 
hunder fortsatt nyter godt av! Posen 
flott dekorert med Maries Shiba-
tegning.  
 

Dette var det første Shiba-treff her i 
nord arrangert uten for Tromsø, men 
forhåpentligvis ikke det siste. Tusen takk 
til Elin Uhre, Kyrre Halvorsen, Siv Hansen 
og Tove Eggenheim for et fantastisk flott 
arrangement-kan med sikkerhet sige at 
vi er mange som gjerne kommer igjen! 
Dette treffet viser jo tydelig at 
interessen og vilje er der. Mange hadde 
kjørt flere tyvetals mil for at delta fra 
Sortland i sør til Tromvik i nord. 
 

Her i Tromsø fortsetter vi med våre 
månedlige turer-informasjon herom 
ligger på klubbsiden under aktiviteter. 
Håper selvfølgelig at se flest mulig folk 
og hunde der også. 
 

Lone Filipsen 
Distriktskontakt  for  Nord-Norge 
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Det aller beste Ranko vet er kaldt og friskt drikkevann.  
 
I dag er det den 9.november og for første gang denne høsten måtte vi skrape is av 
frontruta på bilen. 
 
Bildet av Ranko som drikke rent og friskt vann i en bekk ute i Vesterålen er et godt 
minne fra den fantastiske sommeren og høsten her oppe i nord. Ranko er en shibagutt 
på 7 år og han har bodd i familien vår de siste 4 årene. Som den stolte shiba han er, 
kan han presentere seg som NUCH Soldoggens Buranko. 
 

Han er en glad hund, og vi blir også 
glade når han møter oss med logrende 
hale og høye hopp. Ranko er en bærer 
og kommer gjerne med et kosedyr i 
munnen. Han elsker å hilse på 
mennesker, men blir fort ferdig og vil 
videre. 
 
Når vi kommer hjem fra jobb sjekker han 
alltid ut hvor vi har vært og hvem vi har 
vært sammen med. Med dyp 
konsentrasjon sniffer han på bukser og 
sko og hendene våre: "har du vært 
sammen med andre hunder i dag ?"  
 
Vi var kjente på særegenhetene til 
denne rasen, men vi var ikke helt 
forberedt på dovanene, det ble noen 
ganger en tålmodighetsprøve. Vi gikk og 
gikk og gikk, litt til og litt til og enda litt 
lenger. vi fant aldri ut hvorfor den ene 
tua var bedre egnet til do enn den andre. 
Nå har vi, bokstavelig talt, gått oss til, 
både Ranko og vi og doturene er blitt 
mere forutsigbare.  

 
 
Vann liker han best å drikke, han hater å bli våt på labbene. Han går lange omveier eller 
gjør lange hopp over sølepytter og bekker for å slippe å bli våt på føttene. Men finner 
han et halvråttent kadaver av lemen eller annet dyr er det ikke måte på hvordan han 
aksler seg og parfymerer seg!  
 
Nå gleder Ranko seg til at snøen skal komme, den gjør verden lysere nå som mørketida 
snart senker seg - og så er det så deilig å bade i! 
 
Vi ønsker alle shibavenner, kjente og ukjente ei trivelig førjulstid. 
Hilsen Elin Uhre og Ranko   



18 

 

 
HUND & HELSE 

 

KORSBÅNDSSKADER 
 

Klippet fra Fredrikstad dyrehospital www.f-d.no 

 
HUND & HELSE 

 
Korsbåndene er to ligamenter som sitter inne i kneet og som bidrar til å stabilisere leddet. 
Kneet er et hengsleledd og det er flere ligamenter, muskler, m.m. som bidrar til det samme. 
Den vanligste skaden i kneet er at det fremre korsbåndet ryker helt eller delvis. Mange har i 
tillegg en skade i menisken. 
 
Vi deler korsbåndskadene i to grupper: 
-Unge aktive pasienter  
-Middelaldrende og overvektige pasienter  
 
De akutte skadene er sjeldne og kommer ved rotering av leggbeinet innover og samtidig 20-50 
grader bøy i kneleddet eller ved overstrekking av kneet. 
 
Vanligere er kronisk nedbryting av ligamentet som gjør at det mister styrke. Deretter kommer 
en overbelastning som gjør at ligamentet ryker helt. I løpet av denne prosessen kan hunden 
halte litt eller mye, men de er som regel ganske halte når ligamentet ryker fullstendig.  
 
Skader på korsbåndet gjør at leddet blir ustabilt. Dette gir igjen sekundære forandringer over 
tid som artroser/gikt og mange får i tillegg meniskskader.  
 
Ved akutte skader ser man ofte hevelse i 
leddet, smerte ved undersøkelse og 
ustabilitet i leddet. 
 
Ved kroniske skader ser man i tillegg ofte en 
hevelse på innsiden av kneet, muskelsvinn og 
krepitasjon ved undersøkelse av leddet. 
Ustabiliteten kan være utydelig grunnet store 
artroseforandringer. 
 
Behandling  
Behandlingen av korsbåndskader vil som 
regel alltid være kirurgisk. Tradisjonelt har 
man operert med en teknikk som kort fortalt 
består i å sette på et nytt kunstig ligament. 
Prognosen er vanligvis god.  
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Alternativt kan man operere med en teknikk som kalles TPLO, tibia plateau level osteotomy. 
Bakgrunnen for denne teknikken er at kraften fra leggbeinet ikke møter lårbeinet i 90 grader. 
Toppen av leggbeinet (tibia) skrår bakover. Det betyr at for hvert skritt som tas vil leggbeinet 
trykkes framover og lårbeinet dras bakover. I et friskt kne motvirkes denne bevegelsen av 
korsbåndet.  
 
TPLO tar sikte på å korrigere dette ved å legge et sirkelformet snitt på toppen av leggbeinet og 
rotere hele platået på toppen slik at det nærmer seg vinkelrett på lårbeinsrullen. Når hunden da 
tråkker på foten vil ikke legg- og lårbeinet forflytte seg i forhold til hverandre.  
Denne teknikken er noe mere omfattende rent kirurgisk og krever også noe mer oppfølging 
med fysioterapi i etterkant. Prognosen etter denne operasjonen er imidlertid bedre enn med en 
tradisjonell stabilisering, spesielt for store raser og arbeidende hunder.  

 

 
Shibavalp (fra Sissel Skjelbred) 
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MED NESE FOR BLODSPOR ...ELLER....?" av Elin U og Siv H 
 

At hunder har god luktesans og at Shibaer er gode jakthunder er en kjent sak. Når 
mange shibaer er samlet i en av Troms største elgkommuner, hva er da mer selvfølgelig 
enn å gi en innføring i blodsporing? På shina-treffet i Bardu hadde vi lagt opp til nettopp 
det. Etter ei god teoriøkt ved Bengt Eggen, som har godkjent ettersøkshund Misaki, og 
en praktisk demonstrasjon av Ranko og fører Elin, fikk de som ville prøve seg i 
terrenget. Kyrre hadde lagt ut blodspor på formiddagen, det var vindstille og alle forhold 
lå godt tilrette for gode opplevelser. Men som vi alle vet, Shiba er Shiba og de har sine 
særegenheter, både som rase og som enkeltindivid. Erfaringene etter den praktiske 
delen av innføringen var høyst ulike. Knerten (10 år ) og matmor Siv deler her sine 
opplevelser av miniblodsporkurset: 
 

 
 

Blodspor hørtes interessant ut,så jeg så fram til å prøve det sammen med hunden min, 
Knerten. Hun og jeg har forøvrig aldri deltatt på aktiviteter, da vi er for bedagelig til det. 
Nå var latskapens tid forbi! Avgårde med oss etter Kyrre som hadde lagt sporene. Vi 
nådde igjen Herlov og Torbjøg som eier Caro (10 år), som igjen er bror til Knerten. De 
er ikke kullsøsken, men har samme far. Etter å ha gått et stykke etter veien, stoppet vi 
der det var markert for sporstart. Knerten skulle såvisst ikke ned i grøfta, nei hun ville 
videre etter di andre. Ja, ja, få henne interessert ble jeg tipset om. Hun ble forsiktig dratt 
ned av veien. Håpet var nå at hun skulle bruke den lange utveksten på hodet, også kalt 
snute,til å finne starten. Etter litt vimsing rundt i lyngen, og hjelpsomme hentydninger fra 
meg, fant hun blodet! Nå skal du se på sporhund, tenkte jeg stolt. Jau du...Sniffing, 
snusing, blod, ok hva så? Ikke noe å bry seg med, så det ut som hun tenkte. Opp på 
veien med henne. Null interesse. Jeg prøvde å få henne tilbake, men hun sto planta på 
veien så langt båndet rakk. Vi blir ikke å gå inn for å få spormerke, for å si det sånn. Jeg 
hadde virkelig trodd at blodspor var noe alle hunder likte, men det fikk jeg jo høre ikke 
stemte. Litt morsomt var det at broren til Knerten, heller ikke sansen for denne type 
aktivitet. Øvelse gjør mester sies det, men det er bare å glemme Knerten og meg inntil 
videre. 
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Møte med Christen Lang, kennel Enerhaugen 
 
Karstein Thunes har intervjuet Christen Lang i forbindelse med at Christen i år, 2011 
kan feire 50 års jubileum som oppdretter. 
 
I år er det 50 år siden du tok i mot ditt første valpekull. Hvordan startet det hele? 
Jeg har alltid vært svært glad i dyr. I 1958 fikk jeg min første hund, en engelsk setter, 
og i 1961 fikk hun sitt første valpekull. Kullet var helt og holdent mitt oppdrett, og jeg 
tok selv imot de 9 valpene. Jeg hadde mast meg til å få lov til å ha valper på tispen, og 
selv funnet frem til hannhunden. Heldigvis hadde jeg en meget forståelsesfull mor, 
som skjønte at dette var veldig viktig for meg. Sånn startet det. Siden har jeg drevet 
oppdrett av hunder. Først engelsk setter, senere av norsk lundehund, begge disse 
rasene i samarbeid med min mor Zenia. 
 
I 1989 hadde jeg mitt første kull Shiba valper, forøvrig Norges første Shiba kull. De 
siste årene har min samboer Jorunn blitt medeier i kennelen og vi driver idag et meget 
aktivt oppdrett av Shiba med regelmessige valpekull. 
 
Hva mener du er viktig for å bli en god oppdretter? 
Det viktigste er at man må ha talent for å kunne sette sammen to hunder som man 
tror vil utfylle hverandre og kunne gi gode avkom. Dette er ikke alltid enkelt. Mange 
tror at om man parrer to høyt premiete hunder så vil resultatet bli bra. Det stemmer 
ikke, premiering er ikke arvelig. Det er detnpotensielle avlshundens egenverdi som er 
viktig. Det vil si, de gode egenskapene den aktuelle hunden kan føre videre. Å ta godt 
vare på hundene er jo selvsagt, og sosialisering av valpene før de leveres anser jeg 
som meget viktig. Det er også viktig å ta godt vare på valpekjøperne. 
 
Hvilke kriterier mener du en avlshund bør ha? 
Først og fremst må hunden være frisk og ha ett godt temperament, men det er også 
veldig viktig at hunden er rasetypisk. Vi ser endel oppdrettere som har valper men 
ikke helt vet hvordan en rasetypisk Shiba skal se ut. Her har Norsk Shiba Klubb gjort et 
godt arbeid med å utarbeide et rasekompendium som forklare hva som er viktig å ta 
hensyn til. Om man studerer dette vil man kunne få en god forståelse for hva som er 
viktig for rasen. For min egen del har mine 3 reiser til rasens hjemland Japan med 
besøk på en rekke kjente kenneler samt å få se alle de mange kvalitetshundene på de 
store Nippo utstillingene, hatt en enorm betydning for min forståelse for hvordan 
japanerne selv ønsker at rasen skal se ut. 
 
Hvilke prinsipper mener du er viktig når man skal drive oppdrett?  
Shiba er i utgangspunktet en sunn rase. For å beholde den sunn, er det etter min 
mening viktig og ikke å drive innavl som kan føre til at uheldige/syke gener fester seg. 
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Det er også viktig ikke å drive matadoravl. Desverre ser vi en del hannhundeiere som 
ikke er sitt ansvar bevist og låner ut sine hannhunder til altfor mange tisper. Dette er 
til skade for rasen. 
 
I vårt eget oppdrett har vi i de siste 28 kullene vi har opdrettet ikke hatt slektskap 
mellom foreldrene. Det vil si 0 prosent innavl. Dette er ikke ett mål i seg selv for oss, 
men vi mener at dette er med på å utvide genpoolen i rasen noe som igjen er viktig 
for en sunn avl i fremtiden. Endel oppdrettere jeg har snakket med mener at det ikke 
er mulig å få frem typelike hunder av høy kvalitet uten å bruke linjeavl/innavl. Dette 
mener jeg vi har bevist ikke stemmer. I år har vi fått frem champion nr 60 og vi har til 
nå fått 88 ganger hederspremie i oppdretterklasse for Shiba. 
 
Hvor mange valper har du tatt i mot i disse 50 årene? 
Det er blitt ca 500 valper. Mest mine egne, men jeg har også av og til hjulpet andre 
oppdrettere med å ta i mot valper. 
 
Er det noen hunder du spesielt vil nevne? 
Min første hund, engelsk setter Lucky Tanja var jo spesiell. Jeg hadde henne i 13 år og 
hun betydde veldig mye for meg. Av lundehunder er det mangen, men det er kanskje 
ikke så interessant her? Min første Shiba Amai-Keki var jo også meget spesiell. Helt 
annerledes en de andre hundene jeg tidligere hadde hatt. Men den hunden som 
uansett rase er den største personligheten jeg noen gang har hatt er min nå 16,5 år 
gamle Shiba veteran hannhund Glendalin Fuyu San. Han er bare helt spesiell! Jeg har 
mange historier om ham som jeg kunne ha fortalt. Men det får bli en annen gang. 
 
Du har oppnådd mye i disse årene. Er det noe hund, eller opplevelse du setter spesielt 
stor pris på og er spesielt stolt over? 
Ja, når det gjelder Shiba er det de gangene mine hunder har plassert seg bra for 
japanske dommere. Her vil jeg bare nevne noe få, Hidezakura av Enerhaugen, BIR ( av 
45 hunder) og BIS 2 i Ransæter i Sverige på JKCs første utstilling for japanske hunder i 
1994 for T.Uryu og T. Kariyabu (BIS). Umai av Enerhaugen, BIR og BIS for den japanske 
dommeren T. Miyagawa på Japanspesialen i Ørje i 2000. Hennes sønn Chiyomaru av 
Enerhaugen, nr 3 i Seiken klasse på JKC utstilling i Amsterdam i 2002. Rikikuro av 
Enerhaugen BIR i Næstevdt i Danmark i 2008 for T. Fujihata. Mange Enerhaugen 
hunder plaserte seg også bra på Nippos første utstilling i Sødertelje i Sverige i 2003, 
bladt annet fikk vi BIM valp med Kojiro Av Enerhaugen på denne utstillingen. Det er 
enda mange flere av våre hunder som har gjort det bra for japanske dommere som 
kunne ha vært nevnt, men det blir det ikke plass til her. 
 
Sist men ikke minst er vi veldig stolt av Benihidehime av Enerhaugen som ble nr 2 i 
Seiken klasse i Italia i fjor for Nippo dommer M. Hoshi. Å få en bra plassering av en 
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Nippo dommer fra rasens hjemland beviser jo at vi er på rett vei med vårt oppdrett. Å 
avle frem hunder som blir anerkjent av en rasespesialist fra Japan. 
Og selvfølgelig var det stort å vinne BIS 2 ganger med Glendalin Fuyu San i sin tid. Tror 
det er den første og til nå eneste Shiba i Norge som har vunnet BIS. Vi er også veldig 
stolt over Benimitsuhime av Enerhaugen som ble BIS på en stor utstilling i Australia i 
år. 
 
I de 24 årene som er gått siden jeg startet oppdrett av Shiba har jeg/vi tatt inn 31 
importer fra mange forskjellige land og fra mange forskjellige linjer. Dette har kostet 
svært mange penger, men det har vært vesentlig for hevingen av kvaliteten på vårt 
oppdrett.  Gjennom de mange importene har vi bygget opp en stamme hunder med 
stor genevariasjon som vi i dag har stor nytte av. På den måten kan vi kombinere 
hunder av eget oppdrett uten at det blir innavl. 
Jeg er meget glad og stolt over å ha blitt tildelt NKKs oppdretterpris i 2001. Dette var 
første gang prisen ble delt ut og jeg var den eneste som hadde oppdrettet en norsk 
rase= Norsk Lundehund. Fikk prisen for den rasen og for Shiba. 
 Æresmedlemskap i Norsk Lundehund Klubb og i Norsk Shiba Klubb setter jeg også 
meget høyt. 
 
Som dommer får jeg reise mye rundt å se mange fine hunder og treffe mange 
hyggelige mennesker, det setter jeg også svært stor pris på. Det var en stor ære å få 
dømme Norsk Lundehund og Shiba på Verdensutstillingen i Stockholm i 2008. 
Men ikke minst viktig er alle de mange gode vennene jeg har fått igjennom denne 
hobbyen. Kanskje det er det aller viktigste. 
 
Tilslutt, har du noen gode råd til nye opdrettere? 
Det må være å sette seg grundig inn i den rasen man ønsker å oppdrette. Å være 
oppdretter er et stort ansvar både overfor valpekjøperne, samfunnet, men ikke minst i 
forhold til rasen. En aktiv oppdretter har stor inflytelse i en rase, og det er svært viktig 
at man er seg dette ansvaret bevist, og at de avlsmål man har for egen avl er i samsvar 
med rasestandarden og til glede og gavn for hele rasen på sikt.   
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HUND & HELSE 

 
HJELP, HUNDEN MIN KLØR SEG! 
 
Klippet fra Fredrikstad dyrehospital  www.f-d.no 

 
HUND & HELSE 

 
Klør hunden din, spør jeg ofte hundeeiere som kommer på vår klinikk. Ja, klør seg litt 
hver dag sånn som hunder gjør, svarer en del eiere. Jeg synes ikke hunder skal klø seg 
noe særlig i det hele tatt før man undersøker hva det kan være. En del hunder setter 
seg ikke ned og klør seg med labbene, men tygger på labbene sine eller tygger i pelsen 
når de klør.  
 

Den vanligste årsaken til kløe er parasitter som lus, skabb og pelsmidd. Den andre 
mest vanlige årsaken til kløe er allergi. Hunder kan være allergiske mot ting de spiser 
eller ting i luften/miljøet som pollen eller husstøvmidd.  
 

Dyrlegen vil ofte spørre dere en del standard spørsmål i forbindelse med kløe: 
*Hvor lenge har hunden klødd eller bitt seg?  
*Hvor på kroppen begynte det?  
*Har det skjedd noen forandringer i hundens miljø eller fôring?  
*Er det noen andre dyr i huset som klør?  
*Er det noen mennesker i huset som klør?  
*Har hunden hatt noen ørebetennelser?  
*Klør hunden mer sommer, vår, høst eller vinter?  
 

De vanligste parasittene som gir kløe er: 
Lus: 
Det finnes to typer lus en som suger blod (blodlus) og en som spiser flass og hår 
(pelslus). Hver dyreart har hver sin luseart så de smitter ikke fra hund til menneske 
eller fra hund til katt. Lusen kan sees med det blotte øyet og sitter ofte rundt pelsen i 
ørene eller i lysken. Behandling fås hos veterinær etter at diagnosen er stilt ved å se  
lus i mikroskop eller med det blotte 
øyet. Det finnes mange forskjellige 
preparater som dryppes i pelsen. Lusen 
overlever ikke lenge utenfor hunden så 
vanlig renhold av tepper der hunden 
pleier å ligge er nok til å ta knekken på 
lusen. 
 
 
Til høyre: Blodlus sterkt forstørret 
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Pelsmidd: 
Denne parasitten er ikke så trofast mot verten sin som lusen er, og derfor smitter den 
fra for eksempel katt til hund og omvendt. Kaniner har også mye pelsmidd. En del 
hunder og katter har denne parasitten uten at de har noen symptomer, men så er det 
andre hunder og katter som er allergiske mot pelsmidden og får kløe og mye flass i 
pelsen, spesielt på ryggen. 
 

 
Pelsmidd i mikroskopet 
 

En del mennesker er også allergiske mot 
pelsmidd og vil få utslett på armer og 
bein hvis hunden eller katten får 
pelsmidd. Parasitten finnes oftest på 
korthårete hunder. Pelsmidden 
overlever lenger utenfor verten enn 
lusen og derfor må det støvsuges og der 
hvor hund og katt har ligget og tepper 
må vaskes eller fryses.  
 
Dyret behandles med preparater fra 
veterinær etter at diagnosen er stilt ved 
hjelp av å undersøke hudskrap og flass i 
mikroskop. Pelsmidd kan ikke sees med 
det blotte øyet, men fordi parasitten 
ofte gir økt flassdannelse kalles den for 
vandrende flass. 

 

Skabb 
Denne parasitten er den som klør aller mest. Den borer 
ganger nede i huden og gir ekstrem kløe spesielt på 
albuer og øreranden. Etter hvert vil hunden få håravfall 
og hudinfeksjoner slik som man kan se hos skabbrev. 
Parasitten kan smitte fra andre hunder med skabb eller 
fra skabbrever. Man tenker seg at skabbreven klør og 
ruller seg i skogen og at hunden kommer og klør seg der 
hvor reven har vært.  
 

I ekstrem tilfeller kan også parasitten spres til mennesker, 
men mennesker har sin egen skabbtype som ikke smitter 
til hund, så vidt jeg vet. Parasitten kan være vanskelig å 
finne i hudskrap så av og til må man behandle på 
mistanke eller ta en blodprøve for å se om hunden har 
antistoffer mot skabbmidden. 
 

 
Skabbmidd sett i 
mikroskopet etter 
hudskrap 
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Allergi 
Dersom hunden ikke har parasitter, men fortsetter å klø er allergi, også kalt atopi, den 
vanligste årsaken til kløen. 
 

Atopi er en allergisk reaksjon overfor bestemte små partikler (allergener). Det kan 
blant annet være partikler som innåndes eller som tas opp via huden. Eksempelvis 
utendørs-allergener som pollen og gress, eller innendørsallergener som husstøvmidd, 
lagermidd og kattehår.  
 

Atopi rammer oftest unge dyr, og det vanligste symptomet er kløe. Opp i mot 10-15 % 
av alle hunder er atopiske. Dyrene klør seg som regel i armhulene, i lysken, i hodet og 
på labbene, men noen klør over hele kroppen. Andre symptomer er gjentatte 
ørebetennelser, hårløse partier rundt øynene (ser ut som briller) og 
mørkpigmentering av huden.  
 

Diagnosen atopi stilles på bakgrunn av hundens sykehistorie og grundig klinisk 
undersøkelse. Det er viktig å utelukke andre grunner til kløe, for eksempel parasitter 
eller andre tilstander som fører til hudbetennelse. Dyr med atopi kan godt også være 
fôrallergiske. Den eneste måten å finne ut av det på er å fôre dyret med et fôr hvor 
protein – og karbohydratkildene ikke har blitt presentert for dyret før. Det finnes 
kommersielle dietter for dette. Noen velger å lage en egen diett til dyret, men dette er 
noe tidkrevende. 
 

I tillegg til den kliniske undersøkelsen kan det tas en blodprøve for å understøtte 
diagnosen atopi. I første omgang vil en slik blodprøve gi et svar på om dyret er 
allergisk eller ikke. Hvis den er allergisk vil blodprøven sendes videre slik at vi finner ut 
av nøyaktig hva dyret er allergisk mot.  
 

Behandling av atopi: 
* Det viktigste i behandlingen av en atopisk pasient er å forsøke og unngå allergenene 
den reagerer på. Unngå å ha hunden i sengen eller på tepper. Det beste er madrass 
med tett trekk som kan vaskes av. Er hunden allergisk mot innendørsallergener vil den 
ha godt av å være mye ute, eventuelt i en hundegård.  
* Badebehandling: Det bør brukes en mild shampoo beregnet til allergisk hund. Dette 
gjøres for å beskytte huden, som ofte er ”ødelagt” hos slike dyr, og for å holde huden 
ren for de partiklene som dyret reagerer på. I starten bør dyret bades kanskje så ofte 
som 1-2 ganger i uken. Det skal alltid brukes balsam etter badingen. Som alternativ 
kan det benyttes en fuktighetsspray som dusjes rett på huden når man ikke har tid til 
badingen.  
*Tilskudd av omega-3 fettsyrer: Omega fettsyrene demper betennelsesprosessene i 
huden og er viktig som tilleggsbehandling.  
* Hyposensibilisering/allergivaksine: Ut i fra blodprøven som er tatt av dyret vil man i 
mange tilfeller kunne fremstille en vaksine som over tid vil kunne gjøre hunden 
mindre følsom mot allergenene. Dyret skal vaksineres etter et bestemt regime, og det 
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er meningen at eieren selv kan gjøre dette hjemme etter en tid. Det er angitt at ca 60 
% av allergikerne vil bli helt bra ved bruk av slik vaksine samtidig med overnevnte 
behandling. Av de resterende 40 % vil mange bli mye bedre, mens noen vil være 
avhengig av kløedempende preparater hele livet for å ha det bra. 20 % vil ikke bli 
bedre på denne behandlingen.  
* Kløedempende medisiner: Hvis dyret trenger kløedempende medisiner for å ha det 
bra forsøker vi i første omgang antihistaminer. Hvis kløen vedvarer vil vi i perioder 
være nødt til å bruke kortison, men fortrinnsvis i så lave doser som mulig. Kortison vil 
dempe kløen hos atopiske pasienter. Vi ønsker å unngå bruk av kortison pga relativt 
alvorlige bivirkninger som kan oppstå ved langvarig bruk av slike preparater. I perioder 
kan hudbetennelser oppstå. Disse må undersøkes og eventuelt behandles med 
antibiotika i opptil flere uker. Husk at atopiske dyr også kan få lus eller andre 
parasitter som fører til kløe. Det er derfor viktig å alltid ta kontakt med dyrlegen hvis 
dyret begynner å klø eller viser andre tegn til problemer med hud/ører.  
* Husk at atopi er arvelig og at det derfor ikke er anbefalt å avle på slike dyr.  
* Hvis man har et atopisk dyr skal man huske på at disse dyrene vil kreve livslang 
behandling. Det vil i mange tilfeller komme perioder med tilbakefall og dyret må til 
jevnlige kontroller hos veterinær. Det er ikke en tilstand som går over av seg selv, men 
som vi i mange tilfeller kan kontrollere slik at dyret har et godt liv.  
 
Utredning av forallergi: 
Vi ønsker å utrede din hund for fôrallergi. Det finnes ingen gode blodprøver til dette, 
og beste måten å finne det ut på er og sette hunden på en spesiell allergidiett. Hunder 
som er fôrallergiske reagerer ofte på proteinene i fôret. Det vi gjør med å endre diett 
er å gi hunden din et fôr med proteinkilder som den ikke har spist før. Det kan ta 6-8 
uker før du ser bedring i for eksempel kløeskalaen til hunden. I denne perioden skal 
hunden utelukkende spise fôret og den skal ikke få noen annen mat, godbiter eller 
tyggeben. Det er veldig viktig at alle i familien skjønner dette. Etter at det har gått 6-8 
uker skal vi prøve å utfordre den med å tilsette en og en ny proteinkilde, for å se om vi 
kan finne ut hva hunden reagerer på. Dette skal gjøres i samråd med din dyrlege. Ta 
kontakt hvis det er noe du lurer på. 
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7 sorter til jul…. 
 
KENDOS KJEMPEGODE HUNDEKJEKS 
Ca. 300 g. frossen spinat –  
tint, avrent og finhakket 
ca. 100g. revet gulrot 
ca. 2 ½ dl. revet cheddar 
ca. 2 ½ dl. myk margarin 
2-3 hvitløksfedd, knust 
ca. 5 dl. sammalt hvete grov 
ca. 1 ¼ dl. tørrmelk 
 
 

 

I en foodprosessor/ kjøkkenmaskin putter 
du spinat, ost margarin og hvitløk. 
Tilsett tørre ingredienser. Kjør maskinen 
til deigen ser samarbeidsvillig ut – tilsett 
vann om nødvendig – eller mer mel hvis 
det ser ut til å trenges. 
Deigen skal være slik at den kan 
bearbeides uten å klistre seg for mye til 
alt mulig! 
Pakk i plastfolie og legg i kjøleskap i minst 
1 time. 
Forvarm ovnen til ca. 150o C . Rull ut 
deigen og del i passe emner som du ruller 
til en liten kule og trykker flat med en 
gaffel eller lignende. Du kan også bruke 
en kakesprøyte og lage avlange biter – 
ca. 5 cm. Kakene legges på ovnsplater 
med bakepapir – de flyter ikke ut, og kan 
legges tett i tett. 
Stekes i 30-45 minutter – de skal være 
mellombrune og gjennomstekte. 
Avkjøles.  

 
HVETEFRIE KJEKS MED OST: - Supert for hunder som ikke tåler hvete!- 
7-8 dl rugmel 
2,5 dl maismel 
2,5 dl havregryn 
 
3,5 dl varm buljong 
0,5 dl olje 
2 egg 
2,5 dl revet ost 
1-2 ts hvitløkspulver for hund 

Bland havregryn og olje. Hell over 
buljongen og la det stå i 10-15 minutter. 
Bland i alt det andre og arbeid sammen til 
en deig.  
Kjevle ut deigen på et melet bakebord - 
ca en cm tykk. Skjær ut kjeks og legg på 
stekebrett med bakepapir. 
Stekes på 150 grader i ca en time. 
La kjeksen stå og tørke i ovnen over natta 
med døra litt på gløtt. 
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FIGURKJEKS 
2 dl vann 
1 grønnsaksbuljong 
1/2 dl revet ost 
1/2 dl potetmos 
1 ts olje 
1 egg 
ca 3 dl blanding av 
hvetemel/grovmel  

Kok opp vann og 
buljongterning. Avkjøl! 
Bland i alle ingrediensene. 
Kjevle ut til en leiv på ca. 
25*30 cm. 
Stikk ut figurene. 
Stek figurene på smurt 
plate, i 10 min på 225 grader 

 
LEVERBROWNIES: 
1,5 - 2 kg lever 
1 kopp hvetemel 
1 kopp sammalt hvete 
1 kopp lettkokt havregryn 
1/2 kopp maismel/maizena 
1-2 ss hvitløkspulver for hund 
 

 

Kjør lever i en kjøkkenmaskin med 
knivblad eller med stavmixer til det er 
helt finmost. Bland alt det tørre og ha det 
i. Helles utover stekeplater med 
bakepapir. Ca 1-2 cm tykkelse. Det blir ca 
2-3 plater. 
I oppskriften står det at det skal stekes 
ved 180 grader i 30 minutter, men jeg 
pleier å steke det lenger ved lavere 
temperatur. Ca 50 - 80 grader i et par 
timer. Man kan velge om man vil ha litt 
bløt kjerne eller om man vil ha de tørrere. 
Man kan evt. skjære opp biter mens 
kaken fremdeles er litt myk inni og så 
ettertørke godbitene. (Det er enklere å 
skjære opp biter før det blir for hardt). 
Hvis man tørker godbitene helt, kan de 
ligge lenger i romtemperatur før de blir 
ødelagte. Hvis man beholder en myk 
kjerne må de oppbevares i fryser og 
kjøleskap. 



30 

 

KJEKS MED SURMELK/KEFIR: 
1 liter lunken surmelk/kefir 
1.4 kg hvetemel (evt blanding av 
litt sammalt og litt hvetemel) 
1 dl olje 
1 ss honning (kan sløyfes) 
 

 

Bland lunken surmelk/kefir, olje og 
honning. Rør ned melet til en fast deig. 
Formes til kaker. 
Stekes i 200 grader i ca 15 minutter til 
kjeksen er svakt brune. 
Senk temperaturen til 100 grader og 
tørk kjeksen i flere timer. Jo lengre den 
tørkes, jo hardere blir den. 
Det går fint an å bytte ut melken med 
vann til hunder som ikke tåler 
melkeprodukter. 

 
GRØNNSAKSKJEKS: 
1 dl erter 
1 dl revne gulrøtter 
1 dl maiskorn uten tilsatt sukker 
2 dl sammalt hvete (evt. rug hvis 
hunden ikke tåler hvete) 
2 dl kruskakli (evt. hvetekli) 
2 dl hønsebuljong 
2 ss olje 

 

Mos grønnsakene i kjøkkenmaskin og 
bland inn det andre til en deig. Hvis den 
virker for løs og kladdete, kan man ta i 
mer mel. 
Lag små flate kjeks (som en 5-krone) og 
legg på bakepapirkledde stekebrett. 
Stekes i 200-225 grader i 15-20 minutter. 
Steng av ovnen og la kjeksen stå og 
tørke minst en time med døra litt på 
gløtt. 
Oppbevares i tett boks i max en uke. 
Kan fryses. 

 
SNACKS MED HVITLØK: 
1 liter sammalt hvete 
5 dl kruskakli 
5 dl havrekli 
1-2 ts hvitløkspulver for hund 
3 ss olje 
5 dl kjøttbuljong 

Bland alt det tørre i en stor bolle. Tilsett 
olje og buljong og jobb sammen til en 
deig. Kjevle ut deigen på melet 
bakebord slik at den er ca en cm tykk. 
Stekes på 200 grader i ca 30 minutter 
Steng av ovnen, men la kjeksen tørke i 
ovnen over natta med døra på gløtt. 
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AKTIVITETSHELG I BERGEN. 
 
Helgen 17. og 18. september 2011 arrangerte Norsk Shiba Klubb agilitykurs i 
Bergen. Stedet var Myrbø Hundesenter i Arna, litt utenfor byen. Dette stedet 
egner seg meget godt.  Vi disponerte ett stor oppvarmet telt og en fin bane og 
spesielt lørdag var vi heldig med været. Litt regn var det søndag men ikke mer 
enn at vi fikk gjennomført programmet. Senteret har også en meget velutstyrt 
dyrebutikk der man kan finne det meste innen hundeutstyr og denne var åpen 
begge dager. 
 
Vi var så heldig at vi hadde fått Lise Kommisrud og Hege Urdal over fra 
Østlandet for å gi oss en inføring i Agility. Begge var meget dyktig og 
pedagogiske. Spesielt Lise har lang erfaring med Agility og lydighet med Shiba.  
 
Begge la vekt på at Agility skal være gøy for både for hunden og eieren. Vi 
startet med litt teori og innføring i de forskjellige øvelsene. For så å prøve oss 
frem. Interessen fra de 18 påmeldte var meget stor. Det var stort spenn i alder 
fra barn til godt voksne deltagere. Så dette er en sport for alle.  
 
Shiba er jo en meget selvstendig hund, så ikke alle ”tok” øvelsene like lett, men 
det var imponerende å se at alle klarte å gjennomføre den uoffesielle 
konkurransen som avsluttet kurset søndag. 
 
Lørdag var det felles lunsj. Jorunn og Ann Margot hadde laget en deilig 
betasuppe som vi koste oss med og det var også eplekake til kaffen. Jorunn og 
Ann Margot sto også for utloddning og det var mange fine premier som spesielt 
hundene ble glade for.  
 
Uoffisiel agilitymester ble Monokuro Daikokuten eier og fører Ann Margot 
Whyatt. 
 
Vil rette en stor takk til Lise og Hege for at de tok seg tid til å komme til oss og 
brukte av sin fritid for å inspirerer oss i denne artige sporten. Bare gode 
tilbakemeldinger har vi fått, dette var noe som ga mersmak. En meget hyggelig 
helg som viser at Shiba kan mere en bare å være en vakker hund! 

 
Christen Lang 
Distriktskontakt for Vestlandet. 
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NOEN BILDER FRA AGILITYKURSET. 
Flere bilder finnes på www.norskshibaklubb.no 
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Skadet venn beskyttes 
Av Anders Hallgren.. Sakset fra boka “Hundens gyllene regler” Del 5 – 

 
En lørdag like før jul ble to støvere sluppet. Unghunden Riff og gammelhunden Sippe skulle ut 
på sesongens siste harelos. Dette var i Norrbotten og det var svært kaldt. Ingen av hundene kom 
hjem. Man lette, ropte og annonserte dessuten i avisene, men ingen svarte. 
Ti dager senere ble begge hundene funnet. Riff satt fast i en minksaks, et forbudt fangstredskap. 
I ti dager hadde Sippe, til tross for kulden, trofast ventet hos sin yngre venn. Da hundene ble 
funnet av den sjokkerte eieren av minksaksen, lå Sippe med frambeina over den yngre hunden. 
Begge hundene var avmagret og hadde frostskader. Etter noen dager ble Riff avlivet pga. det 
ødelagte beinet. Den gamle Sippe ble også avlivet. 
 

Hvorfor ble den gamle hunden igjen hos kameraten? 
Det ble diskutert fram og tilbake hvorfor den gamle hunden ikke sprang hjem til mat og varme. Til 
tross for store frostskader og fravær av mat i 10 døgn, ble den igjen hos kameraten. Av spor i 
snøen kunne man se at han hadde forlatt kompisen flere ganger, men ikke gått så langt før han 
igjen hadde gått tilbake. Liksom for å lokke han med seg hjem. 
Fra sakkyndig hold forklares denne atferden som pleiebetinget - og styrt av klynkingen til den 
skadete hunden. Det skal absolutt ikke sies at dette er feil. Men lignende atferd har man kunnet 
iaktta i en mengde andre situasjoner - og jeg skal derfor våge meg på en annen forklaring. Dette 
er mere som en teori, uten vitenskapelig belegg. 
 

Den blinde ulven 
Da jeg fikk høre om den blinde ulven i Kolmårdens dyrepark begynte jeg å tenke på at dyr ser ut 
til å beskytte flokkamerater som er blitt svake, kanskje på grunn av en skade. Det ble fortalt om 
denne ulven at man nesten alltid så at en annen, seende ulv var ved hans side. Denne ulven sov 
også sammen med kameraten sin. Fulgte han til mat og vann - og syntes ikke bare å beskytte 
ham, men hjalp han også i enkelte situasjoner. 
Hvordan skulle man forklare dette? Med pleieatferd? Ja, kanskje, men det virket som om det var 
noe i tillegg til dette. Noe iboende. Noe om å stille opp for flokken - som om flokken var viktigere 
enn de enkelte medlemmene. 
 

Den skadde kua 
Jeg fikk også høre snakk om ei ku som hadde blitt skadet. På samme måte som ulven hadde 
også hun en “beskytter”. En annen ku hadde tatt på seg oppgaven med å holde den skadde kua 
med selskap. Når de skulle melkes var det helt umulig å få “beskytterkua” inn i sin ordinære bås, 
men hun skulle absolutt stå ved siden av sin skadde venn. 
Jeg begynte å lure på om dette med slik beskyttelse kunne gjelde flere dyrearter - og tok til å 
undersøke lignende fenomener hos hunder. 
 

Forsvar av eier 
Jeg husker en avisreportasje om en mann i Malmø som var ute på tur med de to schäfer-
hundene sine. De var kjent som lydige og godmodige hunder som hvem som helst kunne hilse 
på og klappe. 
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I løpet av turen ble mannen plutselig rammet av hjertesvikt og seg bevisstløs sammen på gata. 
Folk i nærheten sprang raskt til for å hjelpe mannen, men ble hindret av hundene. De hadde 
plutselig blitt forvandlet til to rasende villdyr som voktet sin syke eier. Ingen fikk komme for nære. 
Ikke engang ambulansefolkene som ble tilkalt kunne gjøre noe. 
Først etter at hundevante politifolk hadde kommet til, lyktes man i å få roet hundene slik at 
mannen kunne reddes. Enda en gang hadde jeg fått et eksempel på at dyr beskytter 
flokkmedlemmer. 
 

Ungdomsleiren 
Neste belegg for min påstand fikk jeg under en ungdomsleir på Store Sofielunds Hundskola. 
Under leiroppholdet hadde en av deltakerne i oppgave å vekke de andre til rett tid om morgenen. 
Både hunder og ungdommer sov sammen, de fleste hundene i senga til eieren. Snart kom det 
klager på at et par av hundene ikke tillot at den som skulle vekke sine kamerater fikk utført 
“oppdraget”. Hundene som ellers var kjent som snille og godmodige, knurret og viste tenner når 
eierne skulle vekkes. Den som hadde fått den til tider så upopulære jobben med å avbryte den 
deilige søvnen måtte stå i døra å rpoe. Dette gjentok seg ved flere anledninger. 
 

Et eksperiment 
Så kom muligheten til å gjøre et eksperiment. Det gjorde meg overbevist om at hundenes 
tendens til å forsvare øker dersom man er skadet, eller tilfeldigvis blir oppfattet som svak - f.eks. 
ved at man ligger nede. 
En familie som flere ganger tidligere hadde ringt meg om sin vanskelige welsh terrier, tok igjen 
kontakt med meg. Det var en fortvilt eier som ringte. Kona hadde nettopp hatt fødselsdag og han 
skulle servere henne kaffe på sengen. Han åpnet forsiktig døra til soverommet hvor hun lå og 
sov. Ved fotenden ligger hunden. Den ser anspent ut. I det han nærmer seg det langsomt 
våknende fødselsdagsbarnet reiser hunden seg til stående stilling. Han begynner å knurre og 
advarer eieren ved å blotte tennene. Blikket er stivt. Eieren forsøker å påvirke hunden ved å be 
den om å være stille og gå unna, men uten hell. Eieren fortalte at det hadde vært uråd å komme 
fram til senga uten å bli bitt. Jeg oppfordret han da til å gjenta akkurat det samme; mao. servere 
kona kaffe på senga allerede neste morgen. Etter noen protester aksepterte han forslaget mitt - 
til tross for at dette kanskje skulle spolere et bra argument  for å slippe å servere kona kaffe på 
senga i framtida. Jeg fortalte at alt måtte være slik som den første gangen da han ikke greide å 
komme seg fram til senga. Samme tid på morgenen, kaffe og kaker, og hunden hvilende ved 
foten av senga. Men en forskjell skulle det dog være. Når han kom inn i rommet og hunden 
begynte å knurre, skulle kona sette seg opp i senga - og ikke, slik som den første gangen, dra 
teppet over hodet og klage høylytt. 
Dette ble gjennomført. Resultatet var oppløftende. Da kona satte seg opp i senga, sluttet hunden 
å knurre. Mannen fikk komme bort til senga hvor alle tre delte på kakene etterpå. 
 

Forsvar av svekkede individer 
Jeg har nå dratt den slutningen at det hos flokkdyr er en tendens i retning av at de sterke og 
friske beskytter en tilfeldig svekket kamerat. Hos mennesker kan vi se slik omsorgsatferd. 
Kanskje er det en iboende atferd hos alle flokklevende dyrearter. Kanskje er det en del av arven 
vi har felles med dyrene. 
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Når hundeeiere etter dette ringer til meg og forteller om at deres ellers så snille hund plutselig 
viser dårlig humør i forhold til en person som kom i nærheten, bruker jeg å fortelle om denne 
tendensen til å beskytte kameraten sin. Dette viser seg nemlig å være ganske vanlig på 
sommeren. Ei dame med en labrador som ellers satte stor pris på kontakt med mennesker, 
opplevde for første gang at hunden knurret mot en fremmed person da hun lå og solte seg foran 
huset sitt. Hun trodde faktisk at hunden hadde fått solstikk. 
 

Tenk på at: 
Vær forsiktig når du går fram til en liggende hundeeier dersom hunden er der. 
 
Sett deg opp eller reis deg opp dersom hunden din viser tendenser til å forsvare deg når du 
ligger nede. 

 
 
 
 

 
Vi ligger på lading…. (Foto Sissel Skjelbred)  
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  Kennel Enerhaugen 

 
  Ichiokasow (Nippo reg.) 

 
 

 

 

Vi ønsker alle våre Shibavenner i Norge og i utlandet  
en hyggelig julefeiring og et godt nytt år!  

Vi benytter anledningen til å minnes vår kjære Fuyu  
som nettopp gikk bort 16,5 år gammel 

 

 

Jorun Kvalheim & Christen Lang 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen 

Tlf. 55951701/90981295 Fax: 55958402 

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

EN TENKSOM TYPE 
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Gro Mandt 
 
Hun stopper opp og ser seg vurderende rundt. Vi står i et vegdele, og Hime kan 
åpenbart ikke bestemme seg for hvilken av vegene hun har mest lyst til å gå – eller 
snarere hvilken hun ikke vil gå – i hvert fall ikke i dag. Vi er i et turområde der vi går 
nesten daglig, men for variasjonens skyld velger vi ofte forskjellige traseer. Så Hime vet 
stort sett hva som ligger bak neste sving. Hvorfor hun én dag må tenke seg grundig om 
før hun velger en av vegene i stedet for en annen, mens hun andre ganger godtar 
matmors vegvalg uten protester, er litt av en gåte. Vil hun gå den korteste vegen, eller 
kanskje den vi bruker lengst tid på for å komme hjem? Kan det være den bratte bakken 
hun kvier seg for? Eller kan det tenkes at hun forbinder en av vegene med noe hun ble 
skremt av sist vi gikk der? 
 
Gjennom flere års samboerskap er matmor blitt vant til at Hime må tenke seg grundig 
om i mange av dagliglivets situasjoner, før hun kan ta en avgjørelse. Morgenritualet er 
for eksempel ingen enkel affære. 
 

 
 
Hime synes i utgangspunktet at matmor står alt for tidlig opp om morgenen, og aldri er 
vel den varme kurven deiligere enn når matmor roper at vi skal ut på morgenturen - ”Har 
jeg egentlig behov for å gå ut ennå? Kan sikkert holde meg en stund til....” Etter 
gjentatte oppfordringer kommer damen seg ut på gulvet, strekker seg grundig, og blir 
sittende og tenke –” Jaja, får vel føye med da, siden matmor maser sånn. Men montro 
om ikke frokosten min står klar. Og den må jeg jo få i meg først!”. 
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Når vi så endelig kommer oss av 
gårde, faller morgenturen vår gjerne 
sammen med at folk haster av gårde 
på jobb, og unger i alle aldre kommer 
oss i møte på veg til skole eller 
barnehage. Her er det mye å fundere 
over for en tenksom liten hund. Får 
hun øye på folk som nærmer seg – 
enten de kommer mot oss, eller er 
bak oss, setter hun seg - eller legger 
seg ned. Hun må jo finne ut om de 
som kommer, er noen hun kjenner? 
eller kanskje noen hun burde bli kjent 
med?  
 
Når vi endelig har kommet oss opp 
på den vesle gressmarka i nærmiljøet 
som er først stopp på morgenturen, 
blir Himes interesse først fanget av 
noen villfarne kråker som skjennende 
flakser til himmels. Men hvis hun ikke 
har det travelt på naturens vegne, 
setter hun seg godt tilrette på marka 
og skanner omgivelsene. Der kan 
hun holde øye med folk som går forbi 
på  

 

vegen nedenfor – kanskje har noen hund med seg? Kanskje de skal gå oppover marka, 
slik at hun kan hilse på dem? Aller mest fornøyd er hun hvis hun kan hoppe opp på en 
stor stein eller en trestubbe. Der setter hun seg godt til rette og skuer ut over landskapet 
og inn i uendeligheten og lar tankene vandre. Det er som om hun faller i transe – hun er 
i hvert fall tapt for denne verden og totalt innkallingsdøv.  
 
Jo, det tar tid å gå tur med Hime! Men at det virkelig ligger bevisst tankevirksomhet bak 
mange av de hverdagssituasjonene der damen må tenke seg vel og lenge om, har jeg 
først fått bekreftet etter at Umeko kom inn i flokken. Himes førstefødte er jo litt av en 
villstyring, og en av unotene hennes er at hun ustoppelig mobber mora med å utfordre 
henne i kampsport. At fredsommelige Hime misliker dette intenst, er tydelig å se av 
kroppsspråket hennes. Hun snur på hodet, vender sida mot Umeko og slikker seg på 
nesen. Men dattera enser ikke Himes signaler – enten fordi hun ikke leser dem, eller 
fordi hun gir blaffen. Det som særlig trigger Umekos lekelyst, er vide marker – som 
skapt til løping og runddans og vilter kappestrid. Her er det gressmarka i nærtur 
området vårt kommer inn – den vi krysser på morgenturen, og har som utgangspunkt for 
lengre turer oppover til en liten skogteig – Furukammen på folkemunne. Når vi nærmer 
oss sletta, drar Umeko nesten armen av matmor for å være førstemann opp, og der 
legger hun seg til i flat angrepspositur. Trass i matmors forsøk på å stagge villdyret, og 
uansett hvor mye Hime viser tenner til dattera si, fortsetter Umeko å utfordre med raske 
finter. 
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Da er det Hime selv finner løsningen, som er – ja, nettopp - et annet vegvalg. For å 
komme opp i turområdet, er det nemlig to veger å velge. Den ene går over gressmarka, 
mens den andre er en smal og bratt sti som fører rett opp til Furkammen. Helt fra hun 
var valp, har Hime foretrukket vegen over marka, noe dattera raskt tok etter. Men en 
morgen travet Hime målbevisst forbi gressletta, og strenet oppover stien til 
Furukammen. Og ganske riktig: der følte ikke Umeko seg fristet til å angripe. Hun hadde 
mer enn nok med å orientere seg i alle de fremmede luktene i krattskogen!   
 

 
 
I ettertid velger ikke Hime alltid bort gressmarka. Av og til finner hun seg motvillig i litt av 
leikeslåssing fra Umekos side. Men hun har i hvert fall vist at hun har evne til 
problemløsning. 
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Årets utstillingsshiba 2011 
Liste per 10/12, noen utenlandske resultater mangler, samt 1 norsk utst. 

NR P Uts Hund Eier 

1 48 5 Shibatroll's Balder Tone Jåtten 

2 35 5 Masako Av Enerhaugen Christen Lang 

3 35 5 Ølenskjold's Emma 1.JK/UH John Tjøtta 

4 31 5 Ølenskjold's Geisha 2.JK/UH Tjøtta/Larsen 

5 30 5 Ølenskjold's Chita Arve Skjæveland 

6 27 5 Ølenskjold's Genki 3.JK/UH Lisa Johansen 

7 26 5 Vanity Benimitsu G H Sørensen 

8 26 5 Mjærumhøgda's Yu Komatsu 1.VT Lise Kommisrud 

9 25 5 Soldoggen's Utsumi Sora  
P Walle 

10 23 5 Soldoggen's Hirohito  
T L Strand /P Walle 

11 23 5 Shibatroll's Darren Mathisen/Aarberg 

12 22 2 Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Ritorubea E & K Lindström 

13 21 2 Honto-No Fujiyamato C Gustafsson 

14 21 5 Mjærumhøgda's Sachiko 2.VT H Schyttelvik 

15 20 4 Shibatroll's Bjarg Karen Gjerde 

16 20 5 Soldoggen's Tokitenku  
I&E Michalesen 

17 19 5 Qannik's Biloksi Caddo Bastian Britt Holtan 

18 19 3 Tenko Av Enerhaugen Eirik Knudsen 

19 18 5 Soldoggen's Yuna  
P Walle 

20 18 5 Soldoggen's Ichi Aki-Kaze P Walle 

21 16 4 Negi-Inu's Li-Ry Hikari Ulleberg-Bøhmer 

22 16 5 Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 3.VT Ulleberg-Bøhmer 

23 15 1 Mara-Shimas Koki's Kime Waza Elisabeth  Bäckström 

24 15 1 Ølenskjold's Baron Rag Karen Gjerde 

25 15 4 Ølenskjold's Genji Tone Jåtten 

26 15 4 Soldoggen's Yoshimi Bjurstam-Antonsen 

27 15 4 Ramnfløya's Kita No Otenba B K Pedersen 

28 15 5 Soldoggen's Tentai Tiko Elsa Pedersen 

29 15 5 Negi-Inu's Li-Ko Kurojo  
Lise Kommisrud 

30 13 2 Aangenaam Suntory Hibiki  
Christen Lang 

31 13 4 Natsuhime Av Enerhaugen  
Christen Lang 
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32 12 1 Najanin's Yu Jishin Ramsli/Øen 

33 12 3 Soldoggen's Jet Lee  
Anette Kristiansen  

34 11 2 Beni Goma Go Av Enerhaugen Husebø/Aga 

35 11 2 Terunishiki Av Enerhaugen Lindaas/Teigland 

36 10 1 Char-Fox Frid Bogen 

37 10 2 Kazakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi Eivind Mjærum 

38 10 2 Benihidehime Av Enerhaugen Jorunn Kvalheim 

39 10 5 Ryuukuroyuri Av Enerhaugen  
Kommisrud/Jaabæk 

40 9 1 
Kurama No Kikuhime Go Miaygi 
Zaosou 

Granqvist/Omura 

41 9 2 Sho Kuro Ichiokasow Av Enerhaugen Husebø/Aga 

42 9 2 Negi-Inu's Ly-Sa Kiichi  
Ingunn Hilton 

43 9 2 Østbylias Tøffe Zorro  
Lundås /Skjelbred 

44 8 1 Habagou's Ki Runa Bjørsland 

45 8 2 Østbylias Aktive Luca Johanson/Martinsen 

46 8 2 Najanin's Yu Yukimi Tonje Bøe 

47 8 2 Mjærumhøgda's Ylva Goes To Maria Mjærum/Pedersen 

48 7 2 Ryuukurohime Av Enerhaugen Christen Lang 

49 6 1 Mjøstrollets Chiisai Hime  
Amundsen/Kjelstad 

50 6 1 Unas Lord Arco R&R Ulvund 

51 6 2 Willemo's Fuyu Chikara  

Johannessen/Andresen 

52 5 1 Unas Tanja  
Sten Kjelvik 

53 5 1 Naohime Av Enerhaugen  
Christen Lang 

54 5 1 Østbylias Aktive Milo Mathisen/Øverland 

55 5 1 Østbylias Værdie Sakura Mildrid Kjøbli 

56 5 1 Lady Nikita R&R Ulvund 

57 5 2 Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Kuma Ulleberg- Bøhmer 

58 5 2 Naotetsu Av Enerhaugen  
Sandtorv/Mikkelborg 

59 5 3 Soldoggen's Hiruko Pedersen/ Walle 

60 4 1 Toyomi's Chiyoko Kira Brit Hansen 

61 4 1 Østbylias Modige Bellami 

Sakariassen/Skjelbred 

62 4 1 Qannik's Cria Tutten Mc Dreamy Vibeke Standal 

63 4 1 Noven's Ebetsu Ori Nordberg/Eriksen 

64 4 1 Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma Tomimoto m.fl 
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65 4 2 Tenka-Chie Go Shun'you Kensha H Schyttelvik 

66 3 1 Mjærumhøgda's Yoshi  
Øyvind Fåne 

67 3 1 Mjøstrollets Aka Fuyuko A&O Franc 

68 3 1 Unas Yoshi Misako  
Kristin B Moe 

69 3 1 Kuroshinjuhime Per Garen 

70 3 1 Soldoggen's Watta Doozie Strand/Walle 

71 3 1 Genkou Go Shun'you Kensha Gullborg Knudsen 

72 3 1 Miyako I Go Shun'you Kensha Gullborg Knudsen 

73 3 1 Najanin's Deki Imouto  
Sandra Janzo 

74 3 1 Sheela Den Stille Fjæring J E Johansen 

75 3 1 Soldoggen's Chimpira Høyem/Aasheim 

76 3 1 Honto-No Omamori Dan Ove Tuven 

77 2 1 Soldoggen's Ojin Tenno G & E Knudsen 

78 2 1 Ryuukurokami Av Enerhaugen Hege Urdal 

79 2 1 Edeängs Cilla 
 

80 2 1 Qannik's Cria Korse 
Maiken L Dahl 

81 2 1 Shibatroll's Frigg Gullborg Knudsen 

82 2 1 Soldoggen's Mitsumaru Hege Arntsen 

83 2 1 Mjøstrollets Bara Tasai P&K Pedersen 

84 1 1 Teruhama Av Enerhaugen S Nærland 

85 1 1 Nattfjärilen Akakabuto  
Eggenheim/ Walle 

86 1 1 Okami's Harukoma Yvonne Rinne 
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NORSK VINNER 2011, DOGS4ALL 

 
BIR: Mara-Shimas Koki´s Kime Waza  BIM: Ølenskjolds Geisha 

 
Årets høydepunkt for oss som liker å gå på utstilling. D4A. Lillestrøm. En travel helg 
med mulighet for å hilse på venner og bekjente en siste gang dette året. Noen 
treffer man for første gang, andre er trofaste gjengangere. 
 

Det er noe helt spesielt med denne utstillingen som gjør at man kan bli hektet på å 
reise dit, med eller uten hund. Jeg bestilte rom da jeg dro derfra i fjor, og har bestilt 
rom for neste år allerede.  
 

I år trodde jeg at jeg skulle reise uten hund. Eikou ble paret i juni, så hun var helt ute 
av diskusjonen, og Makka ble ganske tynn i løpet av sommeren. Hun ble liksom 
plutselig gammel. –Kanskje ikke så uventet når man har passert 13 år. Og når hun 
også røytet rundt påmeldingsfristen, så var jeg veldig i tvil.  
 

NKK hadde ikke gjort det mindre interessant å stille Makka, siden de akkurat i år 
innført vinnertittel til veteraner (og juniorer). Makka har jo vært BIR veteran de 
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siste 3 årene, så egentlig burde hun hatt 3 veteranvinnertitler allerede… Å vinne en 
veterantittel var derfor VELDIG fristende. 
 

Men det var tross alt Christen Lang som skulle dømme, Norges Mister Shiba. 
Dommeren som satte Makka opp som Norsk vinner 2000 og som satte henne til 
2BTK på hennes første veteranutstilling. Det legger for min del lista litt høyere. Jeg 
vil at hundene mine skal være i god utstillingskondisjon hvis jeg stiller igjen for 
dommere som har likt dem før. Men jeg bestemte meg for å melde på, slik at jeg 
hadde mulgiheten til å stille dersom Makka skulle komme opp i litt bedre utstillings-
kondisjon. Det er bedre å trekke en hund, enn å stå på utsiden med en hund som 
ikke er påmeldt. 
 

Jeg så også ganske mørkt på å skulle kjøre så langt, alene på en helg. Redningen ble 
å presse seg på et „lass“ med Toller-damer og fylle bilen til randen med damer, 
hunder og bagasje. Ut på tur, aldri sur. Og aldri har turen til Lillestrøm virket så 
kort….. 
 

Lørdag sto jeg noen timer på stand. Det er stor interesse for rasen, og stand under 
D4A er et viktig utstillingsvindu. Stakkars Makka synes dette er veeeldig kjedelig og 
ligger gjerne og sover på utstillingsbordet. Men hun fikk mye oppmerksomhet og 
kos også. Vi ventet veldig lenge på raseparaden som virket noe ukoordinert.  
 

Søndag ladet Makka opp med 2 kokte egg og et eggeglass med leverpatè til frokost 
før vi tuslet inn i utstillingshallen. 
 

Før bedømmelsen holdt Christen en kort innledning om hva han synes er viktig i en 
shiba og hvordan vi alle må huske at vi må forholde oss til standarden. 
 

37 hunder møtte til bedømmelse, og Christen ga åpen kritikk for alle sammen. 
Dette er veldig lærerikt for oss som sitter ringside, men pga lydnivået inne i hallen 
var det bare de som satt eller sto nærmest som fikk høre. 
 
Christen brukte skalaen, og jeg må innrømme at det er mange år siden jeg har vært 
så nervøs for å gå i ringen… Det merket nok Makka også, for hun var ganske tam 
og flat i ringen. Men Christen syntes hun var i god form til å være nesten 14 år, så 
hun fikk sin Excellent, som var det jeg hadde håpet på. Og med det kapret hun 
tittelen  „NORSK VETERANVINNER 2011“. Og det var jo ekstra stas å få den av 
Christen, som også ga henne NORSK VINNER 2000. 
 

Så turen hjem ble ikke så ille den heller. Jeg hadde tross alt med meg hjem akkurat 
det jeg drømte om: N S Uch NV-00 NVV-11 Soldoggen’s Chimpira. 
 

Dessverre ville ingen av veteranene vise seg for fotografen og dere får derfor heller 
kose dere med bildet av BIR og BIM! 
 
Lisbeth Høyem.
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Utstillingsresultater per 11/12 

 

Vestvågøy Hundeklubb 6/8 Løvenkjær, Svend 
 

Shibatroll's Darren 1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIM Mathisen/Aarberg 

Soldoggen's Tentai Tiko 1.VTK 1.VTKK CK 2.BHK Elsa Pedersen 

Soldoggen's Yuna 1.JK 1.JKK CERT 2.BTK P Walle 

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR P Walle 

   

Norsk Kennel Klub Oslo 20/8 Christensen, Gert 
 

Ølenskjold's Genki 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM Lisa Johansen 

Mjærumhøgda's Sachiko 1.VTK 2.VTKK CK 3.BHK Hilde Schyttelvik 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu  
1.VTK 1.VTKK CK 2.BHK Lise Kommisrud 

Negi-Inu´s Ly-Fu Kamanari Ritorubea 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR E & K Lindström 

Tenka-Chie Go Shun'you Kensha 2.JK H Schyttelvik 

Mjøstrollets Chiisai Hime  
1.JK 2.JKK CK 2.BTK Amundsen/Kjelstad 

Najanin's Deki Imouto  
1.JK 3.JKK Sandra Janzo 

Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Kuma 1.UK 2.UKK Ulleberg-Bøhmer 

Honto-No Kiyomi 
1.UK 1.UKK Ingrid Høgvoll 

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 
1.AK 2.AKK CK 4.BTK R.CACIB Lise Kommisrud 

Negi-Inu's Ly-Sa Kiichi 
1.AK 1.AKK CK 3.BTK CACIB Ingunn Hilton 

Najanin's Aiko-Chan 
2.AK Sandra Janzo 

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

   

Tromsø Hundeklubb 27/8 Petersen, Marie 
 

Shibatroll's Darren 
1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM Mathisen/Aarberg 

Qannik's Cria Korse 2.JK Maiken L Dahl 

Soldoggen's Yuna  
1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR P Walle 

Soldoggen's Hiruko 
1.CHK 1.CHKK Pedersen/ Walle 

   

Norsk Kennel Klub Tromø 28/8 Holmli, Marianne 
 

Soldoggen's Jet Lee 
1.AK 1.AKK CERT 2.BHK R.CACIB Anette Kristiansen  

Soldoggen's Tokitenku  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR I&E Michalesen 

Soldoggen's Yuna  
1.JK 1.JKK CK 2.BTK P Walle 

Qannik's Cria Korse 
1.JK 2.JKK CK 3.BTK Maiken L Dahl 

http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=14644%2F02
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO41673%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO58577%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=SE17716%2F2010
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=25556%2F05
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO38579%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO53290%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18132%2F02
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO40861%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO56797%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19362%2F06
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=11310%2F07
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO31315%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO56797%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO59792%2F10


46 

 

Soldoggen's Utsumi Sora  

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK CACIB BIM P Walle 

Soldoggen's Hiruko 

1.CHK 1.CHKK CK 4.BTK R.CACIB Pedersen/ Walle 

   

Klubben For Større Selskapsh. Raser 3/9 Ceccarelli, Maria 
 

Ølenskjold's Genji 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR Tone Jåtten 

Ølenskjold's Genki 

1.JK 2.JKK CK 2.BHK Lisa Johansen 

Ølenskjold's Geisha 1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIM Tjøtta/Larsen 

   

Norsk Leonberger Klubb 4/9 Radziuk, Sviatlana 
 

Ølenskjold's Genki 

1.JK 2.JKK CK 2.BHK Lisa Johansen 

Ølenskjold's Genji 

1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM Tone Jåtten 

Ølenskjold's Geisha 

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR Tjøtta/Larsen 

Willemo's Fuyu Chikara  
1.UK 1.UKK CK 2.BTK 

Johannessen/ 
Andresen 

   

Norsk Berner Sennenhundklubb 3/9 Svarstad, Per 
 

Shibatroll's Darren 
2.JK Mathisen/Aarberg 

Naotetsu Av Enerhaugen 
1.AK 1.AKK CERT 3.BHK Sandtorv/Mikkelborg 

Soldoggen's Tokitenku  
1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK I&E Michalesen 

Nattfjärilen Akakabuto  
1.CHK 3.CHKK CK 4.BHK Eggenheim/ Walle 

Soldoggen's Hirohito  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM T L Strand /P Walle 

Soldoggen's Yuna  
1.JK 1.JKK CK 3.BTK P Walle 

Soldoggen's Yoshimi 1.JK 2.JKK CK 4.BTK Bjurstam-Antonsen 

Soldoggen's Utsumi Sora  
1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR P Walle 

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze 
1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK P Walle 

   

Narvik Trekk- Og Brukshundklubb 3/9 Roos-Börjeson, Britta 
 

Shibatroll's Darren 
1.JK 1.JKK Mathisen/Aarberg 

Naotetsu Av Enerhaugen 
2.AK Sandtorv/Mikkelborg 

Soldoggen's Tokitenku  
1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK I&E Michalesen 

Soldoggen's Hirohito  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR T L Strand /P Walle 

Soldoggen's Yoshimi  
1.JK 2.JKK Bjurstam-Antonsen 

Soldoggen's Yuna  
1.JK 1.JKK CERT 2.BTK P Walle 

Soldoggen's Utsumi Sora  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM P Walle 

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze 
1.CHK 2.CHKK CK 3.BTK P Walle 
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Steinkjer Hundeklubb 3/9 Klepp, Eli-Marie 
 

Østbylias Aktive Luca  

1.JK 1.JKK CK 2.BHK Johanson/Martinsen 

Qannik's Biloksi Caddo Bastian  

1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIR Britt Holtan 

Qannik's Cria Koda 2.JK Bjørn Græsli 

Østbylias Barske Tigi 

2.UK Lasse Guldvik 

Østbylias Modige Bellami  

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM Sakariassen/Skjelbred 

Unas Yoshi Misako 

1.AK 2.AKK Kristin B Moe 

   

Gudbrandsdal Hundeklubb 4/9 Jensen, Hanne Laine 
 

Qannik's Cria Lotta 2.JK Lisa-Maria Olsen 

   

Norsk Kennel Klub Rogaland 10/9 Hübenthal, Rodi 
 

Ølenskjold's Genji 

1.JK 1.JKK CERT 2.BHK Tone Jåtten 

Ølenskjold's Baron Rag  

4.AK K Skjæveland 

Shibatroll's Balder 

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR Tone Jåtten 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu  

1.VTK 1.VTKK Lise Kommisrud 

Ølenskjold's Geisha 

1.JK 1.JKK Tjøtta/Larsen 

Kuromatsuhime 2.JK Vatne/Whyatt 

Qannik's Atai Topa 3.AK Rune Sindland 

Habagou's Haru Hana 

3.AK B & I Pedersen 

Najanin's Yu Yukimi 

2.AK Ingrid Kvitberg 

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 

1.AK 1.AKK CERT 2.BTK CACIB Lise Kommisrud 

Ramnfløya's Kita No Otenba 

1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIM B K Pedersen 

   

Bjerkvik Hundeklubb 17/9 Tast, Harry 
 

Soldoggen's Jet Lee 

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM Anette Kristiansen  

Soldoggen's Yoshimi  

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR Bjurstam-Antonsen 

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze 

1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK P Walle 

   

Sortland Hundeklubb 18/9 Lie, Helge 
 

Naotetsu Av Enerhaugen 

1.AK 1.AKK CERT 2.BHK Sandtorv/Mikkelborg 

Soldoggen's Jet Lee 

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR Anette Kristiansen  

Soldoggen's Yoshimi  

1.JK 1.JKK CERT 2.BTK Bjurstam-Antonsen 

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze 

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM P Walle 
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Norsk Lhasa Apso Klubb 17/9 Blanusa, Natasa 
 

Kazakoshi No Oujin Go Yokohama 
Atsumi 

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR Eivind Mjærum 

Mjærumhøgda's Ylva Goes To Maria 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM Mjærum/Pedersen 

   

Norsk Chihuahuaklubb 18/9 Obrian, Vincent 
 

Kazakoshi No Oujin Go Yokohama 
Atsumi 

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR Eivind Mjærum 

Najanin's Deki Imouto  
1.JK 1.JKK CERT 2.BTK Sandra Janzo 

Mjærumhøgda's Ylva Goes To Maria 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM Mjærum/Pedersen 

   

Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb 24/9 Harsanyi, Peter 

Beni Goma Go Av Enerhaugen 1.JK 1.JKK CERT 2.BHK Husebø/Aga 

Shibatroll's Colton 
2.UK Karen Tvedt 

Sho Kuro Ichiokasow Av Enerhaugen 1.UK 1.UKK CK 1.BHK BIM Husebø/Aga 

Miyako I Go Shun'you Kensha 2.JK Gullborg Knudsen 

Kuroshinjuhime 1.JK 1.JKK CERT 2.BTK Per Garen 

Natsuhime Av Enerhaugen 
1.AK 1.AKK CK 3.BTK Christen Lang 

Naohime Av Enerhaugen  
1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR Christen Lang 

   

Norsk Dobermann Klub 18/10 Klucniece, Vija 
 

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

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

Ølenskjold's Geisha 
1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR Tjøtta/Larsen 

Tenka-Chie Go Shun'you Kensha 2.JK Hilde Schyttelvik 

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 
1.AK 1.AKK CK 2.BTK Lise Kommisrud 

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 
1.VTK 1.VTKK CK 3.BTK Ulleberg-Bøhmer 

   

Norsk Pinscherklubb 2/10 Leenen, Theo 
 

Ølenskjold's Geisha 
1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR Tjøtta/Larsen 

   

Norsk Kennel Klub Hamar 8/10 Oliveira, Rui 
 

Ølenskjold's Genki 
1.JK 2.JKK CK 2.BHK Lisa Johansen 

Beni Goma Go Av Enerhaugen  
1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM Husebø/Aga 

Aangenaam Eclipse Class Cruiser 1.AK 1.AKK CK Paula Granqvist 
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Soldoggen's Hirohito  

1.CHK 2.CHKK CK T L Strand /P Walle 

Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 1.CHK 1.CHKK CK 3.BHK CACIB Tomimoto m.fl 

Mjærumhøgda's Sachiko  

1.VTK 1.VTKK CK 4.BHK Hilde Schyttelvik 

Qannik's Cria Luna 1.JK 2.JKK CK Kine Skaugen 

Tenka-Chie Go Shun'you Kensha 1.JK 3.JKK Hilde Schyttelvik 

Soldoggen's Yoshimi 1.JK 1.JKK CK 2.BTK Bjurstam-Antonsen 

Vanity Benimitsu 1.UK 1.UKK CERT 1.BTK CACIB BIR Gitte H Sørensen 

Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Kuma 1.UK 2.UKK Ulleberg-Bøhmer 

Natsuhime Av Enerhaugen 

1.AK 1.AKK CK Christen Lang 

Aangenaam Lunar Eclips  

1.CHK 2.CHKK CK Paula Granqvist 

Soldoggen's Utsumi Sora  

1.CHK 1.CHKK CK 4.BTK R.CACIB P Walle 

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 

1.VTK 1.VTKK CK 3.BTK Ulleberg-Bøhmer 

   

Norsk Miniatyrhund Klubb 22/10 Leenen, Theo 
 

Okami's Harukoma 

2.AK Yvonne Rinne 

Najanin's Deki Imouto  

1.JK 1.JKK Sandra Janzo 

Negi-Inu's Ly-Sa Kiichi 

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR Ingunn Hilton 

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 

1.VTK 1.VTKK Ulleberg-Bøhmer 

   

Norsk Miniatyrhund Klubb 23/10 Brankovich, Anna 
 

Okami's Harukoma 

2.AK Yvonne Rinne 

Vanity Benimitsu 

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIR Gitte H Sørensen 

Negi-Inu's Ly-Sa Kiichi 

1.AK 1.AKK Ingunn Hilton 

   

Norsk Dalmatiner Klubb 29/10 Banbury, Brenda 
 

Qannik's Cria Tutten Mc Dreamy 1.JK 2.JKK Vibeke Standal 

Qannik's Cria Tito 1.JK 1.JKK Ida Nerås 

Mjærumhøgda's Sachiko  

1.VTK 2.VTKK CK 2.BHK Hilde Schyttelvik 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu  

1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIR Lise Kommisrud 

Najanin's Deki Imouto  

1.JK 2.JKK Sandra Janzo 

Tenka-Chie Go Shun'you Kensha 1.JK 1.JKK CK 4.BTK Hilde Schyttelvik 

Vanity Benimitsu 

1.UK 1.UKK CERT 2.BTK Gitte H Sørensen 

Negi-Inu's Li-Ry Hikari 

1.CHK 1.CHKK CK 3.BTK Ulleberg-Bøhmer 

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 

1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIM Ulleberg-Bøhmer 
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Norsk Lhasa Apso Klubb 30/10 Oliveira, Rui 
 

Qannik's Cria Tito 

1.JK 2.JKK Ida Nerås 

Qannik's Cria Tutten Mc Dreamy 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM Vibeke Standal 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu  

1.VTK 1.VTKK CK 2.BHK Lise Kommisrud 

Vanity Benimitsu 

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIR Gitte H Sørensen 

Willemo's Fuyu Chikara  

1.UK 2.UKK CK 2.BTK Johannessen/Andresen 

   

Fitjar - Stord Hundeklubb 12/11 Karlsdotter, Nina 
 

Ølenskjold's Genji 

1.JK 1.JKK CK 2.BHK Tone Jåtten 

Aangenaam Suntory Hibiki  

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIR Christen Lang 

Soldoggen's Ojin Tenno  

1.AK 2.AKK E&G Knudsen 

Ølenskjold's Geisha 

1.JK 1.JKK CK 2.BTK Tjøtta/Larsen 

Shibatroll's Frigg 1.JK 2.JKK CK 3.BTK Gullborg Knudsen 

Natsuhime Av Enerhaugen 

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM Christen Lang 

   

Orkdal Hundeklubb 12/11 Jørgensen, Leif Lehmann 
 

Østbylias Aktive Luca  

1.UK 2.UKK Johanson/Martinsen 

Qannik's Biloksi Caddo Bastian  

1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIM Britt Holtan 

Char-Fox 

1.AK 1.AKK Frid Bogen 

Edeängs Cilla 1.JK 1.JKK CK 3.BTK 
 

Qannik's Cria Koda 

1.JK 2.JKK Bjørn Græsli 

Østbylias Yre Kinkai 

1.AK 3.AKK S&K Skjelbred 

Unas Tanja 

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR Sten Kjelvik 

Unas Yoshi Misako 

1.AK 2.AKK CK 2.BTK Kristin B Moe 

   

Kongsberg Hundeklubb 12/11 Klepp, Eli-Marie 
 

Ølenskjold's Genki 

1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR Lisa Johansen 

Mjærumhøgda's Yoshi 

1.VTK 1.VTKK CK 2.BHK Øyvind Fåne 

Mjærumhøgda's Sachiko  

1.VTK 2.VTKK CK 3.BHK Hilde Schyttelvik 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu  

1.VTK 3.VTKK CK 4.BHK Lise Kommisrud 

Habagou's Ichigatsu Hana 1.JK 1.JKK K&B&K Pedersen 

Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Kuma 1.UK 1.UKK Ulleberg-Bøhmer 

Ryuukuroyuri Av Enerhaugen  

1.AK 1.AKK CERT 2.BTK Kommisrud/Jaabæk 

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM Lise Kommisrud 
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Ramnfløya's Kita No Otenba 

1.VTK 1.VTKK CK 3.BTK B K Pedersen 

   

Norsk Kennel Klub D4A 26/11 Lang, Christen 
 

Ølenskjold's Genji 

1.JK 1.JKK CK Tone Jåtten 

Ølenskjold's Genki 

1.JK 2.JKK CK Lisa Johansen 

Qannik's Cria Tito 

2.JK Ida Nerås 

Kentaro Go Shun'you Kensha 1.JK 3.JKK Rolf Nord 

Katsumoto's Chikara 1.UK 1.UKK CK Madsen/Tovsen 

Qannik's Biloksi Caddo Bastian  

1.UK 2.UKK Britt Holtan 

Shibatroll's Darwin 2.UK Marita Sørensen 

Shibatroll's Bjarg 

1.AK 3.AKK Karen Gjerde 

Ølenskjold's Baron Rag  

2.AK K Skjæveland 

Soldoggen's Ojin Tenno  

1.AK 2.AKK E&G Knudsen 

Shibatroll's Darren 

1.AK 1.AKK CK 4.BHK Mathisen/Aarberg 

Shibatroll's Balder 

1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB Tone Jåtten 

Mara-Shimas Koki's Kime Waza 1.CHK 1.CHKK CERT 1.BHK CACIB BIR Elisabeth Bäckström 

Østbylias Tøffe Zorro 

1.CHK 3.CHKK CK 3.BHK Lundås /Skjelbred 

Mjærumhøgda's Yoshi  

3.VTK Øyvind Fåne 

Mjærumhøgda's Sachiko  

2.VTK Hilde Schyttelvik 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu  

1.VTK Lise Kommisrud 

Tenka-Chie Go Shun'you Kensha 2.JK Hilde Schyttelvik 

Shibatroll's Frigg 

2.JK Gullborg Knudsen 

Najanin's Deki Imouto  

2.JK Sandra Janzo 

Miyako I Go Shun'you Kensha  

2.JK Gullborg Knudsen 

Ølenskjold's Geisha 

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIM Tjøtta/Larsen 

Qannik's Cria Luna 

2.JK Kine Skaugen 

Bara 2.JK Stian Bjørkås 

Soldoggen's Yuna  

1.JK 2.JKK CK P Walle 

Mjøstrollets Chiisai Hime  

1.UK 4.UKK Amundsen/Kjelstad 

Honto-No Kiyomi 

1.UK 2.UKK CK Ingrid Høgvoll 

Willemo's Fuyu Chikara  
2.UK 

Johannessen/ 
Andresen 

Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Kuma 1.UK 1.UKK CK Ulleberg-Bøhmer 

Negi-Inu´s Ly-Fu Kamanari Ritorubea 1.UK 3.UKK E & K Lindström 

Vanity Benimitsu 
1.AK 1.AKK CK 4.BTK Gitte H Sørensen 
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Negi-Inu's Ly-Sa Kiichi 

2.AK Ingunn Hilton 

Noven's Chichibu 

1.AK 2.AKK Pedersen/Franc 

Kurama No Kikuhime Go Miaygi 
Zaosou 

1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK CACIB Granqvist/Omura 

Negi-Inu's Li-Ry Hikari 
1.CHK 4.CHKK Ulleberg-Bøhmer 

Noven's Kimi 1.CHK 3.CHKK Elisabeth Bäckström 

Ølenskjold's Chita 
1.CHK 2.CHKK CK 3.BTK R.CACIB Arve Skjæveland 

Soldoggen's Chimpira  
1.VTK 1.VTKK Høyem/Aasheim 

 

Noen utenlandske resultater mangler i denne oversikten, samt årets 

siste utstilling i Norge. Komplett liste kommer i neste Shib-a-visa. 

 

Utenlandske resultater skal sendes Eirik Knudsen 

eirik@shibatroll.com 
 

 

 

ÅRETS BRUKSSHIBA 

 
Det foreligger ingen liste enda. 

 

Resultater som ønskes tatt med i konkurransen,  

må sendes til Eirik Knudsen, eirik@shibatroll.com 

 

SENEST 31.12.2011 
  

http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO38579%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S36888%2F2009
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18223%2F07
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO42865%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=03621%2F98
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Eirik og Gullborg Knudsen, Birte Blomli 

Østre Hopsvei 16, 5232 Paradis 

Gullborg: 9285 9411 Birte: 9260 5075 

 info@shibatroll.com   www.shibatroll.com 

 
 

 
Født: 3/9-11, 2 røde hanner, 1 rød 
tispe 
 
Far: Tenko Av Enerhaugen 

Mor: Akira Go Shun’You Kensha 

Kennel Trap Line 
Torhild og Petter Ringerike 

Ekeberg, 1930 Aurskog 

Mobil: 922 92 866/971 52 312 

kennel@trapline.no   www.trapline.no 
 

 

 
Født: 28/9-11, 2 røde hanner. 
 

Far: Kazakoshi No Oujin Go 
Yokohama Atsu 
Mor: Najanin’s Misa Manami 

 
 

Christen Lang & Jorun Kvalheim 

Sandviksveien 173, 5036 Bergen 

Telefon: 55 95 17 01 Mobil: 909 81 295 

chr-lan@online.no    www.enerhaugen.net 

 
 

 
KULL 1: Født 12/10, 2 hanner, 1 rød og 
1 creme, 3 røde tisper. 
 

Far: Waka Go Ichiokasow av 
Enerhaugen 
Mor: Hamahime av Enerhaugen 

 
KULL 2: Født 27/10-11, 1 b6t hann, 2 
tisper, 1 b&t og 1 crème 
 

Far: We-Sedso Unryu 
Mor: Umewaka Kurosachi av 
Enerhaugen 

 
KULL 3; Født 2/11-11, 2 hanner, 2 
tisper, alle røde 
 

Far: Dragon House Ichirou Suzuka 
Mor: Jun av Enerhaugen 

 



 

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!   

    fra Norsk shiba klubb  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

   
HEIKI & AIKO 
Terje Tomtum 

2451 Rena 
916 02 37 

 
AIKO & IMOUTO 

Sandra Janzsó 
Oslo 

www.trollbolla.com 
  ØLENSKJOLD 

John Aareskjold Tjøtta 
Bryne 

Tlf: 92016327 
www.olenskjold.com 

LILLE MY & MIO 
Terje Håheim & Heidi I Grønodd 

1727 Sarpsborg 
918 25 497 

terje@haaheimconsulting.no 

 
 

VANITY 
Gitte Hjorth Sørensen 

1816 Skiptvet 
6980 8570 / 907 56 699 
www.kennelvanity.no 

TATSUMAKI 
Inger Merete Ingebrigtsen 

7340 Oppdal 
915 24 838 

www.gewimi.com 

 
 

QANNIK 
Christin Aarkvisla 

2364 Næroset 
416 18 757 

christin@woff.no 

SHIBATROLL 
Birte Blomli, Gullborg & Eirik Knudsen  

5232 Paradis 
928 59 411 / 926 05 075 

www.shibatroll.com 

 
 

NEGI-INU 
Wenche Ulleberg-Bøhmer 

Nannestad 
95306671 

www.negiinu.com 

SUTAMUROKU 
Lena Sonefors 

S 590 54 Sturefors,  
Sverige 

www.sutamuroku.com  

 
 NAJANIN 

Tonje Helene Bøe 
2338 Espa 
39 16 10 55 

www.freewebs.com/najanin  

KATSUMOTO 
Laila Nagel 

3092 Sundbyfoss 
3305 8883 / 916 68 579 

www.litenhund.com  

ISO & KOSAME 
Harriet & Torstein Gleditsch 

Webmaster & Leder 
1453 Bjørnemyr 

torstein@gleditsch.net 

SUMO & TAIHO 
Ann Margot Whyatt  

& Steinar Vatne 
50310 Bergen 

920 30 772 

MJÆRUMHØGDA 
Eivind Mjærum 

1827 Hobøl 
6992 1122 / 957 82 085 

www.mjaerumhogda.no 

HABAGOU 
Bente K & Kim Pedersen 

4879 Grimstad 
3704 1534 / 993 85 748 

www.123hjemmeside.no/kennelhabagou 

 

HIME & UMEKO 
Gro Mandt 

5038 Bergen 
958 33 427 

gro.mandt@bm.uib.no 

SAKURA 
Mildrid & Sverre Kjøbli 

7760 Snåsa 
7415 2816 

skjobli@online.no 

KUROJO 
Lise Kommisrud & Bent Jaabæk 

2092 Minnesund 
916 87 047 

www.kurojo.com 

ENERHAUGEN 
Jorunn Kvalheim & Christen Lang 

5035 Bergen 
5595 1701 / 909 81 295 
www.enerhaugen.net 

 

HAMAKO & ZENMAI 
Solvor Nærland 

5035 Bergen 
solvor@shibaliv.com 

www.shibaliv.com 

KENJI  
Christen Øwre Johansen  

1706 Sarpsborg  
908 54 955  

www.redchili-kenji.com 

HONTO-NO 
Helene Nordwall 

S- 760 10 Bergshamra,  
Sverige 

www.shibainfo.com 

AK-INU-BA 
Lisbeth Høyem & Geir Aasheim 

7710 Sparbu 
7416 2285 / 917 16 284 

www.akinuba.no 
 



 

 
Jeg falt pladask for bildene av shibavalpen og samojedvalpen, som jeg 

fikk fra Sissel Skjelbred. Jeg håper dere liker dem også!
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RETUR: NSK v Christen Johansen 

Astrids Gate 49, 1706 Sarpsborg 

 


	4-11 del 1
	Jul 2011 4-11
	4-11 del 2

