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STYRET: 
 
Leder  Ann Margot Whyatt 
Mob 920 30 772 
e-post:  leder@norskshibaklubb.no  
  
Nestleder Bjarne Jåtten 
Tlf  51 42 24 88 Mob  915 56 625 
e-post: bjarne.jaatten@osjord.no 
 
Sekretær  Sandra Janzsó 
Klubbens adresse:  
 Siriusveien 16, 1407 Vinterbro. 
 Mob 473 99 069 
e-post: sekretar@norskshibaklubb.no 

 
Kasserer Christen Johansen 
Mob  908 54 955 
e-post: kasserer@norskshibaklubb.no 
 
Styremedlem Lone Fillipsen 
Tlf 77 68 05 97 Mob 995 94 074 
e-post: hfilips@online.no 
 
Styremedlem Solvor Nærland 
Tlf 55 31 37 84 Mob 481 18 971 
e-post: solvor@shibaliv.com 
 
Styremedlem  Torstein 
Gleditsch 
Mob  958 06 490 
e-post:  torstein@gleditsch.net  
 
 

Varamedlemmer 
 
Eirik Knudsen   
e-post: eirik@shibatroll.com 
Michael F Lunde 
e-post: lunde.michael@yahoo.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  Ann Margot 
Whyatt        Mob 920 30 772 

valpeformidler@norskshibaklubb.no 
 

Sunnhetsutvalget 
Leder: Lisbeth Høyem. 

Christen Lang, Eivind Mjærum, 
Solvor Nærland. 
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Lederens side 
 

Hei og 
 
GRATULERAR alle med jubileumsåret! Tenk at klubben fyller heile 15 år 
i år! Det ser ut til at det har vorten ein tradisjon med eit 
jubileumsarrangement i Trondheims område, der første møte i klubben 
vart avhalde 27. juni 1998, samt 10-års jubileumsutstillinga. Som 
tidlegare annonsert vert det klubbhelg 8. og 9. juni, der me avviklar både 
årsmøte og skal ha jubileumsfesten i tillegg til aktivitetar med hund. 
Håpar at så mange som mogeleg har anledning til å koma og vera med. 
 
Jubileumsåret vert eit aktivt år for klubben, men heile tre store 
arrangement. I tillegg til klubbhelga har klubben ved sunnhetsutvalget 
(SU) allereie gjennomført oppdrettarseminaret med stor suksess. Det 
deltok 22 motiverte personar, frå oppdrettarar til nye medlemmer med 
stor interesse for rasen. Så dette lover godt for framtida.  
 
Seminaret var variert og dekka mange ulike tema, som blant anna avl, 
oppdrett, adferd, rasestandard og helseundersøkinga, samt innføring i 
RAS for å nemna noko. Laurdagen var me så heldige å ha Kristin 
Aukrust, NKKs avlskonsulent som føredragshaldar, medan andre dag var 
det SU medlemmene sin tur. Vil retta ein stor takk til SU for godt 
gjennomført og interessant arrangement. 
 
Helga 11. og 12. mai går den store jubileumsutstillinga av stabelen, 
tradisjonen tru på Hunderfossen ved Lillehammer. Det vert utruleg 
spanande med 3 utstillingar og to dommarar frå Japan og ein frå 
Amerika. Me gler oss veldig. 
 
Håpar verkleg at vinteren snart er over! Det såg slik ut for ei kort stund, 
men så seint som i dag kom det SNØ dalande ned og gradestokken 
syner minusgradar. Dette trass i at me skriv 15. mars i Bergen! 
 
 
Ynskjer dykk alle ein fin vår og ein god påske. 
Ann Margot 
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    Så var det tid for et nytt nummer av Shib-a-visa. Og denne gangen håper jeg 
det er den siste jeg lager. Jeg har vært vel jobbet med bladet i cirka 10 år, og 
kjente at motivasjonen ikke var like stor som i begynnelsen. Da er det best å 
overlate prosjektet til noen ny. Jeg håper og tror at styret får på plass en ny 
redaktør ganske raskt.  
    Takk til alle som har bidratt til dette nummeret! Jeg har fått mye stoff tilsendt, 
og håper dere fortsetter med det, for det hjelper den nye redaktøren mye! 
    På hundefronten har det siste året bydd på mange endringer. I fjor på denne 
tiden hadde vi 6 hunder. I dag har vi 3, og da har vi fått en ny valp også… Det 
har vært mange triste dager. Den siste som forlot oss var Makka, som ble 
nesten 15 år. Livet er ikke den samme uten… 
    Tiden fremover byr ikke på late dager, for det er snart Japanspesialen og 
deretter skal klubben feire seg selv en hel helg! Jeg håper mange har anledning 
til å komme på både Japanspesialen og Klubbhelgen. Klubbhelgen er et helt nytt 
konsept og jeg håper det vil friste og falle i smak. – Jeg gleder meg i alle fall! 
    Resten av året skal jeg bruke sammen med Sunnhetsutvalg, i arbeidet med 
RAS for klubbens raser. Dette er et stort arbeid, men jeg tror vi skal få til gode 
arbeidsdokumenter for alle rasene. 
 
Innimellom slagene skal jeg kose meg med valpen! 
 
Lisbeth 
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Referat fra styremøte i NSK 6. desember 2012 
Til stede: Ann Margot, Sandra, Torstein, Bjarne og Solvor 
Forfall: Christen, Lone, Michael og Eirik 
 
Sak 77/12 Post/Info 

 NKK har sendt en påminning om avlsrådskurset, som skal være 26. og 27. 
januar 2013. Vi har meldt på Lisbeth og Christen L fra SU. 

 Protokoll fra NKKs RS er kommet 

 Ann Margot refererte div. info fra NKK 

 Info fra Laila om videregående sporkurs 14. – 15. juni med blodsporprøve helga 
etter. Når alt er klart sender Laila info til webmaster.  

 
Sak 78/12 Økonomi 

Kasserer var ikke selv til stede på møtet. Men han har informert via mail pluss snakket 
med leder. Likviditeten er fortsatt god. Kasserer vil legge fram et første utkast til budsjett 
2013 på styremøtet i januar. 
 
Sak 79/12 RAS 

Kommer tilbake til saken etter at representanter fra SU har fått info på NKKs 
avlsrådskurs. 
 
Sak 80 Oppdretterseminaret 19. og 20. januar 2013 

Honorar til foreleser Kristin Aukrust er på kr 6 500,- Men siden RAS står på programmet 
vil NKK gi et avslag på 2 500,-, slik at vi skal betale kr 4 000 i honorar.  Det er hentet inn 
prisoverslag fra 4 hoteller rundt Gardermoen. Det hotellet som kom best ut og som vi 
reserverer plasser hos, er Best Western. Helpensjon pr person i enkeltrom er kr 1680. 
Foreløpig program: Lørdagen er satt av til Kristin Aukrust. Søndagen vil det være egne 
opplegg fram til lunsj (bl.a. vil Christen L demonstrere massasje til hjelp for fødende tisper 
når fødsel stanser opp). Etter lunsj vil det være styremøte. 
 
Det er kort tid til oppdretterseminaret. Tidspunkt og navn på foreleser er annonsert 
tidligere. Men styret ønsker at all informasjon som er klar skal publiseres på klubbens 
hjemmeside med en gang. Det får heller der gjøres oppmerksom på at øvrig informasjon 
kommer i Shib-A-Visa. Solvor ber Lisbeth sende info til webmaster. 
 
Oppdretterseminaret skal være et lavterskeltilbud. Vi vil derfor ha lav deltakeravgift. 
Styret satte deltakeravgiften til kr 400 og sponser det overstigende. I tillegg kommer 
overnatting/pensjon, som den enkelte må betale selv.  
 
Styret ser det som meget viktig at alle som er med i NSKs styre + SU deltar på klubbens 
eget oppdretterkurs. Vi ønsker i utgangspunktet å dekke alle utgifter for alle i SU og alle i 
styret, til sammen 10 personer. Dvs kr 16 800 + flybilletter for de det gjelder (6 personer). 
Men vi er ikke sikre på om klubbens økonomi gjør det mulig (skal også ha utstilling med 
japansk dommer + klubbhelg seinere samme år). 
 
Styret bestemte seg derfor for å ha et ekstra styremøte førstkommende mandag, den 10. 
desember. Der skal kun denne ene saken behandles. Der vil kasserer, som har overblikk 
over klubbens totale økonomiske situasjon gi styret kvalifiserte råd. 
 
Sak 81/12 Søknad om utvida autorisasjon 

Lisbeth Cambell har søkt om å få utvide sin dommer autorisasjon med våre raser (Shiba, 
Shikoku, Kishu, Kai og Hokkaido). P.g.a. svarfrist har leder allerede sendt positivt svar. 
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Styret var enig med leder i dette, og viste til at Lisbeth Cambells reise til Japan for å lære 
mer om disse rasene gjør henne til en usedvanlig godt kvalifisert og interessert kandidat. 
 
Sak 82/12 Høring vedrørende reaksjon rettet mot hund 

Forslaget til høring var laget av en egen komité som var nedsatt av NKK. Dokumentene i 
saken var usedvanlig rotete og forslagene vanskelig å få oversikt over. Sandra lager et 
forslag til svar der vi støtter intensjonen, men ber om å få framlagt et enklere og mer 
oversiktelig forslag til reaksjon mot hund uten komiteens interne diskusjoner. 
 
Sak 83/12 Distriktskontakter – geografisk oversikt 

Bjarne hadde laget et forslag til ny inndeling, der Rogaland blir et nytt distrikt. Bodhil 
Vanvik Skjæveland hadde sagt ja til å bli distriktskontakt i Rogaland. Det nye forslaget er: 
 
Østlandet (distriktskontakt Laila) med antall medlemmer: 

 Oslo 22 stk 

 Akershus 30 stk 

 Østold 17 stk 

 Vestfold 9 stk 

 Hedmark 16 stk 

 Oppland 7 stk 
Vestlandet (distriktskontakt Christen) med antall medlemmer: 

 Hordaland 49 stk 

 Sogn og Fjordane 7 stk 
Rogaland (distriktskontakt Bodhil) med antall medlemmer: 

 Rogaland 22 stk 
Sørlandet (distriktskontakt Bente) med antall medlemmer: 

 Vest-Agder 6 stk 

 Aust-Agder 4 stk 

 Telemark 4 stk 
Midt-Norge (distriktskontakt Sissel) med antall medlemmer: 

 Trøndelag 49 stk 

 Møre og Romsdal 15 stk 
Nord-Norge (distriktskontakt Lone) med antall medlemmer: 

 Troms 18 stk 

 Nordland 21 stk 

 Finnmark 4 stk 
 
Bjarne foreslår etter samtale med en distriktskontakt at distriktskontaktene kan ha med 
seg 1-2 personer til å gjennomføre turer og sosiale treff i distrikter der det er store 
avstander mellom fylkene. Distriktskontakten  skal selv ta ansvar for gjennomføring av 
kurs og større arrangement, men kan godt overlate avvikling av turer og lignende  til sine 
medhjelpere. Lone kommer med tilbakemelding vedrørende Nord-Norge seinere. 
 
Sak 84/12 Besøk en shiba 

Sandra hadde sendt ut en mail der forslaget er nærmere beskrevet. Tanken er å opprette 
noen besøksekvipasjer som består av mennesker med god rasekunnskap og hunder som 
er imøtekommende og representative. Disse bør være spredt utover landet. Da kan folk 
som ønsker å få nærmere kjennskap til shiba komme på besøk, bli kjent med noen 
shibaer og prate med/få informasjon fra eierne. 
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Styret støtter forslaget og ber Sandra lage en tekst om dette til nettsiden. Styret må se på 
hvilke hunder og folk som det kan være aktuelt å spørre om å presentere shibaene sine 
og være slik “besøksfamilie”. Navn på disse skal stå på klubbens side, slik at de som kan 
være interesserte kan finne dem. 
 
Sak 85 Eventuelt 

 Sandra tok opp et ønske om noe kontakt med andre nordiske raseklubber for å 
bruke hverandres kunnskap.  
 
Styret er enig i at vi skal informere de andre nordiske raseklubbene på formell 
og korrekt måte der det er naturlig  

Neste styremøte: ekstra møte mandag 10. desember kl 20,30 på Skype. 
 
Solvor, referent 

 
 
 
Referat fra ekstra styremøte i NSK 10. desember 2013 

 
Til stede: Ann Margot, Bjarne, Christen, Torstein, Lone, Michael, Solvor 
Forfall: Sandra og Eirik 
 
Sak 80 Oppdretterseminaret 19. og 20. januar 2013 

 
Saken ble tatt opp igjen fra behandling på det ordinære styremøtet den 6. desember 
2013 (se referat). Dette var bestemt fordi det var viktig at kasserer var med for vurdering 
av økonomiske disponeringer. I tillegg viste det seg at styret hadde misforstått hva som 
ble dekket innenfor de oppgitte hotellkostnader. 
 
Lisbeth, som er leder av SU, hadde før møtet skrevet en klargjøring over hva som dekkes 
og en anbefaling av disponering av økonomisk ramme. Styret tilsluttet seg anbefalingen, 
og vedtok følgende: 
 

 Styret setter av kr 25 000 til oppdretterseminaret 

 Av dette går kr 4000 til honnorar til foreleser Kristin Aukrust 

 SUs medlemmer får dekket reise/opphold med tilsammen ca kr 8000 

 Deltakerne betaler reise og evt overnatting selv + en egenandel på kr 700 for 
begge dager til hotellet (kurslokaler, lunsj, «mellomsnacks»). Klubben sponser 
med 300 kr pr deltaker. Ved 15-20 deltakere utgjør det ca kr 4500 – 6000. 

 Det som er til overs av de 25 000 deles prosentvis etter kostnader for styrets 
medlemmer. 

 
Neste styremøte blir torsdag 10. januar 2013 kl 20,30. 
 
 
Referat ved Solvor 
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Referat fra styremøte i NSK 10. januar 2013 

 
Til stede: Ann Margot, Torstein, Christen, Lone, Sandra, Michael, Solvor, Eirik og Bjarne 
Ingen forfall 
 
Sak 01/13 Post/info 

NKK ønsker å utrede om det skal opprettes en egen særkomité for brukshundesporter 
(brukskonkurranser, agility, lydighet osv). Dvs en parallell til jaktkomitéen. Det er i den 
forbindelse kalt inn til møte lørdag 19. januar i NKKs lokaler. Sandra meldes på fra oss. 
 
Sak 02/13 Økonomi  

Kasserer la fram den økonomiske oversikten, som fortsatt er god og oversiktelig. Vi har et 
overskudd som omtrent tilsvarer kostnadene ved det utsatte oppdretterkurset (utsatt fra 
regnskapsåret 2012 til 2013). Han vil ha et urevidert regnskap klart til neste styremøte. 
Salget av klubbeffekter har vært lite. 
 
Sak 03/13 Utkast til budsjett for 2013  

Kasserer la fram et utkast til budsjett for 2013. I den forbindelse ble det satt av en 
foreløpig ramme på 15 000 til jubileumshelga. Det ble gjort noen små justeringer på 
utkastet. Kasserer sender ut et revidert forslag. 
 
Sak 04/13 Forberedelse til årsmøtet  

Årsmøtet skal være rundt 7. juni. Det betyr følgende frister: 
- Bekjentgjøring av tid og sted (i Shib-A-Visa og på nett) skal være minst 10 uker 

før, dvs seinest 29. mars (pga påsken betyr det i praksis seinest 27. mars) 
- Frist for medlemmene til å sende inn saker og forslag til kandidater ved valg er 

minst 6 uker før årsmøtet, dvs poststempling/mail sendt seinest 26. april 
- Innkallingen til årsmøtet skal være poststemplet minst 4 uker før årsmøtet, dvs 

seinest 10. mai (i praksis må vi klare det til 8. mai siden 9. mai er 
Kr.himmelfartsdag og pinsen/Japanspesialen begynner den helga) 
 

Fordeling av oppgaver: 
- Christen lager forslag til budsjett + regnskapet 
- Solvor lager forslag til handlingsplan 
- Ann Margot skriver forslag til beretning 
- Solvor sjekker gjeldende regler for valgkomiteen 

 
 
Sak 05/13  Status RAS 

Arbeidet startes såvidt opp i SU sitt møte på Gardermoen fredag 18. januar. Den 
egentlige jobben settes igang etter NKKs avlrådskurs, som er helga etter.  
 
RAS skal ha fast saksnummer 05/13 på alle sakslister framover 
 
Sak 06/13 Status oppdretterseminar 

Pr d.d. er det 26 deltakere, 22 påmeldte + 4 fra SU. 3 medlemmer fra SU får dekket en 
ekstra overnatting. Dermed er det bare igjen en rest på kr 1339 av rammen på kr 25 000. 
Det innebærer at det ikke blir noe å fordele til styremedlemmene. 
 
Rasekompendiet skal opp på søndagen. Dvs at deltakerne må påminnes å ta det med + 
at de som ikke har det må få kjøpe det. Christen og Eirik sjekker hvor mange eks. som er 
igjen av opplaget. 
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Sak 07/13 Eventuelt 

Som det framgår av siste Shib-A-Visa har Lisbeth dessverre trukket seg som redaktør. Vi 
trenger dermed ny redaktør. 
 
Eirik har kompetanse i bruk av programmet InDesign. Hvis klubben skaffer programmet, 
kan han ta seg av den tekniske delen. Vedtak: NSK kjøper en versjon av programmet 
InDesign til kr 7095 som Eirik får disponere inntil videre. Eirik får dermed ansvar for 
typograf-delen av medlemsbladet 
 
Det er viktig å få ut Shib-A-Visa nr 1 selv om ny redaktør ikke er på plass. Det ble vedtatt 
å ha et eget møte om medlemsbladet tirsdag 22. januar kl 20,30 på Skype for å samle 
inn/få oversikt over artikler/stoff. Eirik samler inn stoff og legger det inn i InDesign. Sandra 
leser korrektur. Ann Margot spør om Lisbeth vil bidra med dette første bladet (eller være i 
bakhånd) og om hun har stoff som ikke er publisert. 
 
Referat ved Solvor 
 
Viktig og gledelig informasjon i etterkant av møte/møtereferat: 
 

Lisbeth har satt seg villig til å fortsette til vi har fått ny redaktør! Vi må fortsette å leite etter 
ny person, men styret trenger ikke på nåværende tidspunkt å ta over. Dvs at det ikke er 
behov for styremøte tirsdag 22. januar. Lisbeth ber alle i styret om å finne stoff som kan 
brukes i avisen og sende til henne. 
 
Forslag til neste styremøte er torsdag 7. februar kl 20,30. Gi tilbakemelding til Ann Margot 
dersom det ikke passer. 
 
Solvor 
 
 
 
Referat fra styremøte i NSK den 7. februar 2013 

Tilstede: Ann Margot, Christen, Bjarne, Solvor, Michael 
Forfall: Torstein, Sandra, Lone og Eirik 
 
Sak 08/13 Post/info 

 Fra NKK har det kommet en presisering vedrørende struktur og innhold i  lovmal 
for klubbenes vedtekter. 

 Fra NKK har det kommet høringsforslag til instruks for ordfører i NKKs 
representantskap. 

 Sandra har svart på alle utstillingssøknadene som gjelder 2014 og har sendt 
søknaden for vår rasespesial 2014 med storcert for våre raser. 

 Tilbakemelding fra NKK etter møte om oppretting av særkomité for 
brukshundesporter: Formålet med forslaget er bedre demokrati, at 
bestemmelser skal skje nærmere brukerne. Det møtte 58 deltakere. Sandra 
stilte for NSK. Det ble satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra div. 
bruksmiljøer som skal utrede saken og komme med alternative løsninger. Frist 
er 1. juni. 

 Relevante regionale NKK kurs legges ut på klubbsiden vår. Framover gjelder 
det: 
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- NKK region Hedmark-Oppland skal ha organisasjonskurs på Lillehammer 
16.-17. februar 

- NKK region Buskerud skal ha organisasjonskurs i Hokksund eller 
Mjøndalen 20.-21. april 

- NKK region Trøndelag skal ha utvidet kynologikurs over 3 kvelder i 
Hoppbygget på Granåsen 13., 14. og 18. februar kl 17 

- NKK region Østfold skal ha oppdretterskolen kurs 2 i Fredrikstad den 16.-
17. mars 

- NKK region Agder skal ha kynologikurs i Kristiansand den 12.-14. april 
  
Sak 09/13 Økonomi 

Rammen på 25 000 til oppdretterseminaret ble akkurat brukt opp. Dommerutgiftene til 
årets Japanspesial kommer på 30 000, som er 3 ganger så mye som normalt. Dette 
skyldes at dommerne har store reiseutgifter. Vi går i beste fall i null, ikke noe overskudd 
denne gangen. I tillegg kommer utgifter til klubbhelg, som ikke er budsjettert. 
Styret vil derfor rette en henvendelse til utstillingskomiteen og be dem vurdere muligheten 
for en ytterligere økning av påmeldingsavgiften og eventuelt andre tiltak som kan bedre 
økonomien i arrangementet. For å kunne fortsette med et høyt aktivitetsnivå, trengs 
ekstra penger dette året.  
 
Sak 10/13 Årsmøte 2013 

- Forslag til budsjett: Christen la fram et godt begrunnet forlag. Styret 
avventer godkjenning av forslaget til svar på forslag til økt påmeldingsavgift 
Japanspesialen før budsjettet blir godkjent. 

- Styrets beretning: Ann Margot har skrevet et forslag, og Christen har fyllt inn 
noen tall. Christen skal føye til noen små tillegg og sender deretter filen 
tilbake til Ann Margot. I forbindelse med beretningen kom det fram at salget 
av klubbeffekter har gått kraftig tilbake. Noe av grunnen kan være at det 
ikke har vært nye effekter i år, bare supplement av gamle. Det ble også stilt 
spørsmål ved om bestillingssystemet har noe å si. Er det teknisk mulig at 
folk kan bestille direkte på nett? Christen spør Harriet og Torstein. 

- Handlingsplan: Solvor hadde skrevet et forslag. Styret var usikre på om 
språkvask av engelsk utgave av rasekompendiet er utført, og hvor mye som 
er gjort av den grafiske ferdigstillingen. Solvor spør Gro og Torstein om 
dette. Ellers godkjente styret forslaget til handlingsplan.  

 
Sak 11/13 Vurdering av Oppdretterseminaret 

Både SU og styret var fornøyd med forelesere, innhold og det praktiske arrangementet. 
SU har foreslått at kurset bør arrangeres 2. hvert år i framtiden i etterkant av NKK sitt 
avlsrådskurs. Styret vil diskutere hyppigheten seinere.  
 
Sak 05/13 Status RAS 

To av SUs medlemmer, Lisbeth og Christen L, har deltatt på NKKs avlsrådskurs. De 
tilbakemelder at dette var meget bra og at det alltid er nyttig å være med på. De skal lage 
en oppsummering. De foreslår ellers at det fast er med 2 personer fra SU på NKKs 
avlsrådskurs, og at info herfra fast er med på klubbens eget oppdretterseminar. 
Informasjon om RAS som ble gitt på avlsrådskurset skal brukes i vårt egen RAS-arbeid. 
SU planlegger å ha et møte om dette snart. 
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Sak 12/13 Utstillingskomiteen 

Utstillingskomiteen har skrevet en annonse med utlysning etter nytt medlem. Det framgår 
av vedtektene at styret skal utnevne verv, og styret vil derfor først godkjenne 
annonseteksten. I annonsen skal det framgå at interesserte kan henvende seg til styret. 
Styret ber utstillingskomiteen om å omarbeide teksten litt ved å spørre etter personer som 
er interessert i utstillinger. De som er interessert kan få opplæring i stedet for at de skal 
ha kompetansen på forhånd. Styret vil dessuten at referansen til geografi skal sløyfes. 
For å slippe behovet for å lagre og frakte med seg alt utstyr til utstilling i tilhenger, ble det 
foreslått å skaffe fast lagerplass til telt og annet utstillingsutstyr på Lillehammer. Bjarne 
sjekker dette. 
 
Sak 13/13 Ny redaktør 

Hvordan få fatt i ny redaktør? I tillegg til etterlysning i bladet og på nettsiden, bør vi prøve 
å finne aktuelle personer og spørre dem direkte. Finne personer som liker skrivingen og 
den kreative delen. Den tekniske delen kan Eirik ta seg av. 
Michael lager forslag til en liten annonse i løpet av 14. dager. Sender den ut til 
styremedlemmene til uttalelse. 
 
Sak 14/13 Datoer for styremøter framover 

- Torsdag 7. mars 
- Torsdag 4. april 
- Tirsdag 30. april (merk ukedag, gjennomgå endelige  årsmøtepapirer) 
- Torsdag 30. mai 

 
Sak 15/13 Eventuelt 

På neste styremøte skal vi lage forslag til: 

 Dommerliste til Shibaspesialen 2015 (fjerne de som i mellomtiden er brukt) 

 Oppdatere listen over foreslåtte dommere på NKK-utstillinger.  Her må våre 
to spesialdommere stå. 

 
Referent: Solvor 
 

 
Vinterlek Foto; Christen Johansen 
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KUNNGJØRING 

 
 

Årsmøte i NSK avholdes 
LØRDAG 8. JUNI 2013 

i forbindelse med klubbhelgen i Trondheim. 
 

Saker som ønskes behandlet  
på årsmøtet må sendes til 

NSK v. Sandra Janzsó, Siriusveien 16,  
1407 Vinterbro eller til 
sandra@trollbolla.com 

 
Brev må være poststemplet  

og mail sendt,  
senest 27.april 2013 

 
For forslag på kandidater til valget,  

se neste side. 
 

Klubbens vedtekter finnes på  
www.norskshibaklubb.no 
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VALG 2013  
Her kommer valgkomiteens innstilling og kort presentasjon av de foreslåtte kandidatene. 
 

Nestleder: Bjarne Jåtten. ( 2 år) Bjarne har fungert som nestleder i 1 år. Han har 2 

Shiba og er aktiv utstiller og aktiv i distrikt Rogaland. 
 

Sekretær: Lisbeth Høyem. (Suppleringsvalg for 1 år) Oppdretter, utstiller og mangeårig 

tidligere sekretær og redaktør i klubben. Har også vært klubbens leder.  
 

Kasserer: Christen Johansen, (2 år) Christen har vært klubbens kasserer de siste 2 år 

og stiller til gjenvalg. 
 

Styremedlem: Lone Fillipsen (2 år) Lone har vært styremedlem i flere perioder. Har 2 

Shiba, er klubbens distriktskontakt i Nord. 
 

Varamedlemmer til styret: (1 år) 3stk 
Hege Urdal, Hege har en 3 år gammel Shiba. Er aktiv innen bruk, agility og spor. 
Eirik Knudsen. Eirik er oppdretter og ivrig utstiller, har vært varamedlem i flere perioder. 

Også aktiv i forbindelse med klubbens effektlager. 
Michael Lunde Michael er aktiv utstiller og har vært varamedlem i en periode. 
 

Revisor: Per Oddvar Sæth (1 år) Har vært klubbens revisor i flere perioder. 
 

Vararevisor: Janne Lanneskog (1 år) Janne har 2 Shiba. Utstiller og har fungert som 

vara revisor i en periode. 
 

Valgkomiteen: Lise Kommisrud (2 år) Lise er oppdretter og utstiller og driver med 

lydighet, agility og bruks (= blodspor med sine 4 Shiba.) Hun har et stort kontaktnett i 
forskjellige aktiviteter innen rasen.. 
 

Varamedlemmer til valgkomiteen: (1 år) 2 stk 
Karstein Thunes. Har hatt Shiba i mange år og fungert som varamedlem i valgkomiteen 

i flere perioder. 
Laila Nagel. Laila er oppdretter, utstiller og aktiv med sine hunder når det gjelder flere 

former for bruks. Hun har hatt flere tillitsverv i klubben tidligere og har et stort kontaktnett. 
 

VALGKOMITEEN 

Christen Lang    Hilde Schyttelvik    Gullborg Knudsen 

 
IHT KLUBBENS VEDTEKTER, KAN DET IKKE FREMMES 

MOTFORSLAG PÅ ÅRSMØTET. 

ANDRE FORSLAG MÅ SENDES TIL VALGKOMITEEN 
V. CHRISTEN LANG, SANDVIKSVEIEN 173, 5035 BERGEN 

eller per e-post; chr-lan@online.no 
 

BREV MÅ VÆRE POSTSTEMPLET OG MAIL SENDT,  
SENEST 27.APRIL 2013 

 
FORSLAG MÅ INNEHOLDE EN PRESENTASJON AV KANDIDATEN! 
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Året der gikk – litt om aktiviteter i nord! 
 
Enda et år er gått som NSK´s distriktskontakt for Nord-Norge. Også i år ble det 
et år med mange koselige Shiba opplevelser. En annen bonus er det at jeg blir 
kjent med flotte folk jeg helt sikkert ikke hadde blitt kjent med om ikke det hadde 
vært vår felles interesse: Shiba. 
 

 
Prestvannet rundt - mars 

 

 
Godispause - mars 

Distriktet er imidlertid 
forferdelig stort med 
lange avstander – rundt 
130 mil fra nordligste til 
sørligste medlem! 
Distriktet har totalt 43 
medlemmer av NSK.  
 
Det finnes langt flere 
Shibaer enn dette, uten 
jeg har oversikt over 
hvor mange. Selv er jeg 
bosatt i Tromsø og det 
blir derfor i hovedsak 
utgangspunkt for de 
fleste aktiviteter vel 
vidende at er umulig for 
mange at delta på  

grunn av avstand.Dette er bare at beklage, men det er nu håp om forbedring! I 
skrivende stund jobbes det med at få en distrikts kontakt for Nordland. 
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Med unntak av juli har det vært 
arrangement en gang i måneden. 
Som oftest møtes vi på en annonsert 
plass, går en tur i lag og holder 
kaffepause på egnet plass – i det 
omfang værgudene tillater det!  
 
Oppmøtet er veldig varierende fra  
ingen til 12 hunder. Jeg har ingen 
påmelding til disse ture da jeg jo 
uansett må lufte mine to!  
 
Annonsering foregår dels via mail, 
Face book og dels klubbens 
hjemmeside.  
 
Utover disse turene har vi også hatt 
to treff. Ett i juni i Skarsfjord og et i 
Bardu i oktober. 

 
Tur i fjæra -april 

 

 
Skarsfjord - juni 

 
Har etterlyst ønsker i forhold til min rolle som kontaktperson, men fått få innspill. 
Mange har deres Shiba simpelthen med det formål at ha´ hund og alt det 
innebærer! Noen er aktive i utstillingsringen, noen går spor, men i og med 
oppmøtet på aktiviteter er så varierende og avstandene så store er det lite 
fristende at iverksette større arrangement.   
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Skarsfjord – juni  
 
For meg er det viktigste at legge til rette for samvær både for Shibaer og deres 
eiere. Jeg stiller ikke spørsmål ved folks medlemskap av klubben eller ikke. 
Mulig jeg kunne være litt mere på offensiven på det område!  
 

 

Også i år ble året 
avsluttet med en 
advents Shiba-
parade gjennom 
Tromsø´s sentrum.  
 
Noe som vakte 
oppsikt samt mange 
hyggelige og 
nysgjerrige 
kommentarer. 

 
 
 
 

Cafebesøk på 
adventstur 

 
Med dette ønsker Mitsu, Aicha og undertegnede at takke alle våre felles venner 
på to og fire ben for mange fine opplevelser i 2012. Vi ser med forventning frem 
til mange nye Shiba opplevelser i 2013! 
 
Lone Filipsen 
Distrikstkontakt for Nord-Norge 
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HUND & HELSE 

Brachydactylia eller Short Toe 
Anomaly 

(Förkortad yttre tå) 

Text & bild Birgit Hillerby 

 
HUND & HELSE 

 

Förkortad yttre tå finns dokumenterat på flera raser bl.a. Engelsk 
Cocker Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel, Staffordshire Bullterrier 
och Perro de Aqua Espanol (spansk vattenspaniel) och det skall även 
finnas några fall dokumenterade på Finsk Spets i USA. Men det finns 

även dokumenterade fall på Shiba. 
 

Hos Engelsk Cocker Spaniel och Cavalier King Charles Spaniel saknas i regel 
den första falangen, men grundfelet hos de övriga raserna känner jag inte till. 
Men hos de Shibor som har defekten och även blivit röntgade har det dock 
visat sig att de har samtliga falanger. Allt bildmaterial visar dock samma 
typiska utseende av tassen, och i alla de fall jag känner till har båda 
framtassarna varit drabbade. Vad jag vet så påverkas inte hundens rörelser 
eller balans, men det inte är otroligt att det i slutändan kan uppstå 

belastningsskador på de övriga tårna. 

 

  

Bilderna som visar en ung Shibatik med defekten är tagna på en utställning i 
Finland för ett par år sedan. 
 
Defekten är i regel inte synligt på en åtta veckors gammal valp, utan visar sig 

först vid 3 -5 månaders ålder och har i alla de fall som jag känner till endast 
visat sig på framtassarna. 

 
Brachydactylia är väl dokumenterat på människa, och anses där ha 
autosomalt dominant nedärvning med ofullständig penetrans. Inga kända 
formella studier finns gjorda på hund.  
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Jag fick kännedom om defekten på Shiba redan 1998. Med information från 
England på kullar födda långt före -98 kom jag fram till att 11 helt olika 

kullkombinationer hade gett defekten. En hanhund som själv hade defekten 
provades på 3 kullar där samtliga avkommor fick defekten. En annan 
kombination gjord i USA, där båda föräldrarna hade normala tassar, hade 
genom omparning tillsammans producerat 11 valpar varav en valp fick 
defekten. 
 
Nyligen så konstaterades defekten på en 4 mån gammal shibavalp. Röntgen 

av tassen visade då att alla falanger finns men att tillväxtzonen i den yttre 
tåns falanger redan var slutna. 

 

 

Den övre bilden visar en shibavalp med förkortad yttre tå och den undre 
bilden visar samma shiba som vuxen. 

 

 
 
Red.anm; Artikkelen ligger på Shiba-no-Kais hjemmeside under lenken Tidning. Der kan 

man se bildene litt større. Takk til Birgit Hillerby for bruk av artikkelen. 
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SHIBATUR I ØSTFOLD 
 
Søndag 10. februar samlet 11 stolte shibaer seg i Sarpsborg. De trosset 
kulde og morsdag, og tok med sine respektive eiere ut på tur i 
Østfoldskogene. 
 
Aldersspennet var stort: fra knappe 13 uker til 12 år, men alle hang godt 
med. Minstemann fikk dog litt hjelp av Mamsen. 
 
En tradisjonell, norsk nistepakkelunsj fikk de tobeinte tid til før den yngre 
garden fikk slippe seg litt løs på isen på Krysstjern. 
 
Det blir nok en ny tur i Østfold om ikke så lenge. Da sier vi ifra både på 
klubbens hjemmesider og på Facebook slik at oppmøtet kan bli enda 
bedre. 
 
Hilsen, 
Birk, Taka, Lykke, Kiyomi, Yari, Aino, Dude, Aika, Pepsi, Maki og Kenji 
 

 
 

Bilder fra turen er innsendt av Christen Johansen
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Lurer du på om det er ledig plass ta kontakt 

med Laila Nagel på mail. Oppdateringer på antall 
ledige plasser kommer på klubbens hjemmeside 

og på fb under østlandsshiba foren eder. 
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Referat fra NSKs Oppdretterseminar for Shiba 

19.-20- januar 2013 på Best Western Oslo Airport Hotell 

 
 

Lørdag var det forelesninger under hovedtemaet Avl i små populasjoner ved 
NKKs nye avlskonsulent, veterinær Kristin Aukrust. Kristin er i tillegg etnolog og 
har videreutdanning i atferdsproblemer. Søndag var det innlegg fra medlemmer 
av SU om rasekompendiet, helseundersøkelsen hos shiba, fødsel og 
fødselsproblemer, en oppdretters valg og dilemma, veien mot RAS 
 
Avl i små populasjoner, ved Kristin Aukrust 
 
Kristin berømmet det gode oppmøtet til seminaret og at deltakerne var en 
blanding av ferske og erfarne oppdrettere og andre interesserte. Hun hadde 
også sett på helseundersøkelsen som var gjennomført i rasen, og roste den 
høye svarprosenten. 
Helseundersøkelsen viste at vi hadde en sunn rase. 
 
Generelt om genetikk og avl  

 
Alle har to sett med gener, et sett fra mor og et fra far. Disse kan være like eller 
ulik 

- homozygot = like 

- heterozygot = ulike 

Dette er grunnlaget for dominant og recessiv nedarving. Ved dominant 
nedarving vil èt sykt gen føre til syk hund . Dvs at det er nok at den ene av 
foreldrene har det syke genet. (gensettet er heterozygot). Ved recessiv 
nedarving må begge genene, dvs fra både mor og far, være syke for at hunden 
skal bli syk (homozygot gensett). 
Dette er kjerneproblemstillingen ved avl i små populasjoner. Når det er mindre 
variasjon i genmaterialet, er det større sjanse for at begge genene i et gensett er 
like. Dermed er det større sjanse for at recessive gener for samme sykdom 
kommer i samme par. 
Gener kommer aldri alene. Hvis man avler vekk en ting ved strenge 
helseprogram, avler man samtidig vekk noe annet som man ønsket å beholde. 
 
Genetisk variasjon 

Graden av heterozygoti er altså hvor stor andel genpar som er ulike. Høy 
heterozygoti betyr stor genetisk variasjon. 
 
Genetisk variasjon er en forutsetning for at en rase skal kunne få avlsmessig 
framgang. Redusert genvariasjon kan føre til at det blir økt forekomst av arvelige 
sykdommer. Strenge helseprogram kan dermed føre til ny alvorlig sykdom i 
rasen. 
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En “flaskehals” i genetisk sammenheng er en kraftig innsnevring av genetisk 
variasjon. Dette kan skje p.g.a. sterk nedgang i antall individer, for eksempel pga 
matadoravl. Sjansen for at en bestemt egenskap eller lidelse skal dukke opp, er 
større hvis samme hannhund er far til mange (matadoravl) og dermed for få 
hunder brukes i avl, og ved innavl. 
Tallmessig små populasjoner er svært følsomme for flaskehalser. Flaskehalsen 
kan være irreversibel! 
 
Avl i små populasjoner 
Hundeavlen må være bærekraftig også i små populasjoner. Det må være en 
balanse mellom å selektere de beste og å opprettholde den genetiske 
variasjonen. (Selektere= utvelgelse). Dvs en balanse mellom genetisk mangfold 
og streng seleksjon. Vi ønsker å selektere for å sikre hvilke hunder som brukes i 
avl. Men seleksjonen må likevel holdes på et nivå som sikrer fortsatt genetisk 
variasjon. Derfor må hundeavlen basere seg på sunn fornuft i seleksjonen av 
avlshunder. 
 
Seleksjon i hundeavlen 

- Seleksjon av de beste individene 

- Utelukke individer som ikke er friske (kroniske/gjentatte plager) 

- Hvilke tilstander/trekk er uakseptable? 

- Hvilke individer er de beste? Utstillingshunder? Snille familiehunder? 

- Jo sterkere seleksjon for én bestemt egenskap, desto større framgang 

for denne egenskapen 

- Jo færre egenskaper vi tar hensyn til, desto sterkere vil framgangen bli 

for de utvalgte egenskapene 

- Ofte ønsker vi så ensartede egenskaper som mulig innenfor avlen vår 

(idealhunden). Men når seleksjonen er streng, går det ut over den 

genetiske variasjonen. Finne balansen! 

Arvelige sykdommer hos hund 
Det er kjent over 400 arvelige sykdommer hos hund. Over 50 % av disse har en 
arvespesifikk opptreden,  eller overhyppighet, i enkelte raser. Arvegangen er 
kjent for 55 %. Hva man skal gjøre i i forhold til en sykdom, er avhengig av 
alvorlighetsgraden. 

 Alvorlighetsgrad for hunden 

 Alvorlighetsgrad for rasen 

 Rasens øvrige helse 

 Rasens tallmessige størrelse 

Det er store utfordringer i dagens hundeavl: 
- Arvelige sykdommer 

- Rasepreg, dvs eksteriør og mentale trekk som kan true velferd og 

funksjon dersom de blir ekstreme 
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- For lite fokus på mentalitet kan være vanskelig å måle 

- Liten genetisk variasjon i noen raser, ofte pga tidligere “flaskehalser» 

- Andre arvelige eller mulig arvelige tilstander 

Skal vi ta hensyn bare til hunden selv eller til hele linja? Skal vi bruke en hund 
med en defekt hvis den er fra en ellers god linje? Skal vi bruke en frisk hund fra 
ei linje som ellers har mye sykdom? 
 
NKKs avlsstrategi punkt 4,1: 
“Bare funksjonelt, klinisk friske hunder skal brukes i avl. Hvis nære slektninger 
av en hund med en kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den pares 
med en hund som kommer fra en familie med lav eller ingen forekomst av 
tilsvarende sykdom”. 
Hvis en hund har HD med grad C eller D og ikke har noe problem, er den fortsatt 
klinisk frisk. Den skal ikke nødvendigvis ut av avl. Men den brukes mot en som 
har grad A eller B. 
Utgangspunktet i vår rase er meget god. Mange tisper og mange hannhunder er 
brukt. Vi har også mange importer. Vi må passe på at det fortsetter sånn. 
 
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett gjelder for alle oppdrettere, også de 
som bare har et eneste kull! 
En raseklubb må ikke ha for mange regler og krav for avlen. Da blir det noen 
som ikke registrererer sine reinrasede kull, og vi mister dem i avlen. 
 
Avlsregler 
Det finnes objektive kriterier som: 

 DNA-tester 

 Andre screeningresulat (som HD og AD) 

 Sentral registrering i database som er tilgjengelig for alle medlemmene 

Slike objektive kriterier er konkrete å forholde seg til, men kan også ha negative 
konsekvenser. 
 
Screeningundersøkelser innebærer testing av et stort antall individer uavhengig 
av klinisk sykdom. Det kan gi verdifull informasjon om linja eller populasjonen 
som helhet. Men hvilken betydning har resultatet for seleksjon på individnivå? 
Hvordan forholder resultatet seg til individuell avlsverdi? Hva blir status til 
avkommet? Screeningresultat har først og fremst betydning i indeksbasert avl. 
DNA-tester påviser en bit av arvestoffet, et gen eller deler av et gen. Det er ofte 
en mutasjon som fører til sykdom. DNA- testing anbefales dersom det finnes et 
problem i rasen, ikke bare fordi det finnes en test! DNA-tester og laboratorium 
må kvalitetssikres på forhånd. 
 
Raseklubben kan søke om sentral registrering av testresultat i DogWeb. Hunden 
blir klassifisert som fri, bærer eller affisert (autosomal recessiv nedarving). 
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Skal man bare bruke hunder som er fri i avlen? NEI! Men en bærer skal kun 
pares med en hund som er fri.  Jo flere diagnoser vi får, desto mer har vi å ta 
hensyn til. Da kommer vi ingen vei i avlen. 
 
Konsekvensen av strenge avlsregler kan lett bli at det blir for stort fokus på 
enkeltsykdommer der det er lett å stille diagnose og hvor resultatet registreres 
offisielt av kennelklubben. 
 
Ved strenge avlsregler kan tendensen til redusert genetisk variasjon bli økt i det 
lange løp. Hvis genetisk variasjon er redusert, kan det være vanskelig å 
selektere for andre sykdommer enn det som er i fokus. Det kan føre til 
problemer på sikt. Dessuten kan det føre til en økt tendens til å drive avl utenom 
kennelklubbsystemet. Oppdretter vil da ikke lenger være tilgjengelig for 
informasjon, seminarer, samarbeid. Åpenhet om sykdommer i linjer kan bli 
mindre i avlen. 
 
Et avlsprogram skal ikke utelukke mer enn 50 % av rasen. Avlsdyrene skal 
velges fra den beste halvdelen av rasepopulasjonen. 
Samarbeid, åpenhet og kunnskapsformidling er kjerneverdiene i NKKs 
avlsstrategier. NKK mener at man kommer mye lenger med samarbeid og 
kunnskap enn med strenge krav og restriksjoner. 
 
Matadoravl – “Popular Sire Syndrom” 
Matadoravl betyr at en hund får for mange avkom i forhold til rasens størrelse. 
Det fører til redusert genetisk variasjon. For å bevare og fortrinnsvis øke det 
genetiske mangfold i rasen bør matadoravl og tett innavl unngås! 
NKKs avlstrategi påpeker i pkt 4,3 at «En hund bør ikke ha flere avkom enn 
tilsvarende 5 % av de registrerte hundene i populasjonen i løpet av en 5-
årsperiode i løpet av sitt liv» . Er avkommet etter en hund større enn det, regnes 
det som matadoravl. Matadoravl gjelder også tisper.  
 
Hos tallmessig små raser hvor avlen er avhengig av utveksling av avlsmateriale 
med utlandet, bør det vurderes om det i rasepopulasjonen skal inkluderes 
populasjonen også i de land man samarbeider mest med. 
For rasen har det også stor betydning om avkom blir mye brukt. Hvis 
barn/barnebarn også blir matadorer, blir innflytelsen som genene får i rasen 
uforsvarlig. 
 
Mål i hundeavlen 
Funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, 
hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og 
samfunnet (se NKKs Avlsstrategi, punkt 1).  
 
Kun funksjonelt friske hunder skal brukes i avl! 
 
Dette forutsetter kunnskap og åpenhet rundt sykdomstilfeller. “Verstingene” må 
lukes ut (enkelte ting gjør man ikke uansett!). Det forutsetter dessuten 
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samarbeid. Samarbeid mellom oppdrettere og samarbeid mellom oppdrettere og 
raseklubb. 
 
Samarbeid, åpenhet og kunnskapsformidling. 
Det er svært viktig å prioritere noen få avlsmål som vi skal jobbe mot. Hvis man i 
avlen skal ta hensyn til mange ting samtidig, er det vanskeligere å komme i mål.  
 
Atferd og avl 
De fleste hunder lever i familien. Og det er flest hverdager. Ikke all atferd som er 
gunstig  i spesielle situasjoner (f.eks. jaktlyst), er gunstig til hverdags. Det er 
høye forventninger til at hunder skal tilpasse seg samfunnet. 
Adferd er arvelig. Men miljøet er også viktig. Oppdretterne har et stort ansvar for 
å velge rette eiere til valpene. Det er ikke alle som skal ha alle raser. 
Oppdretterne har dessuten ansvar for å følge opp kjøperne seinere. 
Hvorfor er det så vanskelig å avle på adferd? Adferd er subjektivt og diffust. Hva 
er et godt gemytt?. Dette er lite målbart. Det er lett å bortforklare og lett å 
nedprioritere. 
Mange sitter på nettet og ser på bilder når de skal velge hunderase. Bilder sier 
ingenting om adferd.  
Oppdretterne må være ærlig på at shiba er en hund som må sosialiseres. At det 
er en selvstendig hund, og skal være det. 
 
Resultatene fra helse- og atferdsundersøkelsen i shibarasen forteller at 82 % er 
fornøyd med hunden. Når shiba har blitt avlivet, oppgis det i 22 % av tilfellene at 
problematikk rundt atferd er viktigste årsak. 
Et annet resultat fra helseundersøkelsen er at mange eiere har oppgitt angst for 
høye lyder (tordenvær, skuddredsel). Over 30 % har oppgitt sterk/meget sterk 
frykt for nyttårsraketter. 
Foreleseren hadde deltatt i en undersøkelse der hunder ble videofilmet når de 
var alene hjemme for å se hva de gjorde. 20 hunder ble filmet mens de var 
alene hjemme. De ble filmet minimum 4 timer i 2 dager. Hos disse hundene var 
det ingen kjent historie med separasjonsangst.  
Flertallet av hunder i denne undersøkelsen sov store deler av dagen. Eiernes 
forventninger stemte veldig godt overens med realiteten som en gruppe, men 
ikke helt når det gjaldt de enkelte individene. 5 av 20 hunder viste tegn som kan 
relateres til separasjonsangst. 
 
Hudproblemer/kløe 
 
Helseundersøkelsen hos shiba  
Helseundersøkelsen viser at majoriteten av eierne er godt fornøyd med hunden.  

 18 % rapporterte at hunden har hatt “vedvarende/alvorlige problem med 

hud/pels/øre” 

 Av disse 18 prosentene oppgir 68 % generell kløe 

 Av de 18 prosentene oppgir 12 % symptomer på allergi /kløe, håravfall, 

flassing). 7 % av disse har positiv allergitest. 
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 Det er stort overlapp mellom diagnosen kløe og en mulig allergi. 

Vanlige hudproblemer hos hund er: 

 Problem med slikkesår pga kløe, infeksjon eller atferdsproblemer 

 Atopi skyldes allergi mot husstøvmidd, lagermidd, pollen 

 Fórallergi/fórintoleranse skyldes overfølsomhet for forskjellige fórråvarer 

 Ørebetennelse er ofte relatert til hud- og kløeproblematikk 

 Hormoner 

Hunden klør – kan det være allergi? 

 En tredjedel av alle hudproblem kan skyldes allergi 

 Vanligst er allergi for pollen, husstøvmidd, lagermidd m.m. 

 Symptomer er kløe, gnir hodet, biter eller slikker seg 

 Utsatte steder er hodet, potene, flankene, rundt halen 

Mer om symptomer: 

 Kløe uten synlige hudforandringer 

 Gjerne flere hunder i samme familie/slekt 

 Kløen begynner gjerne i alderen 3 mnd til 3 år 

 Kan som regel ikke behandles, bare lindres 

 En vellykket behandling krever en motivert eier 

 Allergi kan være arvelig 

 Enkelte raser og linjer har en høyere forekomst 

 
NKKs avlsstrategi sett i forhold til hudproblemer/kløe/allergi 
Minner om at bare funksjonelt, klinisk friske hunder skal brukes i avl. Hvis nære 
slektninger av en hund med en kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør 
den pares med en hund som kommer fra en familie med lav eller ingen 
forekomst av tilsvarende sykdom. 

 
RAS  
RAS er en avlsstrategi for hver enkelt rase 

 RAS skal være et verktøy for å sikre sunn hundeavl 

 RAS definerer kortsiktige og langsiktige mål 

 RAS beskriver hvordan målene kan nås 

 RAS skal sikre at en ivaretar rasens kvaliteter og fortrinn 

 RAS skal definere utfordringer og forbedringspotensial i rasen 

 RAS skal være et levende dokument som oppdrettere kan bruke aktivt i 

avlsarbeidet 

 RAS kan bevisstgjøre rasemiljøene om utfordringer og mål i sin(e) 

rase(r)). 
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 RAS skal hjelpe rasemiljøene til å få overordnede, gjennomtenkte mål 

for avlen. 

 RAS kan være med på å skape fellesskap og samarbeid i rasemiljøene 

 Hensikten er ikke å innføre en rekke avlsrestriksjoner sentralt i NKK, 

men å lage en strategi for å nå NKKs overordnede mål om «Funksjonelt 

friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve 

et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. 

Overordnet innhold i RAS: 

 Rasens historiske bakgrunn og utvikling 

 Beskrivelse av dagens situasjon 

 Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål (f.eks. at rasen skal være 

uten allergi?) 

 Prioritering og strategi for å nå målene  

 
Sentrale områder i innholdet 

 Generelt (historie osv) 

 Rasens populasjon 

 Helse 

 Mentalitet og bruksegenskaper 

 Adferd 

 Eksteriør 

 Oppsummering 

Generelt 

 Rasens historie, bakgrunn og utvikling 

 Overordnet mål for rasen 

Rasens populasjon 

 Populasjonsstørrelse 

 Gjennomsnitlig kullstørrelse 

 Effektiv populasjonsstørrelse (hvor mange i forhold til slektskap) 

 Innavlsgrad (gjennomsnitt i rasen, gjennomsnitt i hvert enkelt kull, mål 

for rasen) 

 Innhenting av avlsmateriale fra andre land (importer) 

 Beskrive kortsiktige og langsiktige mål 

 Prioritering og strategi for å nå målene 

Helse 

 Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 
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 Forekomst av helseproblemer og sykdom 

 Forekomst av reproduksjonsproblemer 

 Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

 Prioritering og strategi for å nå målene 

Tilsvarende beskrivelser skal gjøres innenfor områdene mentalitet og 
bruksegenskaper, adferd og eksteriør 

 
NSK skal lage RAS for klubbens nye raser også. Men legge hovedvekten på 
Shiba. 
 
 
Rasekompendium for shiba ved Christen Lang 
Rasekompendiet for Shiba ble godkjent  av NKK i 2009, og det ble gjennomgått 
av Christen med supplerende kommentarer av Eivind Mjærum. Det ble også vist 
noen hunder for å understreke enkelte typiske rasetrekk.  
Med bakgrunn i rasekompendiet ble det arrangert en dommerkonferanse for 
shiba den 15.03.2011. Til denne var alle nordiske dommere invitert. I tillegg til 
beskrivelse av standard og framvisning av hunder, ble det forsøkt å definere hva 
som legges i uttrykket “shibaens sjel”.  
Etter dommerkonferansen ble det laget et utfyllende og meget godt referat. 
Innholdet i dagens “mini dommerkonferanse” er grundig beskrevet i dette 
referatet, som anbefales til alle oppdrettere og deltakerne på oppdretterkurset. 
 
NSKs helse- og atferdsundersøkelse ved Lisbeth Høyem 
Helseundersøkelsen viste at Shiba er en sunn og frisk rase. De to områdene vi 
må gripe fatt i, er kløe og atferd. SU har ønsket å få hjelp av professor Frode 
Lingaas til å finne ut mer om kløeproblematikken, men han er vanskelig å få fatt 
i/få avtaler med. 
 
Oppgitt levealder i undersøkelsen:  
Her er det en regnefeil. Levealderen skal være det doble av det som står oppgitt 
i helseundersøkelsen. I tillegg er det forholdsvis mange som dør før de er 2 år, 
og som trekker ned gjennomsnittet på levealder. Levealder på shibaer som har 
passert 2 år er normal. De fleste av disse blir gamle. Men undersøkelsen viser at 
de første 2 leveårene kan være kritiske med tanke på ulykker og gemytt, særlig 
for hannhunder. 
 
SU og styret i NSK har sett at områdene kløe/hudproblem og adferd må utredes 
nærmere. Dette er prioritert. 
 
Et annet område som er verdt å merke seg, har med fertilitet og reproduksjon å 
gjøre. 

 23 % av tisper avviser hannhund 
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 En del av dem fordi de uansett ikke vil, mens en del av dem rett og slett 

står utrolig seint. Så hvis oppdretter er klar over det og venter lenge nok, 

så kanskje… 

 I noen tilfeller i andre raser har oppdrettere brukt inseminering når tisper 

ikke har paret seg naturlig. Da finnes det eksempler på at valper har 

vært misdannet. Så det kan være en grunn til at tisper ikke vil. 

Inseminering anbefales ikke!  Dessuten kan den manglende 

paringslysten nedarves til neste generasjoner hvis det brukes 

inseminering. Shiba er en naturhund som skal pare seg naturlig. 

 Det ble også diskutert om dette at Shiba er urhund kan spille inn fordi de 

har bevart instinkter som ikke alle raser har. Opprinnelig var det ikke 

sånn at alle individer i en art paret seg. Det er godt mulig at en del av de 

tispene som avviser hannhunder vet at de egentlig ikke skal pares, og at 

det ville være mot naturen om de gjorde det.  

Oppfølging av helseundersøkelse 
Det vil ikke være noe poeng i å gjennomføre noen generell 
oppfølgingsundersøkelse før om 6-8 år når det har kommet tilstrekkelig antall 
nye generasjoner. Vi må heller prioritere og gå inn i spesielle områder. Kristin 
Aukrust påpekte også i sin forelesning at vi raskere kommer til målet hvis vi 
velger ut få men prioriterte områder innenfor avl enn hvis vi skal ta hensyn til 
mye.  
 
Dersom en Shiba får en sykdom/lidelse, er det viktig at eier gir beskjed om dette 
til SU sånn at raseklubben kan følge med. Dette gjelder særlig innenfor de 
prioriterte områdene (hud, kløe, adferd), men også om det dukker opp nye 
helseproblemer. 

 Eiere må gi tilbakemelding til SU om det som dukker opp 

 Oppdrettere må gi beskjed til SU om sine avkom 

SU ble oppfordret til å ha kontakt med raseklubbene i våre naboland. Avlen går 
om hverandre i disse landene, og populasjonene er ganske sammenlignbare. 
Helse- og atferdsproblem som er i et land, vil helt sikkert finnes også i de andre 
nordiske land. 
SU må lage et system for å registrere tilfeller av helse- og atferdsproblemer 

 Et system for de prioriterte områdene 

 Et eget system for passiv registrering av ting som dukker opp, men som 

pr i dag ikke er noe problem i rasen. 

Fødsel og fødselproblemer ved Christen Lang 
I 2012 var det i shibarasen et uvanlig høyt antall av keisersnitt i Norge. Shiba er 
så harmonisk bygget at dette er uventet. Ved gjennomgang av årsak, viste det 
seg at det var en klar medisinsk grunn til at keisersnitt var nødvendig i flere av 
tilfellene, og at det sannsynligvis er tilfeldig at disse oppstod i samme år.  
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Det ble drøftet om også høy alder hos tispen kan spille inn når det oppstår 
behov for keisersnitt, eller om noe redusert kondisjon kan gjøre det? 
 
Men fødsel kan også ta lang tid fordi en valp ligger feil vei (normalt at 40 % av 
valpene gjør det) eller fordi en valp er død og derfor ikke presser på/gir ifra seg 
nødvendige signal. Noen oppdrettere har kanskje liten erfaring med denne type 
fødsel, som er krevende og som tar tid.  
 
Christen, som selv aldri har trengt å bruke keisersnitt, fortalte derfor om 
teknikker han  har brukt når fødselen har tatt lang tid eller har stoppet opp.  
Først bør oppdretter løpe i trappene med tispen. Det kan f.eks. bidra til at valper 
som ligger feil vei snur seg. 
 
Christen demonstrerte en teknikk han bruker når ikke løpingen hjelper. Han 
masserer tispen hardt på siden av ryggraden for å stimulere veene. Teknikken 
er vanskelig å formulere skriftlig, men Christen forteller gjerne om teknikken til 
de som tar kontakt. 
 
Også Gitte Hjort Sørensen beskrev teknikker hun har brukt på andre raser når 
valper ligger feil vei og fødselen drar ut. 
 
En oppdretters dilemma ved Eivind Mjærum 
En klubb må ta trygge valg, mens en oppdretter av og til må ta noen sjanser for 
å komme videre (aksjespekulasjon/sparing). En slik sjanse kan f.eks. være å ta 
inn en ny import uten å vite så mye om bakgrunnen. Dette er en risiko, men må 
likevel gjøres for ikke å stå stille i avlen. 
Det som gir rask framgang mot avlsmålet er: 

 Arvbarhet 

 Seleksjoner og generasjonsintervall. Det finnes formler for dette. 

 Generasjonsintervall vi si å pare mor 2 år, deretter datter 2 år, 

barnebarn 2 år). Men ved 2 års alder vet man lite om helse, meritter osv. 

Jvf: at det må tas noe risiko for å komme videre 

For å øke homogeniteten i en rase, må homozygotheten økes. Dvs innavl i form 
av linjeavl. Ikke sterk innavl. 
Gevinsten ved innavl (linjeavl) er typelikhet, mens bakdelen ved innavl er 
redusert genetisk mangfold. Balansere dette på en forsvarlig måte. Typelikhet 
og bruksegenskaper i moderne hunderaser (også en del uheldige egenskaper) 
har kommet fram med linjeavl. Vi må huske at når vi arbeider med en egenskap 
og velger ut fra denne, vil vi også ta med oss nærliggende gener på 
kromosomet. 
 
Som klubb er det viktig å ha i bakhodet at mange oppdrettere faller fra ved å 
stille for høye krav. Disse oppdretterne driver avl på siden av klubbsystemet. Vi 
bør ha alle med og inne i våre systemer. 
Nye oppdrettere anbefales å: 
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 Begynne med det sikre og trygge 

 Samtidig må vi gi rom for oppdrettere som våger å ta sjanser 

 Om du er ny, bruk mentorer, enten egen oppdretter eller andre med 

erfaring. 

 Nye importer er f.eks. nødvendige for å få nye gener selv om man ikke 

vet så mye om bakgrunnen til hunden. 

 Vi skal ikke ta unødvendige sjanser, men samtidig skal vi være villige til 

å ta noe risiko for å nå målene. 

 Vi kan ikke ha mange avlsmål samtidig. Plukke ut 1-3 områder som vi 

skal prioritere som avlsmål, og velge avlsdyr ut fra det. 

 Èn ytterlighet skal ikke kombineres med en annen ytterlighet. Hvis vi 

f.eks. parer en hund som er for liten med en hund som er for stor, vil 

ikke avkommet bli passe stor. Vi får ulike størrelser, sprer bare 

genmaterialet. Den lille hunden må pares med en som er akkurat passe 

for å komme i mål om to-tre generasjoner. Dette prinsippet gjelder for 

alle avlsmål. Vi skal alltid avle mot våre ideelle mål. 

Oppdrettere med andre avlsmål skal godtas så lenge det ikke går ut over 
sunnhet og helse. Vår kompetanse skal stilles til rådighet også for en familie 
som bare ønsker en valp på familiehunden sin, så lenge hundene det gjelder er 
så noenlunde. 
 
Det ble drøftet om NSK trenger å opprette et eget avlsråd for at uerfarne 
engangsoppdrettere skal ha et sted å søke råd. Det mener vi at ikke trengs. Nye 
oppdrettere bør: 

 Framfor alt søke råd hos erfarne oppdrettere, skaffe seg en mentor med 

lang erfaring og store kunnskaper. Dette er det viktigste.  

 Bruke Norsk Shibaregister (webmaster ble oppfordret til å sette inn 

enten fargekoder eller tegn som viser hundenes kjønn  i 

innholdsfortegnelsen, og evt dele inn hundene i kjønnslister. Webmaster 

sa ja til å gjøre dette, men ber om utsettelse til en ferie e.l.). Viktig å få 

med bilder av alle hundene. 

 Bruke Shibainfos register, som er en database der avkom kommer opp 

automatisk 

 Bruke NKKs DogWeb, som har annen type informasjon enn de to 

shibaregisterne. DogWeb viser bl.a. resultat fra diverse 

screeningundersøkelser,  stamtavler i flere ledd bakover, resultat fra 

utstillinger og en del hundesporter. 

Men som en gyllen regel skal den beste halvdelen av hundene brukes i avl. De 
beste hundene skal brukes mest. 
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Også å være hannhundeier er et stort ansvar. For å være en bærekraftig rase, 
trengs det at gode hunder av begge kjønn brukes. Veldig mange gode 
hannhunder rundt omkring brukes ikke i avl. Men alle skal ikke brukes. Det er 
også viktig å vurdere om ens egen tispe eller hannhund bør ha valper. Og i 
såfall med hvem. 

 En hund som biter, skal ikke ha valper! 

 En hund med kløe skal ikke ha valper! 

 En shiba som ikke ser ut som en shiba, skal ikke ha valper! 

Oppdrett er en kombinasjon av kompetanse, erfarenhet og gode hunder. I tillegg 
er det en god del flaks. Bruk andres kompetanse. 
 
 
Veien mot RAS 
Formelt er det styret som er ansvarlig for RAS. Sunnhetsutvalget (SU) har fått i 
oppgave å utarbeide RAS for styret. 
SUs medlemmer Lisbeth og Christen L skal delta på NKKs avlsrådskurs neste 
helg. Der skal RAS opp som et eget emne. Etter å ha fått denne informasjonen 
og opplæringen, starter SU med arbeidet. 

 Er det noe spesielt vi skal ha med i RAS? 

 Hva skal vi prioritere? 

Vi har allerede rasekompendium og helse- og atferdsundersøkelsen, og ligger 
godt an i forhold til svært mange andre raseklubber. Dessuten bør vi: 

 Bruke Shibainfo sin database, trekke ut data (f.eks. om innavlsgrad). I 

Shibainfo er det ikke mange hunder det er feil på. Nye importer har 

f.eks. bare et reg.nr. der, så feilkilder elimineres etterhvert. 

 Vurdere å ta ut data år for år for å se om det er endring, f.eks. i innavl. 

 Ta tak i den svenske RAS og data om shiba der. Kontakte Shiba-No-Kai 

for å samarbeide om deres RAS og på andre måter. 

 Allergiproblematikken er den samme i Norge og Sverige. 

Genematerialet i våre to land er veldig likt.  

 Hva med Danmark og Finland? Jobber de med RAS? Eivind skal 

forhøre seg om dette når han skal dømme i DKK ganske snart. 

 Sunnhetsutvalget skal ha en egen menyknapp for relevante artikler på 

klubbens nettside 

 Sunnhetsutvalget skal legge ut utkast til RAS før det er ferdig, sånn at 

folk kan kommentere det før det ferdigstilles. 
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Oppsummering 
NSK bør arrangere oppdretterkurs regelmessig, helst 2. hvert år. Kurset bør 
være samme år som NKKs avlsrådskurs, men helst etterpå. Da får man 
formidlet ny informasjon fra NKK  på vårt eget oppdretterkurs. 

 Tema på neste oppdretterkurs: sosialisering av valpekull 

 Anatomi 

 Hvordan finne fram til gode kjøpere 

 Det ble drøftet om også framtidige kurs skal legges til Gardermoen eller 

om vi skal veksle mellom landsdelene Oslo, Bergen, Trondheim, 

Stavanger? Evt også Tromsø, som blir mye dyrere. 

 Uansett hvor det blir, skal oppdretterseminarene også i framtiden legges 

til nær flyplasser 

I tillegg bør klubben arrangere ny dommerkonferanse om ikke alt for lenge for å 
skolere flere dommere. 
 

 
Sjarmør! Foto Christen Johansen  
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NORSK SHIBA KLUBB 15 ÅR! 
 

Det inviteres til  
KLUBBHELG 8.-9. JUNI 

på Storsand Camping, Trondheim 
 

AKTIVITETER: 
Det jobbes med å skaffe instruktører og utstyr til mange 

aktiviteter. Tanken er at man skal kunne prøve og lære om ulike 
aktiviteter for eller med hund. 

 
Så langt har vi det meste i boks for: 

- "Tafseprat" - uformell samtale om håndtering med demo av kos, kloklipp og 
teknikker for nye valpekjøpere 
- Lydighetsdemonstrasjon - gjennomgang av øvelsene i lydighetklasse 1. -
gleden ved å trene med shiba, og også hvorfor det til tider kan være bittelitt 
utfordrende.  
- "Hvorfor skogsturer er den ultimate treningsformen" Isolert muskeltrening for 
hund 
- Handlerkurs både for voksne, juniorhandling og barn & hund - hvordan kose 
seg i ringen og få en hund som viser seg stolt. 
- Grunnleggende blodspor, med mulighet for praktisk øvelse 
- Demo og test av kickbike. Praktisk valg av seletøy til ulike typer trekk 
- Godbitbaking 
 
.. pluss at vi jobber med flere mulige aktiviteter…..   
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LØRDAG: 
 

ÅRSMØTE 

 

JUBILEUMSMIDDAG 

3-retters middag tilberedt av innleid kokk 
350,- per person 

(samme kokk som i 2008, for de som var med da) 
 

SØNDAG: 
 

JUNIORHANDLING + BARN& HUND 
Konkurranser der barn opp til 14 år viser frem hund. 

 

MATCHSHOW 

For valper, voksne og veteraner 
150,- per hund 

Dommere oppnevnes senere 
 

 
FØLG MED PÅ  

www.norskshibaklubb.no 
FOR ENDELIG PROGRAM 
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Håndtering av shibaer 
Av Sandra Janzsó  

Jeg vil tru de aller fleste som er så heldige å få hente hjem en liten 
shibafleeceball på 8 uker får med seg gode råd på veien fra oppdretter. 
Høyst sannsynlig vil noe noe av dette dreie seg om viktigheten av 
håndtering. Men fordi det strengt tatt er ganske vanskelig å 
konsentrere seg om noe annet enn den lille skatten en skal få starte et 
nytt liv sammen med (sånn føltes det i alle fall for meg), kan det være 
greit med en repetisjon. 
 
Jeg pleier spøkefullt å svare de som spør meg om shibaoppdragelse at du egentlig 
kan legge vekk det begrepet først som sist. Du oppdrar ikke en shiba, du veileder 
den mot å bli den hunden du ønsker å leve med, og håper resultatet blir best mulig. 
Samtidig er det viktig å ikke se seg helt blind på rasens egenart som en urhund med 
stor integritet og de formaninger en kan møte på om å ikke forsøke å ”kue” hunden 
eller gå i klinsj med den. Alt dette er selvsagt riktig, men det er jo fortsatt helt 
vanlige mennesker som skal leve med disse bikkjene, og våre hunder i Norge anno 
2013 er rett og slett nødt til å kunne bli klipt negler på, bli undersøkt av veterinær 
og ikke minst tåle å bli tatt på sjøl om de ligger i favorittsenga (dvs vår 
dobbeltseng). Her trur jeg mange nye valpekjøpere er redde for å trå feil, samtidig 
som det ofte er veldig små grep som skal til fra starten for å bidra til å forhindre at 
en ender opp med en krakilsk shiba som ikke vil ha på sele eller bli tatt på snuten. 
Jeg liker å tru jeg har blitt klok av skade (ofte også bokstavelig talt), så derfor blir 
dette en artikkel fylt med anekdoter om mer eller mindre vellykka forsøk på veien 
mot nevnte visjon for hundeholdet. 
 
I dag er jeg så heldig å ha to meget letthåndterlige frøkner i hus, og jeg er sikker på 
at dette er den gode kombinasjonen av arv og miljø. Jeg sier ofte at kroppene deres 
tilhører meg, og det går på ingen måte utover deres integritet eller egenart, men 
fungerer som et vitnesbyrd på den enorme tillit oss imellom, hvor de stoler på at de 
beslutningene jeg tar er gode, samtidig som det også sier noe om at jeg forventer at 
både veterinærer, barn og utstillingsdommere kan pelle dem i munnen uten at de 
har noe imot det. Aiko, min første shiba som nå er 3.5 år gammel, var noe spesiell i 
starten (strengt tatt er hun vel fortsatt det, når sant skal sies), av typen jeg er sikker 
på at ”et par” av dere har vært borti. For det første trengte hun overhodet ikke 
fysisk kontakt, men klarte seg sjøl på helt fint vis. I etterklokskapens klarsyn kan 
det jo tenkes at der får man for å velge den av de fem valpene som i stedet for å 
henge med de spennende besøkende og resten av flokken, i en alder av fem uker 
heller stikker på tokt under ripsbuskene og går på baksiden av huset for å slappe av 
litt... For det andre kunne hun fint ligge og tygge pinne i parken og lytte til byens 
skrål og humlenes sus, mens jeg, den forsmådde eieren, sto gjemt bak et tre i opptil 
20 min i håp om at den lille dritten skulle gidde å anerkjenne min eksistens og 
kanskje begynne å føle på et visst savn. For det tredje måtte jeg oppsøke henne når 



41 
 

jeg kom hjem etter å ha vært borte, fordi hun var opptatt med å ligge utstrakt i 
favoritthundesenga (min dobbeltseng) og var så trygg på min dyrkelse av den 
ensidige kjærligheten at hun ikke trengte å stresse seg opp verken ved min avgang 
eller hjemkomst, fordi hun jo visste at jeg aldri ville forlate henne på ordentlig. For 
å i det hele tatt føle at jeg levde med et kjæledyr og ikke bare fasiliterte for hennes 
liv og levnad, brukte jeg derfor mye tid på håndtering.  
 
Jeg hadde henne på armen mens jeg lagde mat, hvorpå jeg holdt henne på potene 
mens jeg sussa henne på panna, jeg lekte ganske røft og fysisk med henne så hun 
skulle lære seg at min berøring kunne være både gøyal, men også fin og god, og jeg 
tvang henne til å ligge på fanget mitt og ”hvile”. Jeg lærte henne å plukke godbiter ut 
av munnen min for å oppmuntre øyekontakt og minske intimsoner, jeg strøyk og 
strøyk på henne til pelsen blei blank og slitt, og jeg lot hendene mine gli over fjeset 
hennes mens jeg rolig fortalte henne hvor vakker hun var og hvor glad jeg var i 
henne. Om hun hadde dårlig tid eller følte at det ikke passa helt å kose akkurat da 
(som hun jo sjelden eller aldri følte), måtte hun fortsatt vente til jeg var ferdig, og 
hun slapp aldri løs fra min klamme omfavnelse før hun ga slipp og hvilte i armene 
mine. Om hun dro til seg poten eller ga annet uttrykk for at hun syntes det var 
veldig unødvendig, tok jeg poten igjen mens jeg lo stille og sa at hun var teit, for det 
er da så hyggelig å få kos over hele kroppen. Sjøl om hun selvsagt ikke forsto ordene 
jeg sa, oppfatta hun nok at jeg var rolig, blid og bestemt, og forbandt etterhvert 
enhver berøring med gode ting. Hun reiv opp neseboret mitt og flerra leppa mi med 
jevne mellomrom, men jeg hadde en visjon om den hunden jeg ville at hun skulle 
bli, så jeg beit tenna sammen og fortsatte.  
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Jeg husker første gang jeg skulle dusje henne. Hun var ikke så gammel, men var full 
av noe griseri som ikke kom til å forsvinne av seg sjøl. Jeg, i min romantiske 
villfarelse, tenkte at det selvsagt var hyggeligere for Aiko dersom jeg dusja sammen 
med henne, så ikledd bikini holdt jeg henne trøstende inntil meg mens min 
daværende samboer skulle dusje oss med lunkent vann. Etter å ha forsøkt å hindre 
den krakilske shibavalpen i å klatre oppover veggene i ca 5 minutter for å komme 
unna, med det resultat at jeg var oppklort i en sånn skala at jeg blødde fra brystet 
og så ut som jeg nylig hadde hatt et interessant møte med Edvard Saksehånd, 
skjønte vi at pusing ikke var veien å gå, sjøl om bikkja måtte vaskes. Min samboer 
holdt henne derfor inn i dusjen med strake armer mens jeg spylte, vaska og skylte. 
Mitt livs lys så ut til å ha slukket i prosessen, men vi skjønte noe viktig: Det er vi 
som bestemmer. Den myndigheten en sånn erkjennelse innebærer førte ikke til en 
umiddelbar endring i hvordan vi håndterte Aiko, men da den neste shibaen kom i 
hus rundt et år seinere, hadde jeg en mye større trygghet og pondus bak min plan 
for hva slags hund Imouto skulle bli.  
 
Vi hadde alltid vært to som klipte negler på Aiko. Samboer holdt henne og mata på 
med harde godbiter hun måtte bruke tid på å tygge, mens jeg satt foran og klipte. 
Brått skulle han i militæret, og jeg måtte lære meg å gjøre det på egenhånd. 
Hvordan holder du en diger, bestemt og opptatt frøken fast samtidig som du gir 
henne godis OG klipper negler? Trikset var å gå tilbake til den første valpetidas 
tvangshviling, som hun jo hadde lært at var en god ting. Så med min digre shiba 
liggende i fanget mata jeg på med godbiter og klipte så raskt jeg kunne. Da jeg var 
ferdig var jeg klar for å skyte en bjørn, så fornøyd var jeg med meg sjøl, mens 
karakteren det gjaldt strakk seg frydefullt på sofaen og hadde åpenbart ikke tatt 
nevneverdig skade av behandlinga. Jeg hadde nådd en milepæl i mitt hundehold. Jeg 
kunne klare alt sjøl!  
 
Det viste seg selvsagt at det var å ta i litt. Aiko var nemlig skrekkelig sosial mot alle 
andre enn meg, så også katten til venninna mi, og det endte selvsagt som det måtte, 
med en katteklo i øyet. Heldigvis var det bare en overfladisk rift, men det krevde at 
øyet måtte dryppes hver morgen og kveld. Det var i grunnen ikke Aiko helt enig i, 
og hun kasta sånn på hodet akkopagnert av ville hyl da jeg prøvde at det føltes helt 
uoppnåelig å få dryppa det fordømte øyet. Jeg sa også til meg sjøl at jeg ikke ville 
tvinge henne til noe, så jeg begynte å bli litt stressa for hva det skulle bli av dette 
potensielt infekterte øyet. Det var selvsagt bare en unnskyldning for å slippe å gå i 
klinsj med henne, noe jeg følte var skrekkelig ubehagelig. Hva om hun ikke ville like 
meg mer? Hva om hun mista all tillit? Hva om jeg faktisk gjorde henne vondt? Etter 
litt sjeleransaking kom jeg fram til at jeg til tross for svært få hint fra Aikos side, 
tross alt var mennesket hennes, og det lå ikke noe valg eller retrettmulighet der. Og 
om hun mista all tillit fordi jeg faktisk gjorde noe med henne som på sikt ville være 
bra, hadde jeg gjort en så dårlig jobb med det initielle grunnarbeidet med vår felles 
tillit at jeg kanskje ikke fortjente bedre. Og til sist: Et stort og ubehagelig ansvar 
som ligger på oss hundeeiere er at vi innimellom er nødt til å utsette hundene våre 
for ubehag, fordi det i lengden er bedre for dem. Det forstår ikke de, men de forstår 
når vi er trygge og bestemte i situasjonen. Jeg måtte med andre ord finne en måte å 
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få dryppa det øyet uten å gå helt i kjelleren og føle at jeg begikk et overgrep. 
Heldigvis kom samboer hjem igjen, og etter å ha forsøkt å holde fast både nese og 
kropp for å komme til, skjønte vi at vi rett og slett måtte fysisk overmanne henne. 
Stakkars trollbolla blei rulla inn i ei dyne og holdt fast, mens jeg omsider fikk klemt 
hodet hennes sidelengs og dryppa øyet. Sånn holdt vi på i 12 dager, og det var ikke 
en spesielt god følelse. Til slutt resignert hun og lå helt rolig og fint mens jeg 
dryppa. Og fordi hun var så stødig som det skulle vise seg at hun er, var hun like 
blid etterpå. I dag trenger jeg bare å be henne ”vente” (vår felleskommando for alt 
som innebærer å stoppe opp eller vente på meg), og hun venter da til jeg er ferdig 
med hva enn jeg trenger å gjøre med kroppen hennes. Hun kan feks tas 
røntgenbilder av uten sedasjon, så lenge hun får beskjed om å ligge stille.  
 
Da Imouto, shiba nummer to som nå er 2.5 år, kom i hus blei jeg umiddelbart veldig 
overraska over at to hunder med samme mor, med samme oppvekst og samme 
stimuli i de første 8 ukene kunne være så forskjellig. Imouto gjorde det helt tydelig 
fra starten av at jeg var hennes menneske, og hun var bare min, mens Aiko på sin 
side til en viss grad tilhører alle som kjenner henne. Imouto, mitt elskede 
knertmonster, krøyp under huden min med en gang og likte å sitte på armen for da 
kunne hun susse meg i øret og på halsen, i tillegg til at hun da hadde full oversikt. 
Hun så meg dypt og lenge i øynene og var overhodet ikke noe problem å trene 
kontakt med, for den tilbød hun helt på eget initiativ. Hun likte kos, og i stedet for å 
bite meg i nesa, ga hun meg heller små kyss mens hun logra ivrig. Utfordringa med 
henne var egentlig ikke at hun hadde så stor kroppssone, heller det at hun ikke 
hadde tid. Med lille kamikaze (med en sånn hund i hus hagler kallenavnene) hadde 
jeg fullt opp med å hindre henne i å hoppe etter måker fra fjerde etasje, å fiske 
henne opp fra fosser når hun hoppa ned i dem, og ikke minst å prøve å redde det jeg 
kunne av smådyr som kom i hennes vei. Det er en ganske selsom opplevelse å se sin 
tre måneder gamle valp stolt komme baksende gjennom snø som rekker henne til 
ryggen midt i slottsparken i Oslo, med en kveilende ekornhale ut av munnviken. Da 
begynner du såvidt å ane konturene av hva slags jaktbikkje det bor i det 
tilsynelatende elskelige, lille vesenet.  
 
Med Imouto måtte jeg jobbe kjapt når det kom til negleklipping. Holdt fast med en 
hånd under magen, med henne gjerne stående på bakbeina på låret mitt eller 
sittende samme sted, mens jeg mata på med store, harde godbiter og klipte i 
rasende fart med en negleklipper til mennesker. Tips om å vente til valpen var 
sliten var litt fånyttes, da hun ”lada” veldig fort, og det stort sett var full rulle 
uansett. Samtidig som jeg klipte raskt, passa jeg på å susse på henne og snakke 
rolig, sånn at ikke seansen skulle bære preg av stress og hastverk. Før jeg begynte å 
klippe negler hadde hun ligget i lange strekker på fanget og bare fått kos, så det å bli 
holdt av meg og kyssa på hodet var helt naturlig, trygt og hyggelig. Det er uhyre 
viktig å starte dette arbeidet samme dag som du får valpen i hus. Lær den at 
hendene dine er gode, snille og milde, og at de innimellom kan trylle fram godis. Det 
å vente for lenge før en begynner med berøring og negleklipping fører aldri noe 
positivt med seg, sjøl om tanken om at valpen skal bli trygg i nytt miljø og på sine 
nye mennesker i utgangspunktet ikke er dum. Men tenk heller på at fysisk lek og 
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berøring bidrar til å bygge forholdet raskere og skape nettopp den tryggheten, 
heller enn at en skal føle at valpen blir pressa. 
 
En annen interessant ting, var den tidligere nevnte erkjennelsen av at det er jeg 
som bestemmer. Jeg hadde umerkelig gått fra å være en overkompenserende 
livsfasilitator til å bli en pragmatisk hundeeier. At Imouto lagde mye lyd i dusjen 
plaga meg ikke nevneverdig, og jo mindre jeg dilla med henne og nøra oppunder 
følelsen av ubehag, jo raskere ferdig blei jeg. Det var derfor lite bikinidusjing med 
knertis, men effektiv og hyggelig bading mens jeg sang og lo, og prøvde å ikke la 
meg affektere av at hun helt åpenbart ikke likte behandlinga. Hunder med god 
avreagering rister av seg ubehagelige opplevelser fort, og Imouto likeså, så idet hun 
var ferdig i dusjen var det håndklefest på badet med rulling, drakamp og stor 
entusiasme.  
 

 
 
Hun er heller ikke og har aldri vært begeistra for å ha på seg sele. Hun kommer 
frivillig og trer beinet oppi, men faller helt sammen idet hun får den på, og må ligge 
flatt ved døra i påvente av å få gå ut, og da er det hele glemt. Hun har vært sånn hele 
livet, og i stedet for å prøve 50 seler og styre masse med akkurat dette, er jeg igjen 
pragmatisk og tenker at de minuttene hun ligger ved døra og synes synd på seg sjøl 
er en bagatell nå jeg ser hvor stor glede hun har av å trekke meg på sykkel, opp fjell 
og skråninger og når vi løper. Jeg tar derfor bare på henne sele og lar henne 
deretter være, med unntak av om det utarter seg til hvileløs vandring mens jeg 
kanskje trenger litt armslag. Med henne har jeg heller aldri trengt å trene på det å 
berøre ansiktet, da hun fra sin fars side alltid har hatt stort behov for å hvile panna 
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inntil min og bare puste rolig og være sammen. Det å bli strøket i fjeset er som 
meditasjon for Imouto, hun sukker henført, myser mot meg med kjærlig blikk og gir 
meg små slikk på nesetippen. 
 
Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å holde kontakten med oppdretteren sin. 
Det er disse som kan familiehistorien til den elskelige, lille pirayaen du sitter med i 
fanget, og som kan bidra med både erfaring, trøst og veiledning. Føler du ikke at du 
får det du trenger av vedkommende, så finn støtte i andre shibaeiere. Ikke gi deg 
om hunden din ikke vil ha kontakt, om den oppfører seg annerledes enn de 
bikkjene du har hatt før, eller om den tilsynelatende ikke på noe som helst 
tidspunkt har tenkt til å la deg ta den på bakpotene. Alle disse rare aspektene ved 
shibaen er nettopp noe av det som gir rasen dens egenart, og som igjen gjør at vi 
både river oss i håret og tar dem for akkurat den de er, hver eneste dag. Jeg elsker 
mine livs lys høyere enn himmelen, og jeg veit at jeg til tross for en tornefull ferd, 
aldri vil få en så intelligent og gøyal hund som Aiko igjen, ei heller en så kjærlig og 
tilstedeværende hund som Imouto. Vi hører sammen, og all håndtering og riving i 
håret er verdt det, hver eneste dag. 
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Japan tur 2012. 
Av Christen Lang 
 
Jorunn og jeg har flere ganger tidligere vært i 
Japan sammen med vår gode venn Chieko 
Sugiyama og når hun tidligere i år (2012) 
inviterte oss til en ny Japan tur var det ikke 
vanskelig å takke ja. Chieko er en meget 
dyktig reiseleder som legger alt perfekt tilrette 
for at alle skal få en hyggelig og interessant 
tur. Denne gangen var det flere av våre 
venner som også ønsket å være med, så vi 
ente opp med å bli en gruppe på 11 personer. 
5 fra Bergen, 3 fra Oslo og ett ektepar fra 
Kanada, samt Chieko.  
 

Den norske delegasjonen 

 
Vi bestemte oss tidlig for at vi ville prøve å få med oss hjem noen nye hannhunder denne 
gangen. Det er rimeligere å ta de med på flyet når vi selv reiser enn å sende dem som 
frakt. (det er veldig kostbart) Det er imidlertid ingen enkel oppgave å importere hunder fra 
Japan. Det vet vi fra tidligere. Det er veldig mye papirarbeide og mye planlegging som 
ligger bak og det er svært kostbart. 
 
Det vanskeligste er å få tak i hunder av god kvalitet. Her er gode kontakter helt 
avgjørende da vi jo ikke selv har mulighet til å se hundene før vi kommer. Vi er så heldig 
at vi har Chieko til å hjelpe oss. Hun har mange gode kontakter i Japan. Som ved flere 
tidligere anledninger var hun også denne gangen villig til å hjelpe oss. Jeg skal ikke her 
gå inn på alt det omfattende arbeide som ligger bak de 3 importene vi fikk med oss hjem, 
men kan bare si at det ligger veldig mye tid og planlegging bak. Uten hjelp fra Chieko og 
fra vår nye japanske venn i USA, Yumi Hagiwara hadde det ikke vært mulig å for oss å få 
kjøpt de hundene vi fikk med oss hjem. 
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Hundene vi har tatt inn kommer fra 3 helt forskjellige (ubeslektede) linjer. Informasjon om 
hundene finner dere på vår hjemmeside og de er også lagt inn på det norske 
Shibaregisteret med bilder og stamtavler. 
 
Denne gangen har vi også 
tatt inn en ung sesam 
hannhund, Goma. Sesam 
er en farge som det er 
svært vanskelig å få frem 
korrekte hunder av. Også i 
Japan regnes denne 
fargen for meget vanskelig 
å få frem og det er ikke 
mange korrekte sesam 
hunder å se der heller. 
Goma har vi tatt inn 
sammen med Ann Margot 
Whyatt og Steinar Vatne 
som er spesielt interessert 
i denne fargen.  Goma 

 
Torsdag 15. November ankom vi Tokyo etter en meget lang flyreise med mellomlanding i 
Amsterdam. 
 
Allerede samme ettermiddag fikk vi mulighet til å hilse på Goma. Kosuke Kawakita som 
hadde hjulpet oss å finne denne hunden bor i sentrum av Tokyo, ikke lagt fra hotellet der 
vi bodde. Har er foretningsmann og driver også endel restauranter. Han hadde en liten 
restaurant i underetasjen i huset der han bor. Denne var ny for oss. Her var det nemlig 
oppstalling av hunder sist vi besøkte ham, men de var nå flyttet opp på taket av huset, 
der han hadde en liten oppstalling av 7 hunder. 2 Akita og 5 Shiba. Kawakita er en meget 
erfaren og anerkjent oppdretter av Akita. Han har drevet med den rasen i over 40 år og er 
også dommer i JKC = Japan Kennel Club. Det er først de siste årene han er blitt 
interessert i Shiba. 
 

 

Kawakita fortalte oss at han jogger med alle hundene 
sine (flere turer) både morgen og kveld i Tokyos gater 
(unntaket var den eldste Akitaen som var nærmere 14 år 
gammel.) 
 
Vi ble meget godt mottatt av Kawakita og hans kone som 
inviterte hele gruppen til middag i restauranten. Møtet 
med Goma ble meget positivt for oss. Vi hadde jo fått en 
rekke bilder av ham tilsendt, men han var penere i 
virkeligheten og ikke minst ble vi veldig glad for hans 
herlige utadvendte temperament. Det er jo noe som man 
ikke kan se ut fra et bilde og noe vi var veldig opptatt av 
på forhånd, men som sagt her ble vi gledelig overrasket. 
 
På restauranten fikk oppleve et ekte japansk måltid med 
mange forskjellig småretter. Medbrakte gaver fra Norge 
ble overrakt. Gaver er en meget viktig del av den  
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japanske kulturen. Vi hadde en meget hyggelig og interessant kveld sammen med våre 
japanske venner. Med på middagen var også en annen JKC dommer Ichiro Ishikawa som 
jeg kjente fra tidligere, blant annet fra Verdensutstillingen i Stockholm i 2008 der vi begge 
dømte. Han jobber som kontorsjef i JKC. 
 

 
 
Fredag 16.november besøkte vi først Nippos hovedkontor i Tokyo. Dessverre var ikke 
kontorsjefen Terukuni Uki tilstede denne gangen da han allerede hadde reist til Ashikaga 
for å forberede den store utstillingen (Grand National) der. Men Norsk Shiba Klubbs leder  
Ann Margot Whyatt som var med i 
gruppen vår fikk overbrakt en gave fra 
klubben, en karaffel med klubbens 
emblem og klubbens kalender for 2013. 
Selv fikk jeg mulighet til å fornye mitt 
medlemskap i Nippo og flere fra gruppen 
benyttet denne anledningen til å melde 
seg inn i klubben. (Nippo er raseklubben 
for Shiba i Japan) Etter dette besøket 
gikk turen videre til JKCs kontor. JKC 
eier et stort hus midt i Tokyo. Her fikk vi 
omvisning av Ichiro Ichikawa og en   

orientering om klubbens virksomhet som er meget omfattende. JKC representerer alle 
rasehunder i Japan og som i Norge registrerer de hunder og arrangerer en rekke utstilling 
rundt om i landet. Hundesport er en meget utbrett i Japan. 
 
Fredag ettermiddag tok vi så toget til Ashikaga som er en liten by som ligger litt nord for 
Tokyo i Tochigi provinsen. Det var her Nippo Grand National skulle arrangeres i år. Dette 
er Nippos hovedutstilling og alle hunder som stilles her må kvalifisere seg på regionale 
utstillinger i løpet av året for å få lov til å delta. 
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Lørdag 17. november var det Kishu, Shikoku og Kai som stilte. Kai har egen klubb og 
derfor var det ikke så mange av denne rasen som stilte og de deltok heller ikke i 
konkurransen om BIS dagen etter. 
 

 
Christen og Lisbeth Campbell 

Det er meget viktig å få se så mange 
hunder av disse rasene som jo er 
svært sjelden i Europa. Spesielt for 
oss som er dommere er det viktig å 
få se mange hunder av høy kvalitet. 
Vi var to dommere fra Norge med på 
denne turen, Lisbeth Campbell og 
jeg. Norsk Shiba Klubb er jo nettopp 
blitt raseklubb også for disse rasene 
og siden det var flere fra styret i 
klubben med på denne turen var det 
jo også viktig for disse å få sett på de 
middelsstore japanske rasene som 
stilte denne dagen. 

 
Lørdag ettermiddag, etter utstillingen 
besøkte vi Mr. Nishimuras kennel. Han 
hadde flere raser. Flest Shiba men også 
noe Kishu og endel dvergpudler og 
dachshunder. Disse rasene er veldig 
populære i Japan. Dachshund og 
chihuahua er de mest populære rasene 
etter Shiba som er den mest utbredte 
rasen i Japan. Mr. Nishimura er Nippos 
representant i Tochigi provinsen og var 
derfor meget involvert i denne utstillingen.   
 
Søndag 18. november var det Shiba som 
skulle bedømmes. Antallet påmeldte var 
562 hunder. Noe nedgang i antall utstilte 
hunder fra tidligere år, denne tendensen 
gjaldt alle de nasjonale rasene. 

 
Dette var en meget spesiell dag for meg 
da jeg skulle vise min egen hund i ringen. 
Vår unge røde hannhund Asa hadde 
tidligere, (høsten 2012) kvalifisert seg til 
å delta ved å bli nr 2 og 3 i sin klasse på 
regionale utstillinger. Da jeg ble spurt om 

 
Kennelbesøk 

jeg ønsket å anmelde ham til Nippo Grand National og selv fikk mulighet til å vise ham sa 
jeg selvfølgelig ja til dette. 
 
Å få lov til å vise egen hund på den største og viktigste utstillingen for Shiba i rasens 
hjemland er noe av det største jeg har opplevd innen denne rasen og en opplevelse jeg 
aldri vil komme til å glemme. 
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Det var 34 unge hannhunder anmeldt i 
klassen. Asa var dessverre ikke i full pels så 
jeg hadde ikke de helt store forventningene 
om å bli plassert i toppen, noe vi heller ikke 
ble, men han ble plassert som nr. 14 og fikk 
excellent og det var jeg veldig godt fornøyd 
med. Spesielt siden jeg jo ikke kjente hunden 
og han heller ikke kjente meg. ( jeg møtte 
ham første gang dagen før)Jeg syntes at jeg 
fikk ham rimelig bra til og han fikk ihvertfall 
vist sine bevegelser veldig bra. Asa er som 
Goma en hund med et meget godt 
temperament, utadvent og meget kjærlig mot 
mennesker, men litt tøff mot andre 
hannhunder. Temperamentet betyr veldig 
mye, spesielt på nye importer. Han har som 
nevnt plassert seg bra på regionale 
utstillinger og har fått 4 ganger Excellent i 
Japan. Det syntes jeg er veldig bra for en så 
ung hund. 

 
På utstillingen fikk vi hilse på flere 
kjente. Blandt disse herr og fru 
Kameno som jeg har kjøpt hunder 
av tidligere og som hadde hjulpet 
meg med å skaffe Asa. Og en ung 
japansk mann, Shigeru Kato som 
hjalp oss med alt papirarbeidet i 
forbindelse med utreisen til Asa. 
 
Utstillingen, Nippo Grand National 
har jeg skrevet om i forrige nr. Av 
Shib-a-visa så den går jeg ikke 
nærmere inn på her, men som dere 
husker ble det en flott Shikoku som 
ble BIS og utstillingen ble meget 
dramatisk da eieren falt om like før 
den endelige avgjørelsen. 

 
Høytidelig åpning av utstillingen 

 
Mandag 19. november fikk Lisbeth Campbell mulighet til å være med Shigeru, hans bror 
og en av kanadierne fra gruppen vår på villsvinjakt med en Kishu. Mere om dette kan 
dere lese om annet sted i bladet. 
 
Tirsdag 20. november reiste så gruppen til Hakata som er en bydel i den store byen 
Fukuoka på øyen Kyushu. Det er en lang togtur på over 6 timer. Vi reiste med 
Shinkansen, ett hurtigtog som kjører i 250 km pr time. På denne turen passerer vi Fuji 
fjellet som er et av Japans nasjonalsymbol. Ett mektig skue. I Hakata besøkte vi Yuuchi 
Tomimoto som er oppretter av Shiba og også JKC dommer. Tomimotos kennel er av 
meget høy standard i forhold til det vi ellers ser av oppstalling av hunder i Japan. Enkelte 
hunder står neste hele livet i små bur og det er veldig trist å oppleve for oss som har et 
annet syn på hvordan en hund skal ha det. 
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Broderier fra Japan 

 
Fru Tomimoto har et lite oppdrett av chihuahua, fransk bulldog og norfolk terrier. Alle av 
meget høy kvalitet. Vi ble meget godt mottatt og ble servert deilig lunch ute i hagen. Ikke 
verst å spise ute i november for oss nordboere. 
 
Etter dette besøket delte gruppen seg i to. De to kanadierene og Lisbeth sammen med 
Chieko dro for å besøke Shikoku oppdrettere mens vi andre dro tilbake til Tokyo. 
 

 
Shigeru Kato-san. Dommerelev og jeger 

Vi hadde der noen hyggelige dager 
før vi dro hjem, med shopping, besøk 
i templer og ellers det som turister 
gjerne gjør i en storby som Tokyo.  
 
Heldigvis gikk transporten av hundene 
bra. Men det er en lang flytur og en 
innviklet prosses som skal til for å 
klarere hundene ut av Japan.  
 
På Narita flyplassen må vi først 
gjennom en grundig sjekk på 
karantenestasjonen der de 
kontrollerer hundene og alle papirene 
er i orden og så er det videre til 
innsjekk der flyselskapet (vi fløy med 
KLM) skal sjekke at alt er OK for 
transport av hundene, noe som må 
bestilles i god tid på forhånd. 
 
Vi valgte KLM da hundene da fikk 
noen timer på flyplassen i Amsterdam 
på vei hjem. I Amsterdam blir de luftet 
og det ble skiftet underlag i kassene. 
 
I Norge er det en veterinær fra 
Mattilsynet som sjekker hundene og 
papirene når vi kommer og så er det 
tollerne som skal ha merverdiavgift.  
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Vi ankom Bergen sent lørdag den 24. november etter en lang (og slitsom) tur hjem. Gjett 
om vi, og ikke minst hundene var glade når vi endelig kunne gå tur i parken og få legge 
oss. 
 
Turen var en flott opplevelse, og vi er utrolig glade for de 3 fine og trivelige nye Shiba 
hannhundene vi fikk med hjem.  
 

 
Kawakita-san og Ichikawa-san 
 

 

Selv føler jeg meg veldig priviligert, som 
oppretter av Shiba, men også som dommer for 
de andre japanske rasene, å få mulighet til å se 
så mange hunder av så høy kvalitet som det jeg 
fikk mulighet til å se på utstillingen og på de 
forskjellige kennelene Jorunn og jeg besøkte på 
denne turen.  
 
Til sammen har jeg nå sett over 4000 Shiba på 
de 4 turene jeg har hatt til Japan. Man får et 
annet syn på rasene når man får mulighet til å 
studere dem i hjemlandet. 
 

 
 
 
 

Bilder innsendt av H Gleditsch og C Lang 
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Måling av mankehøyde 

 Tannvisning 

Bedømmelse  
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 Tempel 

Portal  

 Bryllup? 
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Japansk kennel for hunder og ”kennel” for folk ;) 
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JAPANSPESIALEN 11. - 12. mai på Hunderfossen Camping 
for AKITA, AMERICAN AKITA, JAPANSK SPISSHUND,  

SHIBA, SHIKOKU, HOKKAIDO, KISHU og KAI. 
 

Lørdag NAK Øvrige: Toshitsugu Watanabe        Shiba: Diane Anderson        
Storcert: Akita 

 NSK Shiba:   Yuichi Tomimoto                                                            
Storcert: Shiba 

Søndag NSK Øvrige: Yuichi Tomimoto                                                            
Storcert: Shikoku, hokkaido, kishu, kai 

 NAAK Øvrige: Diane Anderson                  Shiba: Toshitsugu Watanabe        
Storcert: American akita 

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

 
3 utstillinger – 3 cert! Bet.- og påmeld. frist 19. april.   

JK, UK, AK, CH kr 300,-  VET, VALP kr 150,- 
50% rabatt f.o.m 3. hund med samme eier, gjelder ikke valp og veteran! 

 NKKs regler følges. 
 

PÅMELDING KUN PÅ FELLES WEB-SKJEMA  
FOR ALLE 3 UTSTILLINGENE FRA 15. MARS!  

Betalingsfrist 19/4, etter dette ilegges 50% tillegg.  

Betaling MÅ merkes med hundens reg.nr.  
FELLES KONTO: 9486.05.45351  

Japanspesialen v Christen Johansen, Astrids gt 49, 1706 Sarpsborg 
 

Dommerpresentasjoner, mer informasjon og påmeldingsskjema på:  
www.akita.no      www.americanakita.no      www.norskshibaklubb.no 

Spørsmål til Lisbeth +47 7416 2285 / +47 917 16 284 e. kl 17.00 eller 
lisbeth@akinuba.no 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 









Balder på SPA 
Skrevet av Tor Amundsen, innsendt til Shib-a-visa av Lone Filipsen 

 
Det har vært stille fra Balder ei stund nå. Han har vært på Spa. Siden han, etter hans syn, 
har sørga for såpass mye oppmerksomhet rundt bloggen min forlangte han betalt i form 

av et spaopphold. 
 Da jeg beskyldte ham for å være som en borskjemt unge som får alt uten å yte noe, 

avfeide han det med at jeg var misunnelig fordi han fikk all oppmerksomheten. 
 Som vanlig ga vi etter og fikk ham avgårde, men det tok ikke lang tid før vi fikk en telefon 

fra innehaveren og beskjed om å hente’n. 
 

 
Han hadde en tendens til å dukke opp på de underligste steder. 

 
 Det viste seg at han hadde vært til ubehag for andre gjester, særlig damer. Han hadde 

dukka opp på de underligste steder og skremt både den ene og andre, i 
svømmebasseng, på massasjebenker, i badekar og i det hele tatt. 

 Unnskyldningen om at han trodde at en kar som bader er en badekar kjøpte vi ikke. Hu 
dama som ble møtt av en glisende, siklende shiba med tunga ute da hun skulle legge seg 

i et badekar med masse godsaker i syntes nok ikke det er særlig stas. Hu fikk på seg 
morgenkåpa i en fei, og feide frekkasen ut av karet og hotellet. 

 

 
Poenget med agurk på øyet skjønte han ikke. – Je såg bædre uten, sa’n. 
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 Han prøvde å virke upåvirka, og slengte ut noe om at det ikke var verd alle de penga 
bare for å få agurkskive på øyet og dekorere damrygger med fake sjokoladepudding. 

 Heldigvis finnes det billedbevis. Nå har vi sendt’n til et sted der han i alle fall skal få spa. 
 

 
-Trudde det var sjokoladepudding, je, sa’n. 

 

 
Ikke akkurat det du forventer når du skal i badekaret. 

 

 
Nå skal han få spa så mye han vil. 
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SØKER NY REDAKTØR! 

 
Shib-a-visa, som er medlemsbladet til NSK, har hatt samme redaktør i 
mange år. Hun har nå lyst til å gjøre andre ting, og klubben trenger 
derfor ny redaktør. 
 
Hvis du har lyst til å lage et blad om shiba spesielt, hund generelt og i 
tillegg medlemsstoff, søker vi deg. 

 

 Du må like å arbeide selvstendig, gjerne om bestemte tema 

 Du skal først og fremst samle inn og finne fram til artikler/stoff 

 Selv om det i hovedsak er andre som skriver artiklene, vil det 
også være behov for at du skriver noe selv 

 Klubben kan kjøpe programmet, InDesign , til teknisk hjelp som 
typografi 

 Dersom du ønsker det, kan du disponere og bruke dette 
programmet. Hvis ikke, har vi en annen person som har 
kompetanse i å bruke InDesign, og som kan ta ansvar for det 
tekniske 

 
Interesserte kan henvende seg til styret i Norsk Shibaklubb: 
Sekretar@norskshibaklubb.no 
Vi gleder oss til å høre fra deg! 
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UTSTILLINGSKOMITEEN  

SØKER  

NYTT MEDLEM! 

 
 

Du må være interessert i utstilling,  
og vil få opplæring dersom du ikke har erfaring. 

  
Du må kunne jobbe under press  

og være i stand til å ta raske beslutninger, også på egen hånd. 
  

Du må ha mulighet til å delta på komiteens møter på kveldstid,  
gjerne på kort varsel. (Vi benytter Skype). 

  
Du må være utadvendt og flink til å forhandle med leverandører for å 

skaffe mest mulig sponsoreffekter. 
 
 
 
 

Interesserte kan henvende seg til styret i Norsk Shibaklubb: 
Sekretar@norskshibaklubb.no 
 Vi gleder oss til å høre fra deg! 
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  Kennel Enerhaugen 

 
  Ichiokasow (Nippo reg.)  

 

 
Sumiyoshi No Kuroryuu Go Shinkosou 

er en hund som er meget høyt premiert på Nippos utstillinger i Japan. 
Han er en Shiba slik japanerne selv ønsker at en balansert Shiba 
hannhund skal se ut. For oss er han et ideal når det gjelder eksteriør, 
men ikke minst setter vi pris på hans usedvanlige gode temperament! Vi 
er meget takknemlig for at vi har fått lov til å få en så verdifull Shiba til 
Norge. 

 

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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Valp på tur Foto Christen Johansen 

 
Styret ønsker at oppdrettere som er medlem av Norsk Shibaklubb legger ut informasjon 
om valpekull på klubbens side. Det bidrar til at vi alle får et innblikk i "aktiviteten", og at vi 
holdes oppdatert med hensyn til antall kull/valper som fødes, når og hvor. Til gjengjeld får 
oppdretterne oppmerksomhet og reklame. Solvor Nærland har laget informasjonsmaler til 

oppdrettere som ønsker å legge ut opplysninger om valpekull ol på NSK hjemmesider. 
 

Vi håper at informasjonen på denne siden vil øke i takt takt med valpekullene som 
kommer! 

 
NSK har i menyen en oversikt over oppdrettere som er medlem av NSK, og de aller fleste 

har egne hjemmesider. 
 

Kontakt: valpeformidler@norskshibaklubb.no
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Vinterbilder fra Michael Lunde 
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RETUR: NSK v Christen Johansen 

Astrids Gate 49, 1706 Sarpsborg 
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