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#SHIBAVISA 
Få ditt bilde vist på innsiden av 
koveret til Shib-a-visa. Bruk em-
neknaggen #SHIBAVISA på 
Instagram. Bruk også gjerne NSK’s 
egen emneknagg #norskshiba-
klubb så kan det være ditt bilde 
som blir delt på klubbens Insta-
gramkonto.
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LEDEREN HAR ORDET

Hei alle sammen!
   Sommeren er over og høsten står for 
tur Eller, sommeren har vel egentlig aldri 
begynt sånn ordentlig? Hvert fall ikke 
værmessig.

   Selv har jeg hatt en fin sommer med 
noen småturer, bla. var vi med på kurs 
i Oslo. Jeg var bare med for turens 
skyld, men det var artig å se på alle de 
forskjellige ekvipasjene. Lærte litt gjorde 
jeg også. En stor honnør til Laila og Frida 
for deres innsats som har fått i gang disse 
kursene. Dersom du har tid og anledning 
vil jeg anbefale deg å delta på et av NSKs 
kurser. Kjempegøy!  På sikt får vi kanskje 
til et på Sør-Vestlandet også? Innspill 
mottas med stor begeistring!
   Sommeren har også gått med på å 
forberede seg til en ny valp i huset. 

Nå er det alt fire uker siden Jimmi (Go 
Klumpens Fox Jimmi) flyttet inn til oss. 
Han er for øvrig sønnen til hunden vi 
hadde fra før, Timmi (Izumi Go Ichiokasow 
av Enerhaugen) så nå bruker vi mye tid 
på å oppdage likhetstrekk og ulikheter. 
De to går veldig fint sammen selv om de 
også får til å lage litt liv. Vi syntes det var 
veldig kjekt med en shiba, to er faktisk 
dobbelt så morsomt! 
 
   Jeg vil også si at vi er veldig takknemli-
ge som har fått blitt kjent med så mange 
flotte og rause shibavenner. Det har også 
vært gøy å få hilse på enda flere som man 
tidligere bare har ”møtt” på Facebook el-
ler Instagram. Tusen takk for besvarelsene 
av ”tullete spørsmål” og unødige bekym-
ringer! Det er også fint å se hvordan nye 
valpeeiere blir tatt imot på Østlandet, at 
Tone drar igang en shibadag på Sørlandet 
og at vi nå begynner å få til litt sosiale 
treff i Rogaland. Jo flere som engasjerer 
seg aktivt, jo mere trivelig vil vi få det :)

Da vil jeg få ønske dere alle en god høst. 
Husk refleks både til deg selv og til hun-
den din (husk på de nye refleksskjerfene 
vi har for salg i klubben). Man er ikke 
selvlysende selv om man er voksen eller 
shiba...

Frank Yoshi Møllevik

Bidrag til Shib-a-visa kan sendes til redaktor@norskshibaklubb.no
Stort og smått mottas med enorm takknemlighet!
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   Da var sommeren så godt som over 
og det blir tidligere mørkt om kveldene. 
Selv er jeg veldig begeistret for høsten.  
Kveldstur under stjernene, masse 
pinnsvin som hundene kan snuse på. Vi 
kan plukke både sopp og bær. Som flere 
andre shibaer, har vi oppdaget at Timmi 
liker blåbær veldig godt. Men kun hvis 
han kan spise dem rett fra buskene. Siden 
forrige utgave av Shib-a-visa har vi fått en 
liten valp, kalt Jimmi. Han liker også bær, 
han liker egentlig alt. Har aldri opplevd 
en så matglad hund. Han har til og med 
svelget en liten frosk! Heldigvis gikk det 
greit med valpen...
   Deter også spennende med en ny valp 
i hus. Det er stor forskjell på individene 
men felles for dem begge er at de er 
veldig snille. Hvor skarpe valpetenner er 
hadde jeg også glemt. Lille Jimmi sørger 
for å minne oss på det.

   Soppkurset som NSK skulle arrangere 
måtte desverre utgå pga. lav oppslutning, 
trist synes jeg. Kurs sammen med bare 
andre shibaer er virkelig en opplevelse. 
Håper sjansen byr seg på ny. Vi fikk i 
hvert fall deltatt på Rallylydighetskurset. 
Et kurs og en instruktør jeg anbefaler på 
det varmeste.
   Dette nummeret er i stor grad viet 
kritikken fra Japanspesialen, men jeg 
har også fått plass til noen saker som 
jeg finner veldig spennende. Litt om 
hundehelse er det også, mer om det 
kommer for øvrig i neste utgave.

Ønsker alle shibavenner en god høst!
(Skal du på slang, husk å knyt skolissa!)

Gro Karete Bråtveit

REDAKTØREN HAR ORDET
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STYRET
 
LEDER:
Frank Yoshi Møllevik
Telefon: 47 89 66 65
E-post: fym@energypiping.no
 
NESTLEDER:
Wenche Ulleberg-Bøhmer
Telefon: 95306671
E-post: ulleberg.bohmer@gmail.com

SEKRETÆR:
Lisbeth Høyem
Klubbens adresse:
Steinkjervegen 1217
7710 SPARBU
Telefon: 91 71 62 84
E-post: sekretar@norskshibaklubb.no
 
KASSERER:
Ingrid Alice Kvitberg
Telefon: 93 46 19 07
E-post: ingrid_a_kvitberg@hotmail.com

STYREMEDLEM:
Laila Nagel
Telefon: 91 66 85 79
E-post: l-nag@online.no 

STYREMEDLEM:
Frida Askeland
Telefon: 97 58 07 89
E-post: frida_s_askeland@hotmail.com
 
STYREMEDLEM:
Anders Holmberg 
Telefon: 91 57 07 61 
E-post: holmberg.anders@hotmail.com 
 

1.VARAMEDLEM:
Kåre Rygh 
Telefon: 91315248
E-post: kare.rygh@gmail.com

2.VARAMEDLEM
Helle Sletvold 
Telefon: 97182310 
E-post: hellesle@hotmail.com

3.VARAMEDLEM
Mette Vedal 
Telefon: 92248569
E-post: bente.vedal@hotmail.no 

 
 
DISTRIKTSKONTAKTER

ØSTLANDET: OSLO, AKERSHUS, 
BUSKERUD, ØSTFOLD, VESTFOLD, 
HEDEMARK, OPPLAND
Frida Askeland
Telefon: 97 58 07 89
E-post: frida_s_askeland@hotmail.com

VESTLANDET: HORDALAND, SOGN 
OG FJORDANE
Ann Margot Whyatt
Telefon: 92 03 07 72

SØR-VESTLANDET: ROGALAND
Gro Karete Bråtveit
Telefon: 91 61 46 83
E-post: redaktor@norskshibaklubb.no

SØRLANDET: VEST-AGDER, AUST-
AGDER, TELEMARK
Bente Kittelsen Pedersen
Telefon: 45 86 05 45
E-post: shiba.habagou@outlook.com

KONTAKTPERSONER
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NORD-NORGE: TROMS, NORDLAND, 
FINNMARK
Lone Fillipsen
Telefon: 77 68 05 97 / 99 59 40 74
E-post: hfilips@online.no

MIDT-NORGE: TRØNDELAG, MØRE 
OG ROMSDAL
Sissel Skjelbred
Telefon: 74 14 32 69 / 97 56 70 22
E-post: k-svends@online.no
 
 
 
ANDRE KONTAKTPERSONER
AGILITY
Lise Kommisrud
Telefon: 91 68 70 47
E-post: lisekom@online.no
 
LYDIGHET
Sissel Skjelbred
Telefon: 74 14 32 69 / 97 56 70 22
E-post: k-svends@online.no 

UTSTILLING
Laila Nagel
Telefon: 91 66 85 79
E-post: l-nag@online.no 

VALPEFORMIDLER
Christen Øwre Johansen
Telefon: 41 10 02 79
E-post:  
valpeformidler@norskshibaklubb.no 

SUNNHETSUTVALGET
Eivind Mjærum
Telefon: 69 92 11 22 / 95 78 20 85
E- post:  
eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no

Lisbeth Høyem
Telefon: 74 16 22 85 / 91 71 62 84
E-post: shiba@akinuba.no
 
Gitte Hjorth Sørensen
Telefon: 90 75 66 99
E-post: vanitycollies@hotmail.com

KONTAKTPERSONER
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I skrivende stund ligger husets 
selvutnevnte sjef langstrakt i 
vinduskarmen,
mens matmor selv forsøker å sette ord 
på årets pinsehelg på Hunderfossen.

Det hele startet før Troy kom i hus. På et 
besøk i Bergen hos Christen Lang ble vi
for første gang opplyst om årets shiba-
happening – nemlig Japanspesialen som
gjennomføres hvert år i pinsehelga. Når 
Troy endelig var kommet den lange
veien nordover en hustrig junidag i 2015, 
lekte vi fortsatt litt med tanken på å
delta, dersom alt skulle klaffe med 
hverdagens travle timeplan. Etter å ha 
blittintrodusert for Lone Filipsen, like 
etter at Troy kom til Tromsø, var talen 
klar allerede fra dag én – pinsehelga 2016 
skal reserveres, for Japanspesialen –
DEN skal dere være med på!

Vi skjønte da fort at dette klarte vi ikke å 
lure oss unna og inngikk derfor en
avtale med en noe motvillig Troy. Nå 
måtte utstillingstreningen og alt som det
innebærer bare starte. Tanken på å reise 
lenger sør enn polarsirkelen for å delta
på hundeutstilling var i seg selv ganske 
skremmende for oss nordlendinger.
Det viste seg at den eneste utstillingen vi 
fikk deltatt på før Japanspesialen, var to
mindre utstillinger i Tromsø høsten 2015. 
Til matmors store overraskelse ble
Troy BIR valp den første dagen og BIM 
valp den andre dagen. Den største 
jubelen fra sidelinja kom definitivt fra 

vår alles kjære Lone. Lone har fra dag en 
vært en uvurderlig støtte og har alltid et 
svar på både små og store spørsmål når 
det gjelder hundehold. Vi nordlendinger 
er bra heldige som har henne!
Kalenderen viste at pinsehelga nå 
nærmet seg med stormskritt, som igjen 
førte til økte nerver og sommerfugler 
i magen. En helg med masse shiba 
og sosialt samvær med hyggelige 
hundefolk må jo være oppskriften på 
suksess! Tanken var også å gjennomføre 
utstillingsdelen uten de helt store flauser. 
Både to- og firbeinte var meget lykkelig 
da destinasjonen for pinsehelga endelig 
var nådd. Troy var mindre fornøyd med 
sin aller første flytur og det passet
dermed bra å komme frem til et område 
med masse nye lukter og andre
firbeinte. Lite visste vi på dette 
tidspunktet hva helga ville bringe.

For gjengen fra Tromsø var det veldig 
interessant å kunne delta på vårt aller
første årsmøte i Shibaklubben. Det 
er ingen tvil om at klubben er heldig 
som har mange flotte og engasjerte 
medlemmer! Lørdagens foredrag med 

Fra Tromsø til Hunderfossen
av Vanja Marie Sigvartsen
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Lisbeth Campbell var også meget 
innholdsrikt og spennende. Veldig lærerikt 
å høre på slike kunnskapsrike mennesker.

Heldigvis for oss nordlendinger var det 
enkelt å finne fram til det flotte
utstillingsområdet dagen etter. Ingen 
tvil om at det har vært flere frivillige 
i sving for å få satt i stand et så flott 
opplegg! Og selv om det er en del shiba 
i Nord-Norge var det fantastisk for 
en shibaelsker å se så mange nydelige 
hunder samlet på en plass. Nybegynnere 
som vi er pakket vi deretter frem diverse
campingstoler og slo oss ned rundt 
ringen, usikker på hvordan alt dette 
skulle gjennomføres. Da vår kjære 

reiseleder Lone var opptatt store deler 
av lørdagenmed å fotografere hundene, 
var det veldig fint å få god hjelp fra andre 
både i og utenfor ringen.
Til tross for en trøblete start i 
utstillingsringen allerede dag 1, gikk 
kurvenoppover i løpet av helga. En 
handler på nybegynnernivå skjønte lite 
da Troy skulle inn i ringen opp til flere 
ganger den dagen. Å det er her matmors
hukommelse begynner å svikte. Ved vel 
gjennomført utstilling i regi av
Shibaklubben hadde Troy ved første 
mulighet fått sitt første Cert, deltatt i
oppdrettergruppen og for å toppe hele 
kaka – Best in Show. Aldri har matmor
spist så lite, vært så kald (noe en 

JAPANSPESIALEN
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Tromsøværing flaut må innrømme), 
hatt mer gele i beina og samtidig vært 
så stolt av Troy! Lørdagen fløy av gårde 
uten at enhelt skjønte hva som rent 
faktisk hadde foregått denne dagen. Det 
var en relativt sliten gjeng fra Tromsø 
som deltok på fellesgrillinga denkvelden. 
Selv om værgudene ikke var helt på vår 
side denne dagen, ble det både grillmat 
og loddtrekning. Vinnerlykken var ikke 
framtredene her, men det er da bare 
enda et godt argument for at vi må 
komme tilbake også til neste år.

Søndagsmorgen gikk til å forsøke å roe 
ned nervene med å fokusere på at ting
skal pakkes ned, hytta må sjekkes ut fra 
og alt må være klart til avreise.

Overraskelsen ble dermed enda større 
enn dagen før, når Troy igjen presterte
over all forventning. Dette medførte at 
matfar i all hui og hast ble sendt tilbake 
tilhytta for å pakke ned. I den anledning 
sluknet Troy under sofaen, fast bestemt 
på at han var definitivt ferdig for dagen. 
En eller annen gang må han imidlertid ha

ombestemt seg, da gutten slo til med BIR 
denne dagen også. Resten av gjengen
fra Tromsø flyttet nå omstendelig på 
campingstolene fra jysk for å kunne 
få med seg Best in Show. Ironisk nok 
var matmor på dette tidspunktet fast 
bestemt på at selv om det er gøy å 
vinne, vil det være problematisk å frakte 
30kg hundemat i kofferten hele veien til 
Tromsø. Når den største rosetten da 
ble rakt vår vei vet jeg ikke hvem som 
ble mest sjokkert av de utenfor ringen, 
matmor eller Troy. Troys respons var å 
avslutte slik han startet – noe trøblete! 
Ikke helt lett for en utslitt 1-åring å 
skjønne hva all den klappingen eller 
viftingen av rosetter skal
være godt for.

Hele gjengen fra Tromsø ønsker med 
dette å takke alle for en vel gjennomført
Japanspesial! Vi er alle stolte og ydmyke 
som har fått lov til å delta på et så flott
arrangement og på samme tid stiftet 
bekjentskap med mange hyggelige
mennesker. Japanspesialen, to- og 
firbeinte – vi sees igjen til neste år!
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KRITIKKER - JAPANSPESIALEN 2016
Kai, dommer Marianne Baden
6 - 9 Måneder Hannhund

Besmiras Renji NO55326/15, 
03/11/15, E: Mette Sustad Vedal,
Bente Vedal O: Vedal Mette Sustad Og 
Bente, 1827 Hobøl (FI EE
UCH NORDV-13 VV-14 V-14 Yugiri Sou 
Gen - DK N UCH NV-13
Sankt Xandors Kuro Kana)
Velbygget. Mask. Hann. Vel. pl. ører. Fine 
mørke øyne. Sterkt bitt. Vel. ans. hale. 
Tilstr. lengde. God kropp. Fine poter. 
Rører seg godt og effektivt. Fin pels og 
farve. 
1BHK – BIR VALP

Besmiras Betsu NO55324/15, 
03/11/15, E: Mette Sustad Vedal,
Daniel Sustad O: Vedal Mette Sustad 
Og Bente, 1827 Hobøl (FI
EE UCH NORDV-13 VV-14 V-14 Yugiri 
Sou Gen - DK N UCH
NV-13 Sankt Xandors Kuro Kana)
Velbygget hann. Fine vel. st ører. Kunne 
ønske øyne ong. bedre pigm. Fin hals. 
Vel ans og korrekt hale. OK kropp for 
alderen. Bev. seg effektivt.
2 BHK

Besmiras Yukai SE21415/2016, 
03/11/15, Brindle E: Olivia
Maxstad O: Mette og Bente Vedal, 1827 
Hobøl, (FI EE UCH
NORDV-13 VV-14 V-14 HEW-1 Yugiri 
Sou Gen - N Uch Sankt
Xandors Kuro Kana)
Vel. bygg. hann. med gode pr.sjoner. 
Velstilte ører. Fine mørke øyne. God 
hals. Vel ans. buet hale. Rører seg godt 
og effektivt. Fine poter og gode pels. 
3 BHK
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Åpen klasse hannhund

Championklasse hannhund

Besmiras First Happy Feet 
NO50746/13, 31/07/13, E: Chotard,
Gwendoline Nadege O: Vedal Mette 
Sustad Og Bente, 1827 Hobøl
(N DK UCH Shinkou Go Kai Ryuosow 
- DK N UCH NV-13 Sankt
Xandors Kuro Kana)
Masculin male. g.prop, lovely head, 
velset ears, lovely dark eyes, g.shape, 
corr. bite, exc. neck + topline, little 
lowset tale, but corr carried. exc body. 
Moves verry well, a bit soft coat. exc 
color. 
EAK - 1AKK - CK - CERT - 2BHK

N UCH NJV-14 NORDJV-14 NV-
15 Besmiras First Wolf Boy
NO50747/13, 31/07/13, E: Mette Sustad 
Vedal, Bente Vedal O:
Vedal Mette Sustad Og Bente, 1827 
Hobøl (N DK UCH Shinkou
Go Kai Ryuosow - DK N UCH NV-13 
Sankt Xandors Kuro Kana)
Velbygget. Mask. Hann. Fin type. Godt 
hode. Korr. bitt. Fin hals og overlinje. Vel 
ans hale. God kropp. Rører seg effekt. 
Kunne være en anelse mer parallelt 
bak. Korr. pels og fin farve. 
ECHK - 1CHKK - CK - 1BHK - BIR  

0041

0042
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Åpen klasse tispe

Championklasse tispe

Besmiras First Drama Queen 
NO50748/13, 31/07/13, E: Mette
Sustad Vedal, Bente Vedal O: Vedal 
Mette Sustad Og Bente, 1827
Hobøl (N DK UCH Shinkou Go Kai 
Ryuosow - DK N UCH NV-13
Sankt Xandors Kuro Kana)
Fem. 3 år gammel. Ikke særlig 
samarbeidsvillig, men ikke agresiv. Vel 
prop. hode. Fine, mørke øyne. Korr. 
bitt. God hals og overlinje. Korr. satt 
hale. Vel myk i pelsen. Bev. seg effektivt. 
Godt gemytt. 
EAK - 1AKK - CK - CERT - 2BTK

DK N UCH NV-13 Sankt Xandors 
Kuro Kana DK13143/2011,
06/07/11, Sort/Brindle E: Vedal, Mette 
Sustad O: Christiansen,
Tina, Danmark (C’takara Otooto 
Aomori Des Tresors - N UCH DK
CH DKKV09’10 DKV10 O’ikon 
Utsukushii Tora Yuri)
Vel. sammensatt og God str. Korr. 
bitt. Fin hals og overlinje. Vel ans. hale. 
Velkroppet og velgående. En smule bløt 
i pelsen. Herlig gemytt. 
ECHK - 1CHKK - CK - 1BTK - BIM

KRITIKKER

0043

0044



14

Shiba, dommer Lisbeth Campbell
6-9 måneder hannhund

4-6 måneder tispe

Shibatroll’s Ulysses Of Tengai 
NO52797/15, 30/09/15, E:
Knutsen, Gullborg Richardsen O: 
Knudsen Gullborg & Eirik/ Blomli
Birte, 5232 Paradis (US CH River 
Winds Black Ice At Tengai - N
UCH Fallscreek’s Destiny)
Mask hanne. mg type vakkert hode 
fine ører øyne og underkjeve noe steil 
skulder litt kort front god kropp litt 
avf. kryss kunne ta utsteget bedre godt 
pelsanl. triv temp klipp klør 
Nr. 1 i klassen - 1BHK – BIM VALP

Tengai Storm Chaser At 
Shibatroll UREG1-16, 28/12/15,  
Rød E: Eirik Knudsen & Gullborg R 
Knudse O: Philips & Cynthia Scala,
USA (Katai No Kurotaka Go 
Kobushisou - Tengai Eye Of The
Storm)
Fem tispe mg type vakkert hode prof 
noe steil skulder fin front under bev 
sterke mellomhender fine poter god 
kropp og bakpart fin hale mg pelskval 
bev forbigås i stillhet tiltalende 
Nr. 1 i klassen - 2BTK

1012

1013
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6-9 måneder tispe
Dai Kuro Ichiokasow Av 
Enerhaugen NO49821/15, 30/08/15,
Svart/Tan E: Christen Lang, Jorunn 
Kvalheim O: Lang Christen/
Kvalheim Jorunn, 5035 Bergen 
(Ryuukurokami Av Enerhaugen - N
UCH Ichi Go Ichiokasow Av 
Enerhaugen)
Fem tispe mg type litt lang lenden 
vakkert hode og utr. god hals, benst og 
front, fint kryss og halefeste fine bev 
fra siden tiltalende og velpres. 
Nr. 2 i klassen

Shibatroll’s Ulva Of Tengai 
NO52798/15, 30/09/15, E: Knudsen,
Gullborg O: Knudsen Gullborg & Eirik/ 
Blomli Birte, 5232 Paradis
(US CH River Winds Black Ice At 
Tengai - N UCH Fallscreek’s
Destiny)
Fem tispe god type noe smal og lang i 
snutepartiet steil skulder og front noe 
løse mellomhender litt avfallende kryss 
og halefeste vil ikke bev seg så jeg får 
ikke sett sidebev. 
Nr. 3 i klassen

KRITIKKER

1014

1015
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Juniorklasse hannhund

Uquutaq’s Foggie Kijanka 
NO53090/15, 23/09/15, E: Stine
Valskår, Knut Ivar Birkeland O: Skaugen 
Kine, 2364 Næroset (N
UCH NV-13 SEV-14 Ølenskjold’s Genki 
- Qannik’s Cria Luna)
Fem tispe ikke stor for alderen vakkert 
hode utr. og prof. god benst og vinkl 
fine bev fra alle kant. tiltalende og velpr. 
tilt. og velpr. 
Nr. 1 i klassen - 1BTK - BIR VALP

Katsumoto’s Gou NO46305/15, 
28/06/15, E: Nagel, Laila O:
Nagel Laila, 3092 Sundbyfoss (US CH 
River Winds Black Ice At
Tengai - Katsumoto’s Fuku)
44 cm mask hanne fin mod vakkert 
hode utr ører god hals og kropp sterke 
mellomhender fin prof. flott bakpart 
og bev fin hale fin farge, tiltalende velpr. 
pga str vg
VJK
 

1016

0045
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Ryuuhou Go Av Enerhaugen 
NO30673/15, 24/11/14, E: Maiken
Brenden, Fabian Vonhafenbrädl O: Lang 
Christen/ Kvalheim
Jorunn, 5035 Bergen (Shinshuu 
Masaichi Go Tokura Ichikaw - N
UCH NV-10 Benihidehime Av 
Enerhaugen)
39 cm hanne av god type ønsker 
mer kjønnspreg fint hode og utr 
god underkjeve noe steil skulder og 
forbeinsbev. litt løse mellomhender 
god kropp fin bakpart noe ute av pels 
(underull) tiltalende vesen velpres. pga 
kjønnspreget vg
VJK

Go Klumpens Daiki NO43223/15, 
29/05/15, E: Paulsen, Tone O:
Skjæveland Arve Og Bodil, 4322 
Sandnes (US CH River Winds
Black Ice At Tengai - N UCH 
Ølenskjold’s Chita)
Noe stor hanne fint hode og uttrykk 
noe vidstilte ører steil skulder front 
noe kort overarm god beinst. sterke 
mellomhender og poter god bakpart 
fra siden noe hasetrang fin hale fin 
kondisjon 
EJK - 3JKK

KRITIKKER

0046

0047
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Suzumaru Av Enerhaugen 
NO39133/15, 28/03/15, E:
Christhoper Wilhelm Køltzow, Amanda 
Wad Henriksen O: Lang
Christen/ Kvalheim Jorunn, 5035 
Bergen (N UCH Asagumo Go
Izumi No Motosou - Namiko Av 
Enerhaugen)
Stor hanne som mister litt rasepreg 
fint utr og hode fine ører god hals 
og overlinje fin kropp og bakpart løs 
og ustabil front flott stil og reisning 
tiltalende og velpr. pga manglende 
rasepreget vg 
VJK

Negi-Inu’s La-Ma Chokichi 
NO49460/15, 25/07/15, E: Ingerø,
Ruben O: Ulleberg-Bøhmer Wenche 
Og Svein/ Løken Kristian,
2030 Nannestad (Gyokuryu Av Ener-
haugen - N UCH Negi-Inu’s
Ni-Ne Josei)
40-41 cm Hanne av mg type fint hode 
utr. ennå veldig uferdig som han skal 
være steil i front god kropp tilstr. vinkl 
bak. litt lavt halefeste bev seg fint fra 
siden tiltalende jr. 
EJK - 4JKK

0048

0049
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Tetsuyuki Av Enerhaugen 
NO40626/15, 08/04/15, E: Sigvartsen,
Vanja Marie O: Lang Christen/ 
Kvalheim Jorunn, 5035 Bergen (US
UCH Tintown’s Takechiyo - N UCH 
Eriko No Noriko Go Av
Enerhaugen)
40 cm, Mask hanne vakker flott 
hode øyne utr og rasedetaljer god 
kropp benst og bev. fin balanse fysisk 
håper hormonene roer seg fantastisk 
haleføring tiltalende velpres. 
EJK - 1JKK - CK - CERT - 1BHK - BIR

Go Klumpens Chikai NO43218/15, 
15/05/15, E: Olsen, Anneli O:
Skjæveland Arve Og Bodil, 4322 Sand-
nes (Ølenskjold’s Baron Rag
- Frembjerg’s Fumiko Tomiko)
Hanne av god type fint hode utr og 
ører god kropp, noe svake mellomhen-
der tilstr vink bak kunne ta ut seget 
bedre, god pelskval fine farger usikker i 
ringen pga usikkerheten vg 
VJK

KRITIKKER

0050

0051
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Unghund klasse hannhund

Shibatroll’s Raven Of Tengai 
NO34404/15, 25/02/15, E:
Knudsen, Eirik O: Knudsen Gullborg & 
Eirik/ Blomli Birte, 5232
Paradis (US CH River Winds Black Ice 
At Tengai - Soldoggen’s
Wannabe Akoya)
40 cm, Mask hanne av mg type, 40 
cm, fint hode utr undr-kjeve, noe steil 
skulder løs front litt lang i lenden, fint 
kryss halefeste og bakpart tiltalende 
vesen velpres. 
 EJK - 2JKK

N UCH NJV-14 NORDJV-14 NV-
15 Besmiras First Wolf Boy
NO50747/13, 31/07/13, E: Mette Sustad 
Vedal, Bente Vedal O:
Vedal Mette Sustad Og Bente, 1827 
Hobøl (N DK UCH Shinkou
Go Kai Ryuosow - DK N UCH NV-13 
Sankt Xandors Kuro Kana)
Velbygget. Mask. Hann. Fin type. Godt 
hode. Korr. bitt. Fin hals og overlinje. Vel 
ans hale. God kropp. Rører seg effekt. 
Kunne være en anelse mer parallelt 
bak. Korr. pels og fin farve. 
ECHK - 1CHKK - CK - 1BHK - BIR  

0052

0053
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Åpen klasse hannhund

Besmiras First Drama Queen 
NO50748/13, 31/07/13, E: Mette
Sustad Vedal, Bente Vedal O: Vedal 
Mette Sustad Og Bente, 1827
Hobøl (N DK UCH Shinkou Go Kai 
Ryuosow - DK N UCH NV-13
Sankt Xandors Kuro Kana)
Fem. 3 år gammel. Ikke særlig 
samarbeidsvillig, men ikke agresiv. Vel 
prop. hode. Fine, mørke øyne. Korr. 
bitt. God hals og overlinje. Korr. satt 
hale. Vel myk i pelsen. Bev. seg effektivt. 
Godt gemytt. 
EAK - 1AKK - CK - CERT - 2BTK

Ct-Taiyo Hugo Boss NO46253/14, 
10/06/14, E: Standal, Vibeke
O: Johannessen, Helle, 3233 Sandefjord 
(N UCH NV-12 Qannik’s
Cria Tutten Mc Dreamy - Willemo’s 
Fuyu Chikara)
44 cm Mask stor hanne, god type, 
mister noe av rasepreg når han blir så 
stor fint hode og utr. fine ører god hals, 
sterk benst fine mellomhender god 
bakpart fin stil og reisn. tiltalende vesen 
pga str premie g
GAK

KRITIKKER

0054

0055
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Gyokuryu Av Enerhaugen 
NO55717/13, 16/10/13, E: Christen
Lang, Jorunn Kvalheim O: Lang 
Christen/ Kvalheim Jorunn, 5035
Bergen (NL UCH Jaklho Keep A 
Dream In Your Pocket - N UCH
NV-10 Benihidehime Av Enerhaugen)
Hanne av mg type str vakkert hode utr 
fine ører herlig overlinje kropp kryss 
og bakpart fin prof stående/gående fin 
hale bev fin fra alle kanter vakre farger 
og tegninger tiltalende vesen
EAK - 1AKK - CK - RESCERT - 2BHK

Hakushu Shitenno Jikokuten 
NO52175/13, 02/09/13, E: Frida
Askeland, Petar Johnsen Gardasevic O: 
Høgvoll Ingrid Anette,
3408 Tranby (Shinshuu Masaichi Go 
Tokura Ichikaw - Honto-No
Kiyomi) 42 cm, hanne av god type, 
vakkert hode utr ører steil skulder 
overarm og front god kropp fin 
halenset trange bakbenstans fin fra 
siden fin stil og reisning noe ute av pels 
tiltalende vesen 
VAK - 4AKK

0056

0057
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NORDJV-14 Hakushu Shitenno 
Tamonten NO52173/13,
02/09/13, E: Lise Mette Kjellberg, 
Joakim Småangs O: Høgvoll
Ingrid Anette, 3408 Tranby (Shinshuu 
Masaichi Go Tokura Ichikaw
- Honto-No Kiyomi)
40 cm, fin str mg type vakkert hode utr 
fine ører noe grov hals god kropp, fine 
bev fra alle kant. gode vinkl velpres, noe 
tett hale 
EAK - 3AKK

NJV-14 Hakushu Shitenno 
Zochoten NO52176/13, 02/09/13, E:
Høgvoll, Ingrid Anette O: Høgvoll Ingrid 
Anette, 3408 Tranby
(Shinshuu Masaichi Go Tokura Ichikaw 
- Honto-No Kiyomi)
Hanne av mg type, vakkert hode 
og utr god hals stilles noe tynn fine 
kroppsprop vinkl foran og bak, klitt 
lang i leenden fine bev fra alle kanter, 
fin stil og reisning 
EAK - 2AKK

KRITIKKER

0058

0059
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Championklasse hannhund
N UCH NV-12 Qannik’s Cria 
Tutten Mc Dreamy NO59784/10,
22/11/10, Rød E: Standal, Vibeke O: 
Aarkvisla, Christin, 2364
Næroset (Østbylias Modige Lacota - 
Østbylias Supre Kickapoo)
Stor hanne som er noe grov kunne 
hatt et mer rasetypisk hode godt utr 
god hals og front litt lang i lenden god 
bakpart og halefeste fordi han er så 
grov litt lang i lenden og mister noe 
av rasepreget premiegraden tiltalende 
vesen
GCHK

N UCH NV-15 Ølenskjold’s 
Legacy From Koki NO46644/13,
29/04/13, E: Johansen, Lisa O: Tjøtta 
John Aareskjold/ Aareskjold
Lars J, 4345 Bryne (SE & DK CH 
Explorer’s Z Shinsi No Memboku
- C.I.B NV-12 Fujizakura Av 
Enerhaugen)
43 cm mask hanne, noe stor, vakker 
prof stående/gående noe steil skulder 
og front fine bev fra siden flott siluett 
tiltalende og velpres. vakkert hode fine 
ører litt lyse øyne
ECHK - 2CHKK - CK - 4BHK

0060

0061
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NORD UCH SEJV-13 Katai’s Red 
Boy SE12116/2013, 12/08/12,
Rød E: Sonefors, Lena O: Bonnie 
Gibbons, Usa (Katorou Go
Seishirousou - Katai’s Screamin’ Mimi)

N UCH Eiichi Go Av Enerhaugen 
NO54283/13, 04/09/13, Rød E:
Christen Lang, Jorunn Kvalheim O: 
Lang Christen/ Kvalheim
Jorunn, 5035 Bergen (Jaklho Keep A 
Song In Your Heart - N UCH
Eriko No Noriko Go Av Enerhaugen)
Flott champion fantastisk hodeprof 
flott utr fine ører fin siluett passe 
benst fine vinkl litt lang i lenden flotte 
bev fra alle kanter 
ECHK - 1CHKK - CK - 3BHK

KRITIKKER

0062

0063
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Wakayama Av Enerhaugen 
NO41690/15, 22/04/15, E: Christen
Lang, Jorunn Kvalheim O: Lang 
Christen/ Kvalheim Jorunn, 5035
Bergen (Asaichi Go Av Enerhaugen - 
Yamahime Av Enerhaugen)
Fem tispe av mg type vakkert hode utr 
god kropp fine propp, bev fint noe løst 
og uferdig som hun skal litt hasetrang 
velpres og tiltalende 
EJK - 2JKK - CK

Akikaze Go Amenoukihashi 
NO36751/15, 02/03/15, E:
Smith-Jahnsen, Irene O: Vatne, Steinar, 
5031 Bergen (N UCH
Gomaichirou Go Shuueisou - 
Kotozakura Go Ryuukyuu Uruma)
Fem tispe vakkert hode og utr ønsker 
bedre ører noe steil front god beinst. 
virker noe lang i lenden fine sidebev. 
god hale kunne vært mer frimodig 
velpres klipp klør
VJK
  

Juniorklasse tispe

0064

0065
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Go Klumpens Deja Vu NO43225/15, 
29/05/15, E: Arve
Skjæveland, Bodhil Skjæveland O: 
Skjæveland Arve Og Bodil,
4322 Sandnes (US CH River Winds 
Black Ice At Tengai - N UCH
Ølenskjold’s Chita)
37,5. fem fint hode utr noe steil skulder 
litt lang lend noe lavstilt god kropp fint 
forbryst sterke mellomhender bev seg 
fint fra siden tiltalende vesen 
VJK

Saikoume Go Koshiwasou 
JS12238/15-0, 19/02/15, Rød E:
Tjøtta, John Aareskjold O: Kobayashi, 
Yosuke, Japan (Koshiwa No
Kouki Go Koshiwasou - Koshiwa No 
Ayaka Go Koshiwasou)
38 cm fem tispe vakkert hode utr 
vakker siluett fine vinkl frem/bak bev 
seg fint noe ute av pels tiltalende 
velpres 
EJK - 4JKK

KRITIKKER

0066

0067
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Shibatroll’s Savannah Of Tengai 
NO34408/15, 04/03/15, E: Eirik
Knudsen, Bente Kittelsen Pedersen O: 
Knudsen Gullborg & Eirik/
Blomli Birte, 5232 Paradis (US CH 
River Winds Black Ice At
Tengai - S-Ayaka Go Samurai Spirit)
38 cm, fem tispe mg type fint hode og 
utr. god kropp, mye forbryst, virker 
noe tung fin bakpart og sidebev. god 
haleansetn. tiltalende og velpres
EJK

Wakayuki Av Enerhaugen 
NO41691/15, 22/04/15, E: Helle
Sletvold, Bjørn Fornes O: Lang 
Christen/ Kvalheim Jorunn, 5035
Bergen (Asaichi Go Av Enerhaugen - 
Yamahime Av Enerhaugen)
38 cm, fem type fint hode og utr god 
kropp fine vinkler frem/bak noe løs 
front bev seg fint fin stil og reisning 
veltalende velpres
EJK

0068

0069
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Negi-Inu’s La-Ma Ningyo 
NO49462/15, 25/07/15, E: Bente Vedal,
Wenche Ulleberg-Bøhmer O: Ulleberg-
Bøhmer Wenche Og Svein/
Løken Kristian, 2030 Nannestad 
(Gyokuryu Av Enerhaugen - N
UCH Negi-Inu’s Ni-Ne Josei)
Den nakne sannhet fint hode og 
ører noe steil skulder og front fine 
kroppsprop men alt for tynn fullstendig 
hårløs fine sidebev 
GJK

Umihana Go Av Enerhaugen 
NO41219/15, 23/04/15, E:
Kvalheim, Jorunn O: Lang Christen/ 
Kvalheim Jorunn, 5035
Bergen (N UCH Eiichi Go Av 
Enerhaugen - N UCH Benifukuhime
Av Enerhaugen)
Fem tispe mg type fint hode vakkert 
utr flotte vinkl fram/bak god kropp 
fin hale noe ute av pels sterke 
mellomhender bev fint fra alle kanter 
tiltalende velpres litt blass farge 
EJK - 3JKK

KRITIKKER

0070

0071
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Eriko No Taka Go Av Enerhaugen 
NO40629/15, 08/04/15, E:
Christen Lang, Jorunn Kvalheim O: 
Lang Christen/ Kvalheim
Jorunn, 5035 Bergen (US UCH 
Tintown’s Takechiyo - N UCH Eriko
No Noriko Go Av Enerhaugen)
Tispe av mg type vakkert hode 
herlig utr flott siluett/prof sterke 
mellomhender/poter litt lang i lenden 
flott hale fine bev.
EJK - 1 JKK - CK

Lillekos Banzai Natsu-Hana 
NO45228/15, 09/06/15, E: Bjellerås,
Tone Langmyr O: Bjellerås Tone 
Langmyr, 4820 Froland (N UCH
NV-12 Qannik’s Cria Tutten Mc 
Dreamy - N UCH Ølenskjold’s
Hanako)
37 cm, fem tispe god type flott hode, 
utr fine ører noe steil skulder og front 
litt lang i lenden og avfall kryss, litt ute 
av pels fine sidebev høye forbev fin 
hale herlig temp 
VJK
w

0072

0073
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Unghund klasse tispe
Kuroichime Go Shun’you Kensha 
LOE2227274, 24/07/14,
Sort/Tan E: Steinar Vatne, Ann Margot 
Whyatt O: Casais, Maria
Silvia Exposito, Spania (ES PT CH 
Kagetora Go Ryuukyuu Uruma -
Ryuuzukihime Go Shun’you Kensha)
37cm, fem tispe fin mod vakkert hode 
utr fine ører god kropp fine vinkl 
propp sterke mellomhender bev fint 
fra alle kant tiltalende velpres. 
EAUK - 2AUKK

Negi-Inu’s La-Ke San NO30530/15, 
30/11/14, E: Wenche
Ulleberg-Bøhmer, Kristian Løken, Svein 
Ulleberg-Bøhmer O:
Ulleberg-Bøhmer Wenche Og Svein/ 
Løken Kristian, 2030
Nannestad (Kentaro Go Shun’you 
Kensha - N UCH Negi-Inu’s
Ni-Ne Josei) Fem tispe god type fint 
hode lyse øyne god kropp fine vinkler 
fram, bak, fin haleplass kunne hatt mer 
korr pels noe bløt pels, bev fint fra alle 
sider, løs i front tiltalende vesen
EAUK - 3AUKK

KRITIKKER

0074

0075
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SE JV-15 Ai-We-Sed-So I’m So 
Happy SE53752/2014, 26/06/14,
Rød E: Lena Sonefors O: Helle 
Roschard, Danmark (SE JV-13
KBHV-14 NORD UCH Katai’s Red 
Boy - We-Sedso Shoji)
37cm, fem tispe mg type vakkert hode 
utr ører god hals kropp og vinkler, 
noe tett hale bev fint fra alle kanter 
tiltalende vesen velpres. 
EAUK - 1AUKK - CK - CERT - 2BTK

NORDJV-15 Victory Incipita Vita 
CMKUSI1936/15, 02/02/15, Gull
E: Valskår, Stine O: Pavlovska, Sofie, 
Tsjekkia (Chizuma Incepita
Vita - Handzimemesite Genki Des)

0076

0077
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Åpen klasse tispe

Hakushu Itazura Hokori 
NO32888/15, 08/01/15, E: Høgvoll,
Ingrid Anette O: Høgvoll Ingrid Anette, 
3408 Tranby (Sutamuroku
Naoko - Honto-No Kiyomi)
39/40cm, stor tispe, god type, kunne 
hatt mer kjønnspreg, fint utr. god hals 
litt lang lend, noe svake mellomhender 
god kropp bev fint fra siden kunne 
hatt bedre pelskval fint temp pga 
kjønnspreg og type premie g.
GAUK

Umihama Av Enerhaugen 
NO50588/12, 17/07/12, E: Nærland,
Solvor O: Lang Christen/ Kvalheim 
Jorunn, 5035 Bergen (SE UCH
Dragon House Ichiro Suzuki - 
Teruhama Av Enerhaugen)
37cm, fem tispe mg type fem hode utr 
noe lang i lenden god hals litt ustabil 
front fine vinkl bak god hale noe ute av 
pels fin stil og reisning tiltalende vesen 
EAK - 2AKK - CK

KRITIKKER

0078

0079
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Sutamuroku Screamin’ Black Girl 
SE29703/2014, 27/04/14,
Black&tan E: Lena Sonefors O: Lena 
Sonefors, Sverige (SE JV-13
KBHV -14 SE UCH DK UC Katai’s Red 
Boy - SE UCH RLD-N
RLD-F Stämmlocks Kochou)
37cm, fem tispe av mg type str vakkert 
hode utr ører, fin siluett stående 
gående sterke poter mellomhender, 
bev fint fra alle kanter noe tett hale, fin 
pelskvalitet. tiltalende flott rasepreg 
EAK - 1AKK - CK - RESCERT - 4BTK

Ølenskjold’s Moto Hime 
NO46643/13, 10/05/13, E: Tove Nancy
Storesund Sjo, Thomas Sjo O: Tjøtta 
John Aareskjold/ Aareskjold
Lars J, 4345 Bryne (SE & DK CH 
Explorer’s Z Shinsi No Memboku
- Ølenskjold’s Betsy)
38cm, fem tispe god type fint hode utr 
ører steil skulder front noe overbygd 
med avf. kryss koder nesten over i 
hasen, fin hale ute av pels fin stil og 
reisning pga bakpart premiegraden 
SAK
  

0080

0081
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Championklasse tispe

Qannik’s Diamond Esmeralda 
NO30847/12, 25/12/11, Black/Tan
E: Bergli, Olav O: Aarkvisla, Christin, 
2364 Næroset (N UCH
Mjøstrollets Aka Fuyuko - Østbylias 
Supre Kickapoo)
Tispe av god type, kunne vært litt 
mer feminin noe lyse øyne fine øre 
sterke tenner god hals litt lang i lenden 
sterke mellomhender god bakpart fin 
hale god pelskvalitet god kondisjon 
velpresentert 
VAK - 3AKK

N UCH Negi-Inu’s Ni-Ne Josei 
NO38625/12, 24/03/12, E: Vedal,
Bente O: Ulleberg-Bøhmer Wenche Og 
Svein/ Løken Kristian, 2030
Nannestad (N UCH NV-13 SEV-14 
Ølenskjold’s Genki - Negi-Inu’s
Ly-Fu Kamanari Kuma)
Fem tispe mg type str flott mod 
vakkert hode utr fine ører gode vinkt 
fram bak bev fint fra alle kant fin 
champion 
ECHK - 1CHKK - CK - 1BTK - BIM

KRITIKKER

0082

0083
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Asa No Kuro Kana Go Av 
Enerhaugen NO40642/12, 08/04/12,
E: Kvalheim, Jorunn O: Lang Christen/ 
Kvalheim Jorunn, 5035
Bergen (N UCH Daiichi Kuromatsu 
Go Av Enerhaugen - Asa No
Kuro Suzuka Go Av Enerhaugen)
Fin champion vakkert hode utr ører 
god hals overlinje litt lang lenden 
fine vink fram bak fin hale sterke 
mellomhender bev seg fint fra siden 
tiltalende velpres 
 ECHK - 4CHKK - CK

N UCH Ølenskjold’s Hanako 
NO54860/11, 08/06/11, Black/Tan
E: Bjellerås, Tone Langemyr O: Tjøtta 
John Aareskjold/ Aareskjold
Lars J, 4345 Bryne (NV-09 N UCH Asa 
No Kuroteru Go Av
Enerhaugen - Ølenskjold’s Aya)
Fem tispe god type vakkert hode utr 
ører noe hjortehals ustab høy front 
god kropp fine bakbensbev kunne hatt 
bedre rygglinje fin hale tiltalende vesen 
VCHK
 

0084

0085
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RLD-N RLD-F SE UCH 
Stämmlocks Kochou S58700/2009,
27/09/09, Rød E: Lena Sonefors O: Lena 
Sonefors, Sverige
(We-Sedso Unryu - SUCH Homare 
No Kochou Go Takahirasou)
Fin champion, fint hode utr flott 
underkjeve fin overlinje stående sterke 
mellomhender gode vinkl. noe ustab 
frem bev fint fra siden hun kunne ha 
båret seg bedre 
ECHK

N UCH Eriko No Noriko Go Av 
Enerhaugen NO40188/11,
28/03/11, Rød/Krem E: Lang, Christen 
O: Lang Christen/ Kvalheim
Jorunn, 5035 Bergen (N UCH Honto-
No Daimaruou - N UCH
NV-07 NORDV-07 Naohime Av 
Enerhaugen)
Fem tispe stor nok vakkert hode fint 
utr fine ører flott overlinje stående 
og gående god kropp fine vinkl flott 
haleansetn. bev fint, tiltalende velpres 
ECHK - 2CHKK - CK - 3BTK

KRITIKKER

0086

0087
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Vetranklasse tispe

N UCH DKJV-14 NORDJV-14 
NORDV-14 SEJV-14 SEV-14
Ølenskjold’s Out Of This World 
NO31531/14, 23/11/13, E:
Johansen, Lisa O: Tjøtta John 
Aareskjold/ Aareskjold Lars J, 4345
Bryne (N UCH NV-13 SEV-14 
Ølenskjold’s Genki - C.I.B NV-12
Fujizakura Av Enerhaugen)
39cm, tispe av mg type stor nok fint 
hode litt lyse øyne vakre ører noe steil 
front god kropp tilstr vinkl bak fin hale 
flotte prop, bev seg med stil og reisn. 
tiltal champ. 
ECHK - 3CHKK - CK

N UCH NJV-14 NORDJV-14 NV-
15 Besmiras First Wolf Boy
NO50747/13, 31/07/13, E: Mette Sustad 
Vedal, Bente Vedal O:
Vedal Mette Sustad Og Bente, 1827 
Hobøl (N DK UCH Shinkou
Go Kai Ryuosow - DK N UCH NV-13 
Sankt Xandors Kuro Kana)
Velbygget. Mask. Hann. Fin type. Godt 
hode. Korr. bitt. Fin hals og overlinje. Vel 
ans hale. God kropp. Rører seg effekt. 
Kunne være en anelse mer parallelt 
bak. Korr. pels og fin farve. 
ECHK - 1CHKK - CK - 1BHK - BIR  

0088

0089
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Oppdretterklasse
Enerhaugen E: Christen Lang, Jorunn 
Kvalheim
Flotte modeller vakre hoder med 
fine rasedetaljer gode kropper og 
benstammer fint kjønnspreg flotte haler 
tiltalende klasse 
HP - 1OPPD

SUPERBOY 
 
Superboy er en liten hvit 
hund.
Glede og gress.
Glede og sjø.
Glede og fullmåne.
Glede uten lenke rundt hal-
sen.
Jeg bjeffer glede !
Bjeffer superboy.
 

-Inger Hagerup
Denne ”Superboyen” er kalt Mikado. 
Bildet er tatt av Kjetil Rakkenes Anda

KRITIKKER

0093
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Jeg synes Shikoku er kjempespennende 
hunder. Har derfor lett litt rundt i Norge 
etter et passende intervjuobjekt. Mulig jeg 
er litt pågående og slitsom, måtte uansett  
et par elektroniske svippturer til Finland for 
å få tak i en velvillig Shikoku eier. Der fikk 
jeg fatt i sympatiske Mikael Kivelä, en 
designer og småbarnspappa fra Helsinki. 
 
Hva heter hunden din og hvor gammel 
er hun?
- Aiko Natsuko, hun ble 3år nå i juli.

Er Shikoku en vanlig hunderase i 
Finland?
-Det er pluss/minus ti Shikokuer i 
Finland. Jeg har aldri sett en Shikoku her 

Shikoku  
- Hvordan er det å eie en? 

Tekst: Gro Karete Bråtveit

(eller noe annet sted) utenom kullbroren 
Ichiro.

Kjøpte du hunden din fra en nordisk 
oppdretter?
-På det tidspunktet hvor jeg fikk meg 
hund var det ingen nordiske oppdrettere 
som hadde valper.Jeg måtte rett og slett 
dra til Nederland for å hente Aiko.

Hvordan bestemte du deg for nettopp 
en Shikoku?
- Jeg var på reise med et film-crew 
i Lappland på et jobboppdrag for ti 
år siden. På en solfyllt men iskald 
(-35grader) morgen fikk vi i oppdrag å 
besøke en Husky kennel. Når vi kom dit 

Foto: Mikael Kivelä
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og jeg så disse ville skapningene som var 
i kennel, falt jeg fullstendig for disse rå 
hundene som også bar på en slags renhet.
Hundene ble brukt til sledesafarier og de 
bodde utendørs hele året. Innad i flokken 
var det et sterkt hierarki, omtrent som i 
en ulveflokk. På slutten av oppholdet mitt 
ble jeg bedt om å holde en bittelitten 
lodden valp. En typisk Husky-valp med 
isblå øyne, og da, da visste jeg at jeg 
hadde tapt hjertet mitt.
Seks år senere begyne jeg for alvor 
forberedelsene for å få meg en valp. Siden 
jeg bor i Helsinki fant jeg vel ut at en 
Husky kanskje ikke ville få det optimalt 
slik jeg bor. Ikke nok rom og kanskje 
for lite mosjon. Jeg startet derfor med å 
sjekke ut andre urhunder. Jeg hadde en 
sjekkliste for hva jeg var på jakt etter; 
en sunn hund, urhund, atletisk, smart og 
noe jeg ikke helt vet hva er men som 
jeg velger å kalle karismatisk. Ja, så måtte 
den være mindre enn en Husky. En Blue 
Heeler var på lista mi en stund men så 
begynte jeg heller å konsentrere meg om 
Shiba og Akitaer. Jeg konkluderte til slutt 
med at det var en mellomting mellom 
disse rasene jeg ønsket meg. Mulig den 
”perfekt for meg” sjekklista mi var litt 
vanskelig men da jeg surfa rundt på en 
Shibaside på nettet så jeg en Shikoku. 
Jeg klikka på linken, og der var den. Min 
perfekte hund!

Har du hunden din inne eller er den 
utendørs, siden de er litt ”ville” og har 
et sterkt jaktinstinkt?
- Inne. Selv om Shikokuen ikke er en 
typisk ”sofahund” eller ”kosehund” er 
hvert fall min veldig knyttet og lojal mot 
familien sin. Jeg tenker at hvis Aiko var 
blitt holdt utendørs så hadde jeg avstengt 
henne fra flokken sin. Da hadde hun 
kanskje blitt nervøs?

Hvordan går Aiko sammen med andre 
hunder?
- Hun går kjempefint sammen med de 
fleste andre hunder. Men hun er fryktløs 
og kan være litt dominant til tider. Hun 
liker å bestemme.

Kjenner du til andre Shikoku eiere? Er 
det stor forskjell på individene?
- Aikos kullbror er veldig reservert og 
er litt aggressiv mot andre hunder. Jeg 
er litt usikker på om det er fordi han er 
hannhund eller at han ikke er sosialisert  
nok. Jeg har sosialisert Aiko med en katt 
(som hun først forsøkte å spise) nå kan 
de ta seg en blund sammen og er gode 
venner. Jeg har også lagt stor vekt på å 
sosialisere Aiko fra hun var liten valp. 
Vi har vært masse sammen med andre 
hunder, i hundeparker eller de har fått 
løpe fritt.  Aikos kullbror har desverre 
ikke hatt disse mulighetene.

Er en Shikoku noe du ville anbefale til 
oss med Shiba?
- Jeg har inntrykk av at de er litt 
forskjellige som typer. Å ha disse to 
rasene sammen vet jeg ikke om jeg ville 
hatt. Men på den annen side... katter og 
Shikokuer skal jo normalt sett ikke være 
så gode venner.
     Det eneste jeg finner ”negativt” med 
Shikokuen er det sterke jaktinnstinktet. 
Særlig hvis du liker å ha hunden din løs. 
Men med MASSE trening er det ingenting 
som er umulig. Aiko kan være veldig 
kjælen og gjøre alt jeg ber henne om, hun 
er likevel en urhund som stadig vil teste 
sin plass på rangsstigen.

 
Er du mer nysgjerrig på Mikael og Aiko? 
Sjekk ut @aikotheshikoku på instagram.
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Rally på sletta
Tekst: Sandra Janzsó

I junis siste helg inviterte Norsk Shiba 
Klubb til kurs i rallylydighet, og hunder 
og eiere fra Akershus, Oslo, Rogaland og 
Hordaland møttes oppe på Ekebergsletta 
utenfor Oslo for en inspirerende og 
morsom helg under instruktør Lise 
Birgitte Fredriksens kyndige veiledning. 

Rallylydighet er en forholdsvis ny 
hundesport i Norge, som offisielt blei 
godkjent av NKK først i 2013, etter at 
Norsk Rallylydighetsklubb hadde holdt på 
siden 2005. Til tross for navnet dreier det 
seg ikke om at det skal gå fort i svingene. 
I stedet følger hund og eier en skilta
bane, hvor en ved hvert stopp utfører 
ulike øvelser henta fra agility, lydighet 
og freestyle.Ingen baner er like, og 
variasjonen i hva slags øvelser en møter 
er stor. Et trekkplaster som gjør at mange 
har lavere terskel for å prøve rally kontra 
ordinær lydighet (heretter kalt LP), er at 
hunden er i bånd under hele klasse 1, i 
tillegg til at en kan snakke og rose så mye 
en vil underveis i banen. Alle som har 
opplevd å stå på en LP-konkurranse og se 
en lykkelig krøllhale forsvinner bortover 
jordet i jakt på noe vesentlig mer 
spennende enn å gjennomføre øvelsen fri 
ved foten, finner naturligvis rally ganske 
appellerende. Det at en kan få skryte og 
muntre opp hunden underveis er også 
gull verdt for raser som for eksempel
shibaer, som gjerne «faller ut» dersom 
belønninga uteblir, og hvor bare ros og 

klapp ikke oppleves som det helt store.

Instruktøren hadde med seg sine 
fine storpuddelgutter klippet i 
morsomme ponnifrisyrer, og etter å 
ha fått demonstrert ulike øvelser av 
puddelponniene, jobba vi oss gjennom 
små baner i trespann. Noen av oss hadde 
med flere hunder, og det var morsomt 
å se hvordan de ulike hundene løste 
oppgavene. Sjøl hadde jeg med Aiko, som 
er meget god grunntrent og som derfor 

Maiken og Marve ”in action”.

Imouto må følge nøye med på Sandras 
instruksjoner.
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er lett å lære nye ting fordi hun «kan» 
trene, og lillesøstra Imouto, som er som 
et uoppdragent naturbarn som nærmest 
ikke kan noen ting. Med Aiko var det 
bare å utføre alle oppgavene på løpende 
bånd og vise henne nye ting en gang, så 
satt det. Hun er også ganske seig, så jeg 
trengte ikke anstrenge meg for å henge 
med. Med Imouto gir det å trene rally
eller LP mer eller mindre følelsen av å 
henge etter som et slitent slips i en liten 
tornado, for hun er så hektisk og kjapp 
i bevegelsene. I tillegg skjønner hun jo 
sjelden hva jeg mener uten å ha forsøkt 
15 ulike ting i løpet av få sekunder, så det 
gjelder å være våken og fange det jeg
er ute etter. 

Det fine med instruktøren var at hun 
evna å se oss alle, og komme med gode,
relevante tips og råd uansett nivå. Noen 
innså at det å ha inne grunnleggende 
lydighet er fint om en ønsker å trene litt 

videre, andre fikk gode råd til hvordan 
holde egen motivasjon oppe når hunden 
melder seg ut, vi fikk demonstrert 
hvordan instruktøren har jobba opp 
lekeiver på hunden sin, og sjøl fikk jeg lyst 
til å trene litt igjen etter fire års dvale.

Dagen etter la vi ut nye baner, og fikk et 
ekstra utfordrende element da himmelen 
gikk fra å gjøre oss solbrente og hundene Lise belønner Sushi for vel utført moment. 

Riktig belønning er veldig viktig.

Skiftende sommervær la ingen demper på 
humøret. Solvor og Tabi hadde super kontakt 
så slalom var ikke vanskelig. 

Yumi og Taro øver kontakt. Ikke lett for unge 
hunder å holde konsentrasjonen oppe.

RALLY-KURS
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litt dorske, til å åpne alle sluser og 
virkelig utfordre både hundenes og eieres 
motivasjon. Heldigvis hadde vi et lite 
utstillingstelt til rådighet, og det
var jammen bra vi kjente hverandre alle 
sammen, for det blei ganske trangt der 
under de verste regnskyllene! Jeg har 
verken bur eller bil, så jentene mine lå 
fint i gresset som drukna katter med sine 
mest effektive flyører, inntil de spratt opp 
når de blei henta, klare og motiverte til 
dyst. 

Når siste kursdag nærma seg slutten, blei 
det satt opp en liten konkurransebane 
hvor alle kunne vurdere sjøl hvor de 
skulle starte og hvor mange øvelser de 

ønska å utføre. Resultatet var at noen 
hunder fikk starte midt i og gjøre to 
øvelser før TIDENES belønning kom 
deres vei, noen fikk leke seg gjennom 
halve banen med masse ros, og noen gikk 
hele mens eier stolt og glad fulgte med.
   Jeg har gått veldig mange kurs siden jeg 
fikk hund, men aldri ett med bare shibaer
(samjoeden som deltok er for bonus-
shiba å regne!), og det var veldig fint å 
være sammen i elendet når hunden ikke 
ville, og ikke minst å føle på felles glede 
og stolthet når det løsna.

Jeg skal innrømme at vi ikke har trent 
spesielt mye siden kurset, så vi bør nok 
melde oss på et til igjen snart…

Bak fv: Taro og Yumi Hirai, Timmi og Gro K. Bråtveit, Kaizer og Frida Askeland, Marve og Maiken F. Brenden, instruktør 
Lise Birgitte Fredriksen. Foran fv. Tabi, Hamako og Solvor Nærland, Lise Kommisrud, Sushi og Levis, Sandra Janszò, 
Imouto og Aiko
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Tur 1: Spiterstulen - Galdhøpiggen

Jeg er født og oppvokst i Fredrikstad der 
vår høyeste topp er rundt 120 meter. 
I ni år har jeg bodd i Oslo der jeg ofte 
har gått «toppturer» til Grefsenkollen 
- som stiger 380 meter over havet. Så 
noen stor fjellvandrer kan jeg ikke kalle 
meg. Men I flere år har jeg hatt «bestige 
Galdhøpiggen» som nyttårsforsett. Dess-
verre har timingen aldri passet og siden 
jeg ikke vil ta turen på ski er det ikke 
mange månedene man har mulighet til å 
gå tørrskodd opp. Men i sommer fikk vi 
endelig mulighet - og i juni leide vi oss en 
bil fra nabobil.no og satte panseret mot 
Jotunheimen. 

Fredag ankom vi til fantastiske Spiter-
stulen som ligger 1100 moh. i Visdalen. 
Her skulle vi tilbringe et par dager og 
både jeg og samboeren ble helt forelsket 
i stedet. Det føltes så øde, omringet av 
høye fjell. Spiterstulen er utgangspunkt 
for turer både til Galdhøpiggen og Glit-
tertind, så her er det flere muligheter for 
turglade. 

Dette var tidlig i sesongen så stedet var 
langt fra fullbooket. Men en del folk var 

det der og de fleste hadde som mål å nå 
toppen av Norges høyeste fjell. 

Siden vi er ganske ferske i fjellet gikk 
Joakim inn i resepsjonen for å spørre 
om noen tips til turen. Han var så heldig 
at han ble invitert med på et foredrag 
sammen med en klasse fra Idrettslinja 
fra Lillehammer. De skulle gå samme 
tur dagen etter og ble preppet på alt 
de skulle huske i fjellet. Joakim kom ut 
fra foredraget med fire ting vi MÅTTE 

Til topps med den firbeinte! 
 

-I sommer besteg Raiden og jeg Galdhøpiggen  
- vel og merke på andre forsøk. 

Tekst og foto: Lise Mette Kjellberg

JOTUNHEIMEN MED SHIBA
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huske -
1. Husk solbriller ellers blir du GARAN-
TERT snøblind,
2. Ta på solkrem HELE TIDEN, ellers får 
du tredje grads forbrenninger i ansiktet,
3. ALDRI, ALDRI gå ut i snøen om du 
ikke vet at det er trygt, ellers kan du 
FALLE NED hundrevis av meter.
4. DRIKK hele tiden! Skal du fylle vann-
flaska underveis må du vite at du fyller på 
med smeltevann og ikke brevann! 

Okei, så kan det hende de hadde vært litt 
ekstra strenge på foredraget fordi mange 
unge ikke tar advarslene helt på alvor, 
men litt stressa ble vi jo. Tankene farte 
gjennom hodet kvelden før - hva er det 
vi egentlig har begitt oss ut på? Men mest 
av alt gledet vi oss til turen og tanken 
på å tilbringe det som tilsvarer en hel 

arbeidsdag ute i naturen sammen med 
vår kjære Raiden. 
 
Lørdag klokken ni startet vi turen i 
strålende solskinn. Norge på sitt beste! 
Turen startet i lett terreng der vi kunne 
følge en fin sti med grei stigning oppover. 
Dette var helt perfekt terreng for Raiden 
som koste seg med å lukte på sauebæsj 
og trekke meg oppover. Noen steder var 
ganske bratte og jeg måtte innrømme til 
Joakim at jeg følte litt på høydeskrekken 
et par ganger. Men det var samtidig et 
fantastisk syn å se ned på Spiterstulen 
igjen og utover Jotunheimen der man 
etterhvert kunne se flere og flere fjell. 

Etter noen timer i dette  terrenget kom 
vi til et langt og bratt parti med snø. Her 
var det bare å sette en fot foran den 
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andre og ikke tenke så mye. Jeg vil tro at 
dette partiet er mye greiere lenger ut i 
sesongen når mer snø har smeltet, da det 
ble ganske tungt å gå i sporene her. 

Da vi hadde gått en god stund i snøen 
kom vi til det som så ut som toppen av 
fjellet fra Spiterstulen, men da kunne 
vi skimte et nytt fjell og vi visste at vi 
var fremdeles var et stykke fra toppen. 
Noen hyggelige gutter som var på vei 
ned kunne fortelle oss at vi snart var på 
2000 meter. Her forandret terrenget seg 
skikkelig, og det kan godt være at dette 
var terrenget under snøen vi hadde gått 
på. Røys og ur så langt øyet kan se, spisse 
og store steiner. Raiden hoppet og spratt 
opp, men vi merket her at terrenget ble 
vanskeligere for han. Han var sliten etter 
det bratte stykket i snøen og han måtte 
jobbe mye med å finne de beste veiene 
opp. Dette terrenget tar på hunden både 
fysisk og mentalt - siden hunden hele 
tiden må jobbe med problemløsning. 

Vi gikk videre, men merket at Raiden gikk 
mer og mer motvillig oppover. Men utsik-
ten var fantastisk, og været var fremdeles 
med oss selvom det var blitt overskyet. 

Etter et godt stykke til kommer vi til en 
snøfonn midt i uren og Raiden legger 
seg rett ned. Han nekter å gå videre. 
Joakim fortsetter litt lenger opp for å 
se hvordan terrenget fortsetter, og kan 
bekrefte at det fortsetter på samme 
måte. Så vi tar en lang pause, spiser litt og 
tar bilder og ser om Raiden vil være med 
videre. Han nekter fremdeles å gå. Har 
vi ødelagt hunden vår? spør vi oss. Vi vet 

at Raiden er i god form og vi tar et lite 
«familieråd» på hva vi skal gjøre videre. 
Kan vi bære han et stykke? Nei, vi tren-
ger armene for å dra oss opp i noen av 
partiene og for å holde balansen. Har vi 
plass i ryggsekken? Nei, og han har ikke 
vært i ryggsekk siden han var liten, så 
han vil nok ikke bli sittende i den. Kan vi 
få noen turgåere som er på vei ned om 
å ta han med seg? Nei, dette er en tur vi 
skal gå sammen. Skal vi dra oss med han 
opp, mot hans vilje…? Jeg må si at det 
var fristende, en time fra toppen, men vi 
ble enige om at det gjør mer vondt å dra 
han med seg videre enn det gjør vondt å 
ikke nå toppen. Så vi bestemmer oss for 
å snu. Vi skal jo tross alt gå ned i noen 
timer også. 

JOTUNHEIMEN MED SHIBA
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Veien ned går raskere, men Raiden er 
sliten og demotivert. Jeg setter han på 
armen i snøpartiet, men det ville han 
ikke og han får opp farten for å slippe å 
sitte på armen igjen. Turen ned er også 
fantastisk flott og høyden var ikke noe 
problem lenger. 
 
Et par timer etter er vi nede igjen og Rai-
den får ligge på rommet resten av dagen 
mens vi nyter en deilig tre retters middag 
i spisesalen. Vi blir enige om at neste gang 
vi tar denne turen blir det uten hund!

Tur 2: Juvashytta - Galdhøpiggen

Bare en måned etter mitt første møte 
med Jotunheimen drar Raiden og jeg til 
fjells igjen. Vi skal tilbringe noen dager 

ved Lemonsjøen og bare nyte livet. Et 
par dager før jeg skal dra opp får jeg 
melding fra Tess, som jeg skal møte der 
oppe, om at jeg bør komme opp en dag 
tidligere for da kan jeg bli med å gå tur 
til Galdhøpiggen. Hun og noen andre og 
deres hunder skal gå fra Juvashytta, som 
ligger på 1840 meter. Turen til Galdhøpig-
gen derfra er relativ enkel - så jeg kaster 
meg rundt for å få blitt med! Nå skal vi 
jammen komme oss til topps! 

På kjøreturen til fjells analyserer jeg den 
forrige turen og det går opp et lys for 
meg. Raiden hadde nesten ikke spist i 
dagene før turen, så det var ikke rart 
at han gikk helt tom. Som mange andre 
shibaer kan det gå perioder der han 
spiser svært lite, knapt rører maten sin, 
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og han hadde hatt en sånn periode før 
turen. På fjellet hadde han spist godt, men 
da tørrfôr i stedet for vom og hundemat, 
som han ellers spiser. Han var rett og 
slett ikke rustet for oppgaven.

I dagene før denne turen har derimot 
Raiden spist godt, og jeg kjøper i tillegg 
med meg en pose med vom og hunde-
mats kjøttboller - de er jo ekstra gode, 
synes Raiden. Jeg passer på å gi han en 
del kjøttboller når vi stopper underveis, 
og på kvelden på hytta får han spise så 
mange kjøttboller han har lyst på. Neste 
morgen får han også noen kjøttboller, før 
vi setter oss i bilen og kjører den timen 
det tar fra Lemonsjøen til Juvashytta. 

Fremme på Juvashytta er det MANGE 
mennesker! Unge og gamle, barn og 
voksne. Tess, som har gått turen fem år 
på rad, sier at det er helt vanlig at det er 
så mange mennesker der, så for meg som 
bare en måned tidligere opplevde øde 
Spiterstulen var det litt av en kontrast. 
Jeg burde kanskje ant det - det er i star-
ten av fellesferien, været er fint, det er 
vindstille og Norge er superpopulært å 
feriere i i sommer. 

Uansett, vi kjøper oss brebillett og gjør 
oss klar for tur. Denne turen går nemlig 
over isbre og du må kjøpe brebillett inne 
på hytta for å være med. Ved starten av 
turen får du en sele som du har på deg 
hele tiden. 

Den første delen av turen går i fint fjel-
landskap. Litt steiner og ur, men ganske 

så flatt. Her gikk vi ganske fort for å 
komme forbi det meste av mennesker 
og vi ble gode og varme. Det var som 
sagt mye mennesker her, og også mye 
hunder. Alle var flinke til å ha hundene 
sine i bånd og det var enkelt å komme 
forbi hverandre. Jeg vet ikke hvor lenge vi 
gikk her, men plutselig var vi ved breen - 
mye tidligere enn jeg hadde sett for meg. 
Ved breen kunne vi ta oss en pause, for 
nå måtte vi vente på resten av gjengen 
som var spredt rundt omkring. I pausen 
fikk vi snakket med noen vi hadde gått 
forbi tidligere som hadde to laikaer med 
seg. Fantastisk flotte hunder, som i følge 
Wikipedia har nær slektskap til asiatiske 
urhundtyper. 

Når resten av det som føltes som (og 
sikkert var) hundrevis av personer hadde 
kommet frem til breen kunne vi klipse 
oss inn i tauet og spasere over snøen. 
Her beregnet de at vi skulle bruke rundt 
en time, men jeg tror ikke vi kan ha brukt 
så lang tid. I så fall gikk tiden veldig fort! 
Her var det ikke så mye annet å gjøre 
enn å gå og passe på at tauet var passe 
stramt og passe slapt tilfelle man skulle 
havne i en sprekk. Raiden koste seg på 
dette strekket, og slikket seg fremover i 
snøen mens vi gikk bortover. 

Når vi igjen kunne klipse oss ut av tauet 
er det bare siste etappe igjen! Og nå 
begynner høydemeterne! Igjen ville vi 
komme oss foran hordene med folk så 
vi skyndet oss oppover, men jeg skjønte 
fort at jeg måtte ta det roligere for å 

JOTUNHEIMEN MED SHIBA
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ikke bli helt satt ut av høyden. For her 
er det nemlig et strekke der man både 
må bruke armer og bein, med isbreer på 
hver side av seg. Raiden hadde ikke noe 
problemer med å komme seg oppover 
og jeg var glad han hadde spist så godt i 
dagene før. 

Så begynte toppen virkelig å nærme seg. 
Nå var det bare noen hundre meter 
igjen, i bratt bakke med snø, og det føltes 
ganske tungt. Jeg gikk sakte og merket 
at kondisjonen ikke er på topp, men for 
Raiden var det null problem. Faktisk var 
det mange slitne folk som kommenterte 
«han der er jo ikke sliten i det hele tatt!» 
Vi kom oss til toppen ca en halvtime 
etter vi klipset oss ut av tauet på breen 
og det føltes nesten litt juks å gå denne 

turen i stedet for fra Spiterstulen. Men nå 
var vi endelig på toppen av Norge! 

Jeg må innrømme at jeg ikke fikk med 
meg så mye av utsikten. Jeg var mer opp-
tatt av å sette meg ned for å ikke bli den 
idioten som klarer å falle ned fra Galdhø-
piggen. Så jeg spiste matpakka mi, mens 
jeg så ut på den siden av Norge som var 
tåkelagt, og Raiden fikk pølse fra Nor-
ges høyest liggende kiosk før vi begynte 
nedstigningen. 

På vei ned føltes det enda brattere og 
Raiden hadde nok helt glemt at vi har 
trent på «VENT» og «ROLIG». Mange 
mennesker var fremdeles på vei opp og 
jeg bestemte meg da for at det ikke ble 
Besseggen-tur på meg senere i uken. 
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Det som var veldig fascinerende her var 
hvor mange forskjellig type mennesker 
(og hunder!) som gikk turen. Jeg tror det 
virkelig er en tur alle kan klare hvis man 
har bestemt seg for det. Mest impone-
rende var det kanskje da to chihuahuaer 
kom hoppende oppover i det bratteste 
partiet! 

Men plutselig var vi ved tauene igjen og 
fikk oss en god pause før det var vår tur 
til å gå. Turen over breen var igjen veldig 
behagelig og det var flott å se utover fjel-
landskapet og vite at jeg har vært høyere 
enn alle fjellene jeg ser. 

Deretter var det bare den siste etappen 
igjen og jeg merket at både Raiden og jeg 
hadde mye energi igjen! Så tempoet på 
siste del gikk ganske fort og jeg tok meg 
tid til å ta noen fine bilder av Raiden i 
fjellandskapet. 

Plutselig var vi tilbake på Juvashytta og vi 
hadde vært  ute i rundt fem og en halv 
time. Tiden hadde gått så fort og det var 
en herlig tur! 

Den praktiske informasjonen! 
Du kan gå til Galdhøpiggen fra enten Spi-
terstulen eller Juvashytta. Begge stedene 
ligger i Lom kommune. Turen fra Juvas-
hytta er den enkleste turen, men du må 
gå over bre i brefølge. Fra Spiterstulen 
kan du gå i ditt eget tempo, men den er 
lengre og brattere. Sesongen varer fra ca 
midten av juni til midten av september. 
Husk å sjekke værmeldingen før du går 
turen og ha med deg nok klær i tilfelle 

været skifter! (Noe det er stor fare for 
at det gjør)

Husk også:
Solkrem, solbriller, vann, matpakke, 
vannskål til hunden, mat til hunden, evnt. 
postesokker og potesalve. 

Hunden bør bruke sele på begge turene, 
spesielt viktig er det på turen fra Juvas-
hytta siden man krysser isbre. Det er ditt 
ansvar at hunden er sikret over breen og 
et vanlig halsbånd vil ikke sikre hunden 
på forsvarlig måte.

Spiterstulen - Galdhøpiggen
Parkering på Spiterstulen
Bom 80 kroner
Mulighet for overnatting på Spiterstulen, 
har også teltplass
Tar ca 8-9 timer. På denne turen bestiger 
du faktisk tre topper!

Juvashytta - Galdhøpiggen
Parkering på Spiterstulen
Bom 100 kroner
Mulighet for overnatting på Juvashytta
Må kjøpe breførerbillett 

Turen tar ca 6 timer 

 
 
 

Har du et turtips å komme med? Kanskje 
du og din firbente venn har funnet på noe 

spennende du vil dele med andre? Bidrag til 
avisa mottas med takk!

JOTUNHEIMEN MED SHIBA
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Vår første kjærlighet 
 

Tekst: Hilde Dahl Hirai 
Foto: Kai Hirai

Vår første Shiba.

Etter mange år uten hund kjente 
jeg savnet. Ungene var ute av 
reiret, og med dem forsvant både 
hest og tidkrevende idretter. Bare 
gamlekatten var igjen som selskap 
for oss to semi-pensjonistene.
 
Det hadde vært fristende å gro 
fast i sofaen med strikketøyet, 
men jeg har hele tiden vært veldig 
klar på at det ikke skulle skje. Jeg 
brukte lang tid på valg av rase, 
flere mellomstørreelse raser ble 
vurdert og vraket. Jeg ville ta meg 
god tid på valg av rase, forrige 
hund i min ungdom var en diger 
og ganske slitsom trekk lvorsteh. 
Det eneste jeg visste var at jeg 
ikke skulle ha verken stor hund, 
eller fuglehund igjen. Sakte men 
sikkert sirklet vi oss inn på Shiba. 
Fra første gang jeg tok kontakt 
med Enerhaugen var jeg solgt. 
Jorunn og Christen hadde nettopp 
kommet hjem fra Japan med en 
flott hannhund og jeg kjente

at dette måtte bli «vår» rase! Det 
tok imidlertid hele 3 år fra jeg 
besøkte Enerhaugen første gang, 
til valpen endelig ble vår. Alle dere 
forstår selvsagt hvorfor, det er jo 
den herligste av alle raser. 

All tilgjengelig litteratur, 
rasekompenium, raseheftet 
fra Solvor, alt var grundig 
gjennomgått,
kjøpsprosess og informasjon 
vi hadde fått var veldig grundig 
og god, vi opplevde at vi var 
i de beste hender. Lykken var 
ubeskrivelig da vi besøkte kullet 
hjemme hos Solvor første gang da 
de var 4 uker gamle, og enda mer 
ubeskrivelig da vi hentet solstrålen 
vår.

Aldri hadde jeg drømt om å få en 
så flott valp i hus. Raskt stueren, 
turglad og uredd, nysgjerrig og
glad. Sov om natten, morsom 
om dagen. Ikke mye bjeffing eller 
masing. Fant seg forbløffende raskt
til rette med den nye flokken 
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inkludert gamlekatten. Etpar sko 
og et hjørne på en kommode er
riktignok gått med, men pytt, 
det var vår feil, litt patina skal et 
kjærlig hjem ha! 

Vi hadde lest om trening og 
oppdragelse til den store 
medaljen, hvordan trene på å være 
alene når det nesten alltid er
folk hjemme? Gå i butikken, sa 
Christen. Så lenge borte?, stusset 
vi. På dette og andre områder har
trening vist seg å være nesten 

overflødig. Vi øvde noen runder på 
korte turer ut, og var forberedt 
pågråt og stress. Men nei, ikke 
denne lille mannen. Han er bare 
hjemme alene, uten noe mer 
om og men. I forhold til min 
ungdomshund viser han seg 
raskt som en veldig enkel hund 
som forstår mye, og vi forstår at 
matmor Solvor fortjener en stor 
honnør for jobben.

Som shibaer flest synes han 
innkalling er en helt meningsløs 

HELSE



54

kommando, men når vi fjoller og 
gjør oss til og han hører pipelyden 
av ballen så kommer han jo. 
Kanskje. Etterhvert. 
Vi fant raskt rytmen sammen og 
våre daglige skogsturer var og 
er en stor glede for oss alle, og 
vi gleder oss til hver eneste dag 
sammen med ham.

I min verden har det vært en 
selvfølge å foreta HD sjekk. Det 
ble tidlig klart at han ikke skulle bli
avlshund, han er litt for stor og 
har litt feil på tannstillingen. I 
ettertid har vi forstått at vi skulle 
ha sjekket for patella og AD også. 
Kanskje til og med øyelyst? Vi var 
helt fra starten av valget av valp 
inneforstått med at mor er HD C 
og far er A, og med gode samtaler 
og forsikringer om at Shiba valper 
tåler både «lange» turer og å gå i 
trapper, og lever godt med selv
HD C, tenkte jeg ikke noe 
særlig over resultatet av dette. 
Entusiastisk som man er som 
nybakt hundeeier ser man selvsagt 
for seg et langt og godt hundeliv 
uten verken helse- eller
adferdsutfordringer. Stor var 
overaskelsen da resultatet ble 
E. Han har en A og en E hofte( 

venstre). Det er grunn hofteskål, 
heldigvis ikke med forkalkninger. 
Vi så ikke den komme, og jeg må 
innrømme at det tok en stund 
å lande dette, og komme over 
fortvilelsen.

Hva gjør vi, hva slags forebygging 
kan hjelpe, hva er prognosene?
Vi har lest og undersøkt med 
både lek og lærd. Vi har en flink og 
raus veterinær, og vi har fått både
trøst og gode råd av Solvor og 
Christen. Rådene vi har fått kan 
oppsummeres slik:

Unngå asfalt og dyp snø, sykling, 
kløv og trekk. Ikke overdrive 
turene dersom han viser tegn på å

være sliten eller ha vondt. Fore 
med leddfor. Sørge for god 
mosjon og god musklatur.

Spørsmålet om trapper dukker 
opp på nytt, slik det gjorde da han 
var valp og vi gikk på valpekurs.
Med en E hofte later det til at 
de fleste er enige i at det ikke er 
gunstig å gå i trapper. Enkelte vi 
har
snakket med sier at det bør 
unngås helt. Det er verre opp 
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trappen enn ned, sies det. Vi har 
trapper,
men vurderer å bygge en rampe 
så vi skal slippe å bære han.

Vi merker ingenting når vi går tur, 
men har dessverre sett at han 
innimellom avlaster ved at han 
ikke
trår med full tyngde på det 
venstre benet. Dermed kan det 
nok være en risiko at musklaturen 
på venstre side kan bli svekket, 
og også at han etterhvert utvikler 
overbelastning på høyre side. Vi 
synes derfor at det har vært riktig 

å gå i gang med litt forebyggende 
arbeid allerede nå.

Anicura på vårt hjemsted har 
eget rehabiliteringstilbud, med 
fysioterapi, kiropraktikk, massasje, 
elektroterapi og vibrasjonsbrett. 
De tilbyr også svømming, både i 
basseng og i «walker».

Vi har pr. i dag startet med 
svømmetrening for å styrke 
musklaturen. Til å være en gutt 
som så vidt
stikker labbene i vann, 
synes vi oppstarten har gått 

HELSE



56

overraskende greit. Foreløpig 
er det rehabiliteringsterapeuten 
som handler svømmeøkten, men 
etterhvert som han blir mer 
dreven i vannet kan vi benytte 
bassenget til egentrening. Vi vil 
naturligvis vurdere andre tiltak, og 
er litt usikre på om vi bør vente 
til symptomene blir tydeligere, 
eller om vi skal vil evt. skal vente 
til symptomene blir tydeligere. Vi 
vet at det finnes flere Shibaer som 
lever godt med HD, som knapt 
har hatt symptomer, nettopp fordi 
de er små, sterke og lette. Det 

virker dermed mest naturlig å se 
dette an.

Langtidstiltak kan som kjent 
bli kostbart, og jeg kontaktet 
forsikringsselskapet for å 
undersøke hva som evt. kan 
dekkes av dem. Dessverre har det 
vist seg at Agria, som vi bruker, 
krever at begge
foreldrene må være fri, dvs. A eller 
B, for at forsikringen skal dekke 
rehabilitering av HD. Dette
skriver NKK:
<<Mange forsikringsselskaper, 
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inkludert vår egen 
samarbeidspartner Agria, krever at 
foreldrene skal
være fri for HD hvis eier av en 
hund med HD skal få utbetalt 
dekking av veterinærutgifter eller
livsforsikring for hunden. I tillegg 
skal den aktuelle hundens 
HD-status avleses av NKK og 
resultatet
offentliggjøres på DogWeb>>

Dette har vært en aldri så liten 
overraskelse, all den tid det er 
tillatt å avle på C hunder så 
har vi nok i vår naivitet tenkt 
at dette dermed er innenfor 
hos forsikringsselskapet 
også. Det er helt og holdent 
vårt eget ansvar at vi ikke 
undersøkte dette grundigere. Vi 
har ikke undersøkt om hvilke 
regler som gjelder i andre 
forsikringsselskaper, men vi 
antar at det vil være tilsvarende 
begrensninger.

Vi har også undersøkt 
eventuelle muligheter for kirurgi, 
enten ved bytte av hofteskålen 
eller implantat av gull, men vi 
har foreløpig ikke gått videre 
med dette. Vårt ønske er først 

og fremst at han skal ha et godt 
liv så lenge som mulig, og rehab 
terapeuten som vi har fått et 
veldig godt inntrykk av, sa det på 
en god og forsonende måte til 
oss; vi har en ung, frisk og flott 
hund med en bare en skavank, 
verken mer eller mindre. Vi vil 
fokusere på den friske hunden 
og tilrettelegge så godt vi kan slik 
at han får et optimalt godt liv, så 
lenge som mulig.
 
Noen vil kanskje tenke at vi har 
vært litt naive «førstegangs» 
valpekjøpere. Vi våger påstanden 
om at
vi har gjort alt etter boken, og 
at vi fortsatt har et kjempegodt 
inntrykk av både rasen, vår egen
deilige hund og ikke minst alle 
hyggelige og flinke Shibafolk vi har 
vært så heldige å få med på kjøpet.

Man har ingen garantier for 
noe her i livet, vi i har ikke fått 
skrekken, tvert i mot skal man 
ikke se bort fra at det kan bli en 
til etterhvert.

Sitatet fra NKK finnes her:
http://web2.nkk.no/no/

nyheter/%C3%B8r+alle+raser+HD-
r%C3%B8ntges%3F.9UFRLG5s.ips

HELSE
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Turgruppen Shiba 
- Shiba Rogaland

Noe av det artige med å ha hund er å se 
hunden din i samspill med andre firbeinte 
venner. Da vi fikk vår første shiba for 
litt over to år siden var det ikke så mye 
som skjedde for nybakte shibaeiere. Jeg 
skjønner jo at de som har hatt hund 
en stund ikke er like «nyforelska» i sin 
firbente venn, som det vi var. Det har 
derfor tatt litt tid, overtalelse, sporadisk 
«stalking» og til dels «omfattende 
spionasje» på sosiale media…men nå 
har vi altså blitt en fin turgjeng! Man kan 
selvsagt sosialisere shibaen sin med andre 
hunderaser, men en gruppe med shibaer 
er noe helt annet (og mye kjekkere 
enn den Jack Russel gjengen vi først var 
sammen med), utrolig spennende å se 
hvordan de agerer overfor hverandre. I 
begynnelsen var vi ikke så mange (selv 
om vi kapret med oss tilfeldige shibaeiere 
som var på ferie i distriktet) og turen ble 
ofte lagt til Jærstrendene. Det siste året 
har vi derimot vært en passe stor gjeng 
med både to og firbeinte. Turene har blitt 
mer avanserte (det vil si så avanserte 
som undertegnedes «sporty-gener» 
tillater) og det er så himla gøy å komme 
sammen slik. Alderen på både hunder 
og eiere favner bredt. Det viktigste er 
at vi alle synes det er fint å tilbringe en 
søndag i måneden på sosialt samvær. 
Shibatreffene er uformelle, uforpliktende 
og lystbetonte. Vi samles den første 
søndagen i måneden og normalt varer 
treffene rett i overkant av to timer. Alle 

som vil kan bli med, vi har egen gruppe 
på Facebook som heter Turgruppen 
Shiba, der legger vi ut informasjon om 
kommende treff. Dersom du bor i 
distriktet og vil være med er det bare å 
slenge seg på. Vi er også glade i å gå tur 
med shibavenner som kommer fra andre 
steder i landet. Send oss en melding på 
Facebook så er det helt sikkert noen 
som er med på tur. Hundene skal jo 
uansett luftes og da er det jo ekstra stas 
om man kan være sammen med andre 
shibaer.
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Referat fra styremøte NSK torsdag 28/1-16 
Til stede: Frank, Solvor, Laila, Ingrid Alice, Anette H, Frida og Lisbeth
Forfall: Lone
Ikke møtt: Anette F 

Sak 1/16 Godkjenning av referat
Referat 1/12-15 ble godkjent på mailrunde i desember.
 
Sak 2/16 Post/info
*Fra NKK: Lars Hjelmtvedt er ny dommerelev på shiba.
*Fra NKK: Info om dato Avlsrådskurs 2017: 28-29/1-17. Mer info kommer.
*Fra NKK: HØRING - NKK instruktørutdannelse Trinn 1, frist 5/4. Endringene ser 
greie ut, og vi sender svar til NKK.
*Fra NKK: Høring - endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, frist ½. 
Endringene ser greie ut, og vi sender svar til NKK.
 
Sak 3/16 Økonomi
Foreløpig regnskap viser et bedre resultat enn budsjett. Vi bør starte salg av annonser 
i Kubbkalenderen litt tidligere, evt starte på Spesialen. Vi skal lager en ”annonsepakke” 
for medlemsbladet og kalenderen; 3 utgaver av bladet og kalenderen: 500,- promote-
res i Nr 1.
Vi jobber videre med budsjett på neste møte.
 
Sak 4/16 NSK og sosiale medier
*Friske opp nettsiden. Går an å koble Instagram mot hjemmesiden, slik at vi kan få 
oppdaterte bilder. Må foregå i samarbeid med webmaster/webansvarlig. Vi sjekker 
muligheter for å få lagt ut pdf på Facebooksiden. Vi ber om at det lages en direkte-
link til NKKs terminliste. Christen bør sende ut til alle oppdrettere og  promotere 
valpekull-listen på hjemmesiden, Laila ansvarlig. Frank hører med webansvarlige om 
tekniske muligheter på siden.
*Opprette Instagramkonto. Frank og Lise Mette har sagt seg villig til å være ansvarlige.
 
Sak 5/16 Kurs
Flere kurs under planlegging på Østlandet; Agility, Rallylydighet og Soppsøk. Prøver 
å holde prisen mellom 1500-1700. Kurs i Smeller på Vestlandet er planlagt. Ønsker 
samme kurs på Østlandet. 
Kursdeltakere mellom 10-15 år (må være 15 år for å være medlem i klubben) der 
minst en foresatt er medlem, som blir ”godkjent” av instruktør, får delta til medlem-
spris og en foresatt kan være til stede under kurset. Vi spør instruktører om mulighe-
ter for samme fører til å delta med flere hunder.

REFERATER
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Sak 6/16 Klubbhåndbok
Solvor har foreslått en del endringer. Gjenomgikk dokumentet og ble enige om 
endringer. Solvor leser korrektur og lager en ny versjon. Tas opp igjen på neste møte.
Sak 7/16 Kontaktpersoner
Fremdeles flere som ikke har svart. Nå gir vi siste frist for svar. For verv som ikke 
svarer må vi finne nye personer.
Sak 8/16 Utstillinger 2017 
Gjennomgått søknader og valgt ut utstillinger 2017. Det er en del forvirring ute og 
går blant arrangører og rasklubber. For i NKKs ”Veiledning for utstillingsarrangører” 
står det beskrevet hvordan klubbene skal søke om deltakelse fra raseklubber. Men i 
NKK er det noen som sier at det kan gjøres på en annen måte. 
NSK sendte i fjor høst ut en mail til alle lokale hundeklubber og raseklubber, med 
instruksjoner om hvordan vi ville ha søknader til oss, for at vi skulle kunne behandle 
dem, etter modell i NKKs ”Veiledning for utstillingsarrangører”. Men tydeligvis blir 
det mye forvirring, når det står en ting på nkk.no og ansatte i NKK sier noe annet.
Vi tror dette er forklaringen til at en del ”tradisjonelle” arrangører ikke har sendt 
søknad etter vår anvisning og til den oppsatte fristen.
Vi håper NKK endrer enten i veiledningen eller i sin muntlige praksis. Vi vil ta dette 
opp med NKK.
Sak 9/16 Årsmøtet 2016
Frist kunngjøring 4.mars. Frist forslag 1.april. Frist innkalling 15.april.
Handlingsplan og budsjett jobbes med på neste møter. Kunngjøring via Shib-a-visa 
1-16.
Sak 10/16 Vervebrev
Solvors forslag er godkjent. Kasserer sender dette til nye eiere sammen med infobro-
sjyre for shiba, til shibaeiere.
Sak 11/6 Klubbeffekter
Har lager av t-skjorter, vi må ha salg på restlager. Vi sjekker om noen kan tegne 
stiliserte hoder for alle raser som nye motiv til gensere og t-skjorter. Vi utlyser en 
konkurranse. Frist 1. mai. Vi spør Joakim om å lage annonse for konkurransen. Frank 
snakker med Joakim.
Vi har fått tilbud om veggklokker med fritt valgt motiv. Vi reserverer et opplag av 
disse. 
Lone må skaffe mer info om ”refleksskjerf”. Gjerne bilder og pris.
Sak 12/16 Møteplan
22/2 19.30, 15/3 20.00, 4/4 19.30
Sak 13/16 Eventuelt
Møte med NAK tirsdag 2/2. Frank, Solvor og Lisbeth deltar  kl 19.30
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Referat fra styremøte i NSK, mandag 22/2-16 kl 19.30  
Til stede: Frank, Solvor, Laila, Frida, Lone og Lisbeth. Anette H fra sak
Forfall: Ingrid Alice
Ikke møtt: Anette F

Sak 14/16 Godkjenning av referat. Referat godkjent.
Sak 15/16 Post/info
*Fra NKK: Høring om endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Frist 
1/5. Sendes til SU for uttalelse. Må være klar til neste styremøte.
*Fra NKK: Høring om avtale med NJFF. Utsettes til neste møte.Frist 2/5. 
*Fra NKK: Hunden dag 28/5. Vi oppfordrer distriktskontakter og medlemmer til å 
undersøke om det arrangeres lokale arrangement i nærheten, og evt delta hvis man 
har anledning. Sjekk med din NKK-region om det skal skje noe der du bor.
*Fra NKK: Arbeidsgruppe blodspor –konkurranse oppnevnt. Tas til etterretning

Sak 16/16 Økonomi
Det har ikke vært store kostnader så langt i 2016. Så langt registrert 271 medlemmer. 
Rutine med utsending av infobrosjyre til nye medlemmer er igangsatt. Siste info til 
regnskap er inne. 
Sak 17/16 Ny redaktør for Shib-a-visa 
Redaktørene trekker seg etter nr 1/16.  De lager etterlysning i bladet. Vi venter til 
utgivelsen av bladet før vi legger ut på hjemmesiden og Facebook. Vi ber om å får 
samme annonse som i bladet.
Det må inn i instruks for redaktør at nr 1/16 må utgis senest 10 uker på årsmøtet pga 
frist for kunngjøring.
Sak 18/16 Endringer i SU
Solvor trekker seg fra SU.  SU må ha et møte for å finne en hensiktsmessig framdrift 
for SU.
Sak 19/16 Kurs
Planer for 6 kurs i 2016 så langt. Distriktskontakter som ønsker kurs, bes ta kontakt 
med Laila Nagel for muligheter og informasjon.
Sak 20/16 Tegnekonkurranse
Info/annonse kommer i bladet og vil også bli lagt ut på nett. Premie blir valgfritt plagg 
med nytt trykk. Frist 1/4.
Sak 21/16 Kontaktpersoner
Frank har sendt ut enda en mail, og fått noen tilbakemeldinger. Noen har fortsatt ikke 
svart og der må vi finne noen nye, eller vurdere behovet. Tas opp igjen på neste møte.

Sak 22/16 Dommerkonferanser og oppdretterseminar
Vi ønsker at oppdretterseminar skal arrangeres hvert 4. år. Dommerkonferanser tid-

REFERATER
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festes ikke, men arrangeres når vi har kapasitet og ressurser til gjennomføring og ikke 
samme år som oppdretterseminar.
Sak 23/16 Useriøs valpekjøper
Oppdrettere som opplever negative interessenter/valpekjøpere oppfordres til å selv 
kontakte/varsle andre oppdrettere i klubben. 

Sak 24/16 Organisasjonshåndbok 
Gjennomgått siste utkast og gjort noen endringer. 
Sak 25/16 Eventuelt
*Oppdatering av hjemmesiden. Vi innkaller Harriet og Christen J til neste styremøte.
*Refleksskjerf; Vi må kjøpe skjerf og sende til trykkeri. Vi må undersøke hvor de kan 
kjøpes.

Neste møte 15/3 kl 20.00

Refert fra styremøte i NSK tirsdag 15/3-16 
Tilstede: Frank, Solvor, Lone, Laila, Frida, Anette H og Lisbeth
Ikke møtt: Anette F

Under sak 26/16 deltok Harriet Gleditsch og Christen Johansen
Sak 26/16 Ny hjemmeside
Definere målgruppe. 
For interesserte/kjøpere er valpeliste/oppdrettere/raseinfo viktigst. Deretter aktivi-
teter for medlemmer. Noen er også interessert i resultater, utstiling/bruksaktiviteter/
vinnerlister. 
Ved omlegging må det være funksjonelt på flere plattformer. Det må være enkelt å 
oppgradere for de/n som skal være webredaktør/er.
Ved opprettelse av ny side må det tas en grundig gjennomgang på hva vi vil beholde, 
og hvordan vi vil organisere siden. ”Ferskvare” og ”Bibliotekinnhold”.
Harriet og Christen prøver å konkretisere innspill for å kontakte leverandør om 
muligheter/priser.
Vi jobber videre med å gjennomgå innhold for at Harriet og Christen skal starte 
ryddejobben. Hvis det er mulig tar vi en prat på Spesialen.
Lisbeth lager excelark med oversikt over alle sider, som alle svarer på.
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Sak 27/16 Godkjenning av referat 22/2-16 
Referat godkjent
Sak 28/16 Post/Info
*Fra NKK: Høring om endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Frist 
1/5. Sendes til SU for uttalelse. SU får frist til neste møte.
*Fra NKK: Høring om avtale med NJFF. Frist 2/5. Vi undersøker noen usikre momen-
ter med NKK før vi tar sak opp på nytt.
*Fra NKK: Søknad om paring av tispe over 8 år. Tas til etterretning.
*Fra NKK: Varsel om høring fra Lovutvalget . Tas til etterretning.
*Hundens dag. Stand på NKK Orre v/ Frank.  Vi oppfordrer alle DK til å kontakte 
lokal NKKavdeling.
Sak 29/16 Økonomi
Endelige tall fra varetelling gjorde at regnskapet ble litt dårligere, men fortsatt bedre 
enn budsjett. Det kommer stadig inn kontingent fra NKK. NKK sender ut purring nå, 
og vi håper at flere nå betaler.
Vi har økonomi til å lage en ny hjemmeside, hvis vi vil prioritere dette.
Endelig budsjett for 2016 ferdigstilles neste møte
Sak 30/16 Kontaktpersoner og redaktør
Ny redaktør for Shib-a-visa og DK Rogaland; Gro Karete Bråtveit. Første samling 
gjennomført med godt oppmøte. Det planlegges jevnlige samlinger.
Frank har nå fått kontakt med alle DK/kontaktpersoner. Info vil bli oppdatert.
Alle må se over bilder på hjemmesiden og sende nytt hvis det er nødvendig.
Sak 31/16 Organisasjonshåndbok 
Solvor gjør noen små justeringer. Vi satser på å ha godkjenning av første versjon via 
mail. Den skal legges ut på hjemmesiden når den er ferdig.
Sak 32/16 Klubbeffekter
Vi kjøper 100 refleksskjerf og hvis vi kjøper refleksvester, hører vi om samme firma 
kan trykke på dem. 
Vi undersøker videre om refleksvester
Anette sjekker pris på en aktuell veske.
Sak 33/16 Eventuelt
* Kort oppsummering kurs
Neste møte 4/4 kl 19.30

REFERATER
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Referat fra styremøte i NSK 4/4-16 
Tilstede: Frank, Solvor, Laila, Frida, Ingrid Alice og Lisbeth
Forfall: Lone
Ikke møtt: Anette F, Anette H

Sak 34/16 Godkjenning av referat 15/3. 
Referat godkjent.
Sak 35/16 Post /Info
- Fra NKK: Høring om endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Frist 
1/5. SU lager forslag til innstilling.
Sak 36/16 Økonomi
Ingen store endringer i status for 2016. Regnskap 2015 er sendt til revisor, forslag til 
budsjett ble behandlet. Ingrid Alice ferdigstiller.
Vi kjører en kampanje på annonse i Shib-a-visa. Helside i nummer 3 og 4 for 100,-. Vi 
ber redaktøren lage en annonse i nr 2, Frank ansvarlig.
Sak 37/16 Årsmøtet
Ingen innkomne forslag fra medlemmene.
Vi tar en åpen høring om evt navnebytte på klubben etter avvikling av årsmøtet.
-Beretning: Solvor lager utkast, sendes ut på mail
-Regnskap/budsjett: Ingrid Alice ansvarlig, også for revisjonsberetning.
-Handlingsplan: Solvor lager utkast, sendes ut på mail
Innspill til beretning og handlingsplan sendes til Solvor tirsdag kveld.
Årskonkurransene må bli klare. Årsrapporter fra kontaktpersoner/utvalg skal være 
med fra neste år.
Sak 38/16 Hjemmesideprosjektet
Alle har fått oversikt over alle sider/undersider som finnes på nettstedet i dag. Og det 
er mye. Her er det viktig å gjøre en god ryddejobb. Alle må fylle ut skjema og sende til 
Lisbeth, som sammenstiller dem.
Sak 39/16 Klubbeffekter og nytt motiv
Ingen oppdateringer i saken om refleksskjerf.
Vi utlyser tegnekonkurransen på nytt, med ny tekst og ny frist. 
Hvis vi vil ha nytt motiv på klokkene vi har kjøpt, er fristen til trykkeriet 1.mai

Sak 40/16 Erstatte avlyste utstillinger i 2016
Utstillingene 6-7/8-16, Ytre Helgeland og Mo hundeklubb er avlyst. Vi gir tillatelsen 
”videre” til Tromsø hundeklubb og Norsk dalmatiner klubb 3-4/9-16.
Sak 41/16 Organisasjonshåndbok
Organisasjonshåndbok versjon 21.03.2016 er godkjent
Sak 42/16 Høring om avtale med NJFF.
Vi formulerer et svar der vi sier at vi ønsker at NKK går ut fra avtalen med NJFF. 
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Lisbeth lager utkast.
Sak 43/16 Eventuelt
Lisbeth skal delta for klubben på NKKs dialogmøte. 
Neste møte onsdag 27/4 kl 19.30

Referat fra styremøte i NSK 27/4-16 
Tilstede: Solvor, Frida, Laila, Frank, Lone, Ingrid Alice, Anette H og Lisbeth
Ikke møtt: Anette F

Sak 44/16 Godkjenning av referat 4/4-16 
Referat godkjent

Sak 45/16 Post/Info
Fra NKK: Høring fra Lovutvalget Frist 10. juni  
Her blir det mye å jobbe med. Frank begynner å se på det og alle oppfordres til å se 
på dette, slik at det kan behandles umiddelbart etter årsmøtet.
Sak 40/16: Nye utstillinger ligger i terminlisten.
Orientering fra Dialogmøte 21/4

Sak 46/16 Økonomi
Det er ikke så mye aktivitet akkurat nå. Men det er kurs og det kommer inn kontin-
gent.

Sak 47/16 Klubbeffekter
Refleksskjerf: 20 i hver størrelse trykkes med klubbens logo til Japanspesialen.
Klokker: Harriets tegning skal brukes på 20 eks til Japanspesialen. Vi kjører med fros-
tet glass, uten tall. Vi ber om prøve på plassering av motiv.
Vesker: Vi venter med trykk til vi har avklart om vi får nytt motiv.

Sak 48/16 Årskonkurransene og vandrepremier
Solvor har kontaktet fjorårets vinnere. Noen har svart, andre ikke. Solvor skal følge 
opp at årets vinnere kvitterer. Frank deler ut mellom hannhunder og tisper på Spesi-
alen. 
Vi etterlyser for siste gang resultater til ”Året Brukshund”. Ny person til å oppbevare 
ikke-utdelte premier oppnevnes etter årsmøtet.
Kriterier for tildeling endres slik at vinner også skal oppdatere album for å kunne 
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vinne premien på nytt. 
Liste over vinnere 1-3 sendes til styret og kunngjøres på årsmøtet.

Sak 49/16 Oppbevaring av klubbens eiendeler
Wenche og Svein Ulleberg-Bøhmer har sagt ja til at klubben kan bygge et rom i deres 
uthus, der effekter kan oppbevares. Vi prøver å få dette på plass så raskt som mulig. Vi 
må avtale leie. Vi spør Harriet og Torstein om vi kan låne hengeren deres til frakt hjem 
til Wenche i år.

Sak 50/16 Høring om samarbeidsavtale med NJFF
Utkast til høringssvar godkjent og vil bli sendt til NKK

Sak 51/16 Høring om endringer i NKKs etiske retningslinjer
Utkast til høringssvar godkjent og vil bli sendt til NKK

Sak 52/16 Eventuelt
Det legges ut litt generell info om aktiviteter på Japanspesialen.

Tabi og Hamako på Jærstrendene, sommeren 2016.  
Foto: Solvor Nærland
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