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BILDE SOM BLIR DELT PÅ KLUBBENS INSTAGRAMKONTO.
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LEDEREN HAR ORDET

Hei!

Vi går lysere tider i møte.
Dagene blir lengre og man lengter til vår, 
sol og sommer.

Snart er det tid for årsmøte, 
jeg stiller ikke til gjenvalg og vil takke for meg 
som leder i klubben (blir sittende til ny er på 
plass). Det har vært krevende, spennende, 
utfordrende men også hyggelig. Mange nye 
kjente har jeg fått. Jeg vil så gjerne at klubben 
skal være inkluderende og favne alle med shiba, 
en av våre fantastiske hunderaser som har så 
mange fantastiske bruksområder. 
Jeg vil svært gjerne fortsette å bidra for klubben 
men trenger nå en liten pause. Ønsker alle 
en god vår og vil gjerne få avslutte med litt 
Bjørnsson;

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;

det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,

men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,

fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,

fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!

Frank
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REDAKTØREN HAR ORDET

Kjære shibavenn!

Nye lodd og nye gevinster. 2018 er her, med 
hundrevis av uopplevde dager. Per dags dato, 
tydeligvis ganske kalde dager...men for de som 
liker snø så kan man boltre seg i den, stort sett 
over hele landet.

Forhåpentligvis har jeg ikke kludret til lista over 
årets mestvinnende. Beklager nok en gang at 
det ble publisert feil liste i forrige nummer.

I dette nummeret, som i forrige, har vi med 
spalten “Veterinæren svarer”. Denne gangen 
har vi til og med to veterinærer som svarer på 
spørsmål.

Shiba er en rase med økende popularitet, og i 
denne utgaven får vi historien til en valpekjøper 
som ikke orket årevis på venteliste. Nå skal det 
sies at hun var veldig tålmodig, men til slutt tok 
hun saken i egne hender og dro til Japan!

Jeg har også vært nysgjerrig på hvordan det 
er å ha med seg shiba på jakt. Daniel Persson 
i nabolandet forteller oss litt om dette. Hans 
artikkel er skrevet på en herlig “svorsk” som 
jeg ikke hadde hjerte til å endre noe særlig på. 
Veldig hyggelig at han ville bidra til Shib-a-visa.

Jeg må også få gratulere Stina Lande som 
vinneren av premiekonkurransen i julenummeret. 
Riktig svar var: Hunderfossen.
Premie på vei i posten!

Vil ønske dere alle en flott vår. 
Kanskje ses vi på  Japanspesialen?

Gro Karete
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KONTAKTPERSONER

STYRET

LEDER:
Frank Yoshi Møllevik
Telefon: 47 89 66 65
E-post: frank.mollevik@mrcglobal.com

NESTLEDER:
Hege Urdal
Telefon:41 41 71 24
E-post: hegeurd@gmail.com

SEKRETÆR:
Lisbeth Høyem
Klubbens adresse:
Steinkjervegen 1217
7710 SPARBU
Telefon: 91 71 62 84
E-post: sekretar@norskshibaklubb.no

KASSERER:
Amanda Wad Henriksen
Telefon: 92 24 11 17
E-post: aw.henriksen@gmail.com

STYREMEDLEM:
Helle Slettvold
Telefon: 97 18 23 10
E-post:hellesle@hotmail.com

STYREMEDLEM:
Vanja Marie Sigvartsen
Telefon: 95 16 22 17
E-post: vanja2905@hotmail.com

STYREMEDLEM:
Frida Dybedal
Telefon: 90 07 02 53
E-post: fridadybedal@gmail.com

1.VARAMEDLEM:
Mette Vedal
Telefon: 47 29 48 51
E-post: m.vedal@hotmail.com

2.VARAMEDLEM:
Annika B.-Wiik Fagernes
Tlf: 47 07 47 70
E-post: annikawiik@hotmail.com

DISTRIKTSKONTAKTER

ØSTLANDET: OSLO, AKERSHUS, 
BUSKERUD, ØSTFOLD, VESTFOLD, 
HEDEMARK, OPPLAND
Maiken F. Brenden
Telefon: 98 49 95 92
E-post: maiken_brenden@hotmail.com

VESTLANDET: HORDALAND, SOGN 
OG FJORDANE
Gullborg R. Knudsen
Telefon: 92 85 49 11
E-post: g.r.knuds@gmail.com

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

SØRLANDET
Bente Kittelsen Pedersen
Telefon: 45 86 05 45
E-post: shiba.habagou@outlook.com

AKTIVITETSKONTAKT 
SØRLANDET
Tone B. Nilsen
Telefon: 48 15 31 90

NORD-NORGE: NORDLAND, 
TROMS, FINNMARK
Lone Fillipsen
Telefon: 99 59 40 74
E-post: hfilips@online.no

MIDT-NORGE: TRØNDELAG, MØRE 
OG ROMSDAL
Sissel Skjelbred
Telefon: 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: 97 56 70 22
E-post: k-svends@online.no

BRUKS
Laila Nagel
Telefon: 91 66 85 79
E-post: laila@kennelkatsumoto.com

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

SUNNHETSUTVALGET

Lisbeth Høyem
Telefon: 91 71 62 84
E-post: shiba@akinuba.no

Gitte Hjorth Sørensen
Telefon: 90 75 66 99
E-post: vanitycollies@hotmail.com

Ann Margot Whyatt
Telefon: 92 03 07 72
E-post: 
annmargot.whyatt@internationalsos.
com
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Venner, familie og kollegaer var stort 
sett enige om at jeg var sprø. Min 
far mente at planen var rett og slett 
idiotisk: å reise helt til Japan, bare for 
en hund (!).

Da jeg gikk på videregående bodde 
jeg ett år som utvekslingsstudent i 
Japan, og har fremdeles kontakter 
der og husker en del av språket. 
Sommeren 2017 spurte jeg en bekjent 
om muligheten for å skaffe seg en 
Shiba i Japan. Dette var ikke en helt 
seriøs forespørsel, jeg ville bare sjekke 
mulighetene. 
Et par minutter senere fikk jeg et bilde 
av seks  valper. Jeg kunne velge en av 
disse og jeg ble forelsket i den sorte 
tispen. Så begynte oppgaven med å 

finne ut hvordan jeg kunne få henne til 
Norge.
Kennelen i Japan blir drevet av et 
gammelt ektepar, som ser akkurat ut 
som en japansk bestemor og bestefar 
fra animefilmene. De kunne ikke et ord 
engelsk, men har en datter med noe 
engelsk kunnskap og google translate 
fikset de hullene i kommunikasjonen 
som manglet. Dessuten har de erfaring 
med å selge valper til utlandet og har 
solgt til Brasil, Finland og Canada. 
Dette gjorde at det formelle fort ble 
fikset;  jeg betalte et depositum og 
dermed var Kiko min. 
Dette var den sommeren da politikerne 
bestemt seg for å plutselig endre 
reglene for import av hund. Det som 
først hadde sett ut som et ganske greit 

ER DET GALSKAP Å REISE HELT TIL JAPAN FOR EN HUND?
Tekst og foto: Marie Helen Hansen
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regelverk ble plutselig et mareritt. Man 
måtte registrere seg som importør 
i et komplisert datasystem brukt av 
EU. Ingen forstod hvordan dette 
skulle gjøres og i en periode ringte 
jeg nesten daglig til Mattilsynet for 
råd og hjelp. Og det skal være sagt: 
all ære til Mattilsynet som måtte 
håndtere hundrevis av telefoner og 
innlegg på Facebook. Men, uansett 
hvor hjelpsomme og hyggelige de var, 
var heller ikke de sikre på hvordan 
dette systemet fungerte. Sommeren 
gikk, og jeg begynte å bli så desperat 
at jeg ringte kontorer i EU og norsk 
tollvesen- til ingen nytte. Ingen skjønte 
helt hvordan dette skulle opprettholdes 
eller hvem som skulle gi opplæring i 
systemet.
Dette var kanskje grunnen til at det 
nye regelverket ble trukket tilbake og 
dermed var det Mattilsynet sitt gamle 
regelverk som gjaldt: grunnvaksine, 
chipping og rabiesvaksine når hunden 
er tre måneder og så en måned i 
”karantene” i landet. Jeg avtalte 
registrering med Mattilsynet på 
Gardemoen i god tid før ankomst og 
dobbeltsjekket at jeg hadde gjort alt 
riktig (opp til flere ganger.)
Samtidig som alt dette skjedde fikk jeg 
ofte oppdateringer fra ”breeder-san” 
(det var slik de ble referert til) med små 
filmklipp og bilder av Kiko. Jeg leste 
meg opp på regelverket for å reise 
med hund på fly, regnet meg fram til at 
Finnair hadde den rimeligste og mest 
direkte ruten, og at de hadde et greit 
rykte på seg. 
Jeg fikk skikkelig valpesjuke og kjøpte 
alt for mange leker. Avreisedagen 
nærmet seg: og så kom pilotstreiken i 
SAS. Jeg skulle reise med SAS til Oslo, 
og så med Finnair fra Oslo til Osaka. 

I ren frustrasjon hev jeg meg rundt 
og fikk kjøpt nye billetter til Oslo via 
Norwegian og fikk de to siste billettene. 
Endelig så det ut til at ting endelig 
skulle gå bra- så kom tyfon varselet. 
En stor storm skulle slå inn via Osaka 
og ville kanskje stoppe all flytrafikk.
Jeg var mer enn klar når jeg pakket 
kofferten og satte meg på flyet til Oslo 
sammen med min yngre bror som 
skulle være med som støtte og hjelp. 
Bra var dette, fordi  å reise med hund 
var ikke helt lett. Tyfon eller ikke, om 
flyet gikk til Osaka, skulle jeg være 
med.
Flyturen var som turer flest og Osaka 
møtte oss med klarvær og 30 klamme 
varmegrader. (Tyfonen slo i land 
fire timer senere og stengte både 
flyplassen og veier.) Vi tok oss fram 
til kennelen der jeg endelig fikk møte 
Kiko for første gang. 
Kennelen var ikke….helt som jeg 
hadde foresett meg. Det var flere 
hunder og alle stod i bur, slik hadde 
også Kiko bodd. De var rolige og 
iakttok oss med sihbalateblikk. Jeg fikk 
hilse på moren og faren til Kiko, ingen 
var spesielt imponerte over at vi hadde 
reist langt for å hilse på de. Heldigvis 
var Kiko en rolig og vennlig valp 
som møtte oss med varme kyss og 
logrende hale. Vi tilbrakte et par timer 
med å leke med Kiko, få informasjon 
om mat og helse og skrev under på 
papirer,  som overførte eierskap til 
meg, eksport papirer, kvitteringer og- 
for å være ærlig, jeg vet ikke hva. Det 
var en haug med dokumenter med 
stempelet og emblem- Japan er glad i 
byråkrati. 

Resten av uken tilbrakte jeg hos 
kjente i Nagoya. Jeg besøkte alle 
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dyrebutikkene som google maps fant- 
kjøpte enda flere leker. Japan har 
utrolig mange søte (og til tider sprø) 
leker og effekter man kan kjøpe til sine 
kjæledyr. Vi reiste til Inuyama og skaffet 
oss 
velsignede omamori (amulett) som 
skulle gi Kiko en trygg reise hjem.

Oppdretteren møtte oss tidlig på 
flyplassen i Osaka. Jeg var så spent 
og nervøs at jeg var både kvalm og 
skjelven og hadde ikke sovet mange 
timene. Heldigvis ble en hel hær av 
japanske flyvertinner like forelsket i 
Kiko som jeg, så jeg følte at hun var 
i gode hender der de trillet henne 
avgårde i reiseburet sitt. Det skulle gå 
nesten 18 timer før jeg såg henne igjen. 

Reisen ut av Osaka var et lite 
helvete. Det var mye turbulens, og 
flyskrekken min gjorde at jeg satt 
klistret til armlenene. Likevel kunne 
jeg bare tenke på Kiko som satt nede i 
lasteplanet. Var hun redd?  Hadde hun 
blitt skadet av turbulensen? Heldigvis 
kom en flyvertinne og beroligete meg- 
helt til hun begynte å fortelle skrekk 
historier om dyr som hadde havnet på 
feil fly eller eierene som ikke hadde 
fått komme med samme fly som dyret. 
Hun sa at jeg alltid måtte sjekke med 
innsjekkingsskranken om at hunden 
var ombord før avgang. Da vi ankom 
Helsinki 11 timer senere var det min 
første prioritet å finne ut hvordan det 
hadde gått med Kiko på turen. Dette 
var dessverre vanskeligere enn jeg 
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hadde trodd. Jeg ringte 
informasjonssenteret, kontaktet 
Finnair flyselskapet gjennom 
Facebook og twitter. Da jeg endelig 
kom igjennom sendte de en fyr 
avgårde for å dobbeltsjekket at ja- 
hunden hadde det bra.

Så ventet en ny lang tur fra Helsinki 
til Oslo.  Jeg krevde å få vite at Kiko 
var ombord før avgang og endelig 
da begynte jeg å slappe litt av. Den 
neste hindringen var sjekken hos 
Mattilsynet. 
Da jeg landet på Gardemoen, 
gjekk jeg rett til ankomsten for 
spesialbagasje. Der ventet en 
hyggelig fyr fra Mattilsynet som 
skulle se papirene mine. Jeg gav 
han hele bunken fra Japan, så 
forsvant han. En liten time senere 
kom han tilbake, da hadde Kiko 
enda ikke ankommet og jeg begynte 

å google på hvem jeg kunne ringe 
for å finne ut hvor hun var. Akkurat i 
det nervøsitetene gav rom for sinnet, 
såg jeg buret hennes på en lasteplan. 
Endelig kom hun! Hun satt der i buret 
sitt, stille og rolig som den verdensvante 
globetrotteren hun var.
Jeg hadde sett for meg at denne sjekken 
med Mattilsynet ville være en omfattende 
veterinærundersøkelse, men alt han 
gjorde var å scanne chippen og så kunne 
vi forsette til tollvesenet. Det var sent 
lørdagskveld og her satt en noen sliten 
ansatt og var bare interessert å vite 
omtrent hvor mye hunden var verd. Jeg 
gav det jeg trudde var et ærlig svar og 
så var det offisielt- Kiko hadde blitt norsk 
statsborger. Alle bekymringer hadde vært 
til ingen nytte.

Selvfølgelig var det problemer med 
flytoget, og vi måtte ta taxi-for-bus-for 
tog, med en hel haug bagasje og et stort 
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hundebur- derfor var jeg glad vi var 
to. Selvfølgelig mistet vi bagasjen 
på veg fra Oslo til Stavanger, men 
jeg hadde insistert på å få sjekket at 
Kiko var ombord før avgang- så det 
viktigeste av alt kom med.

Jeg er glad for all kunnskap jeg 
skaffet meg før jeg reiste til Japan 
for å hentet hund og for dere som 
kanskje tenker det samme, 
har jeg et par tips å komme med.

1) Reis med et flyselskap du 
stoler på og som andre anbefaler. 
Det er lurt å alltid be crewet ved 
innsjekkingsskranken sjekke at 
hunden er ombord før avgang. Plass 
til hunden må du bestille på forhånd 
og en shiba er for regel for stor til å 
reise i kabinen.

2) Det er en fordel å være to. Det 
er mye bagasje og holde styr på, 
og det er fint med en som kan 
være hundevakt mens du fikser 
papirarbeid (eller må krangle til deg 
taxi.)

3) Finn en kennel som har eksport 
til utlandet før. Siden kennelen 

jeg valgte hadde solgt hunder til 
Finnland var det lett å forklare hva 
slags dokumentasjon jeg trengte- det 
var nemlig akkurat det samme. 

4) Hjemmesiden til kennelen gir et 
godt innrykk og her kommer du langt 
med google translate. Har kennelen 
historier om andre valper som 
har reist til utlandet kan du spore 
opp kjøperen og høre hva slags 
erfaringer de har med kennelen. 
Siden du (antageligvis) ikke reiser 
ned for å hilse på hunden, gir det 
god erfaring å høre hva andre 
hundeeiere har opplevd.
 
5) Det koster (mye) penger. Prisen 
på hunden kan variere fra kennel 
til kennel, i tillegg kommer utgifter 
til veterinær, dokumentasjon, 
reise, opphold, utstyr til reisen og 
tollavgifter. Noen kenneler kan også 
ta betalt for kost og losji for hunden.

P. S i dag er far Kiko sin største fan 
og snakker alltid med henne i en søt, 
nusselig stemme og blir helt tussete 
når han ser henne. Selv er kjempe 
glad for valgene jeg tok.

Har du en historie du vil dele?  
Eller kanskje noen smarte tips, bilder eller lignende?
Send inn ditt bidrag til redaktor@norskshibaklubb.no
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  At valget av hundras skulle bli Shiba 
var ikke en selvfølge. Jag hadde 
tenkt meg en hund jag kunde bruke 
til jakt på mindre marker, og spore 
skadeskudd vilt. Såg fremfor alt på de 
typiske jakthundsraserne. Men da jag 
ble presentert for og lærte kjenne to 
hunder fra Enerhaugens kennel ble jag 
interessert. Leste meg opp, rasen har 
ju blivit brukt i jakt tidligere! I tillegg 
hadde de flott eksteriør, og væremåte, 
og jag hadde sett disse hunder før, da 
jag jobbet i Japan og husker dem fra 
Hokkaido.

Som andre lesere av dette blad har jag 
blive veldig glad i Shiban. Syns det er 
en utrolig fin turkamerat, passligt stor 
hund og med en adferd som gjør oss 
rundt henne glade.  At hun dessuten 
skulle fungere veldig bra med våra barn 

som kom straks etter hun flyttet inn 
er fantastisk.

Har siden Saga var unghund 
introdusert og trent henne på lukt av 
vilt. Fått et rådyrs eller villsvinsbein 
som hun har kunnet ligge og leke og 
bite på. Senere enklere spor med 
snop. Lest meg opp i noen bøker om 
sporing bl.a boken »Gå Spor» av 
Inger Handegård.
Er man ikke intressert i ettersøk, 
jakt eller blodspor ville jag alikevel 
oppfordret Shibaeiere at prøve 
sporing med din hund. Har ved noen 
tillfeller sporet opp min sambo som 
gått en lurig løype i skogen. Dette 
skal jag gjøre med min eldste sønn 
innen kort tid og, tror det kan bli en 
artig aktivitet for alle involvert! Veldig 
stimulerende og utfordrende for 

MINE ERFARINGER MED SHIBA I JAKT OG ETTERSØK
Tekst og foto: Daniel Persson 

Navn: Saga 
Kennelnavn: Eriko No Taka Go Av Enerhaugen
Mor: Eriko No Noriko Go Av Enerhaugen
Far: Tintowns Takechiyo
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hunden og jag syns det er herlig at de 
får aktivt bruke et av dems sterkeste 
sanser.
Har med glede sett at hun interessert 
sig for sporløyper der jag vet at vilt 
passert nylig og roset henne da hun 
vist interesse. Det er tydelig at hun har 
et godt viltinteresse.

Etter rådyrsjakt (snikjakt) har jag ved 
felt vilt la være at gå frem til dyret. 
For at etterpå gå og hente hund, lede 
henne frem til plass der jag er sikker 
på dyret har gått, skiftet til sporsele 
og bånd, og gitt kommando. Da får 
jag med søk etter friskt dyr, frem til 
skuddplass og ev blod etc, sen hennes 
søk frem til dyret. 
Ved ferdigstilt søk har jag overøst 

henne med positiv kritikk.

Hun har og gjennomført ettersøk da 
jag ikke var kjent med hvor dyret var 
og hva status var. Tidligere i høst på 
et par rådyr og nå nylig på villsvin. 
Ved samtlige tilfeller er jag imponert 
over hvor nøye og eksakt hun er og 
vi har fortsatt ikke hatt problem med 
at finne dyret under noen av våres 
ettersøk.
Har sluppit henne under rådyrsjakt 
med blannet resultat; noen gang 
følger hun spor i snø med veldig 
tydelighet og fokus, for at rett etterpå 
hoppe rett opp ned på shiba-vis for at 
jakte på en mus eller annet hun hørt! 
Det skal være sagt at hun fortsatt er 
ung, 2,5 år, og kansje er det noe som 
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går over med tiden.
Dermed sagt har hun fungert godt 
andre ganger og søkt av skog parallelt 
med driver. Søket er ikke så utvidet, 
hvilket ikke alltid er negativt, hun 
kommer jevnlig og møter opp da vi går 
i terreng med henne løs.
Det som er litt bakdel er at hun driver 
dyr stille, har ikke fått henne at gi los 
(bjeffe), hvilket er at foretrekke med 
andre jegere i skogen som da kan 
følge hvor hunden er og om den har 
dyr fremfor sig.

For at se hvordan hun reagerte i 
kontakt med villsvin som kan bli 
aggressive ved hundkontakt har jag 
prøvd henne i hegning. Her kan du 
med oversikt over hunden og med 
gradvis tøffere villsvin teste anlag og 
reaksjoner hos din hund sammen med 
en erfaren instruktør. Dette for at ikke 
gjøre feil ved de første meget viktige 
tillfeller hunden kommer i kontakt med 
dyren.

Nylig så gikk hun veldig stramt i bånd 
under en luftetur, da jag reagerte og 
følgte drog hun entusiastisk fremåt for 
at straks etterpå stanse da hun viste 
det sig gått tett innpå et par villsvin intil 
veien. Et kraftig blås fra grisene og 
raske tramp in i skogen, men fortsatt 
ikke skall fra Saga, 
kun tydelig kroppsholdning og fokus. 
Fantastisk opplevelse.

Tidligere i høst under en annen 
kveldstur rundt huset viste hun liknende 
holdning, snuten høgt opp, stramt 
fremover og fokus, jag, nysgjerrig 
som jag er kunne jo ikke la være å se 
hva det var og etter 100-150 m fikk vi 
kontakt med ett par elger som lagt sig 
at hvile på et jorde.
Neste utfordring vi skal prøve er at 
gå som fører og båndhund under jakt. 
Dette ser jag med spenning frem emot.

Daniel Persson 
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MED EN FORNEMMELSE AV FRYKT
TEKST: GRO KARETE BRÅTVEIT

Like sikkert som at jeg hvert år 
panikkhandler seint på lille julaften, 
er det at jeg også engster meg 
for alt fyrverkeriet som skytes opp 
nyttårshelgen (i teorien kun den 
helgen, i praksis også halvannen 
måned etterpå). Jeg har aldri vært 
spesielt begeistret for de høye 
smellene og de hvinende og vislende 
lydene som rakettene lager. At de 
i tillegg veldig ofte fyres opp av 
personer med relativt høy promille 
er ikke videre betryggende det heller 
(men dette er en helt annen diskusjon).

Nå når vi har hunder har ikke 
engstelsen min bedret seg. En av 
våre to hunder synes heller ikke at 
31.desember behøver feires med 
fyrverkeri. De siste årene har vi derfor 
forsøkt forskjellige triks;

Den første nyttårsaftenen vi hadde 
hund, var vi sammen med et vennepar 

som også hadde hund. Vi hadde 
bunkret opp med ulike godbiter “just in 
case”. Vi erfarte da at selv om hunden 
ikke ble redd så ble han stressa. 
Godbiter hjalp ikke!

Nyttårsaften nummer to tilbrakte vi i 
bil. Hunden vår Timmi, elsker å være 
i bil. Så vi la i vei og kjørte i timevis 
på øde strekker, spilte musikk og 
lydbok. Denne planen var også relativt 
mislykka. For plutselig glimtet det til, 
eller det kom et uforklarelig smell... og 
da var det gjort! 

Nyttårsaften nummer tre, kloke av 
skade og nå også eiere av to hunder... 
skaffet vi oss Sileo* munngel til hund.
Vi krysset fingre og tær for at den 
yngste ikke skulle bli like stresset som 
den eldste og hvis vi var riktig heldige 
kunne de påvirke hverandre slik at 
alle fikk en all right kveld. Her fikk vi 
klaff på en av to. Yngstemann Jimmi 
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kunne ikke brydd seg mindre om alle 
rakettene. (Usikker på om dette er av 
dumskap eller mot.) Uansett, Jimmi ville 
mer enn gjerne ut på tur når det smalt 
som verst. For Timmis del fikk vi prøvd 
Sileo som vi var veldig fornøyd med 
(her vil jeg gjerne få tilføye at jeg ikke 
ønsker å “dope” ned hundene mine i 
tide og utide så dette er å se på som en 
nødløsning).

Når vi nå skulle gå inn i 2018 skaffet 
vi oss Sileo, booket oss rom på 
flyplasshotell og kryssa fingrene. 
Utstyrt med konfekt, champagne, et 
lass hundegodis mm. ankom vi hotellet 
ganske så spente. Det mest fantastiske 
var at det funket! En mer behagelig 
nyttårsaften har jeg vel ikke opplevd. 
Lyd, lukt og vibrasjoner(?) fra raketter 
var helt fraværende. Lystette gardiner 
hindret alle blinkende lysglimt. Hundene 
elsker å være på hotell og hele gjengen 

hadde en super kveld. Nå satt ikke 
vi tobeinte bare på rommet hele 
kvelden. Heldigvis er det restaurant 
på slike hoteller, så deilig julemat ble 
fortært og dessertbordet fikk kjørt 
seg.
  Hele kvelden var en skikkelig opptur 
og en positiv opplevelse.   
Tuben med Sileo forble uåpnet og 
det siste vi gjorde da vi sjekket ut var 
å booke rom for neste nyttårsaften.

Tips til andre som vil og har mulighet 
til å prøve dette:

- Be om “utsikt” mot flystripa!
- Sjekk inn så tidlig som mulig
- Enkelte flyplasshotell har spesielle 
“hundepakker” denne helga, her er 
det mulighet for å få bedre pris om 
man er tidlig ute.
- Bestill rom for kommende nyttår når 
du sjekker ut. Tror nemlig dette vil bli 
mer og mer populært i fremtiden.

*Sileo
Egenskaper 
Klassifisering: Potent og selektiv α2-ad-
renoseptoragonist.
Virkningsmekanisme: Hemmer utskillelsen av 
noradrenalin fra noradrenerge nevroner, blok-
kerer refleksene som utløser frykt og motvirker 
opphisselse. Også serotoninerg nevrotrans-
misjon reduseres og gir effektiv lindring av 
akutt lydrelatert engstelse og redsel hos hund.

Til venstre kan man se Timmi ha en avslappet 
og ganske behagelig nyttårsfeiring.
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Flokken/familien består av Kiyomi (8), 
Yari (5), Oliver (tobeint på 6) og meg; 
Anette 29. Nå nærmer det seg 6,5 års 
erfaring med hunder og barn sammen, 
hvorav 5,5 av disse har jeg vært alene 
om ansvaret for «flokken». 

Livet med hunder og barn byr på mye 
glede, men også frustrasjoner og 
noen vanskeligheter. Det som ofte 
kan oppleves utfordrende er å få gitt 
hundene nok tur uansett vær, føre og 
humør. 
Spesielt sistnevnte kan være 

problematisk, om «nei-gutten» har 
satt i gang kranglingen allerede før 
vi har gått ut døren. Jeg har gjennom 
årene funnet noen gode triks og 
overlevelsestaktikker for å komme 
gjennom hverdagen. 

1: Bæresjal
Fra Oliver var seks dager gammel ble 
han båret rundt i bæresjal. 
De første tre mnd lå han aldri i vogn. 
Han ble født tidlig i November, men 
kulden var ikke en utfordring da han 

HVERDAGEN MED BARN OG HUND
Tekst og foto: Anette Høgvoll
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alltid lå tett inntil brystet mitt og 
var god og varm. Dette ga meg en 
enorm frihet til å fortsette å bevege 
meg i skogen. Vi hadde alltid niste 
(pupp) lett tilgjengelig og var ofte ute 
i timesvis. 

2: Balansesykkel (og etter hvert 
tråsykkel) 
Når han etter hvert ble så stor at 
det ble for tungt å bære hele tiden 
så måtte jeg klare å gjøre turene 
morsomme for minstemann også. 
Balansesykkel er en av de beste 
tingene jeg noen gang har kjøpt 
til Oliver og den ble brukt meget 
aktivt i 2-3 år før han begynte å 

sykle. Det er krever mindre å sparke seg 
avgårde på en balansesykkel enn å gå 
for bittesmå barnebein. Problemet der vi 
bor er at det er mye bakker, han fikk etter 
hvert teken på nedoverbakkene, men 
syns oppoverbakkene var grusomme. 
Jeg har traumer fra diverse turer som 
har endt med et skrikende barn under 
en arm, sykkel i den andre armen og et 
forsøk på å håndtere hundene i tillegg. 

3: La barnet holde båndet
Når Oliver helst ville gå alle andre veier 
enn jeg gjorde og skulle undersøke hele 
verden, fungerte det veldig godt å la han 
holde båndet til en av hundene. Han 
følte seg så stor og viktig - og de var mer 
lydige enn han, så jeg kunne be dem om 
å komme og så kom han diltende etter 
dem. 

4: Skogsturer 
Når båndtvangen er over og høsten 
endelig kommer og jeg kan slippe 
hundene til skogs og gå på tur med 
Oliver, uten å måtte håndtere bånd i 
tillegg. – For en frihet! 

5: Skiturer
Det er lettere for små barnebein å gå 
lengre på ski enn på bena. Det er enda 
lettere om en gir han en hund som 
trekker. De turene jeg husker best med 
hund og barn på ski er når vi lånte Swix 
med til Lillehammer til jul i fjor, både jeg 
og Oliver nevner fortsatt henne som den 
som er «best til å trekke». 

6: Aketurer
Vi bor i et område med mye snø (et 
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snøhøl). I tillegg bor vi slik at vi kan 
velge å gå oppover eller nedover – 
altså, det er ikke spesielt flatt her. Med 
barn velger jeg alltid å gå oppover først, 
det kjennes tryggere med tanke på 
de nevnte tidligere kampene og bæring 

av barn, sykler og det hele. 

De siste ukene har vi hatt flere turer 
hvor hundene får trekke rattkjelken 
der det går oppover eller bortover 
og de får løpe etter i nedoverbakkene.
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VETERINÆREN(E) SVARER

Marita Sørensen ble ferdig 
utdannet veterinær ved University 
of Veterinary Medicine i Budapest 
februar 2017. Hun driver nå sin 
egen praksis i Nittedal. I tillegg 
til å  være veterinær er Marita 
også akita og shibaeier. Akitaen 
på bildet heter Tanuki og shibaen 
heter Kuma.

Hei Marita!

Når man skal ut og fly med hund, bør man 
da tenke på noe spesielt?
Jeg tenker da på bur/pass/lover og regler 
mm. Og bør man trene hunden på noe i 
forkant?

uerfaren reisende

Hei Uerfaren reisende!

Å fly med hund: 
Det første man gjør er å gå inn på 
flyselskapet sine hjemmesider og 
finner fram hvilke regler de har for bur, 
burstørrelse og tilgang til vann. Som 
oftest er kravet at hunden skal kunne “stå, 
sitte og ligge uten problemer”, hvordan 
de tolker denne er litt forskjellig mellom 
flyselskapene. 

Om man skal til utlandet må 
man ta kontakt med de som 
har ansvaret for dyrehelsen i 
det landet for å sjekke hva som 
kreves for å komme inn i landet. 
På Mattilsynet.no finner man 
ut hva som trengs for å komme 
tilbake til Norge med hunden. 

I forkant er det en fordel om 
hunden er vant til buret sitt, men 
også at den blir vant til at buret 
beveger seg, f.eks at buret blir 
bært eller at dere legger ut på 
biltur. 

På reisedagen så kan det være 
lurt å stå opp litt ekstra tidlig for 
å gå en skikkelig tur så man er 
sikker på at hunden får tømt både 
blære og tarm før avreise.

Hilsen Marita
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NYHET!
 
Vi har vært så heldige å få med 
oss veterinær Marita Sørensen 
på laget. I dette nummeret og 
kommende utgivelser vil hun 
svare på noen av de tingene 
dere medlemmer har lyst å 
spørre en veterinær om.
 Så, har du noe du lurer på?
Send ditt spørsmål til 
redaktor@norskshibaklubb.no 
og merk e-posten 
“Veterinæren svarer”

Marita velger selv hvilke 
spørsmål hun vil svare på.

Hei!

Har du noen tips til hvordan man kan 
få roet ned en stresset hund?
Jeg lurer også på om du har tips om 
kloklipp?

prøv og feil

Hei Prøv og feil!

Berolige hunden er jo litt avhengig av 
situasjonen den blir urolig. Men noen 
kan ha god hjelp av DAP.  Både den 
spray formen og den som settes i 
veggen.Verdt å merke seg er at DAP 
hjelper mot stress og ikke redsel. 
Avledning for å rette stresset mot noe 
positivt. Lek! 
Men mormors beste tips ang nytt år 
og stress er at første nyttår er matfest 

uten begrensning. Det er ikke offisiellt 
råd og mange er nok mot det men det 
virker alltid med våre hunder og det er 
noe jeg kommer til å følge selv

Klo klipp. 
Er veldig individuelt. Noen sliter 
mere enn andre. Tren hunden fra 
valp og gjør det gøy. Betaler seg 
alltid i lengden. Øv på å få lov til å 
ta på hundens poter. Gi mye ros og 
belønning. La hunden få bli kjent med 
neglesaksa uten at du nødvendigvis 
trenger å klippe. Vær tålmodig!

Hilsen Jan-Arne

Jan-Arne Hagen ble ferdig utdannet 
veterinær ved Universitetet i Brno i 
2013.  Jobber i dag med både store 
og små dyr. Har selv en amerikansk 
cocker spaniel som heter Susii.
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KUNNGJØRING 
 

 
 

Årsmøte i NSK avholdes 
FREDAG 18. mai 2018  

på Hunderfossen hotell 
 

Saker som ønskes behandlet  
på årsmøtet må sendes til  

NSK v. Lisbeth Høyem 
Steinkjervn. 1217, 7710 Sparbu 

eller til sekretar@norskshibaklubb.no 
 

Brev må være poststemplet 
og mail må være sendt  

senest 6. april 2018  
 

For forslag på kandidater til valget, 
se egen info fra valgkomiteen. 

 
Klubbens vedtekter finnes på 

www.norskshibaklubb.no 
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VALGKOMITEENS INNSTILLINGER

Heisann. 
Da nærmer det seg valg i NSK, og vi i valgkomiteen har funnet kanditater vi 
mener har gode kvaliteter og kan jobbe sammen for å utvikle klubben videre i 
en positiv retning.
Vi takker så mye for alle forslag vi har fått og for engasjementet fra 
medlemmene. Her kommer en liten presentasjon fra de vi har valgt ut.
Eventuelle motkanditater sendes til tonelangmyr@gmail.com innen 15 april. 

LEDER: VIBEKE STANDAL
Jeg er ei dame på 39 opprinelig i fra Kodal (like utenfor 
Sandefjord), men i fjor gjorde jeg drømmen om til 
virkelighet og flyttet til en liten gård utenfor Gjøvik. Jeg 
har to shiba-gutter og har vært aktiv i shiba.klubben i 
flere år. Jeg har et ønske om at shiba-klubben skal være 
et samlende organ for alle shiba eiere i hele Norge. 
Her skal vi gå turer, drive konkurranser, diskutere avl 
og hverdagsproblemer i en herlig blanding og jeg er 
skikkelig klar for å realisere den ideen! Jeg har tidligere 
hatt styreverv i ungdomslag, idrettslag og kommune. 
Dette er bagasje jeg helt sikkert kommer til å ha nytte 
av når jeg nå stiller til valg som leder for klubben, og et 
heltent styre.

NESTLEDER: HEGE URDAL 
Hege Urdal
47 år og sykepleier
Matmor til Dude, 8,5 år. Sammen har vi drevet med 
agility, litt blodspor og lydighet uten å konkurrere.
Dude og jeg tilbringer mye tid i skog og mark. Jeg er 
også turleder i DNT.
Vara styremedlem NSK 2013-15
NKK kurs genetikk og avl
NKK kurs kynologi
Representerer “hvermansen”, og i NSK er jeg pr i 
dag fungerende nestleder, men er i utgangspunktet 
styremedlem siden i fjor sommer. I klubben liker jeg å si 
at jeg representerer *hvermansen», og har ingen planer 
om eget oppdrett. Er interessert i rasen, og ønsker å 
bidra til å gjøre klubben tilgjengelig for også dem som 
ikke driver oppdrett eller utstilling. Og at vi ivaretar den 
sunne hunden som shibaen er.
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SEKRETÆR : VANJA SIGVARTSEN
25 år gammel fra Tromsø som er nylig 
ferdigutdannet og jobber i dag som jurist. Har 
tidligere erfaring som nestleder i Jusshjelpa i Nord-
Norge. Bruker store deler av fritiden på fjellet og i 
skogen sammen med shibaen Troy på 3 år. Ellers 
holder vi på med flere ulike aktiviteter, som blant 
annet utstilling, spor og hverdagslydighet. Ønsker å 
kunne være en positiv ressurs for klubben som kan 
bidra både sosialt og faglig. 

STYREMEDLEM: EIVIND MJÆRUM
Blir 78 år til sommeren og var en av de som tok inititativ til å starte opp 
NorskShiba klubb. Han var også den første lederen i klubben og kan bidra med 
masse erfaring. Eivind har drevet oppdrett av Shiba siden 1992.

STYREMEDLEM: METTE V. SUSTAD
Bor i Vestby og er en av de få i norge som driver oppdrett av Kai. Ho er aktiv 
på ustillinger og  trener spor med hundene. Mette har vært medlem i klubbens 
styre og tar gjennvalg.

VARA STYRET: YUMI HIRAI
Mitt navn er Yumi Hirai. Jeg er 28 år og opprinnelig 
fra Bærum, men jobber nå som sykepleier i flotte 
Tromsø. I familien har vi to shibaer- Nobu, og Taro 
som jeg er deleier av. Det har gitt meg innblikk i 
hunderasen, og ønsket om å lære mer! Jeg har i 
mange år drevet med hest og vært aktiv i rideklubb 
fra tidligere. Jeg har ikke tidligere erfaring fra hun-
deorganisasjoner, men jeg har god ordenssans og 
er ikke redd for å ta i et tak, jeg er en “potet” som 
kan brukes til det meste.

VARA STYRET: OLE ARNTZEN
Jeg er en 52 år gammel bergenser med «talefeil». 
Jobber med IT-brukerstøtte. Utgjorde familiens min-
dretall og endte opp som en noe motvillig hundeeier 
sommeren 2015. Fikk påvirke valg av rase, og er 
veldig glad for tilfeldighetene som gjorde at vi fikk 
høre om shiba. Aiko har gjort det ganske bra på 
utstilling, men hun er først og fremst en familiehund 
til selskap og hygge – både hjemme og på turer som 
helst går til fjells.
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VALGKOMITÉ: GRO KARETE BRÅTVEIT 
Jeg er 39år. De fire siste av disse har vært med 
shiba. Utenom hundene bruker jeg tiden min 
som bokhandler og manuskonsulent.Jeg har to 
Bachelorgrader, allsidige interesser og er glad i å 
være kreativ.Jeg er verneombud for 11 bokbutikker 
i Rogaland og er også tillitsvalgt i HK, samt sitter 
i et bokråd. Med hund har jeg forsøkt alle mulige 
aktiviteter som agility, rally, smeller og spor. 
I shibaklubben er jeg også distriktskontakt i 
Rogaland og redaktør i Shib-a-visa.

VALGKOMITÉ: LONE FILLLIPSEN
Opprinnelig Dansk, men har bodd i Tromsø 
siden-89. Har hatt Shiba siden 2003, og var i mange 
år lykkelig eier av to shibaer. Desverre i høst ble 
gamlemor Aicha “enkefru”. Har vært aktiv i NSK 
siden 2008, dels som styremedlem og dels som 
distrikts kontakt for Nord-Norge. For de fleste er jeg 
nok kjent som fotoassistent på Japanspesialen i 
mange år.

VARA STYRET: KRISTIN BUGGE MOE 
Opprinnelig lærer og spesialpedagog, men havnet 
i rullestol etter ulykke i 2003. Å ha Shiba og selv 
være like sta  viste seg å være en god kombinas-
jon. Uten hund ville jeg fortsatt vært avhengig av 
rullestolen. Har tatt hundeinnstruktør utdanning, klik-
kertrening utdanning, NKK kynologi kurs og oppføl-
gingskurs, NKK oppdretterskolen del 1. Er autorisert 
hundemassør, Rehabiliteringsterapaut, sertifisert 
laserterapaut og etablerte i 2016 SPREKE POTER.  
Driver også kennel Moto-Moto og har 3 shibadamer.

VARA VALGKOMITÉ: MAIKEN BRENDEN
Jeg heter Maiken, er DK på Østlandet, er 26 år 
og bor på Hellerudtoppen i Oslo sammen med 
samboeren min Fabian og shibaen vår Marve på 
3 år. Sammen med Marve har vi gått en del grunn-
leggende kurs (valpekurs-bronsemerket), trent litt 
smeller og vært på utstillinger. Ellers er vi veldig 
glad i lange, fine turer i Østmarka og fellesturer med 
shibaene på Østlandet.



VARA VALGKOMITÉ: GULLBORG RICHARDSEN  KNUDSEN

VARA REVISOR: JANNE LANESKOG
Jeg er 41 år, bor i Bergen. Jeg og min samboer 
har 3 barn og 2 shiba i huset; Noah og Sumi og 2 
på fór hos gode venner; Foxy og Misako. Jeg er 
utdannet hjelpepleier. Siste årene har jeg ikke hatt 
muligheten til å være like aktiv i shiba miljøet, da jeg 
videreutdanner meg på Høyskolen i Oslo.

Litt informasjon før årets valg. Norsk shibaklubb er underlagt NKKs 
obligatoriske lovmal. Det er gjort noen små endringer i denne blandt annet i 
forbindelse med valg. Det er ikke lenger muligheter for å stemme blankt. for 
mer info se lovmalen til NKK på deres hjemmeside. 

Bruk stemmeretten din.
Godt valg!

Valgkomiteen

VARA VALGKOMITÉ: IRENE SMIDT
Fikk vår første shiba i 1994. Har i dag to hjemme 
og noen ute på for. Driver et lite oppdrett , sammen 
med venner. Er aktiv i Shiba Langs Fjord og Fjell.
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Kurs som er under planlegging i klubbens regi frem til St.Hans 2018 .

Vi prøver å få til et Ag kurs. Vi er så heldige at jeg ha to instruktører så da

får de som var med forrige gang mer utfordringer og så har vi også plass 

til de som er helt  ferske. Alder på hundene fra 1 år og oppover.

Nytt smeller kurs. Denne gangen blir det kun videregående kurs på

Østlandet 23-24 juni. Vi utvider til også bl.a bil søk.

Kriteriene for å delta er at hunden kan den lukten den skal lete etter.

Ingen alders begrensning på hundene.

Planlegger også et intro kurs i Tromsø, ingen kriterier for å kunne

delta.

Blodspor kurs. Dette kurset har vi snakket om flere ganger og det settes 

opp kurs 25-27 mai i Hobøl. Her er det ingen forkunnskaper for å delta 

heller ingen alders begrensning.

Planlegger også kurs i Tromsø

Alle kursene går i en helg, Prøver å få kurs oppstart i løpet av april og utover. Så hvis det er 

noen av disse kursene som skulle være av interesse så si fra. Mer info kommer så fort dato 

og sted er fastsatt. Kursene vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og FB side så følg med 

der.

Interesserte kan sende meg mail på hvilke/et kurs man ønsker så får jeg en oversikt. Kursene

er også åpne for andre raser, så kjenner man noen som ønsker å være med så si fra.

Skulle det være noen som bor i Stavanger og omegn samt i Bergen og omegn som ønsker 

kurs så gi meg et hint så skal vi se hva vi kan få til.

Kurs er moro, lærerikt og ikke minst sosialt

Tilbakemelding sendes til l-nag@online.no 

Laila Nagel

Kurskoordinator.
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Smeller kurs 26-28 Januar 2018 

Da var enda en smeller kurs i regi av NSK med Anette B. Nordby som instruktør sammen med 

Mette Nygård avholdt. Ved å ha to instruktører gjør at vi også kan ha med flere deltakere samt at 

gruppene blir mer like ut i fra nivå. Denne gangen var kurset flyttet til Alnabru i Oslo hvor vi hadde 

store lokaler til disposisjon.

Det har vært stor interesse for denne type kurs her på østlandet og nå er da kurs 3 vel i havn. Vi har 

også på dette kurset hatt med andre raser en Shiba. Det er veldig lærerikt å ha med andre raser da 

man kan ha forskjellige utfordringer og man lærer veldig mye bare å se hvordan ting kan løses.

Alder på hundene som har fått prøve seg var fra 8 uker og oppover. Veldig gøy å se hvor fort de 

yngste tok dette. 

Gruppene 1 besto av 5 stk ferske ekvipasjer og gruppe 2 av ekvipasjer som hadde gått på kurs 

tidligere. Fredag begynte gruppe 1 med teori og gruppe 2 startet med søk på bane for å få frisket

opp litt. Lørdag og søndag fikk gruppe 1 prøvd seg på søk på plattform, bane, kasse og matte.

Gruppe 2 hadde også de samme momentene men i tillegg hadde de rom søk. 

Alle jobbet veldig bra og alle hundene skjønte hva de skulle gjøre. Luktene som ekvipasjene ønsket 

å bruke var te, skinn og blod. Men det ble også lagt inn andre forstyrrende lukter for de som var i 

gruppe 2.

Lørdag og søndag hadde vi felles lunch som var inkludert i kursprisen og praten gikk livlig rundt 

bordet. 

NSK hadde også satt opp et kurs 16-18 februar som måtte avlyses p.g.a for få påmeldte, 

Nå kolliderte dessverre denne datoen med NKK Bø, noe som kan være grunnen til liten interesse.

Men vi holder på å finne en ny dato for nytt kurs, men denne gangen blir det kun for ekvipasjer

hvor hundene har lært inn sin lukt på forhånd. Det er ikke noe krav til at ekvipasjen har gått kurs 

tidligere kun at hunden kan markere på sin lukt. Dette for at vi skal kunne komme noe videre.

Så vi håper på at det blir like stor interesse for neste kurs. Hvor kurset blir er ikke bestemt, men vi 

prøver å holde det i Oslo området slik at de som ikke har bil også har en mulighet til å kunne delta.

Kurset vil bli annonsert på klubbens hjemmeside og på klubbens FB side så følg med her.

Det er laget et album på FB hvor det ligger mange bilder fra kurset så gå inn og ta en titt der.

Albumet heter NSK smeller kurs januar 2018

                          Laila Nagel                                              

                       Kurskoordinator 
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Tetsunishikimaru Go Ina Senjousou
Negi-inu’s Ni-ne Josei 
Tetsuya Go Koshiwasou
Ølenskjold’s Legacy From Koki 
Negi-inu’s Megumi
Dai Kuro Ichiokasow Av Enerhaugen 
Choutenriki Go Bousou Hachikensou
Kuroichime Go Shun’you Kensha 
Yamazakura’s Narnia
Jin Gaiya No Misaki Go Kami No Uma 
Negi-inu’s Li-ry Hikari
Soldoggen’s Chisa Nanako
Wakayama Av Enerhaugen 
Suikouhime Go Koshiwasou 
Negi-inu’s Mika 
Daiichi Ichihime Av Enerhaugen 
Sansaihiroyukimadeinitaly 
Kenshin Go Sagara Oonakasou 
Satoshi
Soldoggen’s A Lucky Luke 
Trap Line Ureshii Honey 
Victory Incipita Vita 
Negi-inu’s La-ma Ningyo 
Soldoggen’s Jet Lee 
Soldoggen’s Nanairo 
Jou Av Enerhaugen 
Shibatroll’s Savannah Of Tengai 
Wakayuki Av Enerhaugen 
Benji Go Av Enerhaugen 
Mjøstrollets Emiko 
Vakkerskattens Autumn Princess 
Ryuuhou Go Av Enerhaugen 
Sankt Xandors Kuro Kana
Shibatroll’s Ulva Of Tengai 
Koshiwa No Saemi Go Koshiwasou 
Kichiko’s Daitan Imoto 
Shibatroll’s Raven Of Tengai 
Soldoggen’s Eiichi 
Soldoggen’s Hirohito 
Ølenskjold’s Temptation 
Soldoggen’s Iyona 
Shibatroll’s Warrior At Heart 
Soldoggen’s Yuna 
Soldoggen’s Nozomi 
Tetsutarou Go Koshiwasou 
Shibatroll’s Darwin 
Soldoggen’s Hitachiyama 
Hirohitosamurai 

5
5
3
4
5
3
5
4
5
5
5
4
4
2
4
4
4
4
4
3
3
3
5
5
4
2
2
4
2
1
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
1
2
2

59 
42 
33 
30 
24 Junior/unghund
23 
23 Junior/unghund
22 
22 
20 
20 Veteran
18 
18 
17 
17 Junior/unghund
17 Junior/unghund
17 Junior/unghund
16 
16 junior/unghund
15 
15 
15 
15 junior/unghund
14 Veteran
13 junior/unghund
12 
12 
12 
11 
10 
10 junior/unghund
10 
9 Kai
9 junior/unghund
8 
8 
8 
8 
8 Veteran
8 junior/unghund
7 
7 junior/unghund
6 
6 
6 
6 
6 
6 Junior/unghund

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ÅRETS MESTVINNENDE 2017

PLASSERING HUNDENS NAVN ANT. UTS. POENG
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Hannoluohkka’s Akane Aisha
Katsumoto’s Gou 
Kuromi Av Enerhaugen
Ølenskjold’s Rice And Shine 
Besmiras First Wolf Boy
Tetsuyuki Av Enerhaugen 
Soldoggen’s Kaio No Kokeshi 
Sponglia`s Kovu 
Østbylias Nusselie Aron 
Dai Kuroyuri Av Enerhaugen 
Go Klumpens Daiki 
Besmiras Renji
Ak-inu-bas Hayai Sakura-hime 
Benihidehime Av Enerhaugen 
Hannoluohkka’s Asahi Chairo 
Pinku Go Hitomi No Miyajima 
Saikoume Go Koshiwasou 
Shibatroll’s Tornado 
Yukasi Okuma Ren 
Ølenskjold’s Moto Hime 
Yamazakura`s Oliver
Milstolpens Holger
Soldoggen’s Nami 
Ølenskjolds`s Wagu
Ølenskjold’s Wakahime 
Negi-inu’s Li-ko Kurojo 
Ølenskjold’s Knockout 

3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6 junior/unghund
5 
5 junior/unghund
5 
5 Kai
5 
5 
5 
5 
4 
4 junior/unghund
4 Kai
4 Veteran
4 Veteran
4 Junior/unghund
4 Junior/unghund
4 
4 
4 
4 
3 
3 Kai
3 junior/unghund
3 junior/unghund
3 junior/unghund
2 Veteran
2 

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

PLASSERING HUNDENS NAVN ANT. UTS. POENG

ÅRETS OPPDRETTER (TOPP 3)

1. Negi-Inu    118p.
2. Kennel Enerhaugen     82p.
3. Soldoggen      68p.
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HUNDER MED NYE TITLER 
OG NYE GODKJENTE ETTERSØSHUNDER I 2017

*denne listen er basert på frivillig innsendte opplysninger og kan derfor være mangelfull

Reg.nr.

DK13143/2011

NO50747/13

NO34408/15

18223/07

NO38625/12

NO49462/15

JKC JS-12240/15-0

JKCJS-03767/17-0

ROI16/30597

NO40626/15

NO53585/13

CMKUSI1936/15

ROI15/187878

JKCJS12510/16-0

LOE2227274

NO41691/15

JS12238/15-0

NO40862/10

NO41690/15

JKCJS08128/16-0

JKCJS01122/17-0

NO46643/13

NO30673/15

Hundens navn

Sankt Xandors Kuro Kana

Besmiras First Wolf Boy

Shibatroll’s Savannah Of Tengai

Negi-Inu’s Li-Ry Hikari

Negi-Inu’s Ni-Ne Josei

Negi-Inu’s La-Ma Ningyo

Tatsuya Go Koshiwasou

Suikouhime Go Koshiwasou

SansaiHiroyukiMadeInItaly

Tetsuyuki av Enerhaugen

Trap Line Ureshii Honey

Victory Incipita Vita

Koshiwa No Saemi Go Koshiwasou

Choutenriki Go Bousou Hachikensou

Kuroichime Go Shun’you Kensha

Wakayuki Av Enerhaugen

Saikoume Go Koshiwasou

Shibatroll’s Darwin

Wakayama Av Enerhaugen

Kenshin Go Sagara Oonakasou

Tetsunishikimaru Go Ina Senjousou

Ølenskjold’s Moto Hime

Ryuuhou Go Av Enerhaugen

Tittel

NV-17
CIB, Amsterdam 
vinner-17, Holland 
cup vinner-17
N, DK UCH

NVV-17

CIB

N UCH

NV-17

NJV-17, NV-17

N UCH

N UCH

N UCH

NORD UCH, N, SK, 
DK UCH
N UCH

NJV-17

N UCH

N, SE UCH

N UCH

N UCH

N UCH

N UCH

N, SE UCH, SV-17

N UCH

N UCH
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NO44827/13

NO44827/13

NO34408/15

NO36749/15

NO46308/15

54860/11

NO22458/15

Kichiko’s Daitan Imoto

Kichiko’s Daitan Imoto

Shibatroll’s Savannah Of Tengai

Aimi Og Amenoukihashi

Katsumoto’s Gou

Ølenskjold’s Hanako

Lillekos Banzai Natsu-hana

N UCH

RL1

RL1

Ettersøkshund

N VCH

EWP7 CH, EWP6 GCH, 
EWP11, EWP9
EWP10 G CH, EWP10 
CH, EWP8 GCH, EWP12, 
EWP11

VI GRATULERER ALLE HUNDER OG EIERE MED FLOTTE RESULTATER.
MER OM ÅRETS VINNERE OG ÅRETS BRUKSHUND KOMMER 

I NESTE NUMMER AV SHIB-A-VISA. 
DER KOMMER DET OGSÅ NYTT FRA JAPANSPESIALEN.
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REFERAT FRA STYREMØTE I NSK MANDAG 4.DESEMBER 
Tilstede: Frank, Hege, Vanja, Helle, Mette, Amanda, Frida og Lisbeth
Ikke tilstede: Annika

Sak 72/17 Godkjenning av referater 3/11 og 6/11
Referat 3/11 godkjent av alle tilstede i møtet, Wenche Ulleberg-Bøhmer deltok 
på sak 60/17 -62/17 og godkjenner ikke referatet angående sak 62/17
Referat 6/11 godkjent
Sak 73/17 Post/info
*Brev fra Wenche Ulleberg-Bøhmer; Wenche bekrefter at hun trekker seg som 
nestleder. Styret tar dette til etterretning og sender svar til Wenche om at brevet 
er mottatt.
*Fra NKK: Ny lovmal for klubber. Vi legger den til side og tar den frem før 
årsmøte. Endringer i lovmalen gjør det nødvendig at Frank kontakter valgkomi-
teen og presiserer at det må foreslås minst to kandidater til hvert verv, slik at vi 
får reelle valg. 
Sak 74/17 Økonomi
Regnskapet for Japanspesialen er snart klart. Og ellers er klubbens økonomi 
stabil og god.

Sak 75/17 Status klubblager
Vibeke Standal har bil og henger som kan brukes til å hente utstyret og er villig 
til å hente utstyret hvis noen kan hjelpe til. Frank koordinerer hentingen videre. 
Vanja kontakter Wenche og beklager manglende kommunikasjon og hører om 
vi kan få noen aktuelle datoer.
Sak 76/17 Forslag til ny logo
Laila Nagel har sendt inn forslag til nye tegninger og ny logo. Vi tar med oss 
disse innspillene videre i arbeidet.

Sak 77/17 Sunnhetsutvalget
Vi sender forslag fra medlem om utvidelse av utvalget til SU for innspill. Og 
saken tas opp igjen når svar fra SU foreligger. 
Sak 78/17 Påmeldingssystem for Japanspesialen 
Det foreslås fra medlemmer å bruke NKKs elektroniske påmelding. Saken 
sendes til Utstillingskomiteen som bes om å komme med sine innspill før det 
gjøres et vedtak.
Sak 79/17 Eventuelt
*Svare på spørsmål fra Randi Eide på klubbens Facebookside.  Vise til 
årsmøtevedtak fra 2015 og styrevedtak i sak 25/17 fra styremøte 22/3-17.
*Status Mestvinnerliste og Shib-a-visa; Begge er under kontroll. 
*Tenk på aktuelle dommere til Japanspesialen/NKK til neste møte.

Neste møte 8/1-18 kl 19.30
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VI SKIFTER NAVN!

ETTER VEDTAK PÅ ÅRSMØTET I 2017, BLE DET BESTEMT AT NORSK 
SHIBA KLUBB SKAL ENDRE NAVN. DETTE FOR Å INKLUDERE DE ANDRE 

JAPANSKE RASENE.

NÅ TRENGER VI HJELP FRA DERE, KLUBBENS MEDLEMMER.
HAR DU ET BRA NAVNEFORSLAG?

SEND DET TIL SEKRETAR@NORSKSHIBAKLUBB.NO INNEN 6.APRIL

DETTE BLIR SPENNENDE!
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Velkommen til Blodsporkurs 

 
Nsk arrangerer blodsporkurs helga 

25-27 mai i Hobøl hos Eivind Mjærum 
 

Instruktør/Dommer Arve Hansen. 
 

Pris kr 500.00 for medlemmer av NSK 
  kr 700.00 for ikke medlemmer 

Påmeldingsfrist 13 mai. Binnene påmelding og betaling 
 
 

 
Kurset starter fredag kveld kl 19.00 med teori, lørdag og søndag praktisk 
trening. Det er ikke satt noen tid for lørdag og søndagen enda. 
 
Det dere trenger å ta med til hunden er sporsele, sporline, godbiter, vannskål. 
Til dere selv noe å sitte på, mat og drikke. 
Blod og skanker har vi. 
 
Mer info om betaling kommer på mail etter påmeldingsfristen er ute. 
Info/Påmelding sendes til l-nag@online.no 
 
 
Laila Nagel 
Kurskoordinator 
NSK 
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A

RETUR NSK V/AMANDA WAD HENRIKSEN, 
AGATHE GRØNDAHLS GATE 34 
0478 OSLO


