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ANNONSEPRISER 

       For 1/1 side;                           For ½ side; 
     Kr 500,- for 4 nr                    Kr 300,- for 4 nr  
     Kr 300,- for 2 nr                    Kr 200,- for 2 nr 
     Kr 200,- for 1 nr                    Kr 100,- for 1 nr 

 Ikke-medlemmer betaler dobbel pris 
 

 
MEDLEMSKAP 

Hovedmedlem; 300,-           Familiemedlem; 100,-         Gavemedlem for valpekjøpere; 150,- 
Betales til konto; 0540.11.87369 

 
 

STOFF TIL SHIB-A-VISA sendes til: 
     Charlotte Damm                                                                         Thomas Henriksen 
     Karl Pettersens Gate 27                                                              Nermyra 9c 
     9009  TROMSØ                              ELLER TIL                        9100  KVALØYSLETTA 
     Tlf: 916 80381                                                                            Tlf: 913 42039 
     cbdamm@c2i.net                                                                      thomaseh@online.no 
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FRA REDAKTØRENE 
 
Dette er desværre blitt en nok så tynt nummer av Shib-a-visa. Det skyldes en kombinasjon 
av flere ting, blant annet sykdom og flytting blant styremedlemmene. Vi regner imidletid 
med at ting er tilbake til normal igjen til neste nummer. Vi minner også igjen om at vi er 
meget takknemmelige for å få tilsendt bilder, artikler og morsomme beretninger om alle 
shibaer derute!  Selv om det ofte er mye stoff fra utstillinger og den typen arrangementer 
er det alltid koselig å lese om ’vanlige’ familiehunder også! 
 
Etter en vinter med lite snø og mye regn her i nord, er det nå endelig blitt fantastisk 
vintervær og det nyter både to- og firbente! Og snart er det påske, så da skal det blir mer 
tid til lange turer! 
 
Charlotte og Thomas 
 

 
Yoshi og Aicha nyter vinteren!
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STAFFETTEN:  
ET «SJARMTROLL» MED MYE PERSONLIGHET! 
 
Historien om Shiba startet allerede mens vi hadde vår første hund Hero. 
 
Hero var en blandingshund, og var alt vi ønsket oss av en hund. For oss var Hero en unik 
hund, og vi følte derfor det ville være nærmest umulig å finne en hund som kunne leve opp 
til ham. Men siden behovet for å ha hund var svært høy, visste vi at vi en dag måtte se oss 
om etter en ny hund. 
 
Siden Hero var en blandingshund kunne vi ikke få en lik hund av utseende, derfor begynte 
vi å se oss om etter rasehunder i bøker og på internett. Vi lurte lenge på norsk lundehund. 
Jeg hadde også norsk elghund i tankene. Men det skulle vise seg at drømmehunden var 
Shiba. Beskrivelsen av hunden, alt ifra størrelse, vekt, pels og at den var aktiv ute og rolig 
inne gjorde interessen stor.  
 

 
 
Vi forhørte oss også med veterinær om rasen, og fikk bekreftet at den jevnt over var sunn 
og helsemessig frisk både fysisk og psykisk. Vi var nå blitt så intresert at vi startet med å 
søke etter nærmeste oppdretter på nettet. Gleden var stor da vi fant ut at det fantes en 
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«seriøs» oppdretter bare noen kilometer fra der vi bodde. Vi tok kontakt med oppdretter 
Christen Lang. Og han hadde valper for øyeblikket.  
 
En varm juli dag ble vi invitert inn til kaffe og kaker i hagen deres. Her ble vi værende i 
flere timer og ble godt kjent med valper og voksne Shiba`er. Vi fikk litt historie om 
Shiba`en, og fikk se fotoalbum. Vi møtte også Solvor Nærland som har stor kunnskap om 
rasen. Og de fikk også anledning til å bli kjent med oss, og se om vi var de rette til å ha 
denne rasen. 
 

 
 
Blant valpene Christen hadde var det kun ledig en tispe. Men vi ønsket en han hund, og 
heldig for oss ventet Christen valper om få uker. Vi sa oss veldig interessert i en han hund, 
og 6. august 2004 ble Aiko født - vår nye hund! Vi var så heldige å få se ham samme dag 
som han ble født. Og nå startet nedtellingen av de 8 ukene til vi kunne få ham hjem. 
 
Aiko har blitt en flott hund med mye god personlighet. Og han har «sjarmert» familie og 
venner, slik at det nå er nærmest en «kamp» om å få passe ham. Og overgangen med å få 
Aiko i hus med Hero som nå var blitt 13 år gikk over all forventning. 
 
Ett år etter at vi fikk Aiko sovnet Hero stille inn. Og da var Aiko veldig god å ha. Både til 
å takle sorg, og å komme videre med samme rutiner som vi alltid hadde hatt med Hero. Og 
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Aiko ser ut til å takle bortgangen hans veldig bra. Han leitet etter ham de første dagene, 
men så gikk alt tilbake til normalt. 
 
På nyåret i år fikk vi oss en liten søt Shiba jente etter mine svigerforeldre. Hun er tre 
måneder eldre enn Aiko, og de to går veldig godt i hop! 
Så nå er vi blitt stolte eiere av to Shiba hunder, og gleder oss å ta fatt på årene som 
kommer i lag med Sika og Aiko. 
 
Vi ønsker å gi stafettpinnen videre til våre tidligere naboer familien Herøy som er eiere av 
Black & tan Shiba`en Kuro. 
 
Vi ønsker alle en riktig god vår! 
 
Hilsen Elisabeth, Leif, Sika og Aiko 
 
 
 

 
ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 

 

Årsmøtet 2006 avholdes på Vikhammer camping lørdag 3. juni. 
 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til 
NSK v/ Birte Blomli, Åmundsdalen 65, 5115 Ulset. 

(birte.blomli@psyfa.uib.no) 
De må være poststemplet senest lørdag 22 april 2006 
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KENNEL ENERHAUGEN      
          

ICHIOKASOW  
Nippo reg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Shippou No Shinichi Go Kagawa Shipposou 
 

Norsk og Svensk Vinner 2005 
 
 

Christen Lang 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen. Tlf. 55951701 / 90981295, fax 55958402 

E-post: chr-lan@online.no   Hjemmeside: http://home.no/enerhaugen 
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FISKEFETT GIR SMARTERE VALPER 
 
Sakset fra Dyrenett 

 

Tisper som får tilskudd av riktig fiskefett, føder valper som lærer lettere enn andre valper, 
viser ny forskning. 

Omega 3-fettsyrer, som finnes i fet fisk, hjelper mennesker til et bedre liv. De kan styrke 
immunforsvaret, stabilisere hjerterytmen, motvirke blodpropp og forebygge brystkreft.  
 
Nå kan også kjæledyrene nyte godt av slike tilskudd, og det kan gjøre dem mer lærevillige. 
Fôrprodusenten Eukanuba har for første gang funnet bevis for at omega 3-fettsyren DHA 
hjelper valper til å lære bedre.  
 
Dobbelt så smarte  
I forsøkene deltok 39 genetisk like valper og deres mødre. Halvparten fikk høye tilskudd 
av DHA, og den andre halvparten fikk DHA i lik mengde med det som er vanlig å finne i 
hundefôr. Etter ni uker gjennomgikk valpene en intelligenstest.  
 
– Valpene skulle identifisere firkanter og sirkler som tegn på om de skulle gå til venstre 
eller høyre i en enkel labyrint. Premien for å velge riktig var mat. Valper som hadde fått 
DHA-tilskudd løste oppgavene dobbelt så ofte som de andre, sier veterinæransvarlig 
William Bredal i Eukanuba til Newswire.  
 
Han tror denne forskningen vil ha stor innvirkning på hvilken type hundefôr vi gir valper i 
årene fremover.  
 
– Vi vet at en stor del av hundenes hjerne utvikles i de første månedene etter fødsel. At 
valper som får tilført DHA får større læreevne og lærevilje, er selvsagt svært viktig for 
hundeeiere, sier Bredal.  
 
Optimal balanse viktig  
For å få maksimalt utbytte av tilskuddet, bør tisper få DHA-rikt fôr når de er drektige.  
 
– Tilskudd av omega fettsyrer skal ikke overdrives. Det er viktig at det er en optimal 
balanse mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer i kostholdet. Veterinærer kan gi råd om 
dette, sier Bredal.  
 
I riktig mengde kan DHA og EPA, en annen omega-3 fettsyre, motvirke depresjon hos 
mennesker.  
 
– Dette er et område det vil forskes på fremover. DHA og andre fettsyrer kommer 
utvilsomt til å bli mer benyttet i hundefôr i fremtiden, sier William Bredal i Eukanuba.  
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ORDBOK FOR HUNDER 
 
Bad 
Dette er en prosess der mennesket bløter ned golv, vegger og seg selv. Du kan hjelpe dem 
med dette ved å riste deg selv kraftig og ofte. 
 
Døvhet 
Dette er en akutt sykdom hos hunder hvis eiere plutselig vil ha dem inn i hus. En vanlig 
hendelse i så måte er å stirre meningsløst på personen for så å springe av gårde i motsatt 
retning. 
 
Hundeseng 
En hvilken som helst hvit overflate duger fint. Eksempelvis de hvite sengeklærne i 
gjesterommet eller den nyopptrukne hvite stoff-sofaen. 
 
Lenke 
En liten kjetting, eller en reim av lær, som festes i ditt halsbånd, og som gjør det mulig for 
deg å styre eieren din akkurat dit du vil. 
 
Papirkurv 
Dette er en hundeleke fylt med papir, konvolutter og gammelt godteri-papir som du fritt 
kan distribuere ut over hele huset inntil din eier kommer hjem. 
 
Sniffe 
En sosial hendelse som du utfører når du møter på andre hunder. Plasser snuten så nær opp 
i den andre hundens bakdel som overhodet mulig, og snus inn duftene vel og lenge. Gjør 
dette flere ganger inntil din eier får deg til å slutte. 
 
Sofa 
En sofa er for hunder det servietter er for mennesket. 
 
Sykler 
Mosjonsmaskiner med to hjul, oppfunnet for at vi hunder skal kunne kontrollere vår evne 
til å skremme. For maksimal effekt, gjem deg bak en busk og vent til du ser en syklist 
komme mot deg. Spring frem og gjø høylydt, spring gjerne noen meter bortover sammen 
med syklisten. Etter noen ganske få meter bruker syklisten å miste kontrollen og skjære ut 
i nærmeste busk. Innta på nytt din opprinnelige posisjon og vent på neste syklist. 
 
Søppelbøtte 
En beholder som naboen setter ut en gang i uken for å teste deg. Du må stå på bakbeina og 
forsøke å få av lokket ved hjelp av snuten. Om du lykkes, belønnes du gjerne med et 
gammelt kjøttbein eller mugne brødbiter som du kan grave ned ved rosehekken. 
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      SHIBASPESIALEN 2006  

Norsk Shiba klubb inviterer til utstilling med valpeshow for shiba, akita, 
japansk spisshund, american akita 

Søndag 4.juni på Vikhammer Camping i Trøndelag 

 

Dommer er Mona Selbach 
 
Det utdeles stort cert til shiba 
 
Påmeldingsfrist er 4.mai  
Påmelding: http://www.norskshibaklubb.com/utstillingsskjema.doc 
 
Send utfylt skjema til Bente K.Pedersen på mail : bente.pedersen@losmail.no 

 
Eller med vanlig post til :   Norsk Shiba Klubb 

V/Bente K. Pedersen  
Moneveien 2 
4879 Grimstad 
tlf: 37041534  mob: 99385748 

 
Deltakeravgift betales til Norsk Shiba Klubb: 0540 1187369 
 
Priser er kr: 260.- , og kr 140:- for valp 
 
Ellers gjelder samme rabatter  
som ved vanlige NKK utstillinger 
 
 
 
 
 
 
Utstillingen er sponset av: 
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JAPANSPESIALEN  
2006 

 
 

Norsk Akita klubb inviterer til utstilling  
for Akita, American Akita, Shiba  

og Japansk Spisshund  
lørdag 03. juni 2006 på Halland Camping, Rennebu. 

 
Dommer Geir Nordahl Pedersen, Norge 

Det utdeles ”stor-cert” til akita. 
 

Det inviteres også til Offisiell lydighetsprøve! 
Dommer Roar Holmen, alle klasser. 

 
Det inviteres også til Valpeshow.  

Gruppe 1: alle unntatt Belgiske Fårehunder, Schæfer. Gruppe 2: 
alle unntatt Berner Sennen, Briard, Grand Danois, Pyreneer, 
Sankt Bernhard. Gruppe 5. Alle unntatt Chow-Chow, Gruppe 
6/4: Alle unntatt dachser og raser som tilhører NHHK. Gruppe 
7: Kun Breton, Engelsk Setter, Irsk Setter, Pointer og r.u.r. 
Gruppe 8: Kun Kooiker, Portugisisk Vannhund, Spaniels og 

r.u.r. Gruppe 9: Alle. Gruppe 10: Alle  
Dommer Britt Nyberg.  

 
Vi skal også ha to innoffisielle klasser:  

”PARKLASSE” for alle raser (to hunder med samme 
eier/oppdretter) som er gratis; samt ”SPESIAL KLASSE” for de 

Akitaer som vanligvis ikke kan stilles, som f. eks de med 
langpels, testikkelmangel o.l. Kr 100, 

Disse blir bedømt av Dommer Geir Nordahl Pedersen. 
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Felles middag  

3-retter`s middag med sesongens råvarer tilberedt av en av 
kokkene som deltok i ”KokkeNM” i 2003 og 2004, kun 225,-. 
Påmelding elektronisk /betaling. Samme frister som for 
utstillingen. Opplysninger v/ Ingunn Vognill: 72 42 43 01/977 
51 508 
Vi skal også ha vårt årlige loddsalg så husk å ta med noen 
gevinster! 

 

Påmelding 
som er bindende, kan skje elektronisk på NAKs hjemmeside, på 
gamle A4 skjema til NAK v Helle Richardsen, Berg, 2410 Hernes, 

eller via mail: helle.richardsen@sgfinans.no  
Påmeldingsfrist 03.mai (post) 07.mai (nett) 

Påmeldingsavgift eksteriør/LP 250,- (Samme hund Ekst&LP 
400,-) Valp/Veteran 120,- Spesialklasse 100,- Fr.o.m 3.hund ½ 

avgift, gjelder ikke valp/veteran/spesialklasse. 
Betal til NAK, Helle Richardsen, Berg, 2410 Hernes,  

Konto nr: 1822 17 35249 senest 15.mai for å unngå 50% gebyr. 
Utenlandske utstillere kan, etter avtale, betale ved ankomst, 
eller bruke IBAN: NO 68 1822 17 35257  BIC:SHEDNO22 

 

For overnatting anbefales 
Halland Camping: 72 42 59 33, Berkåk Veikro og Gjestegård samt 

Gullvåg Camping. Utstillere må selv bestille plass. 
 
Opplysninger om utstillingen samt påmelding på www.akita.no og 

Helle Richardsen: 402 94 294 eller Lisbeth Høyem: 74162285 
 

Utstillingen sponses av:   
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Hundens ti fjellvettregler 
 

 
1. Ta alltid med førstehjelpspakke, (et assortert utvalg av bandasje, sterile 
kompresser, sårrens, saks, potesokk) .  
 
2. Tørre poter smøres med potesalve kvelden før skitur.  
 
3. Legg ikke ut på for lange turer om hunden din ikke er godt trent! Den kan bli 
tung å ha over skulderen.  
 
4. Tilpass tempoet ditt etter hundens tempo spesielt når du kjører utfor i dyp 
snø.  
 
5. La hunden få gå i skiløypa dersom gjennomslagsføre (her lager vi 
HUNDENS fjellvettregler...) Hunder med forkalkninger blir ofte verre etter 
hopping i dypsnø.  
 
6. Tynnpelsede hunder, særlig hannhunder, bør være godt kledd i kulda for å 
unngå frostskader.  
 
7. Kjøp et par hundesolbriller til din firbente venn. Hunden din kan bli 
snøblind.  
 
8. Unngå for store mengder Kvikk-Lunch. Hunder tåler nemlig VELDIG små 
mengder sjokolade.  
 
9. Pass på at hunden din får hvile minst en time før og en time etter spising, for 
å unngå magedreining.  
 
10. Ha gjerne med litt proviant og drikke til hunden. Den blir også sliten.  
 
 
Ønsker så alle en riktig GOD PÅSKE!  
 



Shib-a-visa 2005-3 14 

 

Og snart blir det vår! (Foto: Charlotte Damm) 
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HVORFOR HUNDER ER BEDRE ENN MENN! 

1.  Hunder har ikke problemer med å vise følelsene sine offentlig.  

2.  Hunder savner deg når du ikke er der.  

3.  Hunder føler skyld, når de har gjort noe galt.  

4.  Hunder kritiserer ikke vennene dine.  

5.  Hunder innrømmer det når de er sjalu.  

6.  Hunder sier klart i fra når de har lyst til å gå ut  

7.  Hunder føler seg ikke truet av din intelligens.  

8.  Du kan dressere en hund.  

9.  Hunder vet hva ordet ”nei” betyr.  

10.  Middelaldrende hunder føler ikke trang til å forlate deg for å få en     

yngre eier. 

11.  Hunder er enkle å kjøpe gaver til.  

12.  Hunder føler seg ikke truet av at du tjener mer enn de gjør.  

13.  En hund mener det når den kysser deg  

 
Zenmai av Enerhaugen (foto: Solvor Nærland)
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Deilig med en liten lur…… (Foto: Laila Nagel) 

 

 
To fine søstre (foto: Paul Walle)
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UTSTILLINGSRESULTATER 
 

 

 
Pr. 21.03.2006 var det ikke lagt inn noen resultater fra utstillinger i 2006.  
Første lister med utstillingsresultater vil derfor først komme i neste nummer av 
Shib-a-visa. 
 
 
  

 

ÅRSKONKURRANSENE 
 

Vedrørende listenene over Årets mestvinnende hunder. 
  
Jeg og styret beklager at komplette lister ikke er presentert for dere. Dette har 
flere grunner, men først og fremst har jeg som ansvarlig for disse vært opptatt 
med "husbygging" i flere måneder, etter at vi kjøpte hus i Narvik i fjor høst, og 
deretter flyttet til byen. Jeg har nå fått erfare hva det vil si å "bo i pappesker" 
og være uten normal tilgang på dataverktøy. Da er der ikke spesielt enkelt "å 
gjøre jobben" sin rent kontormessig. 
I dette nummer legger vi inn Topp 15 for Årets Utstillingsshiba, samt Topp 3 
for Årets Junior/Unghund og Årets Veteran. 
Så vil de komplette listene komme i neste nummer, samt at de vil bli lagt ut på 
vår hjemmeside. 
Og igjen, jeg beklager dette sterkt, og håper dere alle viser forståelse for dette. 
  
E-mail adresse vil være som tidligere en periode fremover, og jeg skal være på 
nett fra uke 13. 
Forøvrig er min nye adresse Pb 156, 8502 Narvik. 
Mob nr som før 926 52 844. 
  
Mvh Paul Walle. 
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Årets Utstillingsshiba 2005 
  
1  Shippou No Shinishi Go Kagawa (Christen Lang)         6 tellende    75 poeng 
2  Ran av Enerhaugen (S.Nærland/C.Lang)                     6 tellende    68 poeng 
3  Nattfjärilen Chujitsu (Paul Walle)                                6 tellende    63 poeng 
4  Honto No Omamori (Dan Ove Tuven)                           6 tellende    62 poeng 
5  Mara-Shimas Hi Kitsune (Nina Hvid)                            6 tellende    55 poeng 
6  Soldoggen's Oishiiba (Paul Walle)                               6 tellende    54 poeng 
7  Soldoggen's Beninesa (Paul Walle)                             6 tellende    50 poeng 
8  Ak-Inu-Ba's Shiro-Saki (Dan Ove Tuven)                      6 tellende     42 poeng 
9  San Jo Lucky In Love (H.Norwall/C.Lang)                    3 tellende     39 poeng 
10 Zenmai av Enerhaugen (S.Nærland/C.Lang)                6 tellende     37 poeng 
11 Ak-Inu-Ba's Daitan Ni Akobo (Ulleberg/Bøhmer)      4 tellende     33 poeng 
11 Nattfjärilen Ryujiro (Anne-Karin Hanssen)                   5 tellende     33 poeng 
13 Mjærumhøgda's Yu Komatsu (Lise Kommisrud)         5 tellende     31 poeng 
14 Tenko av Enerhaugen (E.Knudsen/G.Knudsen)         6 tellende     30 poeng 
15 Pei Fang Red Baron (S.Grødal/K.Grødal)                   5 tellende     8 poeng 
  
  
Årets Veteran 2005 
  
1  Nattfjärilen Chujitsu (Paul Walle) 
2  Ran av Enerhaugen (S.Nærland/ C.Lang) 
3  Soldoggens Beninesa (Paul Walle) 
  
NB: Når det gjelder denne konkuransen er det egen poengberegning som 
gjelder (se tidligere presentasjon), da man ved bruk av klubbens gamle 
poengberegning ellers kunne risikert at en hund som i alle konkuranser ble BIR 
veteran ble slått av en hund som ble BIM veteran hver gang disse møttes. Dette 
på grunn av svakheter med klubbens gamle "poengberegnings-system".. 
  
 
Årets Junior/Unghund 
  
1  Honto No Omamori (Dan Ove Tuven) 
2  Tenko av Enerhaugen (Gullborg og Eirik Knudsen) 
3  Pei Fang Red Baron (Sigrid og Kjell Grødal) 
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STYRET I NORSK SHIBAKLUBB  KONTAKTPERSONER 
LEDER  Petter Paulsen    NORD-NORGE  Paul J. Walle  
9304 Vangsvik     Se styremedlem 
Tlf 7785 4231 – 97727644 
pcdoc@online.no     MIDT-NORGE  Marianne Holmli 
       Sjøvold, 7650  VERDAL 
NESTLEDER  Nils Johan Heatta   Tlf 7407 7455 – 951 81 266 
Doaresdievva 33, 9730 Karasjok   pei.fang@online.no 
Tlf 7846 7222 -  9012 1626       
nils.johan.heatta@nrk.no    VESTLANDET  Christen Lang 
       Sandviksveien 173, 5035 Bergen 
SEKRETÆR  Birte Blomli    Tlf 5595 1701 – 909 81 295  
Åmundsdalen 65, 5115 Ulset    chr-lan@online.no 
Tlf 5518 2389 – 92605075     
birte.blomli@psyfa.uib.no    ØSTLANDET  Laila Nagel 
       Engnesv.31, 3092 Sundbyfoss 
KASSERER  Nina Hvid Talvela   Tlf 3305 8883 – 916 68579   
Rundingen 6, 1170 Oslo    l-nag@online.no 
Tlf 2229 5750 - 48073535   
tuomo@online.no      SØRLANDET  Bente K Pedersen 
       Se styremedlem 
 
STYREMEDLEM  Bente K Pedersen  AGILITY  Harald Schjelderup 
Moneveien 2, 4879 Grimstad    Rødsveien, 1540 Vestby 
Tlf 3704 1534 – 993 85 748     Tlf 6495 2053 
bente.pedersen@losmail.no    harald.schelderup@c2i.net  
        
STYREMEDLEM  Frode Løvfall   LYDIGHET  Sissel Skjelbred 
Vallahøgda 16, 5510 Nesttun    Dalsve, 7710 Sparbu  
Tlf 55104520 -934 38 958    Tlf 7414 3269 – 975 67 022 
frolov@broadpark.no     k-svends@online.no 
        
STYREMEDLEM  Paul Walle   BRUKS  Halvor Størmer 
Pb 156 ,  8502 Narvik     Grindfjord E6 19, 8520 Ankenesstrand 
Tlf 7698 2000 – 926 52 844    Tlf 7694 0409     
pjoswa@combitel.no     halvor-stormer@nfk.no 
 
VARAMEDLEM  Thomas Henriksen  VALPEFORMIDLER  Frode Løvfall  
Nermyra 9c, 9100  Kvaløysletta   Vallahøgda 16, 5227 Nesttun  
Tlf 7767 4519 – 913 420 39    Tlf 934 38 958 
thomaseh@online.no      frolov@broadpark.no  
 
VARAMEDLEM  Liv Solveig Nilsen  HUNDESPORT  Solvor Nærland 
Frøyas vei 10, 9019 Tromsø     Aad. Gjellesg. 16, 5035 Bergen 
tlf: 77672245 - 90932362    Tlf 5531 3784 
lsolve@online.no     solnaer@online.no 
 
Styret og utvalg setter pris på tilbake-  Kontaktpersoner er til for at medlemmene 
meldinger fra medlemmene – både ris,   skal kunne spørre om ting de lurer på. 
ros, tips, ideer og saker til behandling. 
Vi ber om å få alle henvendelser skriftlig.   Lokal aktivitet organiseres av nærmeste 
Dette for at alle skal få lik behandling.   kontaktperson. 
 



Shib-a-visa 2005-3 20 

 
 
 
 
 
 

 
 
           Retur: 
           NSK v/ Birte Blomli  
                                 Åmundsdalen 65, 5115 Ulset 

Skal vi leke?
Skal vi leke?
Skal vi leke?
Skal vi leke?

 

 


