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LEDER 

NORSK SHIBA KLUBB 1999 
Nå er klubben vår kommet inn i de etablertes rekker. Samarbeidsstatus med NKK. 
er fonnelt trådt i kraft fra 1. januar. Mest gledelig er medlemsoppslutningen, med 
familiemedlemmene har vi passert 80 medlemmer. Styret er svært godt fornøyd med 
dette. Vi håper nå at vi og klubben kan makte å innfri en del av de forventningene som finnes 
blant medlemmene. Jeg viser også til at styret har tatt noen initiativ for å framheve 
hunder og eiere som har utmerket seg. Som ny rase og ny klubb er det godt å 
få til litt oppmerksomhet. 

Det skal fonnelt gå to år før en ny raseklubb får holde offisiell utstilling. Styret har 
lagt opp til at 22. og 23. mai 1999 (pinsen) skal bli ei aktivitetshelg, med masse sosialt 
fellesskap, uoffisiell utstilling for shiba og generalforsamling i Norsk Shiba Klubb. Det kan 
dere lese mer om i dette nr. av bladet. Disse arrangementene vil i år bli avviklet på Jæren. Vi 
tenker oss et tett opplegg hvor de fleste av oss også bor nær arrangementene, slik at vi får 
mest mulig ut av det sosiale fellesskapet. 

I 2000 planlegger vi også med å bruke pinsehelga. Da foreslår styret at vi skal legge 
utstilling og årsmøte m.v. til Harstadområdet. Vi har søkt om dispensasjon for å få 
offisiell utstilling for egen rase. Får vi ikke det blir det også uoffisiell utstilling i år 2000. 
På etableringsmøtet i Trondheim var det et ønske om at klubben skulle veksle mellom 
landsdelene fra år til år. 

Det er mange som er interessert i infonnasjon om shiba. Vi i styret forsøker så godt vi kan 
å bistå de som søker infonnasjon. Bare her er det et klart behov for raseklubben vår. Her 
vil jeg også berømme en del av våre medlemmer som har drevet god PR både for rasen 
og for klubben når de har vært ute på ulike typer arrangement. 

Vi har en veldig god utgangsposisjon med ivrige medlemmer og godt hundemateriale. 
Utfordringene framover blir og forvalte dette best mulig. Grunnlaget for et vellykket 
avlsarbeid framover ligger i at vi har et materiale med biologisk variasjon, og entusiastiske 
medlemmer. Vi har en rase hvor de fleste av slektningene til våre dyr er ukjente for oss fordi 
de lever i andre land. Vi må stort sett avle to - tre generasjoner til før vi kjenner til hva som 
finnes på godt og vondt i rasen vår. Det er særlig viktig nå å bli kjent med hva vi har. Styret 
har blitt kjent med at det er funnet flere shibaer med HD i det siste, også noen med 
sterke grader. Vi oppfordrer derfor flest mulige til å HD- fotografere, kontrollere for 
eventuell patellaluksasjon, og øyenlyse sine hunder. Det vi kan slå fast er at det er veldig få 
hunder som vil få noen funksjonsproblemer om det skulle bli stillet noen diagnoser. Klubben 
har ikke til hensikt å innføre noen fonn for restriksjoner. Vi ønsker for all del å unngå 
et sykdomshysteri på en rase som synes både mentalt og fysisk å være veltilpasset. Klubben 
vil heller ikke på noen måte bidra til å sette enkelthunder, eiere eller oppdrettere i 
noen fonn for "gapestokk". Over tid vil nok både positive og negative diagnoser bli 
ganske likt fordelt. Vi ønsker bare å få objektivt kjennskap til hva vi har av utfordringer. 

Her foreligger et nytt nr. av medlemsbladet vårt. Jeg vil oppfordre alle, som opplever noe de 
synes andre burde ta del i, om å sende inn stoff og fotografier til medlemsbladet. Vi tror vi 
skal få brukbar bildekvalitet etter hvert. Vi har også shibaspalten i Hundesport hvor vi kan få 
ut viktig infonnasjon til medlemmene våre. Der er det også behov for tips, ideer og stoff. 

Vi sees vel i pinsen? God shibavår hilsen Eivind. 



REFERAT FRA STYREMØTE 24.09.98. 

Frammøtte: Eivind Mjærum, Kåre Langhelle, Marianne Eliassen, Ame Paulsrud, Eiko Spæren, 
Unni Hansen. 

Sak 12/98: Godkjenning av saksliste. Godkjenning av referat fra styremøte 15.08.98. 
Ingen kommentar til saksliste. 
Saksliste godkjent. 
Godkjenning av referat fra styremøte 15.08.98. 
Kåre kom med kommentar vedr. sak 7/98 - uoffisiell/offisiell utstilling. 
Etter kort dialog mellom Kåre/Eivind, kom en fram til at referatet var rett. 
Referat godkjent. 

Sak 13/98: Økonomi. 
Pr d d har klubben 11 hovedmedlemmer og 10 familiemedlemmer 
På postgirokonto er beholdningen kr 3070,-

Kassabeholdning kr 350,-

Sak 14/98: Post. 
Til etterretning. 
Sekretær signerer/returnerer bekreftelse til NAK. 
Eivind orienterte om at NSK på styremøte i NKK sist mandag fikk samarbeidsavtale. 
Skriftlig bekreftelse mottatt dags dato. 

, Sak 15/98: Annonse i Hundesport under "S". 
Vedtatt at klubben har fast annonse i Hundesport forn 010199. 
Sekretær lager en liten annonse. Klubbbens adresse skal være valpeformidlers. 

Sak 16/98: Kunngjøring i Hundesport om nyklubben. 
Vedtatt at leder lager infoen til hundesport, og at en prøver å få det inn siste blad/98. 

Sak 17/98: Dommerkveld for shiba. 
Eivind skriver til dommerforeningen, og rar shiba opp på kartet så snart som de har 
anledning. Det videre arbeid med arrangeringen blir teamarbeid - både 2 og firbeinte 
trengs. En drøfter dette videre på kommende styremøter. 

Sak 18/98: Aktivitetshelgen 1999. 
Kåre orienterte om muligheter til å få til et bra arrangement allerede i -99. Klarlagt at 
klubben selv ikke kan arrangere offisielle stevner allerede i -99. Forslag om at en kan 
legge arrangementet til ei helg hvor en annen klubb arrangerer stevne også for vår rase. 
Saken taes opp på nytt på neste styremøte, da en da vil ha en terminliste for -99. Viktig 
at en på dette møtet fastsetter dato og sted, slik at både klubbens arrangører og med
lemmene får tid på seg til å sette av helgen/planlegge. 
Sekretær sjekker opp hvor NAK skal ha sine arrangement i -99 og -00. 

Sak 19/98: Brev til NKK om å kutte benevnelsen "Inu" i benevnelsen av rasen vår. 
Flere av våre naboland har kuttet benevnelsen "Inu". På vårt møte var det naturlig å spørre 
Eiko, om hun har noen formening om dette vil være rett. Eiko gir uttrykk for at det for 
henne personlig er rett å beholde "Inu". 

Vedtatt at Eiko undersøker om det også i Japan er "normalt" å kutte dette. Saken meldes 
opp på nytt av Eiko - når hun har fått sjekket dette. 
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Sak 20/98: Budsjettforslag 1998 fra leder: 

Inntekter 
KontinQent hovedmedlem 5250 
Konrimrentf~emeillem 750 -
Loddsak! Qeneralforsamlinl! 1300 -
SalQ av klubbeffekter 1500 
Sum inntekter 8800 -

UtQifter 
Annonseritu!: i hundesPort 500 -
Kontorrekvisita Ol! DOrtO 1500 -
Reisede~ styremøte 2000 -
Telefonmøter 2000
mellomsum 7000.
Reserve (overskudd) 1800 
Sum uwfter 8800.-

Budsjettforslaget vedtatt som et arbeidsbudsjett for -98. På neste styremøte kan kasserer 
framlegge tall sett i forhold til dette, slik at en far en pekepinn på hvor en står økonomisk. 

Redaksjonen bes framlegge sitt budsjett på hva de vil trenge av midler for å utgi blader i 
1999. Det kunne kanskje være enklest dersom de kom med beløp pr. hovedmedlem/pr nr. 
Sekretær overbringer dette til redaksjonen. 

Pga vår økonomi, må en sannsynligvis satse på samme trykking av bladet som i nr. l. Ame 
Paulsrud sier seg behjelpelig med å scanne inn bilder, slik at bildekvaliteten blir bedre i bladet. 

Sak 21/98: Annonsepriser. 
Forslag 2 vedtatt: Medlemmer. 1/1 side kr 200, Ikke-medlemmer 1/1 side kr 500,

1/2 side kr 100,- 1/2 side kr 250,-

Sak 22/98: Skribent i hundesport. 
Vedtatt at sekretær, med tips/ideer fra resten av styret, skriver spalten for nr 1/99. 
På neste styremøte håper en at styremedlemmene kan komme med forslag på fast 
skribent, som tar over. 
Skribent utpekes av styret. 

Sak 23/98: Eventuelt: ; 

a) Raseinfo. Eiko, med hjelp av Ame, lager utkast til neste styremøte. Forslaget sendes 
sekretær for videresending til styremeillemmer som saksveillegg til neste møte. 

b)	 Vedtekter - kopiere i mindre format til nye medlemmer. 
Etter at vedtektene formelt er godkjent av NKK, er Eivind behjelpelig med å fa disse 
kopiert opp i A5-format. 

c)	 Muligheter for at klubbens meillemmer kan kjøpe valpelister. 
Omfattende sak, bl a pga datatilsynets regler (personvern). 
Både Marianne og Ame hadde tanker om dette, og en vedtok at dette jobber de videre 
med, og sender melder inn som godt dokumentert sak til neste styremøte. 

..
 



REFERAT FRA STYREMØTE 5. NOVEMBER 1998. 

Frammøtte: alle styremedlemmer. 

Sak 24/98:	 Saksliste godkjent. Referat fra styremøte 24.99.98 godkjent. 
Vedtatt at styremedlemmene gir sin skriftlige godkjennelse av styrereferatene 
når en møtes til årsmøte. 

Sak 25/98: Økonomi vIkasserer. På postgirokto kr. 10 614,70. Beholdning sekretær kr 402,
Pr d.d 77 medlemmer. 
Refusjon reiseutgifter for Marianne og Kåre vedr styremøte august-98: Disse 
lager reiseregning. Eivind signerer kasserers reiseregning. 

Styret er veldig fornøyd over antall medlemmer i en nystartet klubb. Inntektene er 
Bra etter forventningene. 

Sak 26/98: Post. Til orientering. 

Sak 27/98: Aktivitetshelgen -99; 
En satser på Jærutstillingen ipalmehelgen. 
Styret er for øvrig av den oppfatning at GF flyttes fra år til år rundt om i landet. 

Sak 28/98: Medlemsbladet, budsjett: 
Vedtatt: Utgifter kr 3 000,-. I tillegg forventes annonseinntekter med kr l 500,-

Sak 29/98:	 Skribent i Hundesport: 
Gerd Braseth enstemmig valgt til klubbens spaltist, forn nr 2/99. 
Spaltisten har ansvar for spalten i nært samarbeid med styret og redaksjonen av 
Medlemsbladet. Etter hvert får en se på retningslinjer for dette vervet. 

Sak 30/98: Brukshundutmerkelse: 
Ønskelig å få dette til fra klubbens oppstart, slik at første utdeling bør ha tilbake
Virkende kraft fra juni-98. Alle styremedlemmer tenker litt på retningslinjer. 
Tar opp denne saken på nytt på et styremøte hvor vi møtes personlig. 

Sak 31/98: Salg av valpelister til medlemmer: 
Styret støtter ideen om å få til dette. En forstår det slik at NKK sender valpeliste, 
Som klubbens medlemmer kan kjøpe for kr 50/- pr år. 

Sak 32/98: Eventuelt 

a)	 Helsestatus på Shiba: Kåre Langhelle tok opp dette tema, på bakgrunn av at en 
Norskoppdrettet shiba har fått HD-diagnose og patella. Innad i styret kan det 
Oppfattes som om det er et noe forskjellig syn på hvorvidt en direkte skal 
definere det som om vi har et direkte problem hva gjelder sunnhet. Denne 
meningsforskjellen vil en med stor sannsynlighet også finne ute blant 
medlemmene. Styrets flertall er av den oppfatning at hundeavl alltid vil medføre 



en risiko for sykdommer av forskjellig slag, da en tross alt skal forholde seg til 
levende individer og gener. En oppfatter det ikke som at shiba er en rase spesielt 
utsatt for arvelige lidelser, men vil fortsatt oppfordre eiere og oppdrettere til å få 
sine hunder undersøkt for dette. Derigjennom kan klubben på sikt få 
infonnasjon om helsestatus på rasen. 
Klubben vår ble startet med en intensjon om å ta vare på et godt miljø, og 
medvirke til et positivt hundehold av rasen vår. Forslag kom om at klubbens 
styre på en positiv måte videre kan fokusere på å ta vare på sunnhet gjennom å 
via vårt medlemsblad tilføre kunnskap om bl a avl, foring og mosjon. 
Styret vil ta opp denne saken på nytt på et styremøte hvor en møtes personlig. 

b) Infonnasjonsfolder: Eiko Spæren jobber videre med dette. Tar noe tid pga 
Kontakt med Japan. 

c) Neste styremøte: telefonmøte 21.01.98. 

Møtet avsluttet med at leder takket for oppmøtet. Varighet ca 1 time. 

Styret oppfordrer medlemmene om å lese referat fra styremøte 29.01.99, og 
spesielt merke seg frist for innmelding av saker til årsmøtet. 
dersom medlemmene har forslag til valgkomiteen, kan brev til disse videre
formidles via klubbens adresse, eller stiles til Marit Paulsrud, Breiskallvn 
70, 2834 HUNNDALEN. 

Neste styremøte er torsdag 27. April. Frist for innmelding av saker er 14 
dager før. Styret ønsker gjerne innspill fra engasjerte medlemmer. 

Vi minner om at klubbens spaltist i Hundesport er Gerd Braseth, Gulsrud, 
3370 VIKERSUND tlf 32 78 20 00. Hun er - på lik linje med vår 
redaksjon av medlemsbladet, avhengig av stoff fra oss medlemmer. 



Referat fra styremøte 29.01.99 

Til stede: Eivind Mjærum, Kåre Langhelle, Marianne Eliassen og Unni Hansen. 

Observatør fra redaksjonen: Grete Mjærum. 

Sak 1/99: Godkjenning av saksliste og innkalling. Godkjent. 
Godkjenning av referat fra styremøte 5.11.98. Godkjent. 

Sak 2/99: Økonomi. Postgiro pr 26.01.99 kr 10 402,12 
Kasse kr 1 700,

84 betalende medlemmer for 1998. 6 har betalt for 1999. Tre av de sistnevnte 
har betalt kontingentsats for 1998 (som var redusert). Disse tilskrives av kasserer, 
med opplysning om korrekt sats for 1999. 

Klubben har 63 hovedmedlemmer. Kasserer sender liste over hovedmedlemmmer 
pr O1 01 99 til NKK. Likeledes må nye medlemmer etteranmeldes løpende. 

Vår medlemskontingent og klubbens årsregnskap løper pr kalenderår. 
Giro for kontingent for 1999 skal ut med neste medlemsblad. En sender blanke 
giroer, og orienterer i bladet om de opplysninger som klubben trenger. 

Sak 3/99: Post. Til orientering. 

Sak 4/99: Flytting av årsmøte jfr vedtak i sak 27/98. På grunn av diverse restriksjoner for 
hund på fly, vedtar styret å flytte årsmøtehelgen til pinsehelgen 1999. Sted er 
Sandnes. 
Kåre Langhelle påtar seg rollen som lokal arrangør, men trenger hjelp til åjobbe 
med de forskjellige aktiviteter. Marianne og Unni påtar seg å prøve å finne noen 
som kan hjelpe til - snarest mulig. 

En grovskisse for helgen blir som følger: Lørdag: Styremøte kl 1100 
Årsmøte kl 1500 
Sosialt samvær kl 2000 

Søndag: Open show kilI 00 

Brev sendes snarest til valgkomiteen, slik at deres arbeid kan starte. Sekretærs 
jobb. Informere Om frister for spalteplass i medlemsblad og Hundesport. 
Leder skriver foreløpig innkalling til årsmøte, som publiseres i første blad. 
Årsberetning gjøres klart av leder. Regnskap mirevisorberetning foretas av 
kasserer. 

Eivind kontakter Geir N Pedersen, og spør om han har anledning til å dømme under 
vårt open show. 



Forslag til årsmøte må være poststemplet senest 25. April 1999. En oppfordrer alle 
medlemmer om å snarest mulig melde inn saker til årsmøtet, spesielt saker der det 
kreves en del forarbeid av styret. 

Sak 6/99: a) Brukshundutmerkelse: En ser for seg en utmerkelse til en shiba/eier som i et år 
Har utmerket seg innenfor hundesporten eller på annen måte gjort en "bragd" 
Som på en positiv måte har markedsført rasen vår. For inneværende år har en 
Ingen statutter, men disse kan bli utarbeidet gjennom å etterlyse forslag fra våre 
Medlemmer gjennom medlemsbladet, eller en kan ta det som en årsmøtesak. 
"Årets brukshund" utnevnes av styret, med forslag fra medlemmene. 

Utnevnelsen foregår på årsmøtet. 

b) Årets shiba: Sekretær finner sender ut forslag på statutter til alle styremed
lemmer, slik at en kan komme med endringer/andre forslag i fellesskap. 
Årets shiba kan kun tilfelle en hund hvis eier er medlem av NSK. En ønsker 
Et system hvor de 5 beste utstillingsresultat pr år legges til grunn. 

Sak 7/99: Dommerkveid for shiba. Leder vil møte formann og sekretær for dommerfor
eningen kommende uke, og da event få fastsatt en kveld for dette. 
En dommerkveid går ut på at raseklubben får presentere sine synspunkter på sin 
rase. Mange dommere kan føle usikkerhet mht hva en skal vektlegge ved be
dømmingen. Skal en ta hensyn til spesielle ting positivt/negativt, hva f eks 
gjelder gemytt, tenner, pels eller andre ting. Raseklubbens representant kan her 
ta opp de ting klubben mener en bør vektlegge, og i praksis viser en dette ved å 
stille opp med hunder som både positivt og negativt bygger under på det klubben 
har synspunkter om. 
Det videre arbeid for styret,vil bli å diskutere konkrete ting som en mener at det er 
riktig å få presentert sin mening om på en slik kveld. Heri også plukke ut hunder 
som en mener kan representere klubbens syn på best mulig måte. 
I dette ligger det også et ansvar fra klubbens side om å kunne presentere det mang
fold vi har innenfor rasen, og ikke sette en for begrenset grense for hva som er bra
mht til de variasjoner vi har innenfor rasen. 
Saken jobbes videre med på kommende styremøter. 

Sak 8/99: Årbok for shiba. Marit Paulsrud ønsker å arbeide med dette. Klubben er positiv 
til dette, og kan bidra med adresselister under følgende forutsetninger: 

Aktuelle hundeeiere skal tilskrives og gi sitt skriftlige samtykke til at 
data/bilde av deres hund publiseres.Likeså eiers adresse. 
Bilder skal være innsendt,event godkjent av eier. 

Klubben kan på nåværende tidspunkt ikke bidra økonomisk.
 
Sekretær gir skriftlig tilbakemelding til Marit Paulsrud.
 

Sak 9/99: Neste styremøte: Telefonmøte torsdag 27. April kl 2000. 
Saker må være sekretær ihende senest 14 dager før møtet. 

Sak 10/99: Eventuelt: 
A) Helsestatus. Kåre Langhelle tok opp synspunkter vedrørende helsestatus på 



Shiba. Styret tok dette til etterretning. 

B)	 Styret etterlyste dokumenter fra NKK, bl a røntgenresultater. Leder tar dette 
opp med NKK. 

C) Spesialutstilling for rasen vår i år 2000. Frist for å søke dette er Ol 0299. 
Der er et krav om at klubben skal ha eksistert i to år før en kan få til dette. 
Styret har imidlertid likevel søkt om spesialutstilling for shiba med storsert 

i Harstad 11. Juni 2000. 

Soldoggen's Beninesa 
Eier: Paul J. Walle 

BIR Akitaspesialen 1998 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 
Med dette innkalles (foreløpig innkalling) det til Generalforsamling i Norsk Shiba Klubb 
lørdag 22. mai kl. 1500. Sted Mosvangen Camping STAVANGER 
Det skal behandles: 
-Innkalling og sakliste -Styrets årsberetning - Saker innsendt av 
-Valg av møteleder -Revidert regnskap 98 medlemmer eller styret 
-Valg av referent -Valg etter lovene 

Endelig innkalling med saksdokumenter blir sendt medlemmene senere. 



NORSK KENNEL KLUB
 
Hundeeiernes organisasjon 

Oslo, 11. januar 1999
 
Til:
 

Samarbeidende klubber/forbund/organisasjoner
 
og
 
Norsk Kennel Klubs avdelinger
 

Kopi: NKU-Iandene 

Vi viser til vårt brev av 2. juni 1997 vedrørende Norsk Kennel Klubs XXXVI. Ordinære 
Representantskaps vedtak, den 26.4.97, å innføre krav om ID-merking av hunder forn. 
1. januar 1998.
 

Det er nå innarbeidet nytt punkt (3.3) i Utstillingsreglene, som lyder:
 

3,3 Alle hunder(ødt etter 1. januar 1998 må - før de kan fremstilles til bedømmelse
 
- være ID-merket. 

Resterende underpunkt i kapittel 3 forandrer benevning tilsvarende - dvs. at pkt. 3.3 
blir 3.4, pkt. 3.4 blir 3.5, osv. 

Dette til underretning. 

Vennlig hilsen 
NORSK KENNEL KLUB 

CllJvl~ 
Ole-Arild Fosmo 
Generalsekretær 

TILKNYTTET 

Besøksadresse: Bankgiro: 1600.40.39983 Sentralbord: 22656000 Postadresse; 
Nils Hansensvei 20 Postgiro: 0814.5118450Telefax: 2272 04 74 Boks 163, Bryn 
0667 Oslo Skjemabest: 80030098 0611 Oslo 



Medlemskontingent 1999 - Viktig å lese! 

Vedlagt finnes en blank giro, som du selv fyller ut. Viktige data er: Navn på 
hovedmedlem og familiemedlem(mer) . Adresse. Klubbens kontonummer 
0540.11. 87369. Klubbens adresse er: NSK v/ Marianne Eliassen, Drøsshaugen, 9400 

Harstad. 
Medlemssatser for 1999: Hovedmedlem kr 250,- Familiemedlem kr 100,

VALPELISTE PR. FEBRUAR 1999 

Følgende medlemmer har valper/venter valper: 

Marit og Arne Paulsrud, Breiskallvn. 70,2834 Hunndalen Tlf. 61 188269 
1 hanhund - 1 tispe 
(Ren-Ai Av Enerhaugen - DK S UCH Tronkjær Joko-Suko) 
HD, øyne og patelIa u.a 

.. 
Paul J Walle, Landøy, 9372 Gibostad Tlf. 77847445 
1 hanhund 
(Soldoggens Beninesa - N UCH Nattfjarilen Chujitsu) 
HD, øyne og patelIa u.a. 

Venter også valper medio mai 

Else Knudsen, 9400 Harstad, Tlf. 77 08 79 19 
venter valper i uke 14 på: Kleivane's Akihime Tenka Chi - N UCH Nattfjiirilen 
Chujitsu) 
HD, ø~'ne og patelIa u.a. 

Interesserte valpekjøpere kan ta direkte kontakt med oppdretterne.
 
På forespørsel kan valpeformidler sende oppdatert valpeliste - Ta kontakt!
 

Annonser søkes!
 

Vi ber alle medlemmer om hjelp til å skaffe annonsører til bladet.
 



Med Shiba i Agilityringen. 

Som noen av dere kanskje vet driver jeg med Agility. og er sammen med Venke/Tor
 
Henning de eneste jeg vet om som holder på med dette med Shiba.
 

Jeg har holdt på noen or nå. så Agility-basillen har etter hvert blitt en kronisk
 
lidelse for meg.
 
Min første Shiba var en hannhund som heter MYO. og det var med ham jeg fikk smaken
 
på denne "galskapen".
 

Sammen med Venke og Ichi fikk jeg og Myo gleden av å delta po lag for Oslo og Omegn
 
Dressurklubb.
 
Dette laget ble Norgesmester i 1995.
 

Derfor var jeg ikke i tvil om at en Shiba kunne gjøre mer enn o stikke av eller
 
finne po ugagn hvis en ville legge inn en del trening.
 

om MYO kan det skrives mange historier. men for meg ble denne hunden det som gjorde
 
meg interessert i hva som får disse individene til å tikke.
 
For individer er de. hver i sær selv om det er noen fellestrekk som går igjen hos
 
de fleste shibaer.
 
MYO hadde ett kjennetegn som kanskje dere kjenner også: han hadde egne oppfatninger
 
om når noe skulle skje. og hvor han skulle ferdes.
 
Etter 5 år med ham i og til tider utenfor agility-ringen lot jeg ham bli
 
pensjonist. Ikke fordi han ikke kunne. han ville bare ikke.
 
Jeg kunne antagelig ikke nok om hund til å få ham motivert til å fortsette.
 

Jeg hadde en god unnskyldning også. for en ny Shiba hadde kommet inn i familien i
 
mellomtiden.
 
Dette er en tispe etter Venkes Ichi. og hun var en helt annerledes hund enn MYO.
 
Jenta heter Fumiko Aoki. et navn som hun fikk i OL-rusen fra Lillehammer hvor hele
 
kullet ble oppkalt etter Japanske OL-deltagere.
 

Mens Myo var en "hard" hund som ikke var redd for noe som helst er Fumi som hun
 
kalles ti l dagl ig en "myk" hund.
 

En av årsakene til at jeg ikke ville fortsette med Myo var at jeg ikke klarte å
 
legge om stilen mellom de to hundene slik at "myke" Fumi ble litt "flat" når pappa
 
hevet røsten et par hakk i konkurranser.
 

Med all den lærdom som MYO hadde gitt meg gikk jeg så løs på oppgaven med å lære
 
FUMI å sette pris på Agility.
 

Oppdretter Venke Henning hadde lagt ned en kjempefin jobb i kullet ved å jobbe med
 
innkalling fra første dag. Dette klarte hun med det geniale trikset å skrangle med
 
en sukkertøyboks med tørrfor ved hver foring.
 
Senere ble dette et signal til kullet om at nå kommer det noe godt. så nå er dat
 
best å løpe til mamma så fort jeg kan.
 

Med dette grunnlaget var det lett å fortsette med å trene innkalling for meg da vi
 
overtok FUMI.
 

Jeg hadde som grunntanke for treningen at det går ikke an å kommandere en hund til
 
å gjøre det beste den kan for å tilfredsstille sin eier.
 
Derfor brukte jeg masse tid på agilitybanen hvor vi bare lekte helt uforpliktende
 
slik at det etterhvert ble dagens høydepunkt å komme ut på banen.
 
Det beste trenings tidspunktet ble umiddelbart etter at jeg kom hjem fra jobb. for
 
da var gjensynsgleden og motivasjonen maksimal. Både for meg og FUMI.
 
Vi holder aldri på lenge av gangen. kanskje 5-10 minutter på det meste.
 

Etter å ha holdt på med dette i 4 år ser det ut til at jeg har hatt klaff med denne
 
taktikken på FUMI. Andre Hunder vil kanskje trenge annerledes treningsmetoder. men
 
FUMI har blitt en stabil og god agilityhund med årene.
 

Jeg er selvfølgelig stolt av å ha oppnådd gode resultater med henne. og siste skalp
 
i beltet et at hun ble første Shiba som jeg vet om som er Agilitychampion.
 
I tillegg er vi tatt ut i Landslagstroppen i Agility. og er for øyeblikket ranket
 
som nr. 10 i denne.
 

.J 



Det er med en viss stolthet jeg også kan fortelle at vi kom på 5 plass i
 
Norgesmesterskapet i Agility med Tor og Ichi hakk i hel på en flott 8 plass.
 
Ved premieutdelingen sto det 8 sheltier og to shibaer i ringen, og det var hyggelig
 
å høre NRK formann Helge Lie uttale at det var godt å se et brudd i rekken av
 
sheltier. - 6g han er selv opdretter av sheltie! ! !
 

Etter NM ble det en rolig periode med turer i skogen som viktigste aktivisering.
 

Så kom Januar, og da var sirkuset i gang igjen.
 
Vi reiste til Gøteborg, og der greide jammen Fumi 4 feilfrie løp med en 11,5,3 og 2 ••
 
plass. Men det gjeveste av alt, var at hun ble svensk Agilitychampion med den
 
flotte 2 plassen i siste løp. Gjett om pappa var stoltl ..
 

For dere som har Shiba, og som ønsker å aktivisere hunden med en positiv og morsom
 
aktivitet kan jeg anbefale Agility på det varmeste.
 

Men ikke glem at det først og fremst skal være positivt, for da styrkes båndene
 
mellom deg og hunden slik at du kanskje unngår å måtte gå med en konstant redsel
 
for at hunden skal forsvinne ut i det blå dersom du tar av halsbåndet.
 

Hilsen Harald og FUMI.
 



Shiba Ino - helse og sykdommer. 

Utdrag fra boken The Total Shiba, av Gretehen Haskett og Susan Houser. 

Shibaen er sunnere enn mange andre mer vanlige raser. Likevel har rasen en del problemer 

man bør se opp for. Hofteleddsdysplasi (HD) er dessverre et vanlig problem. Det er litt tidlig 

å operere med nøyaktige tall, men vi vet at et høyt antall dyr er berørt, kanskje så mange som 

30 prosent. På grunn av sin.lette kroppsbygning og størrelse vil en shiba med HD stort sett 

ikke plages på samme måte som hunder av større~ngre raser. Selv om HD hos en Shiba ikke 

alltid er så synlig, er det viktig at avlsdyr blir sjekket. I Amerika innebærer dette at de får et 

sertifikat og et nummer av OFA (the Orthopedie Foundation for Animals). Ikke under noen 

omstendighet bør du anskaffe deg en shiba etter foreldre uten et slikt sertifikat. (i Norge har 

man en annerledes ordning) 

Patella-Iuksasjon er også et vanlig problem hos shibaen. Dette medfører at kneskålen på et 

eller begge bakben ikke er festet normalt. Tilfellene grupperes i fire kategorier eller grader. 

En patellaluksasjon av mildeste grad vil medføre at kneskålen ikke lar seg flytte uten 

manipulasjon. I alvorlige tilfeller vil kneskålen ikke forbli i posisjon. Hunder med svak grad 

på et kne vil kunne løpe og leke. Plutselig kan den så tråkke feil med det rammede benet, eller 

holde det oppe mens den er i bevegelse. Grovere tilfeller vil kunne innvirke kraftig på 

hundens evne til å bevege seg. Patella-Iuksasjon kan påvises av veterinær og behandles 

operativt. 

Innimellom vil det bli født valper som utvikler HD eller patellaluksasjon aven slik art at 

individene ikke bør avles på. Disse kan likevel bli utmerkede friske og glade små 

familiemedlemmer. Oppdrettere foretrekker helst å finne gode hjem til slike valper, slik at de 

slipper å avlives eller tilbringe livet sitt i kennel. På denne måten blir de garantert den 

oppmerksomhet de fortjener. 

En velrenommert oppdretter selger hver valp med veterinærattest, og veterinæren vil vanligvis 

først sjekke valpens hjerte, bitt, kneledd og temperament. 

Tenk godt igjennom hvilket temperament du ønsker hos din Shiba. Den søte lille kosehunden .. 
passer kanskje bedre som kjæledyr hos en familie enn i utstillingsringen, og den underdanige 

hannhunden passer kanskje ikke som avlsdyr for sjefete små Shibafrøkner som kommer til 



parring. På samme måte vil alfa-hannen som viser seg så flott på utstilling, kanskje være et 

mareritt å hanskes med hjemme. 

Å plukke ut en utstillingShund 

Å velge ut en utstillinghund er et vanskelig prosjekt. Det som faktisk skjer, er at du velger en 

valp med mulighet til å bli en utstillingshund. Så mange faktorer spiller inn, at det er umulig å 

fastslå ved åtte til ti ukers alder om hunden blir en utstillingsvinner. Ved åtte uker vil en shiba 

være veldig aktiv og utvise overraskende god koordinasjon. Selv om den bare er en baby, vil 

den trave fast og bestemt mot deg når du roper på den, og deretter bråstoppe for å titte 

nærmere på godbiten du holder i hånden. Se etter god kroppskonstruksjon, oppmerksomhet og 

koordinasjonsevne. 

Type er litt vanskeligere å bestemme (med type menes det som kjennetegner en shiba og 

skiller den fra andre raser). Se etter en bred skalle (spesielt på hannhunder) med små 

foroverlutende ører som sitter lenger fra hverandre enn hos andre raser. Ører som bretter seg 

forover kan for bli for store, selv om de reiser seg etter hvert, og bør vurderes nøye. Stort sett 

har shibaene med de beste ørene aldri hatt brettede ører eller hengeører som valper. Likevel 

kan en valp med brettede ører utvikle seg til en voksen hund med akseptable ører. Det hender 

også at ørene blir for små i forhold til et stort hode. 

Tannmangel er et alvorlig problem hos rasen. Dersom hunden mangler flere tenner, kan dette 

innebære reduserte sjanser for avl eller til å nå opp i utstillingsringen. Det er umulig å forutsi 

hvor mange tenner valpen vil få som voksen, men se etter at den har et godt saksebitt og at 

alle melketennene er på plass. Husk at et komplett sett valpetenner ikke garanterer et komplett 

bitt som voksen, og at et bra bitt kan utvikle seg feil. Spør oppdretteren hvor mange tenner 

foreldrene mangler, og finn ut det samme om besteforeldrene dersom det er mulig. Det er best 

å avstå fra å kjøpe et utstillingsemne, dersom en eller begge foreldre mangler mer enn fire 

tenner. Det beste er selvfølgelig hvis foreldrene har tennene i orden. 

Halen skal ha god lengde. Kort hale er en feil hos en shiba. Når hunden er voksen, skal halen 

rekke nesten ned til haseleddet. Shibavalper krøller normalt halen ved seks til tolv uker, så det 

kan være vanskelig å fastslå hvordan halen vil se ut etter hvert. En dobbeltkrøllet hale er søt, 

men en enkel krøll eller en ringet hale er mer korrekt. 



Valper med utstillingspotensiale skal alltid ha meget mørke, lett skråstilte øyne med et 

trekantet preg. Valper med kulerunde øyne bør ikke selges som utstillingsemner. Shibaen skal 

ha sort pigment, med unntak av klørne, som kan være hvite dersom labbene også har denne 

fargen. 

Røde og sesamfargede valper er vanligvis bronsefargede ved åtte-ukers alder, med sorte hår 

på kroppen og i ansiktet. Enkelte røde shibaer blir født helt uten sort. Hvis du gransker hodet, 

vil du i enkelte tilfeller kunne gjette fargen dersom du finner et rødskjær i pelsen. Erfarne 

oppdrettere vil kunne forutsi fargen ved å bruke denne metoden. En rød sesam med for mye 

sort vil være feilfarget. Mer enn 50 prosent sorte hår eller sort sadel er for mye. 

Black-and-tanfargede valper vil ved fødselen være nesten helt sorte, med unntak av noen 

tanfargede hår på bena og snuten. Ved åtte uker skal tan-markeringene være tydelige. Se etter 

en varm rødfarge på ben og snute. I tillegg til en black-and-tan grunnfarge, bør det være en 

hvit "tversover" i brystet, litt hvitt i ansiktet og kanskje på labbene. Den skal også ha en lys 

avskygning på kroppens underside. Det er viktig med en sort stripe ned langs neseryggen, 

med tanfarge mellom den sorte stripen og de hvite kinnbartene. Det er like viktig med 

tanfarge mellom det sorte på kroppen og det hvite på labbene. En helsort shiba, eller en som 

er sort og hvit uten tan, er feilfarget. Se opp for hvite hår på en sesam eller rød valp. Dette kan 

være et tegn på at fargen vil spre seg ettersom valpen vokser, slik at den til slutt er feilfarget. 

Som regel blir fargen blekere med årene, så bedømming av fargen er et viktig aspekt ved å 

plukke ut et utstillingsemne. 

Både røde og black-and-tan shibaer er ofte født med sorte snuter. Denne masken bør blekne 

senest ved 18 måneder. Det er umulig å fastslå ved øyesyn hvorvidt masken vil forsvinne helt. 

Den beste metoden er å se på foreldrene og andre hunder i stamtavlen. 

Høyden er også viktig dersom du har tenkt å stille ut din shiba. Det ideelle er en hund midt på 

treet. Verken for stor eller for liten. Hvis det er mulig, be om foreldrenes og besteforeldrenes 

mål. 

Som dere forstår finner man ingen garantier for at akkurat din valp vil bli en topp hund. Det 

lureste er å studere standarden. Deretter bør man snakke med så mange oppdrettere man kan 



før man bestemmer seg. Seriøse oppdrettere bør vurdere å kjøpe eldre hunder, slik at bitt, 

type, farge og sunnhet ikke kommer som noen overraskelse. Husk at ingen hund er perfekt! 

Oversatt og tilpasset av Nina Skjelbred november 1998 

En liten hilsen fra Ziko og familien Ervik i Risør. 

FRElVI MED KAlVIERA! 

Redaktørene vil prøve å få laget en kalender med forskjellige Shiba bilder til for 
år 2000. 

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å bmke fotoapparatet flittig.
 
Send oss noen gode eller morsomme bilder som event. kan brukes i kalenderen.
 

Noen av bildene vil vi bruke til kalenderen og noen av bildene i medlemsbladet.
 

Bildene må være oss i hende innen 1. september 1999.
 

Lykke til med fotojakten.
 



RETRIEVERNYTT 6/97
 

Debatt
 

Er det ikke på tide å begynne å tenke positivt? 
Det har begynt å skremme meg at flere inter

esserte valpekjøpere på golden kan fortelle at de 
har hørt at rasen har blitt så usunn i det siste. 

Jeg føler at mange golden-oppdrettere i det 
siste har lagt seg på en meget negativ linje. Det 
blir fokusert for mye på feil og mangler. Alle vil 
prøve å oppdrette sunne, friske valper med godt 
gemytt og med bra eksteriør og bruksegenskaper, 
men målet for å oppnå dette har tydeligvis foran
dret seg i det siste. 

Først må vi huske at ingen hund er feilfri, og 
dess flere feil vi kontrollerer for desto flere vil vi 
finne. Jeg tror det er viktig at vi skiller mellom 
feil. De feil som har ingen eller liten betydning 
og de feil som fører til invaliditet eller avlivning. 
Eller feil som kan påføre hunden store smerter. 

Husk at ikke alle feil er arvelige eller arvelig 
betinget. En feil som kan være arvelig på en linje 
behøver ikke være det på en annen linje. 

Jeg tror vi ofte drar for raske konklusjoner 
på hva som er arvelig eller ikke. På grunn av dette 
går en oppdretter og er redd for den og den lin
jen, mens en annen er redd for en annen linje. 
Det er bare så at det finnes noe dårlig og noe 
godt på alle linjer. Jeg tror det er viktig at en 
oppdretter setter seg et avlsmål. Har en f. eks. 
problemer med HD, så får en sette som avlsmål å 
forbedre hoftene. Skal en her komme raskt til 
målet må en kanskje glemme andre ting en gene
rasjon eller to. Selvsagt kan en få andre feil, men 
det kan være feil av mindre betydning som kan 
rettes opp igjen senere. 

Noen ganger lurer jeg på hva vi driver med når 
det gjelder våre hunder. Vi sjekker dem på alle 
bauer og kanter og finner ut at vi ikke kan avle på 
den ene eller andre. Når vi vet at våre hunder skal 
Jeve til de er ca. 12 år, mens vi mennesker skal 

leve til vi er ca. 80 og vi blir ikke sjekket hverken 
her eller der før vi settes i avl. Her er det noe som 
ikke stemmer. Jeg tror vår leten etter feil og man
gler har gått for langt. 

Jeg undres mange ganger over hvordan vår 
rase golden har overlevet i over 100 år. Når det 
gjelder HD, så er det også nødvendig å vite at det 
bare er Norge og Sverige som avler på A l - A2 og 
B l (som vi kaller fritt). Flere land i Europa avler 
helt ned til C2. Det er ikke sikkert de får flere 
invalide golden enn oss, men selvsagt får de flere 
med HD. Det samme gjelder bakre polkatarakt i 
Norge. Jeg tror ikke vi får flere golden med syns
problemer fordi om vi i Norge har avlet på bakre 
polkatarakt, men vi har kanskje flere golden med 
bakre polkatarakt. 

En annen ting som skremmer meg er når en 
feil som tidligere har vært lite kjent dukker opp 
på vår rase, da bryter hysteriet løs. Om en opp
dretter kommer bort i en lite kjent feil, behøver 
ikke hele rasen lide av den samme feilen. Jeg vil 
være så lite beskjeden at jeg kaller dette for masse
hysteri, da alle skal sjekke for den nye feilen. Ofte 
er dette til ingen nytte. 

Jeg pleier å si at det er bedre å avle på en 
kjent feil enn ti ukjente. Det hjelper ikke bare å 
stille en diagnose, vi må målbevisst bruke resul
tatene om vi skal komme noen vei. 

Kjære golden-oppdrettere - la oss begynne å 
tenke i andre baner - la os sammen begynne å 
tenke POSITIVT om vår rase så vi ikke sender ut 
negative signaler til kommende valpekjøpere. 
Faktum er jo at våre golden er funksjonsdyktige, 
friske hunder om en ser statistisk på dette og sam
menligner med andre raser. 

Grete-Sofie Mjærum 
27 år med golden 
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INT. NS SF ueH. NV- 97-98 
FUKUHIJ\tIE GO BAMSHU ASUKASOW 

Triumph har vært et perfekt fOr for Fukuhime
også for våre andre hunder! 

Kennel ~Ijærumhøgda. 
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SHIBA pA UTSTILLING 
******************* 

Den fØrste ekstriØrutstilling for hund i Norge ble avholdt i 

Christiania 24. - 26. juli 1898. 

Antall utstillinger her i landet har Økt gradvis. I dag av

holdes det over 500 utstillinger for hunder pr. år. Av disse 

kan vår rase stille ut på over 50 stykker. 

Hundeutstilling er en morsom hobby. Her treffer en ofte andre 

Shiba-eiere som en kan dele erfaringer med, og en rekke hyggelige 

mennesker som har andre raser. 

Det er viktig at vi kan vise fram vår rase, slik at den blir 

bedre kjent blant folk. Mange kommer og slår aven prat når vi 

stiller ut Shiba. Folk er nysgjerrige på rasen og Ønsker å få 

opplysninger om den. 

Ja, det er viktig å få rasen kjent, men det viktigste er å få 

våre hunder sammenlignet (bedØmt) mot rasens standard. Vi hadde 

en en illustrert standard for Shiba i fØrste nummer av klubb

bladet. 

Dommerens oppgave er og sammenligne den fremviste Shiba med 

standarden for rasen. Dess nærmere standarden hunden er dess 

bedre representant for rasen er hunden, men dommerens subjektive 

skjØnn kommer selvsagt også inn i bildet. 

Hva dommerresultatet sier er en annen ting. Noen tror at dommeren 

dØmmer hundens avlsverdi, men så enkelt er det ikke. Om vi parrer 

sammen to champions er det ikke på langt nær sikkert at det blir 

noen champion avkom - dessverre. Det vi får bedØmt er foreldrene 

til vår hunds avlsverdi - på både godt og vondt, men det kommer 

også andre ting inn i bildet. Jeg pleier å si at 50% er hvordan 



hunden er skapt, 25% er hvordan hunden er i kondisjon og pels 

og 25% er hvordan du presenterer din hund i ringen. Dette er 

det som tilsammen gir utstillingsresultatet. Jeg kommer tilbake 

til disse tingene senere i artikkelen. 

For alle som Ønsker og drive oppdrett av Shiba er utstillinger en 

nØdvendighet. En får på den måten vite hva som er bra og hva som 

er mindre bra på sitt avlsmateriell. Ingen hunder er perfekte, 

men ved å ta hensyn til utstillingsresultatene kan en forbedre 

rasen. 

Hva bØr hunden kunne fØr vi mØter opp i ringen? 

Det er lurt å starte og trene din Shiba fra du får den i huset som 

liten valp, men husk at det er aldri for sent. FØrst og fremst 

må den lære og bli tatt i, både av deg og av fremmende mennesker. 

Når du skal bØrste den, så gjør dette på et bord, da de fleste 

dommere vil gå igjennom Shibaen på et bord. Det er også viktig at 

du lærer den og vise frem sine tenner greit for dommeren. så må 

den kunne gå pent i bånd, uten å trekke til alle kanter. Tren 

gjerne med båndtrening et par minutter om dagen inne. Bruk en 

godbit i hånden for å få oppmerksomheten. BelØnn din hund når den 

er flink. Husk og ikke overtrene, da går den snart lei. 

Det er også viktig at den er vant til å være sammen med andre 

hunder. Jeg anbefaler alle å ta med hunden på et dressurkurs 

fØr en tenker på stille ut - eller ta et utstillingskurs. Dette 

gir både hund og eier godt grunnlag. 

Jeg har sett flere Shiba-eiere som "bare" har tatt med seg sin hund 

til en utstilling, uten at hunden har lært noe, eller at eieren 

har vist noe om hva som foregår på en utstilling. Jeg anbefaler 

også alle nybegynnere å ta en tur og se hvordan en utstilling 

foregår, fØr en melder på sin firbente venn. 

Husk at en Shiba bØr være vellmorsjonert, passe tykk og i god pels 

) 



(ikke i full rØyting eller avrøytet) når du skal stille den ut. 

En for tykk eller for tynn hund vil gi et dårlig inntrykk. Det 

samme gir en hund i dårlig pels. At alt dette er viktig for hel

heten er helt sikkert. Om du ikke er sikker på disse tingene så 

ta kontakt med din oppdretter eller andre Shiba-eiere. De kan 

sikkert gi deg gode råd og veiledning. 

Påmelding. 

Vi har 3 typer utstillinger for ekstriØrbedØmmelse av Shiba. 

Valpe-show, klubbutstillinger (Nationale utst.) og Norsk Kennel 

Klub's utstillinger (Internationale utst.). 

I Norsk Kennel Klub's blad "Hundesport" nr. 1 for året fØlger 

det med en terminliste over årets utstillinger. I tillegg 

aventerer flere klubber sine utstillinger lØpende i "Hundesport".-. 

Shiba går i gruppe 5 (spisshunder) . 

De fleste utstillinger har 4 ukers påmeldingsfrist. Påmeldings

skjemaer fåes ved henvendelse til klubbene eller til Norsk Kennel 

Klub. 

Ta fram registreringspapiret (stamtavlen) til din hund og fyll 

ut skjemaet. Påmeldingsgebyret bØr sendes inn samtidig. I dag 

koster de fleste utstillinger kr. 230.-, om du ikke er medIe av 

Norsk Shiba Klubb eller en annen sammarbeidene klubb til Norsk 

Kennel Klub (eller NKK) må du betale dobbelt avgift. 

Husk at fra 1. januar 1999 skal alle hunder som stilles ut være 

ID-merket. 

Slik foregår det på utstilling. 

på valpe-show kan din hund delta fra den er 4 mnd. til den er 9 

mnd. gammel. Det er en klasse for hanhunder 4 - 6 mnd., det 

samme for tisper. Så en klasse for hanner og en for tisper fra 



6 - 9 mnd. 

Fra hunden er 9 mnd. kan den delta på offisielle utstillinger. 

Klasseinndeling. 

Hver rase bedØmmes for seg, hanhunder fØrst og deretter tisper. 

Bedømmelsen begynner med "Juniorklasse" - JK som er åpen for 

hunder mellom 9 - 15 mnd. Hver hund bedØmmes for seg (kvalitets

bedømmelse). l denne kvalitetsbedØmmelsen benyttes følgende 

premiegrader 1.JK (rØd slØyfe), 2.JK (blå slØyfe), 3.JK (gul 

sløyfe) samt O. pr. (grå slØyfe) og K.I.P. ("kan ikke premieres"), 

Jeg kommer tilbake senere med premiesløyfenes betydning og alle 

premiedefinisjoner. 

De hunder som som oppnår 1. premie (rØd sløyfe) i JK går til 

komkurransebedØmmelse. De andre får sine kritikker utlevert. 

Det er her igjen 5 plasseringer - 1.JKK, 2.JKK, 3.JKK, 4.JKK og 

reserve (nr. 5). Særlig gode juniorer kan dessuten tildeles 

"Hederspremie" - HP. Hunder som oppnår "Hederspremie" - HP skal 

delta i vinnerklasse - VK. Det blir også her delt ut slØyfer. 

"Apen unghundklasse" - AUK. Hundene må være her fylt 15 mnd., men 

må være under 24 mnd. fØrste utstillingsdag. Det er her også 

individuell kvalitetsbedØmmelse med fØlgende premiegrader 

1.AUK, 2~ AUK~ 3.AUK, samt O pr. og K.l.P., med tilsvarende 

slØyfer. 

"Apen unghundkonkurranseklasse" - AUKK. Klassen er åpen for hunder 

som har oppnådd 1. premie (rØd slØyfe) i AUK. Det er her igjen 

5 plasseringer - 1.AUKK, 2.AUKK, 3.AUKK, 4.AUKK og reserve (nr. 5). 

Særlig gode unghunder kan dessuten tildeles "Hederspremie" - HP. 

Hunder som oppnår HP skal delta i vinnerklasse - VK. 

"Apen klasse" - AK. Klassen er åpen for hunder fylt 24 måneder 

fØrste utstillingsdag. Det er individuell kvalitetsbedØmmelse med 



fØlgende premiegrader - 1.AK, 2.AK, 3.AK, samt O pr. og K.I.P., 

med tilsvarende slØyfer. 

"Vinnerklasse" - VK. De hunder som har oppnådd 1. premie (rØd 

slØyfe) i AK, samt juniorer og unghunder som har oppnådd HP på 

samme utstilling går til "vinnerklasse" - VK. 

Det er her igjen 5 plasseringer - 1.VK, 2.VK, 3.VK, 4.VK og 

reserve (nr. 5). Hvis beste hund(1.VK) finnes så god at dommeren 

vil anbefale den til utstillingsschampionat, kan den tildeles 

"Certifikat" - Cert. Øvrige hunder i klassen som dommeren finner 

å være av "Certifikatkvalitet" gis betegnelsen CK. 

Hund som på utstillingen tildeles sitt siste "Certifikat" i hen

hold til reglene for oppnåelse av utstillingschampionat, blir 

Champion ved tildelingen. 

"Championklasse" -CHK. Klassen er for norskeide hunder bare åpen 

for norske utstillingschampions. Hunder med eier som ikke er bo

satt i Norge og som enten er international eller nasjonal utstil

lingschampion kan også meldes på i klassen. Eier velger selv ved 

påmeldingen om en slik hund skal meldes på i åpen unghund-/åpen 

klasse (avhengig av alder) eller i championklassen. Valgt klasse 

er endelig og kan senere ikke endres. Dommeren skal gi en kort

fattet kritikk av hunden, og tildeler deltakerslØyfe for del

takelse i klassen. Det foretas ingen kvalitetsvurdering, men 

dommeren har anledning til å tildele O.pr. eller K.I.P. (kan ikke 

premieres). Hund som får tildelt O.pr. eller K.I.P. kan ikke 

delta i komkurransebedØmmelsen. 5 plasseringer: 1.CHK, 2.CHK, 

3.CHK, 4.CHK og reserve (nr. 5). Kvalitetsbetegnelsen CK kan gis. 

"Veteranklasse" - VETK. Klassen er åpen for hunder som første 

utstillingsdag er fylt 7 år. Hunden påmeldt i VETK kan også 

delta i andre klasser, og deltar i så fall i VETK uten tilleggs

avgift. Individuell kvalitetsbedØmmelse. FØlgende premiegrader: 

1., 2. 3. og O. pr. evtl. K.I.P. Hunder som er tildelt 1. pr. 

deltar deretter i konkurransebedØmmelsen. FØlgende plasseringer 

benyttes: 1.VETK, 2.VETK, 3.VETK, 4.VETK og reserve (nr. 5). 



Kvalitetsbetegnelsen HP eller CK kan i tillegg tildeles. Har
 

hunden fått CK, skal den delta i konkurransen om rasens beste
 

hannhund/tispe. "Beste Veteran" i hver rase med oppnådd HP eller
 

CK kan delta i konkurransen om "Beste Veteran" uansett rase, der


som slik konkurranse arrangeres.
 

OBS. På internasjonale utstillinger deltar ikke hunder som
 

kommer fra veteranklassen i konkurransen om CACIB.
 

"Beste Hanhundklasse - BHK/Beste Tispeklasse - BTK".
 

Klassene er åpne for alle rasens hunder av samme kjønn som har
 

fått Cert eller CK. KonkurransebedØmmelse: 5 plasseringer:
 

1.BHK/BTK, 2.BHK/BTK, 3.BHK/BTK, 4.BHK/BTK og reserve (nr. 5).
 

på internasjonale utstillinger konkurreres det om CACIB og Res


CACIB i denne klassen. CACIB/Res-CACIB kan kun tIdeles hund som
 

er minst 15 måneder gammel, og som ikke er Internasjonal Champion
 

(bekreftet) .
 

"Best i Rasen - BIR og Best i Motsatt KjØnn - BIM".
 

Beste hanhund 1.BHK og beste tispe 1.BTK konkurrerer om BIR/BIM.
 

Hvis en rase bedØmmes av flere dommere, oppnevnes den ene som
 

dommer for BIR/BIM.
 

"Konkurranse om gruppens og utstillingens beste hund - BIG og BIS".
 

Hunder som er tildelt BIR deltar i konkurranse om gruppens beste
 

hund - BIG. Hunder som er tildelt 1.BIG deltar i konkurranse om
 

utstillings beste hund - BIS.
 

"Utenfor konkurranse". Ingen bedØmmelse og ingen premiering.
 



"AvIsklasse - AVK". Klassen er åpen for hanhund som konkurrerer 

med en klasse på 4 avkom etter minst to forskjellige tisper,
 

eller tispe som konkurrerer med en klasse på 4 avkom. Avshunden
 

skal være påmeldt i avlsklasse og presenteres sammen med gruppen.
 

Avlshunden må ha oppnådd minst 3. premie på denne eller tidligere
 

utstilling. Avkommet må være påmeldt og bedØmt i en utstillings
 

Øvrige klasser, og må ikke ha fått O. premie eller K.r.p.
 

Kun en klasse av samme rase etter en og samme avlshund kan meldes
 

på. Samtlige avkom i klassen må være av samme stØrrelse- eller
 

hårlagsvariant. Klassen kvalitetsbedØmmes etter fØlgende premie


grader: 1.premie med HP, 1.premie, 2.premie, 3.premie og O.premie.
 

Ved vurdering en er gruppens gjennomsnittlige kvalitet med ens


artethet i forhold til type og helhetsinntrykk, avgjØrende foran
 

den enkelte hunds individuelle kvalitet.
 

Grupper av enhetlig og utmerket kvalitet tildeles 1. premie med HP. 

Beste avlsklasse med HP konkurrerer videre i finalekonkurransene. 

Avlshundens eier skal i god tid informere ringsekretær og eiere til 

deltakende hunder at avlsklassen skal stilles. Utstiller plikter 

å delta med sin hund dersom avlshundens eier Ønsker dette. 

"0ppdretterklasse - OPPDK". Klassen er åpen for gruppe med 4 hunder 

av samme rase eller rasevariant, oppdrettet av samme person. 

Dersom flere personer er oppdrettere skal samtlige oppgis som 

oppdrettere. Hvis en person har eget oppdrett og i tillegg er 

medoppdretter av andre kull, kan ikke avkom fra begge oppdrett 

blandes i en og samme klasse. 

Kun en klasse av samme rase fra samme oppdretter kan påmeldes. 



Samtlige avkom i klassen må være av samme stØrrelse- eller 

hårlagsvariant. Samtlige deltakende hunder må være påmeldt og 

bedØmt i en av utstillingens Øvrige klasser' og må ikke ha fått 

O. premie eller K.l.P. 

Klassen kvalitetsbedømmes etter fØlgende premiegrader: 1. premie 

med HP, 1. premie, 2. premie, 3. premie og O. premie. 

Ved vurderingen er gruppens gjennomsnittlige kvalitet med ens

artethet i forhold til type og helhetsinntrykk, avgjØrende foran

den enkelte hunds individuelle kvalitet. 

Grupper av enhetlig og utmerket kvalitet tildeles 1. premie med 

HP. Beste oppdretterklasse med HP konkurrerer videre i finale

konkurransene. 

Oppdretter, eller representant for denne, skal i god tid in

formere ringsekretær og eierne til deltakende hunder at opp

dretterklassen skal stilles. Utstiller plikter å delta med sin 

hund dersom oppdretter Ønsker dette. 

Premiedefinisjoner. 

1. premie i kvalitetsklasse: 

Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund, hvis fortrinn er så 

påtagelige og hvis feil er så uvesentlige, at den kan sies å være 

en meget god representant for sin rase. 



2. premie i kvalitetsklasse: 

Hund av god type og bygning, hvis eksteriØrfeil ikke er mer 

fremtredende enn at den kan sies å være en god representant for 

sin rase. 

3. premie i kvalitetsklasse: 

Hund av godtagbar type, hvis eksteriØrfeil ikke er aven slik 

art at den kan sies å være en dårlig representant for sin rase. 

o. premie: 

O. premie tildeles hunder som har diskvalifiserende anatomiske, 

typologiske eller psykiske feil (erunder aggressive hunder og 

hunder som biter). Hannhunder som ikke har normale testikler på 

normal plass, skal tildeles O. premie på grunn av testikkel

mangel, selv om det fremlegges veterinærattest på at testiklene 

er fjernet grunnet sykdom. 

K.I.P.: 

(Kan ikke premieres) betegner at dommeren ikke kan avgjøre hvilken 

premiegrad hunden fortjener. Betegnelsen kan bare brukes om hund 

som, i bedømmelsesØyeblikket, er i en slik tilstand at dommeren 

ikke kan danne seg en sikker oppfatning av dens kvalitet. 

Certifikat/CK: 

(Innstilling til nasjonalt Championat.) Helt igjennom typisk, 

og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelig fortrinn og' 

så uvesentlige feil at den kan stilles opp som et mål for opp-

J 



dretterens arbeid. CK har samme definisjon som Certifikat og 

virker automatisk som Reserve-Cerfikat. 

CACIB/Reserve CACIB: 

(Innstilling til internasjonalt championat) kan bare utdeles på 

internasjonale utstillinger og bare til virkelige fremragende 

hunder (som oppfyller gjeldende krav til alders-bestemmelser og 

har registrerte aner i minst 3 ledd.) I resliteten er CACIB ens

betydene med dommerens uttalelse om at hunden er verdig til 

Championat i hvilket som helst land - så langt dommeren kan 

uttale seg om dette. 

Normalt er kravene til CACIB enda hØyere enn til Cerfikat, men 

land som har verdens hØyeste kvalitets-nivå for en rase, er det 

ikke forskjell i kravene til Cerfikat og CACIB. Ofte vil kvali

tetsnivået for en hjemlandsrase være verdens hØyeste. 

PremieslØyfer. 

Alle premieringer markeres med premieslØyfer således: 

- BIS = nasjonalfarget, bred 

- BIG = hvit og blå 

- BIR = rØd og gul 

- BIM = hvit og grØnn 

- BIR veteran = grå og rosa 

- CACIB = hvit 

- Reserve-CACIB = orange 

- Cerfikat (Cert) = nasjonalfarget, smal 

- Cerfikatkvalitet (CK) = rosa 

- Championat = rØ- og grØnn 

- Hederspremie (HP) = lilla 

i 



- Hederspremie til avls- og oppdretterklasse = lilla og hvit
 

- Alle deltakende hunder i CHK = rØd og hvit
 

1. premie i kvalitetsklasse og konkurranseklasse = rØd 
2. Il fl "It " = blå 

.3. It" " " = gul "It 

- 4. " "konkurranseklasse = grønn
 

- o. " "kvalitetsklasse = grå
 

Kan ikke premiers (K.I.P.) i kvalitetsklasse = brun
 

Internasjonal Champion som plasseres foran CACIB-vinneren i
 

BHK/BTK skal ha markering for CACIB på kritikk og premieliste
 

samt tildeles CACIB-sIØyfe.
 

Til vinnere av BIS, BIG, Cert., CK og HP skal det utdeles premier.
 

ArrangØr står fritt m.h.t. å utdele premier til andre hunder.
 

Utstillerne får i ringen utlevert premieslØyfer med dommer


kritikken.
 

Ta med stol, vannkopp og teppe til din hund. Om du har bur
 

eller transportkasse er det kjekt å ta den med.
 

Husk - "tap og vinn med samme sinn". 

Lykke til! 

Vi oppfordrer alle med gruppe eller BIS plasseringer til å sende inn
 
resultatene. (Gruppe og BIS plasseringer får ikke klubben informasjon om ifra
 
klubbene).
 
Vi mottar også gjerne resultater fra lydighet, agility eller fra andre
 
konkurranser med takk.
 
Alle som oppnår Championat vil få sine innsendte bilder i bladet.
 

I 



UTSTILLINGSRESULTATER! 

NSPB-klubb - Oslo 110198 - Dommer: Kavicic Blaz, Slovenia - Totalt 2 Shibaer 

Hanhund 

Reg. nr. 21641/96 - Kleivane's Yu-Shi Enrhiko 
(Kleivane's Ha-Ko Aka Toshiko - Kleivane's Ha-Ko Yuki No Hana) 
Eier: Marit og Ame Paulsrud, Hunndalen 
IUK, lUKK, HP, IVK, CERT, IBRK, BIR 

Reg. nr. 08807/97 - Ren-Ai Av Enerhaugen 
(Glendalin Burande - Fujihime Av Enerhaugen) 
Eier: Marit og Ame Paulsrud, Hunndalen 
lJK, lJKK HP, l VK CERT, IBTK, BIM 

Sandefjord hundcklubb - 170198 - Dommcr: Rodi Hiibcnthal, Norgc - Totalt 2 Shibaer 

Reg. nr. 22515/95 - Int. Nord. UCH NV-97-98 Fukuhime Go Banshu Asllkasow 
(YOSakll Go Ainoyama Bokujo - Sennari Go Banshu Asukasow) 
Eier: Grete-Sofie Mjærum, Hobol 
lCRK, CK, IBTK, BIR, BIG4 

NKK Tromsø - 310198 - Dommcr: Elina Tan-Hietalahti, Finland - Totalt 2 Shibacl' 

Hanhun 

Reg. nr. 00654/96 - N Veh N ueh Lorini's Bushido Washi 
(N S UCH Eiyu Shishi Gashira av Enerhaugen - NS UCH Kleivane's Ha-Ko Yama Hime) 
Eier: Eirin og Havor Stønner, Nm'ik 
IAK, l VK, CERT, IBRK, BIR 

Ølen Etne Vindafjord Hundeklubb - 140298 - Dommer: Olav Hedne, Norge - Totalt 3 Shibaer 

Reg. nr. 19442/96 - N UCH Klei\'ane's Ka-Ko Mori 
( N UCH Chevawn Searlet Emperor - N UCH Manl6tens Pinto-Kinkai) 
Eier: Tone R og Kåre Lanllelle, Sandnes 
IAK, lVK, CERT, IBTK, BIR 

Norsk Boxerklubb - Ekeberghallen 140298 - Dommer: Agnes Ganami, Island - Tot.lIt 1 Shiba 

Reg. 05583/97 - Lorini' s Chyokohime 
(N UCH Chevawn Searlet Emperor - NS UCH Kleivane's Ha-Ko Yama Hime) 
Eier: Torhild Hansen, Grimstad 
UK, IJKK, HP, l VK, CERT, IBTK, BIR 



Norsk Rottweilerklubb, Stange - 260498 - Dommer: August De Wilde, Belgia - Totalt 1 Shiba 

Reg. Nr. 08807/97 Ren-ai Av Enerhaugen 
(Glendalin Burande - Fuijhime Av Enerhaugen) 
Eier: Marit og Arne Paulsrud, Hunndalen 
IUK, lUKK HP, IVK, CERT, IBTK, EIR 

Os Hundeklubb - 260498 - Dommer: Hal'ry Jordan, England - Totalt 3 Shibaer 

Reg. nr. 24238/96 Puraido Daisuki Av Enerhaugen 
(N S UCH NV-96 SV-97 NORDV-98 Glendalin Fuyu San -Gin Kuro Av Enerhaugen) 
Eier: Heidi og Jon Mageroy, Ulset 
IUK, lUKK HP, IVK, CERT, lBTK EIR 

Eidsvoll Hundeklubb - 020598 - Dommer: Tina Permo, Sverige - Totalt 5 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 21641/96 Kleivane's Yu-Slli Enrlliko 
Eier: Marit og Arne Paulsrud, Hunndalen 
IAK. I VK, CERT, IBTK, BIM 

Reg. nr. S21789/97 Chonix Chiisai Majko 
Eier: Marianne R. Wang 
UK, IJKK, HP, IVK, CERT, lBTK, BIR. BIG3 

NKK Kristiansand - 090598 - Dommer: Freddie Klindrul), DanmaJ'k - Totalt 3 Shibaer 

Reg. nr. 10277/96 Makoto Simply a Dream 
Eier: Tone R. og Kåre Langhelle, Sandnes 
IAK. I VK, CERT, IBTK, CACIB, BIR 

Askøy Hundeklubb - 240598 - Dommer: Liz Wogan - Totalt 1 Shiba 

Reg. nr 01835/% Matsullime Av Enerhaugen 
(NV-89 SV-89 N S UCH Makoto Dynamite - Fujihime av Enerhaugen) 
Eier: Christen Lang, Bergen 
IAK, IVK, CERT, IBTK, EIR 

Norsk Chow Chow Klubb - 300598 - Dommer: Peter L. Jensen, Danmark - Totalt 3 Shibaer 

Reg. nr. 10277/96 Makoto Simply A Dream 
Eier: Tone R og Kåre Langhelle, Sandnes 
IAK, IVK, CERT. 2BTK 

.. 



NKK Kongsberg - 210298 - Dommer: John PhiliJ), Norge - Totalt 2 Shibaer 

. . 
Reg. nr 22515/95 Int Nord UCH Nv-97-98 Fukuhime Go Banshu Asukasow 
Eier: Grete-Sofie Mjærum, Hobol 
CK, 1CRK, lBTK, CAcm, BIR. BIG4 

Norsk Chow Chow klubb, Drammen - 150398 - Dommer: Boo Lundstrom, Sverige - Totalt l Shiba 

Reg. nr. 05047/97 Kleivane's Yu-Shi Shiba 
(Kleivane's Ha-Ko Aka Toshiko - Kleivane's Ha-Ko Yuki No Hana) 
Eier: Grete-Sofie Mjærum, Hobol 
1AK, l VK. CERT, lBTK, BIR, BIS3 

Norsk Buhundklubb, Sandnes - 040498 - Dommer: Kari Engh N)'len, Norge - Totalt 4 Shibaer 

Reg. nr. 10277/96 Makoto Simply A Dream 
(Makato Red Alert - Makato Shady Lady) 
Eier: Tone R. og Kåre Langhelle, Sandnes 
IAK, l VK. CERT. lBTK, BIR 

NKK Bergen - 180498 - Dommer: Bertil Borjesson, Svcrigc - TotllIt 4 Shibller 

Hllnhund 

Reg. nr. 21386/95 N S UCH NV-96 SV-97 Nordv-98 Glendalin Fu)u San 
(JAP AUST CH Tetsuo Go Hokusetsu Daihachiso - Glenclalin Kyoto) 
Eier: Cluisten Lang, Bergen 
CK, ICRK. IBRK, CACIE, BIR 

Reg. nr. 24249/96 Ojo San Av Enerhaugen 
(INTNSUCHSV93NV95NORDV95EURV97 Glendalin Burande -!NT N S UCH Emi Imoto av Enerhaugen) 
Eier: Cluisten Lang, Bergen 
1UK, lUKK, HP, IVK, CERT, IBTK. CACIS, BIM 

Norsk Dobermann Klub, Stange - 250498 - Dommer: Jack Tra"crs, England - Totalt l Shiba 

Reg. nr. S21789/97 Chonix Chiisai Majko 
(Manl6tens Eeto Seikai - Yorrick's Aki-Chocho) 
Eier: Marianne R. Wang, Vestby 
UK, lJKK, HP, lVK, CERT, lBTK, BIR, BIGl, BIS2 

• '.
 



Reg. nr. 11924/95 N S UCH Mjærumhøgda's Qhime 
eN UCH Kiskas Jack Daniels - Mjærumhøgda's Uji Uneshii) 
Eier: Anne-Lise og Annar Johansen, Sola 
CK, lCHK, IBTK, BIR 

NKK Drammen - 060698 - Dommer: Christen Lang, Norge - Totalt 3 Shibaer 

Hanhunder 

N UCH Kleivane's Yu-Shi Enrhiko 
Eier: Marit og Ame Paulsrud, Hunndalen 
CK, lCHK, lBHK, BIR 

Salten Brukshundklubb - Bodø 130698 - Dommer: Harry Jordan, England - Totalt 4 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. S15137/97 Nattfjarilen Chujitsu
 
(Multiehamp. Tenryu of Matsukawa JP - Multiehamp. Benii Ken's Fukush..i-Shoni)
 
Eier: Gry Eikanger. Harstad
 
lUK, lUKK. HP, lVK, CERT. lBHK, BIR. BIG~
 

Reg. nr. 193~0/97 Soldoggen 's Beninesa
 
(Kleivane's Ka-Ko Zamfir - NS UCH Kuroieh..i av Enerhaugen)
 
Eier: Paul Walle, Gibostad
 
lUK, lUKK. HP. IVK, CERT, IBTK, BIM
 

NKK Trondheim - 270698 - Dommer: Eh'ind Mjærum, Norge - Totalt 4 Shibaer 

Reg. nr. S21789/97 Chonix Chiisai Majko 
Eier: Marianne R, Wang, Vestby 
1UK, lUKK, HP, IVK, CERT, IBTK, CACæ. BIR 

Narvik Trekk og Brulishundklubb, Bjerkyik -110798 - Dommer: Leif-Herman WiIberg, Norge - Totalt 4 
Shibael' 

Hanhunder 

Reg. nr. 00654/96 N Veh N Ueh Lorini's Bushido Wash..i 
Eier: Eirin og Halvor Stønner, Narvik 
lAK, lVK, CERT, lBHK, BIM 

Reg. nr. 20138/97 Jonjorj Gjo Denka 
(AUST CH Tebarayelga Tanomoshi - Naka No Beniyasha of Kazusa Nakanos) 
Eier: Marianne Eliassen og Eli Robertsen, Kyaloysletta 
IAK, 1VK, CERT, IBTK, BIR. BIG4 



NKK Nan-ik - 120798 - Dommer: Tina Permo, Sverige - Totalt 8 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. S57651193 S N UCH Parnassos Genkie akagire
 
Eier: Aina Johansson, Sverige
 
CK, lCHK, lBHK, CACIB, BIR
 

Reg. nr. 20138/97 Jonjorj Ojo Denka
 
Eier: Marianne Eliassen og Eli Robertsen, Kvaløysletta
 
lAK, l VK, CERT, lBTK, CACIB, EIM
 

Norsk Japansk Spisshund klubb - Halden 180798 - dommer: Eva Ekstam, New Zealand - Totalt 2 
Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 24103/96 N Fin Ueh Mara-Shima Ultimo
 
(Makoto Aka of Mara-Shima - Ch Vonnund Shooting Star)
 
Eier: Grete-Sofie og Eivind Mjærum. Hobol
 
lAK, l VK, CERT, lBHK, BIR
 

Norsk Basenjiklubb - Halden 190798 - Dommer: Marisa B Chellini, Italia - Totalt 2 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 24103/96 N FIN UCH Mara-Shima Ultimo 
Eier: Grete-Sofie og Eivind Mjærum. Hobol 
CK, lCHK, lBHK, BIR, BIG2 

Moss og Omegn Hundldubb - Moss 250798 - Dommer: Elsbeth Clere, Sveits - Totalt 3 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. S53358/94 S UCH ManI6tens Eeto Seikai 
Eier: Annika Mårtensson, Sverige 
lAK, l VK, CERT, lBHK, BIR, BIG3 

Reg. nr. S22941196 Chonix Beni-Taiyo 
Eier: Annika Mårtensson, Sverige 
lAK, IVK, CERT, lBTK, BIM 

Lierne Hundeklubb, Tunnsjø 260798 - Totalt 2 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 20921197 Mjærumhogda's Nishimuraso 
(N FIN UCH Mara-shima Ultimo - N UCH Mjærumhogda's Unsofekina Umai) 
Eier: Mildrid S. Kjobli, Snåsa 
IJK, lJKK, HP, lVK, CERT, lBHK, BIR, BIG3 



NKK Oslo 150898 Dommer: Ralf Campbell, Norge - Totalt 12 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. 08806/97 Ryu Taro Av Enerhaugen
 
(INTNSUCHSV93NV95NORD95EUROV97 Glendalin Burande - Fujihime Av Enerhaugen)
 
Eier: Jan Erik Aas, Unset
 
IUK, lUKK, HP, lVK, CERT, lBHK, CACIB. BIM
 

Reg. 08808/97 Rinji Av Enerhaugen 
(se over) 
Eier: Berit Sollie, Knarrevik 
IUK, lUKK, HP, 1VK, CERT, 3BTK 

Reg. nr. 22515/95 Int. Nord. UCH NV-97-98 Fukuhime Go Banshu Asukasow 
Eier: Grete-Sofie og Eivind Mjænun. Hobol 
CK. 1CHK, 1BTK. CACIB, BIR. BIG3 

Tromsø Hundeklubb - 220898 - Dommer: Avi Marshak, Israel- Totalt 3 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. S15137/97 Nattfjarilen Chujitsu 
Eier: Gry Eikanger, Harstad 
1UK, lUKK. HP, lVK, CERT. IBHK. BIR. BIG1 

Reg. nr. 20138/97 Jonjorj Ojo Denka 
Eier: Marianne Eliassen og Eli Robertsen. K\'aloysletta 
1AK. 1VK, CERT. 1BTK. BIM 

Norsk Chow Chow Klubb, Risør 220898 - Dommer: Robert Sellevik, NOI'ge - Totalt ~ Shibaer 

Reg. nr. 11924/95 N S UCH Mjærumhogda' s Qhime 
Eier: Anne-Lise og Annar Johansen, Sola 
CK. 1CHK. 1BTK. BIR. BIS2 

N UCH Nattfjarilen Chujitsu, 
Eier: Gry Eikanger 

...
 



Norsk Ulvehundklubb - Nesbyen 010898 - Dommer: Tina Permo, Sverige - Totalt 2 Shibaer 

- .
 
Hanhunder 

Reg. nr. S53358/94 S UCH Manlotens Eeto Seikai 
Eier: Annika Mårtensson, Sverige 
IAK, l VK, CERT, 1BHK, BIM 

Reg. nr. S22941196 Chonix Beni-Taiyo 
Eier: Annika Mårtensson, Sverige 
1AK, lVK, CERT, lBTK, BIR 

Norsk Terrier Klub - Nesbyen 020898 - Dommer: Britt-Marianne Ouchterlon, Sverige - Totalt 2 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. S53358/94 S UCH Manlotens Eeto Scikai 
Eier: Annika Mårtensson, Sverige 
1AK, l VK, CERT, 1BHK. BIR 

Reg. nr. S22941/96 Chonix Beni-Taiyo 
Eier: Annika Mårtensson, Sverige 
1AK, 1VK. CERT, 1BTK, BIM 

Norsk Spaniel Klub - Porsgrunn 080898 - Dommer: Tore Edmund, Norge - Totalt ~ Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 24103/96 N FIN UCH Mara-Shima Ultimo 
Eier: Grete-Sofie og Eivind Mjærum, Hobol 
CK, ICHK, 1BHK. BIR, BIG2 

Reg. nr. Reg. nr. 16377/96 Mjænunhogda's Canuki 
(DTCH Oakshadow Tonka Toy Is Vormund - Int. Nord. UCH NV-97-98 Fukuhime Go B~lllShu Asukasow) 
Eier: Grete-Sofie og Eivind Mjænun. Hobol 
1AK, l VK, CERT, 1BTK, BIM 

No."sk Collie Klubb - Porsgrunn 090898 - dommer: Boo Lundstrøm, Sverige - Totalt ~ Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 24103/96 N FIN UCH Mara-Shima Ultimo 
Eier: Grete-Sofie og Eivind Mjænun, Hobol 
CK, 1CHK, 1BHK, BIM 

Reg. nr. 16377/96 Mjærumhogda's Canuki 
Eier: Grete-Sofie og Eivind Mjænun. Hobol 
1AK, 1VK, CERT, 1BTK, BIR. BIG1 



Norsk Dalmatiner Klubb - Tromsø 230898 - Dommer: Tore Fossum, Norge - Totalt 3 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. SI5137/97 NattfjariIen Chujitsu 
Eier: Gry Eikanger, Harstad 
IUK, lUKK, HP, 1VK, CERT, 1BHK, BIR, BIG, BIS 

Reg. nr. 19441/96 Kleivane's Kan-I Tokyo Tani 
(N UCH Chevawn Scarlet Emperor - N UCH Manletens Pinto-Kinkai) 
Eier: Paul J Walle, Gibostad 
IAK, 1VK, CERT. IBTK, BIM 

Trøndelag Selskal)shundklubb, Trondheim 300898 - Dommer: Gaschon Juan Rabasseda, Spania - Totalt 
l Shiba 

Hanhunder 

Reg. nr. 05581/97 Lorini' s Choshu 
(N UCH Chevawn Scarlet Emperor - NS UCH Kleivane's Ha-Ko Yama Hime) 
Eier: Ylva Fernros, Meråker 
IUK. lUKK, HP, 1VK, CERT. IBTK. BIR 

Hadsel Hundeklubb, Stokmarknes 300898 - Dommer: Ulla Eriksson, S"erige - Totalt 2 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. S15137/97 - Nattfjarilen Chujitsu 
Eier: Gry Eikanger, Harstad 
1UK, lUKK, HP, 1VK, CERT, 1BHK, BIR, BIG2 

Reg. nr. 19441/96 Kleivane's Ken-I Tokyo Tani 
Eier: Paul J Walle. Gibostad 
1AK, 1VK, CERT. 1BTK, BIM 

NKK Stavanger 120998 - Dommel': Louis Pinto Texeira, POI"tugal - Totalt ~ Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 09746/95 N UCH K1eivane's Ha-Ko Aka Toshiko 
(Kleivane's Fu-Ni Aka Hachi - N UCH ManIetens Pinto-Kinkai) 
Eier: Tone R og Kåre Langhelle. Sandnes 
1AK, l VK, CERT, 1BHK, CACIB. BIR 

Norsk Lundehund klubb, Bærum 190998 - Dommer: Berit Foss, Norge - Totalt 3 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 21641/96 N UCH Kleivane's Yu-Shi Enrhiko 
Eier: Marit og Arne Paulsrud. Hunndalen 
CK. ICHK. 1BHK, BIR 



Reg. nr. 05583/97 Lorini's Chyokohime 
(NUCH Chevawn Scarlet Emperor - N S UCH Kleivane's Ha-Ko Yama Hime) 
Eier: Torhild Hansen, Grimstad 
1UK, lUKK, HP, 1VK, CERT, 1BTK, BIM 

Norsk Grand Danois klubb, Skedsmo 260998 - Dommer: Tore Fossum, Norge - Totalt 3 Shibaer 

Reg. nr 04787/96 Mjærumhøgda's Yoshida 
(N UCH Kiskas Jack Daniels - N UCH Mjærumhogda's Unsofekina Umai) 
Eier: Arme Kristine Askeland, Feiring 
1AK, 1VK, CERT, 2BTK 

Reg. nr. 22515/95 lnt Nord UCH Nv-97-98 Fukuhime Go Banshu Asukasow 
Eier: Grete-Sofie og Eivind Mjærum. Hobol 
CK. 1CHK. IBTK, BIR, BIG~ 

Bergen Selskaps- og Brukshundklubb - 260998 - Dommer: Wera Hiibenthal, Norge - Totalt 3 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr 09347/98 Kerriland Total Adventure 
(Chevawn Certain Majic at Kerrilands - Kerrilands Total Surpize) 
Eier: Christen Lang, Bergen 
UK, IJKK, HP. 1VK. CERT, IBHK. EIM 

Reg. nr. 25795/90 INTNSUCHNV95NORDV97KBV97 Glenda1in Ayako San 
(AUST CH Yoshizakura of Shinshu lkeda Kensha - AUST CH Glendalin Geisha Girl) 
Eier: Christien Lang. Bergen 
CK, l VETK, lBTK, BlR 

Norsk Berner Sennenhundklubb, Sliedsmo 270998 - Dommer: Leif Lehmann Jørgensen, Danmark 
Totalt 1 Shiba 

.: 

Reg. nr. 05583/97 Lorini's Chyrokohime 
Eier: Torhild Hansen, Grimstad 
1UK, lUKK, HP, IVK, CERT. IBTK, BIR 

NKK Fredrikstad 101098 - Dommer: Jochen Eberhardt, T~'sIJand - Totalt 7 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. S5765l/93 S N UCH Pamassos Genkie Akagire 
Eier: Aina Johansson, Sverige 
CK, lCHK, IBHK, BIM 



Reg. nr. S21789/97 Chonix Chiisai Majko
 
Eier: Marianne R. Wang, Vestby
 
lUK, lUKK, HP, lVK, CERT, 2BTK. RES.CACm
 

Reg. nr. 22515/95 Int Nord UCH NV-97-98 Fukuhime Go Banshu Asukasow
 
Eier: Grete-Sofie og Eivind Mjærum. Hobol
 
CK, lCHK, lBTK, CACm, EIR
 

Trondheim Trekk- og Brukshundklubb 171098 - dommer: Des Manton, England - Totalt 2 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 20921/97 Mjærumhogda's Nisltimuraso 
Eier: Mildrid KjøblL Snåsa 
lIK. lIKK, HP, l VK. CERT, lBHK. BIR 

Norsk Dobermann KJub, Skedsmohallen 241098 - Dommer: Fl'eddie KJindrull, Danmark - Totalt 1 
Shiba 

Reg. nr. 20922/97 Mjærumhogda's Nisltiki 
(N FIN UCH Mara-Shima Ultimo - N UCH Mjærumhogda's Unsofekina Umai) 
Eier: Grete-Sofie Mjærum, Hobol 
lIK, lIKK, HP, lVK. CERT, lBTK. BIR. BIG5 

Dalane Hundeklubb, Egersund 311098 - Dommer: Tore Edmund, NOl'ge - Totalt 3 Shibaer 

Reg. nr. 18259/97 Kleivane's De-Slti Tenshi 
(Kleivane's Ha-Ko Aka Tosltiko - Makoto Simply aDream) 
Eier: Tone R og Kåre Langhelle. Sandnes 
l UK, lUKK. HP, lVK, CERT. 2BTK 

Reg. nr. 11924/95 N S UCH Mjærumhogda's Qhime 
Eier: Anne-Lise og Anrmr Johansen. Sola 
CK, lCHK. lBTK. BIR 

Fitjar - Stord Hundeklubb, Stord 071198 - Dommer: Nils Molin, Sverige Totalt 2 Shibaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 09347/98 Kerriland Total Adventure 
Eier: Christen Lang, Bergen 
lIK, lIKK, HP. l VK. CERT, IBHK. BIM 

Reg. nr. 01835/96 N UCH Matsuhime Av Enerhaugen 
" Eier: Christien Lang, Bergen 

lAK, IVK, CERT, lBTK, BIR 



Orkdal Hundeklubb - 141198 - Dommer: Tore Edmund, Norge - Totalt l Shiha 

Reg. nr. 08307/98 Bi len Tinge Ling 
(N S UCH NV-96 SV-97 NORDV-98 Glendalin Fuyu San - ljo Iki ri" Enerhaugen) 
Eier: Sissel Skjelbred. Steinkjer 
UK, IJKK, HP, IVI<, CERT, IBTK. BIR 

NKK Hamar 201198 - Dommer: Marianne Baden, Danmark - Totalt 10 Shihaer 

Hanhunder 

Reg. nr. 08806/97 Ryu Taro av Enerhaugen
 
Eier: Jan Erik Aas, Unset
 
IUK. lUKK HP, IVI<, CERT, 2BHK, 2BHK. RES.CACIB
 

Reg. nr. 21386/95 N S UC NV-96 SV-97 NORDV. 98 Glendalin FU~lJ San
 
Eier: Christen Lang, Bergen
 
CK. ICHK, IBHK, CACIB, BIM
 
Tis!>er
 

Reg. nr. 32689/93 NS UCH Mjænllnhogda's Utsukushii
 
(INTNSUCHSV93NV95NORDV95EURV97 Glendalin Burande - NS UCH Mauraine Akeria at Rimor)
 
Eier: Ulmi Hansen, Tomter
 
CK. ICHK, 2BTK. CACIB =
 

Reg. nr. 01835/96 N UCH Matsuhime Ay Enerhaugen
 
Eier: Christen Lang, Bergen
 
CK, 2CHK. 3BTK, RES.CACIB
 

Reg. nr. 08307/98 Bi len Tinge Ling
 
Eier: Sissel Skjelbred. Steinkjer
 
UK, IJKK, HP, lVI<. CERT, IBTK, BIR
 

NS UeR Mjærumhøgda's Qhime
 
Eier: Anne-Lise & Annar Johansen
 
BIS2 Norsk Chow Chow klubb
 
Risør 22.8.98
 



5 glade jenter på tur til Danmark! 

Grete S., Unni, Heidi, Anne Katrine og Marianne hadde bestemt seg for å melde på til
 
Herning utstillingen 7. og 8. november 1998.
 

Alt var i boks, båt billetten var bestilt med Color Line og jentene var klare for å dra på tur.
 

Da utstillings papirene kom, oppdaget vi plutselig at Anne Katrine som skulle stille Schæfer
 
var innkalt til kl. 10.00 på lørdag morgen. Color Line var først inne i Hirtshals kl. 8.00 og vi
 
hadde ca 3 timers kjøring i Danmark.
 
Her var gode råd dyre, og dyrt ble det for Anne Katrine som da måtte da fly. Det var Anne
 
Katrine sin bil vi skulle bruke, så jeg kjørte Anne Katrine til flybussen på fredag formiddag
 
og deretter tok jeg runden rundt å hentet de andre. Bilen var da lastet med 4 glade jenter og 3
 
Shibaer. Anne Katrine ville gjerne ha vært med på båt turen, men vi lovet med hånden på
 
hjertet at vi ikke skulle "ta oss helt ut", men spare litt "krutt" til på lørdag.
 

Innen vi kjørte om bord på båten var hundene godt luftet og "vannet". Vi fikk reisefølge med
 
Norsk Kennel Klub som hadde julebord på båten. Vi så for øvrig ikke så mye til dem.
 
Vi spiste en god middag og deretter var det noen av oss som fikk oss en dans.
 
Båten var som sagt inne i Hirtshals kl. 8.00, men vi var ikke akkurat raske til å komme oss
 
ned til bilen. Da vi endelig fikk somlet oss ned holdt de akkurat på å ta ned porten.
 
Glade og fornøyde satte vi oss inn i bilen, litt lattermilde etter å ha tråkket rundt i mellom
 
trailere for å finne bilen. Vi sto helt først så ingen biler kunne komme seg ut før vi kjørte.
 
Da jeg vred om nøkkelen "knurret" bilen (hadde det enda vært en av hundene), men den
 
startet ikke. Jeg prøvde igjen og den "knurret" igjen og igjen. Jeg kjente at jeg ble rød i toppen
 
og svetten begynte nesten å renne oppover, men endelig så startet den.
 

Vi kjørte til en rasteplass og fikk luftet hundene, deretter fant vi en plass hvor vi spiste
 
frokost.
 
Vi ankom utstillingen ca kl. 12.00. Da møter vi Anne Katrine som akkurat var ferdig i ringen,
 
kom hun viftene med et Cert. Herlig sa vi, da er dagen reddet.
 
Vi ruslet rundt på utstillingen det meste av dagen. Snakket med masse folk og tittet i
 
salgsbodene. Vi traff også en del andre norske som stilte ut. Vi hadde en veldig hyggelig dag.
 
Om kvelden spiste vi middag på hotellet og deretter ble vi sittene sammen med noen
 
nordmenn å prate til langt utover natten.
 

Søndag morgen våknet vi til blåst og regn. Det gjorde ikke så mye for utstillingen var inne.
 
Vi inntok plassene rundt ringen ved la-tiden. Vi satt å så oss rundt og øynene ble ganske store
 
da det dukket opp en dame med sort lang habbit, rigget seg til med bur, sprayflasker og
 
andreflasker, børster, godbiter og alt hva man kan tenke seg. Har vi havnet i feilring mon tro?
 
Nei, da det var riktig. Hun stilte Shibe.
 

Det var totalt 17 Shibaer.
 

BIR og tispe Certet fikk en stilig unghund tispe Kalinin's Miss Zuki etter DKCH KLBCH
 
We-Sedso Hiace Toyota - -KCH Kaissas Kita Satoya.
 



BIM og hanhund Certet gikk til en vakker black and tan hund som hadde reist helt fra Italia
KBHV98 Dolce Nero Di Poggio Petroio etter ICH Mara-Shima Tonkatoy - I CH Sooda-Svi. 

Ingen av oss Nordmenn fikk det vi var ute etter, men vi sa tap og vinn med samme sinn. 

Etter utstillingen var det å pakket bilen å sette nesen mot nord. Nå skulle vi kjøre til 
Fredrikshavn. Det var en livlig gjeng som satt i bilen. Det var faktisk så livlig at det ikke 
egner seg på trykk. Men en sak er helt sikkert vi har fått repetert alle barnesangene. 
Vi hadde en lang tur hjem, og turen ble ikke kortere da vi tok feil i en rundkjøring og kjørte til
 
Århus istedenfor til Ålborg. Da vi plutselig etter en times kjøring sto i Århus var det Il mil til
 
Ålborg. Vi kunne ikke annet enn å flire og kjøre videre med godt mot.
 
Da vi endelig kom til Fredrikshavn ble vi stående å vente på fergen i et par timer.
 
Tiden gikk veldig raskt da vi klarte å kapre tre pene unge gutter som satte/la seg inn i bilen til
 
oss. Bilen var stor, men det ble trangt med 8 personer og 4 hunder.
 
Vi sendte med guttene en avskjeds gave, det var noen fine luer og tilbake fikk vi noen stygge
 
fotball luer.
 
Vi hadde en forferdelig båttur fra Fredrikshavn til Gøteborg med kjempe mye sjø.
 
Unni hadde akkurat kommet seg inn i Taxfree butikken da hun kjente at hun ble sjøsyk.
 
Hun satte seg rett ned på en hylle med Bjørn Borg produkter, og oppe på Bjørn Borg bagger
 
ble hun sittene å holde seg fast i en stolpe i ca en time.
 
Vi var bleke, men fattet da vi endelig kunne kjøre i land i Gøteborg.
 
Da begynte vi alle å bli slitene. Noen sovnet mens andre prøvde å holde sjåføren våken.
 
Vi hadde en rast etter å ha kjørt et par timer og sjåføren fikk seg en halv time på øyet.
 
Vi var hjemme ved 4 - 5 tiden om morgenen. Da var vi alle slitene.
 
Det var en fantastisk morsom tur - nå lader vi alle opp til neste.
 

KALININ'S MISS ZUKI
 



et en totalle~ 
ø~t;, \C.\\Jbb effelc~'6"0'10:. 
~ ()~ til e,. ~ 

Norsk Shiba klubb 

Ta kontakt med oss hvis du har behov for 
gave -og reklameartikler, merker og medaljer. 

•'f:
 
D
 

aksess 
Verpetveien 30, N-1540 Vestby 
Tlf.: 64 9513 60· Fax: 64 95 22 89 



Open Show 23. Mai - 1999 

I forbindelse med generalforsamlingen, håper vi å kunne samle så mange Shibaer som 
mulig til en uhøytidelig og koselig utstilling. 

Klasse A: Valpe-klasse fra 4 - 9 mnd tispeklasse og hanhundklasse 

Klasse B: Junior-klasse fra 9 - 15 mnd 

Klasse C: Unghund-k1asse fra 15 - 24 mnd 

Klasse D: Mellom-klasse hunder fra 9 mnd og oppover som ikke har fått CK på 
tidligere utstillinger. 

Klasse E: CK-k1asse hunder som har CK eller CERT fra tidligere utstillinger 

Klasse F: Apen-klasse for alle hunder over 2 år 

Klasse G: Veteran-klasse alle hunder over 7 år 

Klasse H: Par-klasse for to hunder så like som mulig kan delta 

Klasse I: Avls-klasse (Hanhund/tispe stiller med 3 avkom) 

Klasse J: Oppdretter-klasse (oppdretter stiller med 3 avkom)
 

Pris pr. påmeldte hund kr 100,- stiller den i flere klasser kr 20,- i tillegg pr. klasse.
 
Avlsklasse og oppdretterklasse gratis.
 

Vi oppfordrer alle til å ta med gavepremier til open showet.
 

Maskerade klasse - (utkledde hunder) hvor den søteste og morsomste hund blir
 
premiert. (Ikke noe påmeldingsgebyr). Her kan alle Shiba eier bruke sin frie fantasi.
 
Påmelding på stedet.
 

Påmelding sendes til klubbens sekretær innen 5. mai. Gebyret sendes til kasserer.
 

På påmeldingen skriv inn følgende:
 
Hundens eier, adresse, telefonnummer.
 
Hundens navn, registreringsnummer og farve.
 
Hundens far og mor.
 
Oppdretters navn og adresse.
 
Påmeldingskiasser (kr 100,- for første påmeldte klasse, deretter kr 20,- pr. klasse)
 

Vi ønsker alle velkommen til en trivelig utstilling. Lurer du på noe kan du ringe Grete
 
Sofie på tlf. nr. 69 92 11 22 eller Marianne på tlf. nr. 64 95 07 27.
 

~----------------------------....) 



PRISER / PRICES
 
1999
 

MOSVANGEN CAMPING
 
20.05 - 06.09 

Hytter / Chalets
 
2 rom, ett rom ml 4 senger, ett rom ml salonggruppe, kjøleskap og komfyr.
 
2 rooms, one wl 4 beds, one wl sittinggroup, refrigerator and a hot-plate.
 

2 Zimmer, 1 Zimmer mit 4 Betten, 1 Zimmer mit Salon, Elektroherd und Kiihlschrank
 
NoK 350,- NAF medl. 335- pr. natt.
 

1 rom ml 1 dobbel køy, spisebord, kjøleskap og komfyr
 
1 room w/ 2 beds, chairs, refriguator and a hot-plate
 
1 Zimmer mit 2 betten, Elektroherd und Kiihlschrank
 

NoK 260,- NAF medl. 245,- pr. natt.
 

Det er ikke dyner! puter eller sengetøy på hyttene. ! 
y ou have to bring your own linen and bedclothes ! 

Die Hiitten erhalten nicht Decke und Kissen ! 

Vann, dusjer og WC er på sanitæranlegget ca 150 m fra hyttene.
 
Water, shower, WC are at the main building ca 150 m from the chalets.
 

Wasser, Dusche, WC fmden Sie in dem Sanitargebaude, ung. 150 m.
 

MOSVANGEN CAMPING 
TJENSVOLL lB
 

N- 4021 STAVANGER
 

Telefon 51 53 29 71
 
Fax 51 8720 55
 



Klubben har følgende effekter til salgs: . .
 

T-skjorter, hvite med 

rødt og sort trykk 

Klistremerker 

Krus 

Pins 

Nøkkelhenger m/handlevognmynt 

Broderte stoffmerker 

Plansje over Shiba
 

Send din bestilling til:
 
Unni Hansen,
 
Kringsjå 18, 1825 TOMTER
 
Tlf: 69 92 28 99 Fax: 69 92 29 11
 

Varene vil bli sent i oppkrav! 

--::-_------------------------------")
 

kr 120,

kr 25-,
 

kr 65-,
 

kr 20-,
 

kr 25-,
 

kr 35-,
 

kr 30-,
 


