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 STYRET I NORSK SHIBAKLUBB  

LEDER Lisbeth Høyem  
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu  
Tlf 74162285/91716284  
geilis@online.no

NORD-NORGE Halvor Størmer Grindjord 
E6 nr 19, 8520 Ankenesstrand Tlf 7694 
0409 halvors@solhaugen.vgs.no 

 

NESTLEDER Kåre Langhelle  
Kleivane, 4300 Sandnes  
Tlf 51660732  
2ni .langhelie@c2i.net  

SEKRET ÆR Arne Paulsrud  
8reiskallvn 70, 2834 Hundalen  
Tlf61188269  
kenzoku@online.no  

KASSERER Sverre Kjøbli  
1msdalen, 7760 Snåsa  
Tlf 7415 2816  
sverre. kjobli@c2i.net  

STYREMEDLEM Gerd Braseth  
Gulsrud, 3370 Vikersund  
Tlf 3278 2000  
gerd.braseth@c2i.net

MIDT -NORGE Marianne Holmli 
se varamedlem  

VESTLANDET AnneLise Johansen 
se styremedlem  

ØSTLANDET Unni Hansen 
Kringsjå, 1825 Tomter  
Tlf 6992 2899 u-
hansen@online.no 

SØRLANDET Torhild Hansen 
Opplandsvn 300, 4885 Grimstad  

 

STYREMEDLEM Anne Lise Johansen  
Fjordbrisvn 13, 4050 Sola  
Tlf 5165 1106  
annar.m. johansen@online.no

AGILITY Harald Schjelderup 
Rødsveien, 1540 Vestby  
Tlf 6495 2053  
harald. schjelderup@c2i.net  

 

VARAMEDLEM May M. Brun  
8146 Reipå  
Tlf 7575 5901  
fambrun@online.no  

VARAMEDLEM Marianne Holmli  
Sjøvold, 7650 Verdal  
Tlf 7407 7455  

nhi. petshop@c2i.net  

Styret og utvalg setter pris på tilbakemelding fra 
medlemmene - både ris, ros, tips, ideer og saker  

LYDIGHET Sissel Skjei bred 
0stbyvn 10, 7724 Steinkjer Tlf 
975 67 022  

BRUKS Halvor Størmer 
se Nord-Norge  

VALPEFORMIDLER Gerd Braseth 
se styremedlem  

Kontaktpersoner er til for at medlemmene skal 
kunne spørre om ting de lurer på.  

Lokal aktivitet  
organiseres av nærmeste kontaktperson.  

til behandling. Vi ber om å få synspunkter skriftlig, både 
i saker til styret/utvalg, men også reaksjoner på vedtak, 
medlemsblad og Hundesportspalten. Dette for at alle 
henvendelser skal få den rette behandling som du 
ønsker og vi forfekter.  

Kom gjerne med spørsmål og ønsker om tema som 
kan besvares i bladet.  
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Foto Solvor Nærland  

ANNONSEPRISER 
1/1 side; 200,- 1/2 side; 100,1/4 
side; 50,- 1/8 side; 25,-  

REDAKTØRENS LILLE HJØRNE 
Her kommer årets siste Shib-a-visa, og til slutt ble det et omfattende nummer. Det har kommet 
inn stoff fra flere medlemmer og det er gledelig. Men som dere ser er det også klippet en del fra 
andre blad. Jeg håper alle finner noe å lese som er av interesse. Flere av medlemmene er vel 
også medlem i andre klubber, og hvis dere finner noe av interesse i deres medlemsblader, så 
send det videre. Husk bare å skrive hvilket blad dere har tatt det fra.  
Det er også kommet inn mange fine bilder, noen av dem er brukt i kalenderen, og finner dere i 
bladet. Hvis du sitter på bilder vil vi gjerne ha flere!!! Send med frankert returkonvolutt hvis du 
vil ha bildene tilbake, det gjør jobben lettere.  
Et nytt år for i døra, og klubben har plass for mange flere medlemmer, så hvis  
du kjenner en shibaeier som ikke er medlem, gjør han en tjeneste, tips han om klubben vår.  
Kvaliteten på bladet er ikke helt som jeg ønsket, men teknologien har ikke stått på min side. 
Dette blir faktisk skrevet hjemme hos mine gode venner, (De har  
i hvertfall vært det til nå") og dette er tredje kvelden jeg er her 
og låner datautstyret deres. Men nå tror jeg jeg er i mål, også 
håper jeg dere vil kose dere med bladet.  
Husk at også hunder fortjener litt ekstra i julen'"  
 
 Lisbeth  
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LEDERENs 
JULEHILSEN 

 

I år vil ikke julekvelden komme på meg. som på den berømte kjerringa. Jeg er 
VELDIG klar over at det snart er jul. Problemet mitt er bare at dagene går for 
fort. eller at jeg har for mye å gjøre .....  

I vår lokale klubb har vi hatt vår tradisjonelle Julekaffe og i år kombinerte vi med et 
Open show for gruppe 5. Det møtte 26 hunder, så det gikk en dag der også. Dette er 
vår sesongavslutning og vi inviterer 2 klubber til å delta. I samarbeid med disse 
klubbene har vi i år 2000 for tredje gang arrangert Innherredscup i lydighet. Og i år 
vant Sissel Skjelbred og Tingeling både denne cup'en og vår interne cup. Så det er 
bare å gratulere.  

På shibafronten har det vært ganske rolig, og vi samler saker til et telefon-møte på 
nyåret. Hvis noen har saker de ønsker å ta opp, kan de sendes til Arne 
Paulsrud(Sekretæren ).  

Den største shibaaktiviteten i høst. har vært SHIBAKALENDEREN 2001. Jeg vil 
takke de som sendte inn bilder og de som kjøpte annonser. Resultatet kan best 
beskrives som "Bærre lækkert". Så hvis du ikke har kjøpt den enda. er det bare å 
"hiv sæ roinnt".  
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Shibakalenderen 
2001  
med shlbabilder fra 
medlemmene i 
Norsk Shlba Klubb,  

Fargebilder på brun/hvit 
bakgrunn. A3~format.  

Medlemspris kr. 125,~ 
Utenlandsk medlem og 
ikkemedlem kr. 150,~.  

Bestilles fra 
Sverre Kjøbli  
ved betaling til 
kontonr. 0540.11.87369 

Merk giroen med 
"Shibakalendcr 2001"  
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~ HILSEN FRA AGILITYFRONTEN  
 

Det er finalen i Agility cupen (Skal forsvare seieren fra i fjor), som går i 
Stovner Ridehus neste Søndag. Så er det Norgesmesterskapet i Vikingskipet, og til slutt 
Nordisk mesterskap i Finland.  

Jeg gikk uttak til landslaget i helga som var, og vi greide å klore oss inn 
som reserve på laget som reiser til Finland første helg i desember.  
Selv om jeg ikke var helt fornøyd med innsatsen min på uttaks-konkurransene (vi gikk tre 
runder på søndag og disket i to av dem) holdt det til reserveplassen. Jeg hadde nok litt for 
stor lyst til å gjøre det helt store til at det fungerte som det skulle. Men vi får være med til 
Finland, med Norge på ryggen, og det blir en fin erfaring for meg og Fumi.  

I kampens hete er det lett å glemme at jeg jo har fått til noe som få andre 
har greid med Shiba. Jeg burde nok minne meg selv på dette litt oftere, slik at ikke kravene 
til meg selv og Fumi ødelegger det faktum at jeg gjør dette fordi jeg synes det er moro. 
(Tror Fumi liker det også) Likevel, jeg kommer til å satse videre slik at jeg kanskje klarer å 
komme helt opp som full lagdeltager neste år.  

Ikke nok med det!! Tor Henning med ICHI har også kommet inn i landslags-troppen, så har 
både mor og datter tatt opp kampen for alvor mot "Sheltie brigaden."  

Jeg var i Etne og konkurrerte for en måneds tid siden, og da kommer det en deltager bort 
til meg og vil gjerne vite hva slags hund og så videre. (Hørt  
den før ?) Hun ville gjerne ha en Shiba, og selv om jeg forsøkte å fortelle 
henne at resultatene ikke kommer helt av seg selv så tror jeg kanskje det 
dukker opp en Shiba til i agilityringen om et år eller så.  

På NKK stevnet på Bjerke opplevde jeg noe artig, for det var en tysk dommer, og etter 
konkurransene var over snakket jeg med henne. Hun kunne fortelle at i nettopp hennes 
klubb var det også en Shiba som gikk agility. Men det var visst bare den og en til i Tyskland 
som konkurrerte.  
Da er jo ikke Norge noen sinke likevel, tenkte jeg med tanke på våre eiere 
som går lydighet, spor, jakt og agility.  

Jeg håper flere eiere av Shiba får lyst til å forsøke seg på noen av 
brukshundgrenene, for det er ingen tvil om at dette er en robust og tøff rase 
som bare har godt av å bruke hodet til andre ting enn å stikke av og spise 
opp pappas sko.  

Ikke glem det positive, for det går ikke an å tvinge noen hunder (eller 
mennesker) til å gjøre sitt beste.  



På Vikingskipet fikk jeg høre noen ryktet om at det hadde gått veldig bra for shibaene i 
agility, så jeg spurte Harald om det var sant....  

Jo, det ble fine resultater for ikke bare meg og Fumi, vi kom på 7 plass, men Tor 
Henning med Ichi (Fumi's mor) kom på 10 plass.  
Selv om mine ambisjoner var å få til noe mer enn dette,må jeg si meg fornøyd, jeg  
klarte å få ut det som var mulig den dagen, og gjorde ingen store feil selv. Nå forbereder jeg 
meg på tur til Helsinki som reserve på landslaget i Agility. Vi får kanskje gå som prøve-
ekvipasje i Nordisk mesterskap, og det blir enn fin erfaring å ta med seg videre.  

 

Det var ellers artig å ta i mot premien fra Eivind Mjærum, jeg tror han også satte pris på de to 
Shibaene som ble premiert.  

Hilsen Fumi og Harald 
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NORSK KENNEL KLUBs 

ETISKE RETNINGSLINJER FOR AVL OG OPPDRETT  

Avl og oppdrett medfører et stort ansvar og krever både kvalitetsbevissthet og seriøs
opptreden av den enkelte oppdretter. Dette omfatter ansvaret både for å ivareta og utvikle den
aktuelle rasen gjerffiom utvalg, håndtering og bruk av de aktuelle avlshundene, ansvaret for å legge
forholdene best mulig til rette for valpene, samt oppfølging av den enkelte valp og kjøper. Dette
gjøres både gjelUlom kontrakts- og avtalemessige forhold og ved råd og veiledning, og er av største
betydning for å sikre et på alle måter ansvarsfullt og bevisst hundehold.  

Det er en selvfølge at medlemmer av Norsk Kennel Klub overholder følgende grunn-
leggende retningslinjer.  

Behandle og ivareta sine hunder på best mulig 
måte slik at hundeholdet ikke er til sjenanse 
for noen. Den enkelte rase skal behandles og 
følges opp utfra de forutsetninger og behov 
som er spesielle for rasen.  

sjan og egnet for å ha valper. Attesten er 
gyldig i maksimalt 3 nmdr. og må vedlegges 
registreringsamneldelsen. I tillegg til attesten, 
er det en selvfølge al regler for tetthet på kull 
overholdes.  

Ved salg/overlatelse av hund, være kritisk og 
nøye i valg av kjøper og veilede han/hemle 
både generelt som hundeeier og i de spesielle 
forhold ved rasen som må ivaretas. Valper bør 
ikke leveres før de er 7 - 8 uker.  

Kun avle på hunder som er registret1 i Norsk 
Kennel Klub eller av regis~'e som er 
godkjente av Norsk Kennel Klub, og som både 
er fysisk og psykisk skikket til avl.  

Drive sitt oppdrett med de nødvendige 
kunnskaper mht. raselinjer, rasebeskrivelse 
og, for de raser der det er aktuelt, de kravene 
som til enhver tid gjelder mht. jakt- og 
bruksprøvebestenunelser.  

Ved all salg eller overlateise av hund, benyUe 
skriftlige avtaler som er underskrevet og levert 
begge parter. Ved salg eller overlateIse av valp 
bør del vedlegges veterinærattest som ikke 
er eldre erm l uke.  

Lojalt følge de regler som til enhver tid gjelder 
vedrørende avlsrestriksjoner og påbud for å 
redusere forekomsten av arvelige 
sykdonuner. De hunder som benyttes i avl må 
oppfylle alle fOllnelle krav som stilles for å ra 
valper registrert etter seg. Alle slike krav bør 
være oppfylt senest på parringstidspunktet.  

8. Ved salg av valper, snarest mulig registrere 
valpene i Norsk Kennel Klub og overlate 
regisu'eringsbeviset til kjøper dersom annet 
ikke er avtalt i henhold til avtale.  

9. Ikke overlate valp med skade og/eller sykdom 
lil kjøper uten at det er gjort uttrykkelig 
oppmerksom på forholdet og at det er angiu i 
kjøpeaVIale.  Følge god i<)11010gisk skikk i avlsarbeidet. 

Dette innebærer blant annet at tispen ikke 
bør pares før tidligst 2. løpetid eller senere i 
henhold til den aktuelle raseklubbens anbe-
faling, ikke avle for tett eller ha for mange kull 
på samme tispe. Hvorvidt en tispe kan pares 
på 2 påfølgende løpetider, vil være avhengig 
av alder, kondisjon, antall valper og 
løpetidsintervall. Dersom en tispe har 2 kull i 
løpet av ett år, bør den ha minst eU års pause 
før neste valpekull fødes. "Matadoravl" bør 
unngås.  
Tisper kan normalt få registrert maksimalt 5 
kull eUer seg, dog slik at paring ikke kan finne 
sted etter fylte 9 år. Dette kan fravikes dersom 
veterinær - før paring fmner sted kontrollerer 
tispen og gir en skJiftlig attest på at det, etter 
hans/hennes oppfatning, ikke er noe i veien for 
å seUe på et valpekull på tispen og at tispen, 
uanseU alder, er i kondi-  

10. Ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale 
med spesielle betingelser, gjøre kjøper 
uttrykkelig oppmerksom på betydningen av 
betingelsene (avlsrelt, rorvertav1ale, eienor-
hold, osv.).  

Il.  Aldri gi  usanne opplysninger om oppdrett og i 
alle henseende etterleve Norsk Kernle! Klubs
lover og bestemmelser.  

(Vedtatt av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre den 19. 
februar 1997 - revidert 17. februar 1999 og 20. juni 
2000.)  



 Hundeav - 
før du bestemmer deg 

Av Astrid Indrebø  

Det er mange hensyn å ta i hundeavlen. Nedenfor har vi satt opp noen spørsmål 
som vi oppfordrer deg til å tenke igjennom før du går igang, og også litt råd om 
hvordan du kan skaffe deg informasjon.  

Passer jeg som hundeoppdretter?  

Dette er selvfølgelig viktig å tenke igjennom før man i det hele tatt går igang med 
å planlegge valpekull. Som oppdretter må man være beredt til å ofre mye av sin 
fritid, men er man først villig til å bruke mye tid, skaffe seg kunnskap og informa-
sjon og takle motgang og medgang, kan man få uendelig mye igjen i form av 
opplevelser.  

• Er du beredt til å påta deg det ansvaret som kreves?  
• Er du villig til å stille de nødvendige kravene til de avlsdyrene du bruker?  
• Har du nok tid til å ta deg av valper, valpekjøpere og til å følge opp med 

råd og veiledning gjennom hundens liv?  
• Har du nok tålmodighet, og har du god nok rygg til å tåle motgang og 

medgang?  
• Har du nok kunnskap, både om avl og oppdrett generelt og om din 

spesielle rase - eller burde du kanskje lære litt mer først?  
• Har du kontakter som kan stille opp hvis du trenger ~jelp?  

Selvfølgelig - om du bare ønsker å ha ett kull, kan man ikke stille samme krav til 
kunnskap som hos de som har holdt på i en årrekke. Du må i såfall søke råd og 
hjelp hos andre, men husk at ditt etiske og moralske ansvar både overfor 
hundene og valpekjøperne er like stort uansett hvor mange kull du måtte ha.  

 
Hvordan kan jeg skaffe meg kunnskap? 

Raseklubber  
De fleste raser er tilknyttet en spesialklubb. Det finnes rundt 60 slike klubber i 
Norge. Enkelte klubber representerer bare en rase, mens andre har ansvaret for 
flere raser, ofte med egne representanter for den enkelte rasen. Disse klubbene 
har ansvar f()r utvikling av sin(e) rase(r), og sitter oftest inne med mye kunnskap 
om den aktuelre"-rasen, om mentale og fysiske egenskaper, om fordeler og 
svakheter og om hva det bør legges vekt på for å videreutvikle rasen. De fleste 
raseklubber har utarbeidet regler eller retningslinjer for avl. Disse er laget både på 
grunnlag av generell kunnskap om hund, men også på grunnlag av spesiell 
kunnskap om status for den aktuelle rasen både i inn- og utland. Det er en god 
start å melde seg inn i raseklubben for din hund og delta aktivt i hundearbeid og få 
del i den informasjonen som er tilgjengelig. Klubben vil også kunne være 
behjelpelig med henvisning til litteratur om rasen. De fleste raseklubber har 
avlsråd eller avlsveiledere som kan være behjelpelig bl.a. med opplysninger om 
aktuelle hannhunder. Mange har også en valpeformidling som gir deg hjelp til å 
selge valpene dersom avlsdyrene oppfyller de kravene raseklubben har satt.  



Norsk Kennel Klub  
- kurser, seminarer og informasjonsmateriell  

Ved å være medlem i en raseklubb, vil du motta Norsk Kennel Klubs
medlemsblad Hundesport 10 ganger i året dersom klubben har kollektivt
abonnement på Hundesport. Hvis klubben ikke har denne ordningen, bør du
tegne deg som direkte medlem i Norsk Kennel Klub. Dersom du har eget kennel
navn, må du være direktemedlem i kennelklubben for å få registrert valpene dine. 

Det står mye nyttig informasjon i Hundesport. Her vil du også finne annonser for 
alle Norsk Kennel Klubs utdanningstilbud innen blant annet avl og oppdrett, og 
selvfølgelig annonser for utstillinger og prøver og rapporter og fagstoff fra inn- og 
utland.  

 

Du bø r også skaffe deg Norsk Kennel Klubs bok "Genetikk, Avl og Oppdrett" - og 
bruke denne informasjonen aktivt i ditt arbeide.  

Hvilke krav bør jeg stille til mine avlsdyr? 

Enhver form for oppdrett og hundehold må foregå i overensstemmelse med Norsk 
Kennel Klubs Etiske retningslinjer for avl og oppdrett (side 18). I tillegg er det 
viktig å overholde de regler og retningslinjer som raseklubbene har satt for den 
aktuelle rasen. Utformingen av disse retningslinjene varierer noe fra rase til rase, 
avhengig blant annet av rasens størrelse og utbredelse, bruksegenskaper, 
mentalitet, kjennskap til sykdom osv. Det er likevel enkelte hovedelementer som 
alltid skal vurderes ved utvalg av avlsdyr:  

• Helse  
• Mentalitet - gemytt  
• Fysisk helse - forekomst av sykdom  

• Bruksegenskaper  
• Eksteriør  

Mer om dette kan du lese i avsnittet Kriterier ved utvalg av avlsdyr side 11.  

Det er ikke bare de enkelte avlsdyrene som skal fylle kravene. Like viktig er det at 
kombinasjonen gjør det. Man bør unngå å pare to hunder som begge har de 
samme feilene, eller hvor de samme feilene finnes hos hundenes nære slektnin-
ger. Og feil finner man på alle hunder; det er bare spørsmål om hva man definerer 
som feil og hvor grundig man undersøker. Imidlertid har ikke alle feil noen 
betydning for hunden, men bør likevel tas. hensyn til i avlen. Dette gjelder blant 
annet hunder som er friske, men som kan bære anlegg for spesielle sykdommer. 
Det finnes også eksteriørfeil som ikke nødvendigvis har noen betydning for den 
enkelte hunden, men som er viktig rett og slett fordi det kan ha betydning for 
rasens særpreg. Andre eksteriørfeil har betydning for hundens helse fordi de går 
ut over hundens konstruksjon og funksjon.  

Hundens gemytt er av aller største viktighet. Den viktigste "bruksegenskapen" hos 
norske hunder, er at de skal kunne fungere som et familiemedlem. Et rasetypisk 
gemytt et absolutt krav til en avlshund. Arvbarheten på mentale egenskaper er 
høy, men miljøet spiller også en avgjørende rolle. De forhold som  



 

en valp vokser opp under, vil ha svært stor betydning for valpens videre utvikling. 
Dersom tispa f.eks er redd for lyder, voksne mennesker, barn osv, vil den prege 
denne frykten over på valpene. Det spiller liten rolle om tispa selv har denne 
redselen fordi den har blitt utsatt for uheldig miljø i sin barndom eller om det er 
arvelig betinget. Valpene lærer fort, og de lærer av morens reaksjoner og 
signaler. På samme måten vil de lære av våre signaler. Valpenes viktigste 
pregningsperiode er 3-16 ukers alder. Dette gir oppdretter et stort ansvar 
ettersom valpen er hos oppdretter store deler av denne perioden. Men en hund 
lærer hele livet, både av positive og negative erfaringer, og helsetilstanden vil i 
mange tilfeller påvirkes både av arv og av det miljøet som hunden vokser opp 
under og lever under. Derfor ligger rnye av ansvaret for å få en sunn hund også 
på hundens eier.  

Til slutt i dette avsnittet vil vi benytte anledningen til å avkrefte noen av de mytene 
som finnes om hundeavl. Mange av disse mytene brukes dessverre som 
argumenter for at nettopp jeg bør bli oppdretter eller at nettopp min hund bør 
brukes i avl.  

Er det sant at alle tisper bør ha et kull for sin egen skyld? 
Mange tisper stortrives selvfølgelig med å ha valper, da det er et naturlig instinkt 
hos hunden - som hos andre dyr - å ta seg av sine egne avkom. Men i naturen er 
det ikke slik at alle får avkom. I en ulveflokk er det lederne som formerer seg. De 
øvrige tispene i flokken kan overta valpene i krisesituasjoner. Det er de sterkeste, 
både mentalt og fysisk, som førersine arveanlegg videre. Det er en helt 
feiloppfatning at en tispe ikke kan ha et godt liv uten å ha hatt et valpekull eller to. 
Vi bør lære av naturen - det er de beste, de mentalt og fysisk sterke og friske 
dyrene som børfå muligheten til å formere seg, i tillegg til at vi som 
hundeopprdettere selvfølgelig også må ta hensyn til de rasemessige kvalitetene.  

Er det sant at en tispe vil få mindre grad av innbilt svangerskap dersom hun får ha 
et valpekull?  
Erfaringer viser tvert imot at mange tisper vil få langt større grad av innbilt 
svangerskap etter å ha hatt et valpekull enn det de hadde før.  

Er det sant at det er store penger å tjene på seriøst hundeoppdrett? 
Det hender vi leser i aviser og ukeblader om en tispe som har fått et stort kull 
valper og de'rved bidratt til å bedre familiens økonomi. Og selvfølgelig - i blant kan 
du være heldig å sitte igjen med et overskudd etter et valpekull. Men dersorn du 
vil drive et seriøst hundeoppdrett, er utgiftene store, Selve hundeholdet koster 
penger, og det koster mye penger å få fram gode hunder, og ikke minst koster det 
penger å la være å bruke de som ikke er gode nok, Det koster også penger å 
reise på utstillinger, delta på prøver osv, gjennomgå helseundersøkelser, røntgen-
fotografering og annet som måtte være nødvendig for å kunne dokumentere at din 
hund oppfyller de kravene raseklubben stiller til en avlshund. Og ikke minst kan 
det koste det mye penger å oppsøke den rette partner, ofte med lange reiser, 
overnattinger, paringsavgifter osv. Og selvsagt koster det penger - og mye tid å 
fostre opp et valpekull.  



Er det sant at blandingshunder er friskere og lever lenger enn rasehunder? Det er 
ikke mulig å gi et generelt svar på et slik spørsmål. Det er like stor forskjell på 
blandingshunder som på rasehunder. Ethyert individ er 50% i slekt med hver av 
sine foreldre, dvs at de får halvparten av sine arveanlegg fra mor og halvparten fra 
far. Man er ikke garantert friskere avkom selv om foreldrene er av forskjellige 
raser. Generelt kan man si at avkom etter sunne hunder er sunnere og lever 
derfor lengre enn avkom etter mindre sunne hunder. Ofte er blandingshunder blitt 
til på grunnlag av tilfeldigheter uten at det foreligger noen som helst undersøkelser 
av hundenes helsetilstand, og det er ingen god grunn til å tro at avkom etter slike 
tilfeldige paringer skulle bli sunnere enn avkom etter individer som er undersøkt 
og valgt ut på grunnlag av mental og fysisk helse gjennom generasjoner.  

Det tar mye tid å ha et valpekull, ikke minst med hensyn til preging av valpene. Det tar 
også tid å finne de rette valpekjøperne til de rette hundene og veilede dem gjennom 
valpens oppvekst og når det ellers er behov for råd og hjelp. En seriøs oppdretter vil 
planlegge dette og avsette den tiden som trengs til å skaffe seg den nødvendige 
kunnskapen og til å ta seg av valpene. Ved et tilfeldig valpekull vil forholdene ofte ikke 
legges til rette på samme måte. Men nårdette ersagt - mange blandingshunder er sunne 
og friske, men det samme gjelder selvfølgelig også rasehunder.  

 



 
Oppdretterens etiske  

og moralske ansvar 
Av Astrid Indrebø  

Det å være oppdretter er utfordrende, krevende og spennende. Vi gjør mange 
valg basert på sannsynligheter, følelser, intuisjon, men aller viktigst er kunnskap. 
Som det også fremgår av det som er skrevet tidligere, er det et stort ansvar å 
drive oppdrett. Hundeavl må ikke drives kun på bakgrunn av egne ønsker. Man 
må vurdere risikoen og alltid sette mental og fysisk helse i fremste rekke for sitt 
oppdrett.  

Når en valp kommer i huset til den nye valpekjøperen, er det starten på et nytt liv -
og for eierne ofte starten på en ny livsform. Det gir enormt mye glede å ha en 
hund - og desto mere smerte å miste den. Denne risikoen for at det skal gå galt, 
er det oppdretterens ansvar å gjøre så liten som mulig.  

Som oppdrettere har vi ansvar for:  
• Hundene våre  

Vi må påse at hundene våre vokser opp i et godt miljø og får den mentale og 
fysiske trening som skal til for å ha et lykkelig liv og - hvis hunden er god nok -
fungere som avlshund. Vi må ta vare på de gamle hundene våre og gi dem en 
trygg og god alderdom. En oppdretter har grunn til å være stolt av at avls-
hundene blir gamle. Gamle, men friske hunder erdet beste tegnet på god helse! 

Vi må sørge for at hundene er i god fysisk form før de pares, og at de er 
behandlet mot innvollsparasitter og har fått de nødvendige vaksiner.  

• Valpene  
Det erviktig at valpene får riktig stell og omsorg fra første stund. Dette omfatter 
alt fra å holde det rent og fredelig i valpekassen, korrekt foring og - ikke minst -
preging av valpene. Både arv og miljø har betydning for valpens utvikling og 
helse. Et negativt oppvekstmiljø - enten hos oppdretter eller den senere eieren -
kan ødelegge en hund, kanskje for alltid. Det er oppdretterens plikt å gjøre det 
han kan for å unngå at dette skjer.  

Valpene skal være friske ved levering. De skal undersøkes av veterinær og 
leveres med en veterinærattest som ikke er eldre enn 1 uke på leverings-
tidspunktet.  

Oppdretter bør også informere valpekjøper om forsikring av valpen. Dersom 
valpen er forhåndsregistrert i Norsk Kennel Klub, vil den være forsikret i 
Gjensidige fra registreringstidspunktet (eller tidligst fra 5 ukers alder) og fram til 
levering (inntil 12 ukers alder). Hvis valpekjøper forsikrer valpen i samme 
selskap innen 10 dager etter at den er kjøpt (senest 12 uker gammel), vil 
forsikringen gjelde fra det tidspunkt den nye eieren forsikrer hunden uten 
karenstid (se forøvrig Forsikring av hund side 16).  

• Valpekjøperen  
Valpekjøperen skal få informasjon om dine hunder og om rasen - på godt og 
"vondt". Ikke alle raser passer for alle mennesker - og ikke alle mennesker  

 



passer til å ha hund. A selge den rette hunden til de rette menneskene, er slett 
ikke alltid lett, men det er likevel en viktig del av oppdretterens ansvar. Alle
raser trenger mosjon, men noen mer enn andre. Alle raser med pels trenger 
pelsstell, men ikke alle trenger like mye. Alle trenger et bad når de er skitne, 
men ikke alle er like lette å bade. Alle drar med seg skitt inn, og har man "støv 
på hjernen", er man ikke nødvendigvis den rette eier aven hund sorn liker å 
ferdes i skog og mark. Alle hunder trenger plass, men ikke alle like mye. Kort 
sagt: Gi valpekjøper all nødvendig inforrnasjon om den rasen du selv er så glad 
i, så unngår du rnange problemer og misforståelser.  

Valpekjøperen har krav på at du stiller opp med råd og veiledning gjennom 
valpeperioden, men også senere i livet hvis de har behov for det.  

Dersom valpekjøperikke kanta vare på hunden, børdu som oppdretter være 
behjelpelig med å finne et nytt hjem som er trygt og godt.  

• Rasen vi arbeider med 
Vi har valgt vår rase fordi vi trives med nettopp disse hundene. Det er vår plikt
overfor rasen å arbeide for å ivareta og utvikle de positive og rasetypiske
egenskapene.  

 

Vi takker Astrid Indrebø for at vi fikk trykke artiklene 
"Hundeavl - før du bestemmer deg" og "Oppdretterens 
etiske og moralske ansvar" Artiklene er hentet fra heftet 
"Informasjon om Hundeavl" som fås ved henvendelse til 

NKK.  



 
VI TAKKER ALLE VENNER OG KJENTE FOR ET GODT 

SAMARBEIDE INN I DETTE AR TUSEN - OG ØNSKER ALLE EN 
LYKKELIG JULEFEIRING, SAMT ET GODT NYTT AR !!  

Paul J. Walle • 8533 BOGEN lOFOTEN  
Tel 769 82 000 • Fax 769 83 000 • Mobil 91 647445  



Hei, jeg heter Snusken (Soldoggens Fushigi), og bor på ei lita øy - på 
Helgelandskysten. Er nå 15 mnd, og bor med mor (og hennes foreldre). 
Dessverre har e vært sky av meg - sia første dag her på øya, så mor var 
deppa ei stund. Men e har blitt bedre no. Treffer jeg på kjenninger når vi går 
tur, går jeg bortom og snuser på. Men er det fremmede er det tryggest - å 
holde passelig avstand.  
Har no'n gode firbeinte venner: en pus, Toya, Guro og Buster her på øya. 
Ellers er jeg glad i å springe uti marka. Da er jeg tøff og "kjefter" på 
fremmede, men det liker ikkje mor no særlig altså.  
En ting e er flink til er å komme med labben når e har lyst på no "godte". Er 
veldig, veldig flink med dette altså!  
Jeg og mor ønsker å hilse til alle som kjenner oss.  
På bildet sitter e ved en rhododendronbuske og ser etter en rød pus ( borti 
buskan)  

 



 
 
 
 
     HILSEN FRA SPALTISTEN 

Hipp hurra for at vi rar et nytt medlemsblad til jul. Det er alltid artig å få nytt blad så dette 
skal jeg riktig kose meg med.  
Det blir ikke noen spalte i Hundesport's julenummer. Jeg konferelie litt med Lisbeth og fant 
ut at det ikke er nødvendig med både nytt medlemsblad og spalte i samme måned.  
Jeg har nå skrevet spalten vår i et år med noe vekslende hell. Jeg må skjerpe meg maksimalt 
for å få med meg innsendingene til rett tid. Spalten må være inne den siste i den nest siste 
måneden før spalten kommer på trykk. Dette er det vanskelig å forholde seg til. Den siste 
november måjeg f.eks. skrive det som skal komme i januarnummeret. I tillegg kommer det ut 
to dobbeltnummer av HS i året. Jeg er ikke spesielt flink til å lese HS så derfor har jeg en 
tendens til å overse når fristene er. Jeg har i det hele funnet ut at noen journalistspire er jeg 
ikke. Dersom det finnes noen blant våre medlemmer som brenner av iver etter å få prøve seg 
som skribent stiller jeg mer enn gjerne mitt verv til disposisjon.  
Som dere skjønner er jeg noe frustreli i forhold til skriving av spalten, men ellers har jeg det 
bra med min lille shiba-frøken. "Marianne i nord" sa til meg en av de første gangene jeg 
traffhenne at shibaene blir bare bedre og bedre med årene og det har jeg fått erfmt med 
Thinka. Jeg synes bare hun er helt fantastisk som hushLmd og turkamerat. Jeg vil med dette 
få ønske god jul og godt nyttår til alle mine shibafolkvenner rundt det ganske land.  
 

May 
 

3 små danske sjarmører. Foto Kirsten Jørgensen 
 



VALPEKASSEN
VALPELISTE PER 6/12-00 

3 hanar 1 tispe fbdda 001105.  
De ar efter Dragon House Fire Brigade och Kleivanes Hoshi Hime 

Elisabeth Noven, Novens kennel +46 (O) 301 453 53  
(\li bor lite utanfor Goteborg)  

1 hannhund født 08 09 00  
Far: S Uch Chibi Mor: S Uch Explorer's A-Soga Begge 

foreldre er HD-fri Helena Skoglundh, Sverige 
 +4653320116  okamis@mail.bip.net  

 

Disse valpene vil være på plass i sine nye hjem til jul; Soldoggen's 
Ja - Pan Junior og S' Japp Ann Baby Foto Paul Walle  

 

Alle kull som skal stå på valpelisten må meldes inn skriftlig; på skjema (fås på 
forespørsel) eller i brev/e-post. Følgende opplysninger skal være med; Data 
på foreldrene, parringstidspunkt/ forventet fødsel/ fødselsdato og opplysninger 
om valpene (kjønn, farge ... )  
Øvrige opplysninger som ønskes satt på listen, som HD-status, patella o. lign 
MÅ bekreftes med kopi av diagnosen.  

Alle opplysninger sendes til Valpeformidleren.  
GERD BRASETH, Gulsrud, 3370 Vikersund, gerd.braseth@c2i.net  

mailto:okamis@mail.bip.net
mailto:gerd.braseth@c2i.net


Vår shiba omkom på flygplatsen 
Av Monica Kna/o, Frankrike  

Jag ar svenska och bor i Paris tillsammans med min make och våra två barn på 17 och 12 
år. I juli var alla jatteglada fOr vi skulle åka på semester till Sverige. Aven vår shiba hund, 
Nikko forstod mycket val att han skulle få resa. Vi hade hatt Nikko i tre år och han var vår 
forsta shiba, kopt i Frankrike.  
Vi brukar alltid åka flyg och har hatt honom med på planet i en bur. Den har gången ville 
f1ygpersonalen inte veta av att han skulle vara inne i planet uta n det blev bestamt att han 
skulle vara i bagageutrymmet. For sakerhets skull fick han alltid lugnande tabletter fOre resan 
och han var aven van att sitta i sin bur. Han gick darfor frivilligt in i buren och var inte radd.  

På något konstigt satt var hunden los i bagageutrymmet nar personalen på Arlanda 
oppnade for att hamla honom. Nikko hoppade ur planel och sprang ivag ul på slartbanan 
och dar blev han overkord av ett flygplan.  
Mina barn var helt forkrossade och lakaren tyckte det var bast att skafta en ny hund så 
snabbt som mojligt. For min del kandes det inte som jag ville ha en ny, sorgen etter Nikko 
var for stor, men flera personer rådde mig lill det.  

Båda barnen och jag ville ha en shiba igen. Fast de kan vara jobbiga och envisa att 
uppfoslra ar de andå så roliga och intelligenta.  
Vi ringde lill Kennelklubben i Gavle, vi bor i narhelen av Gavle, och fick telefonnummer till 
en person som har shibahundar. Den personen hade lyvarr inga valpar men etter flera 
telefonsamtal kom vi slutligen i kontakt med Lisbeth Hoyem och Geir Aasheim i Trondheim.  

De hade två valpar på tie veckor som de tankte salja. Till en borjan tror jag inle att de var så 
pigga på att salja valpen till mig, nar de fick hbra att vi bodde i Paris. Etter flera samtal blev 
det bestamt att vi skulle traftas i Ostersund, ettersom de skulle på en hundutslallning dar. Det 
blev aven beslamt att min sysler som bor utanfor Gavle, skulle kopa den andra valpen. 
Hennes barn har lange dromt om en hund, så nu skulle den drommen gå i uppfyllelse.  

 



Gissa om det kandes spannande på vagen upp till Ostersund. Vi hade fått bilder skickade 
på Internet av Lisbeth och Geir, så nu skulle det bli spannande att få se dem i verkligheten.  

Vår lilla shiba ar nu dopt till Rimbo och ar en black and tan hane. Brorsan heter Rocky och 
ar rod. De var tillsammans i Sverige en månad innan Rimbo åkte till Paris. De busade och 
lekte hela daga rna.  

Rimbo har nu bott i Paris en månad och funnit sig val tillratta. JamfOrt med vår fOrsta shiba 
ar han mycket lugnare och har lattare att anpassa sig. Han ar inte det minsta radd fOr bilar 
och manniskor. Han vill halsa på alla han moter. Aven vid sitt sista veterinarbesok var de 
fOrvånade over hans oppna satt och att han inte var det minsta radd. Veterinaren har fyra 
andra shibahundar, som han skater om och de ar betydligt mer reserverade.  

Rimbo ar aven med i en hund klubb utanfOr Paris sedan 2 veckor. Till en borjan ar det lite 
Iydnadstraning sedan finns det en agilitybana. Rimbo testade två olika agilityhinder och 
klarade det jattebra. Alla sa att det marktes att han hade roligt. Han blev så beundrad av 
alla, ingen hade sett en black and tan shiba tidigare. Rada shibor hade tidigare varit 
medlemmar i klubben.  
Rimbo vill leka med alla hundar och har redan skaftat en kompis dar. Vi ar alla så glada att 
ha ett litet charmtroll i huset. Han alskar att gosa och ar alltid på så bra humor.  

Vi vill tacka Lisbeth och Geir for att vi fick kopa deras fina hund. Vi skickar med ett par 
bilder så ni får se vad sot han ar.  

Halsningar från familjen Knafo i Paris.  

 

Vi gleder oss til å høre 
fra Rimbo igjen.  

Neste gang får vi høre 
hvordan det har gått på 
hans første valpeshow.  

bak: Rimbo 
i midten: Rocky 
foran: Shiro  



UTSTILLINGSRESULTATER  
0+1 
(Heidi Hansen, Råholt)  

4+0  
(Sture Bjørnbakk, Bodø)  

Nes Hundeklubb 17-6-2000, dommer Sigridur Petursdottir, Island 
Mjærumhøgda's Benizakwa, Cert, BIR, 4,BIG  

Salten Brukshundklu bb 17/18-6-2000, dommer Joe Kirk, Irland 
Soldoggens Gaido Rago, Cert, BIR  

0+2 
(Heidi Kvisberglien, Hobøl) 

(Marit! Arne Paulsrud, Hunndalen)  

NKK Tmndheim 24-6-2000, domme.' Eivind Mjærum, Norge  
Marwinds Beni Tequilla, Cert, BIR  
Kenzoku No Fuumi Rubii, CK, 2BTK, Cacib,  

1+1 
(Paul J Walle, Gibostad) 
(Paul J Walle, Gibostad)  

SKK Gallivare Int,,1/2-7-2000, dommer Folke Isaksson, Danmark 
Ch,Nattfjarilen Chujitsu, CK, Cacib, BIR  
Ch.Kleivanes Kan-I Tokyo Tani, Cert, Cacib, BIM  

5+1 
(Paul J Walle, Gibostad) (Else 

Knutsen, Harstad) (Else 
Knutsen, Harstad)  

THKffromsø, 15-7-2000,dommer Berit Foss, Norge 
Ch.Naufjarilen Chujitsu, CK, BIR  
Toshiko Yon Nan, Cert, 2BHK  
Aisatsu Haruhime, Cert, BIM  
Valpcshow , dommer: Nenne Runsten,Sverige Soldoggen 
's Hokkyoku No Hoseki, BIR, 1 BIG, 2BIS  

 

NKK Tromsø, 16-7-2000, dommer Robert Sellevik, NOI'ge 
Soldoggen's Dim-Dim, Cert, Cacib, BIR, resBIG  
Toshiko Yon Nan, CK, 2BHK, ResCacib  
NS UCH Parnassos Genkie Akagire, CK, "3BHK NS 
UCH Soldoggen's Beninesa. CK, Cacib, BIM  

(Paul J Walle, Gibostad) 
(Else Knutsen, Harstad) 

(Aina Johansson, Sverige) 
(Paul J Walle, Gibostad) 

Moss og Omegn Hundeklubb 29/30-7-2000, dommer Guido Vandoni Italia 1+0 
Mjærumhøgda's Akemi, Cert, BIR  (Oddny Prytz, Løten)  

Vestvågøy Hundeklubb 5-8-2000, dommer Wera Hiibentbal, Norge NS UCH 
Soldoggen's Beninesa, CK, BIR, 3BIG  
Val(>eshow, dommer Rodi Hlibenthal.  
Soldoggen 's Ichiro Kin-Ni Mukau, BIR,3BIG  

4+2  
(Paul J Walle, Gibostad)  

Vågan Hundeklubb 6-8-2000, dommer Marianne Furst Danielsson, Sverige 4+2 
NS UCH Soldoggen's Benincsa, CK, BIR, 2BIG  (Paul J Walle, Gibostad)  
Valpeshow,dommer Marianne Furst Danielsson  
Soldoggen's Ichiro Kin-Ni Mukau.BIR, lBIG, 3BIS  (Eli Johansen, Bodø)  

NKK, Bjerke 12-8-2000, dommer Helge Lie, Norge 
Mjærumhøgda's Nishiki, Cert, Cacib, BIR Soldoggen'sEra 
Ta-Ta, Cert, Cacib, BIM  

(Grethe Sofie Mjærum, Hobøl) 
(Unni Marie Viklund, Hunndalen)  



Finland KK, Kemi lnt., 12/13-8-2000, dommer Marija Kavcie, Slovenia 6+6 
Ch.Nattfjarilen Chujitsu, Cert, Caeib, BIM  (Paul J Walle, Gibostad) 
NS Ueh Soldoggen's Beninesa, Cert, 2BTK, resCacib  (paul J Walle, Gibostad) 

NCCK-avd.Agder/Østland Vest 19-8-2000, dommer Eivind Mjærull1, Norge  1+2  
N UCH An-An's Yamahime, BIR, 4BlS  (Anne Lise Johansen, Sola) 
Lorinis Chyokohime, Cert, 2 BTK  (Torild Hansen, Grimstad) 

Trøndelag Selskapshnndklnbb 26-8-2000, dommer Tina Perm o, Sverige 0+1 
Østbylias Cirka Ting og Tang, Cert, BIR,3BIG   (MarialUle Holmli, Verdal) 

Sortland Hundeklubb 26-8-2000, dommer Helge Lie  5+3  
NS UCH Soldoggen's Beninesa. CK, BIR, 3BIG  
Kleivane's Ha-Ko Akihime Tinka Chi, Cert, 2BTK 
Valpeshow, dommer: Andrew Brace, England  
Soldoggen's Hokkyoku No Hoseki, BIR, IBIG, 2BIS  

(Paul J WalJe, Gibostad) 
(Else Knutsen, Harstad)  

Hadsel Hundeklubb 27-8-2000, dommer Geir Nordahl Pedersen, Norge 4+1 
NS UCH Soldoggen's Beninesa, CK, BIR  (Paul J Walle, Gibostad)  
Valpeshow, dommer: Geir Nordahl Pedersen  
Soldoggen's Hokkyoku No Hoseki, BIR, IBIG, 2BIS  (paul J Walle, Gibostad)  

0+1 
(Marianne Holmli, Verdal) 

Steinkjerutstillingen 3-9-2000, dommer Mona K Selbaeh, Norge 
Østbylias Cirka Ting og Tang, Cert, BrR, tBIG, 4BIS  
Valpeshow, dommer Mona Selbach  
Ak-Inu-Ba's Shiro Saki, BIR, 3BIG  
Soldoggen's Ichiban Kirei-Na Bara, BIM  

(Dan Ove Tuven, Korgen) 
(Mildrid Kjøbli, Snåsa) 

Finland KK, Oulo lnt., 21/22-10-2000, dommel' Antti Aarnio, Finland 5+6  
N S SF UCH.Soldoggen's Beninesa, CK, Cacib, BIR, resBIG  (paul J WalJe, Gibostad)  

 

Valpar vantas & planeras 
e: DK 5 UCH Tronkaers Yoko 5uko  

 u: 5 UCH Chonix Daiji IUo 5hikujo  &  5 UCH Chonix Beni-Taiyo  

Vill ni veta mer kontakta garna: Annika Mårtensson 
Urbansg 5, 5-21566 MALMO Tfn/fax: 0046 (0)40- 96 66 48  

 Email: chonix.shiba@telia.com Hemsida: http://hem1.passagen.se/shiba 

mailto:chonix.shiba@telia.com
http://hem1.passagen.se/shiba


UTSTILLINGSRESULTATER 
Her er fullstendig resultatliste for shiba fra Akitaspesialen 

Norsk akitaklubb, ørje 11-06-2000, dommer Mr Takahiro Miyagawa, 

Japan. JUNIOR KLASSE - HANNHUND  
Soldoggcn's Gaido Rago  1-2-HP-4VK  
Soldoggcn's Gcnji San  1-1-HP-3VK  

 

(Sture Bjørnbakk) 
(Anne Finnbråten og Finn Håkon Svendsen)  

APEN UNGHUNDKLASSE - HANNHUND  
Hoshi  1-2  
Kenzoku No Fulw Taro  2  
Explorcr's Chinju At Okami 1-1-HP-1VK-CERT-4BHK  
Kaissas Benitaiyo of Kami  1-3  

(Inger Larsson) (Annie og Conny 
V. Mandryk) (I-Ie1ena Skoglundb) 

(Pia Sørensen) 

I!PEN KLASSE - HANNHUND  
AM DK S Ucb Dragon House Fire Brigade  1-2VK-CK-resBHK  (Flemming G. Larsson)  

CHAMPlONKLASSE - HANN HUND  
N S Uch NV96 SV97 NordV98-99 Glendalin Fuyu San Int Nord 
Uch Vdh Euro Jgs94 Kurotetsu OfKitsunebiso N S Ucb 
Nattfjiirilen Chujitsu  

2CHK-CK-3BHK (Christen Lang) 
ICHK-CK-2BHK (Paul J. Walle) 3CHK 
(Paul.l. Walle)  

VETERANKLASSE - HANNHUND  
NSlntUch SV93NV95Nordv95EuroV97KBHV97 Glendalin Burande (1)- I VETK-CK- BIM (C. Lang)  
 

Glendalin Burande har en flott utsiktspost...Foto Solvor Nærland



 JUNIORKLASSE - 
TiSPER Kitakaze Ane 
Miyahime  
APEN UNGHUNDKLASSE - 
TiSPER Soldoggen's Daruma No 
Kohillle H

1M 
2  
1-4  
2 1-2-HP-
4VK 2 I-I-
HP-3VK 1-3  
2  

(Marit og Arne Pallisrud) (Inger 
Larsson) (Inger Edlllnd og Helena 

Skoglund) (Tove Nyvoll og Tom 
Hofsli) (Helene Nordwall) (Helena 
Ekevar) (Elisabeth Noven) (Kirsten 
Jørgensen) (Firll1 Håkon Svendsen) 

(Marit og Arne Paulsrud) 

ana Mi  
Okami's Yamatsumi 
Mjærumhøgda's Yukimi 
Honto-No Zen-Ya  
SV99 Honto-No Yasasii Yuurei 
Okamis Kaijin  
Tronkæl's Red Zedona Of Arizona 
Kenzoku No Fushiban Mihuinin 
Kenzoku No Fuumi Rubii  

2  

APEN KLASSE - 
TiSPER Utsukushii Av 
Enerhaugen  
IntNordUeh NV97 Glendalin Hime of Sveden 
Lorini's Chyokohime  
SV98 Umai av Enerhaugen  
S Ueh Nishiki Av Enel'haugen  
CHAMPlONKLASSE - TiSPER  
NSlntUchNV90NordV94,99EuroV97KBI-IV97 Glendalin Ayako San 3C1-1K-CK-4BTK (e.Lang)  
N Ueh Ran Av Enerhaugen  1M  (Solvor Nærland le. Lang) 
N Ueh Puraido Daisuki Av Enerhaugen  4C1-IK  (Heidi og Jon Magerøy) 
N Ueh Ren'ai Av EneJ'lJaugen  2CHK-CK-3BTK  (Marit og Arne Paulsrud) 
N Ueh Joyu Av Enerhaugen  l CHK-CK-2BTK(Gerd & Jørn Erik Ommang)  
NS Ueh Mjærumhogda's Qhime  1M  (Anne-Lise og ÅJU1ar Johansen) 
N Ueh An-An's Yamahime  resCHK  (Anne-Lise Johansen) 

1M (Helena Hopland IC. Lang)  
1-2VK-CK-resBTK  (Birgit Hillerby) 
l-resVK  (Torhild Hansen) 
I-IVK-CERT-IBTK-BlR  (Lena Sonefors) 
1  (Inger Larsson) 

VETERANKLASSE - TiSPER  
NSrntUchNV90NordV94,99EuroV97KBHV97 Glcndalin Ayako San (1)-1 VETK-CK  (C. Lang) 

OPPDRETTER KLASSE  
Kennel Enerhaugen: Christen Lang (Deltar med: 84, 87, 88, 90) I-HP-IOPPDK  



 

STAFETTPINNEN FRA ARNE H. PAULSRUD TIL 
 
ELSE KNUDSEN OG ØJE HARILA. 
 
Livet med fem shibaer + en blandingshund. 
 
 
Våres første shiba kom til oss for 6 år siden. Ho heter Tenka og kom fra fam. Langhelle i 
Stavanger. Det var forresten ingen spinkel liten shibafrøken. Det var ei kraftig "tøtta" som med 
det samme ho kom spaserte rett i matfatet til Pia (blanding elghund/tinsk spets) som da var et 
halvt år. Det var litt kiving om sjefsplassen, med som rett og riktig ble og er Pia flokklederen.  
Den 9. april -99 skjedde det noe som forandret livet vårt. Fra å ha to hunder til å ha sju stykker. 
Tenka fikk valper, fire hanner og en tispe. Vi har fremdeles tre hanner og en tispe fl'a kullet.  
Atte uker gammel flytta Odin til Monica og Frøya i Harstad. Monica er forresten den beste 
hundejenta i Harstad, (uten og fornærme noen) Nå er også Per Eirik kommet inn i familien og de er 
stadig og se på turer. De er ofte på besøk, og vi har hatt mange flotte turer i lag .Noen ganger er det 
litt anspent mellom hannene når de kommer, men etter noen minutter er det full lek.  
Som dere skjønner har vi beholdt fire fra samme kull. Alle som leser dette tenker vel at vi er gale, 
og kanskje er vi det også, men livet er en fryd med disse små skapningene. (Unntatt løpetidene). 
Alle hundefolk frarådde oss på det sterkeste å beholde tre hanner, det kommer aldri til å gå bra, 
men krabatene har nu blitt ett og et halvt år og er kjempekompiser. Hele flokken er alltid i lag og 
hannene sover, spiser og leker i lag. Rangordningen har de ordnet uten de store slåsskampene og 
lite innblanding fra vår side.  
Dette har vært en veldig lærerik tid og få være med på å se et helt kull vokse opp. Selv om de er 
søsken er de ganske så forskjellige individer. Det var selvfølgelig ikke meningen at vi skulle 
beholde alle fire.  
Selv om jeg på forhånd visste at det kom til å bli tøft å levere de fra seg.  
Så var det jo selvfølgelig en skjønn liten hanne som jeg raskt fant ut at han skulle ikke ut av huset. 
Han fikk navnet Tara. Så var det en kraftig viltfarget hanne (lik Tenka) som 0je knyttet seg sterk til 
og fant ut at han skulle i alle fall ikke ut av huset. Han fikk navnet Bamse. Så var det Riko igjen da, 
han var jo også en skjønn og klok skapning, vi kunne ikke sende han nt av huset det gikkjo bare 
ikke an. Og så var det Aisa, lillejenta våres.  
Tenka har vært en fantastisk mor, ho har tatt seg av dem og lekt med dem, ho har tydeligvis ikke 
blitt lei av dem for ho verner ennå om dem og er aktiv i leken.  
Pia var jordmor da valpene ble født og da de begynte å bevege seg utafor valpekassen søkte de 
oRe til Pia der de ble godt mottatt og hun har også vært med på å oppdra valpene. Er det bråk i 
flokken er hun med en gang og demper de.  
Vi kaller de naturbama våre fordi vi er så heldig og bo rett ute i skauen. Om vinteren kan vi bare 
ta på oss skiene på trappa og stikke til fjells, æ bærre sei, kain vi ha det bere?  
I august fikk vi disp. hos Monica (fire dager, ikke mer) og låne Odin, så da dra vi til fjells med sju 
hunder på ei turisthytte,(Toralfsbu, der er lov å ha hund)Der kosa vi oss i den nordnorske 
fjellheimen og hundene stortrivdes. Verre med Monica, ho hadde visst sakna han tidl. Dette var litt 
om vårt liv som stort sett dreier seg om hunder, og det er jo det vi trives best med. Ka sku vi ha 
gjort uten di ?  
Som dere sikkert forstår blir det ikke flere valpekull hos oss, da må vi i alle fall bygge ut huset. 
Siden vi først har stafettpilUlen her nord tenkte jeg å videresende den tillshavsbyen til Randi og 
Odd Ame Sørensen.  
 
Hilsen Else og Øje 



Fra Else og Øje har vi fått dette bildet av shibafamilien deres. 

Vi takker Else for et flott bidrag og håper Randi og Odd Arne Sørensen tar imot 
utfordringen.  

Alle har vel hørt om sosiale nordlenninger ?? 
At det er sant kan dette bildet illustrere 

... Gjett riktig antall shibaer på bildet og 
bli invitert på neste tur! Bildet er tatt av 

Paul Walle på et treff i  
             Gratangen i Troms. 



Den perfekte hund - en sannhet eller en myte ..... 
Hjemkommet fra utstilling. Det var morsomt at hunden som jeg stilte gjorde det bra. 
Vi var to glade jenter som stod stolt og lykkelig med hver sin BIR og BIM hund. 
Begge hundene ble bedømt aven habil dommer, som så langt jeg kunne se, dømte 
etter beste evne. Tispen vant, og hun var pen. Jeg så henne for to år siden, da var 
hun en uferdig ett-åring. Det var en overraskende opplevelse å få se henne igjen - 
hun hadde utviklet seg utrolig bra, og hun var en meget verdig vinner. Spesielt 
morsomt var det at hun vant på grunn av at det for eieren var en så stor og uventet 
glede. Selv hadde jeg håpet på en enkel rød sløyfe, jeg stilte en hund som ikke har 
komplett tannsett, og kunne ha hatt bedre stopp. Bortsett fra det, er han i mine 
øyne en utrolig flott hund, han har mange flere pluss enn minus. At en dommer ser 
alle disse kvaliteter og prioriterer det positive som det er mest av, står det respekt 
av.  
Jeg tror det er lenge siden to vinnere har oppført seg så ærlig glad som det vi to 
gjorde. I utstillingsringen går det opp og ned - smaken er som baken også hos 
dommerene - og det skal det være, ellers hadde det vært ganske kjedelig å gå på 
utstilling.  

Så, hva er så mitt poeng?? Jo, hvor mange av de tilstedeværende respekterte 
dommerens valg og gratulerte vinnerne? Hvor mange prøvde å se det dommeren 
hadde vektlagt positivt? Hvem var det som straks begynte å fremheve feiler på 
vinnerne og kritisere både hunder og dommer? Er det slik vi vil ha det? 
Hundeutstilling er for meg et "fesjå". Alt kan skje. Du betaler dine 250 kroner for at 
en dommer skal gi sin personlige vurdering av din hund. Det tar ca 2 minutter i 
ringen. Dommerens avgjørelse er rett og kan ikke endres, uansett hva folk på 
sidelinjen måtte mene.  
Poenget mitt: Dersom vi alle respekterer dommerens valg, prøver å se det positive 
med vinnerhunden, gratulerer vinneren og skryter av hunden - DA er det store 
muligheter for at neste gang, når DIN hund vinner, vil du oppleve at alle vi andre 
oppfører oss like positivt mot DEG. Hva gjelder meg, har jeg så pass mange år i 
hundeverden at jeg har lært hva som egentlig betyr noe - ikke å vinne, men å 
dyrke vennskap og ta vare på rasen.  
I håp om at den aktuelle dommer leser dette: Kanskje på tide at du melder deg inn 
i NSK og bidrar på godt og vondt i vår raseklubb. Vi har alle noe å bidra med - ikke 
minst lysten til å jobbe i lag mot et felles mål. I hundeverden er det lett å "ryke 
uklar" når prestisje eller særinterresser truer. Jeg opplever NSK som en samlende 
klubb. Kanskje må det jobbes mer med oppdretterne, at de blir flinkere, tryggere 
på hverandre og tør å stå for ting på godt og vondt. Kanskje er det på tide å starte 
ærlige "vennskap". Kanskje vil det medføre en større fremgang i avlen enn ved at 
hver sitter på sitt lille nes og styrer for deg selv.  
Så tillater jeg meg å gratulere Makka og Miyagi med tittel Norsk Vinner-2000. All 
ære til dommeren - du dømte etter din egen overbevisning - slik skal det være.  
Den perfekte hund er en myte. øyet som ser.  
Unni Hansen  

 



Terminliste over Norsk Kennel Klubs utstillinger i 2001 og 
2002: 

Bø (i Telemark) 
Bergen  
Narvik 
Kristiansand 
Drammen 
Trondheim 
Oslo (Bjerke) 
Stavanger 
Fredrikstad 
Tromsø  
Hamar ("Vikingskipet")  

24-25/2 
3113-1/4 
21-22/4 
5-6/5 9-
10/6 
30/6-
1/7 11-
12/8 8-
9/9  
6-711 O 20-
21110 23-
24-25111  

Endring her er at det fra 2001 avholdes utstilling i Bø (i stedet for Kongsberg) og dato-
endring på utstillingen i Oslo i 2002.  
 
 
 
Preliminær terminliste fra 2003 til 2005:

23-24/2 
16-1713 
20-21/4 
11-12/5 

1-2/6  
29-30/6 
10-11/8 
14-15/9 
5-6/10  
J 9-20110 22-
23-24111  

Bø (i Telemark) 
Bergen  
Narvik 
Kristiansand 
Drammen 
Trondheim 
Oslo (Bjerke) 
Stavanger 
Fredrikstad 
Tromsø  
Hamar ("Vikingskipet")  

22-23/2 22-
23/3 5-6/4 
10-1115 14-
15/6 28-
29/6 16-
1718 13-
14/9 27-
28/9 18-
19/10 21-
22-23111  

21-22/2 
27-28/3 
17-18/4 
8-9/5  
5-6/6 
26-27/6  
14- J 5/8 11-
12/9 2-3/10 
23-24/10 
19-20-21/11 

26-27/2 
2-3/4 
16-17/4 
7-8/5 4-
5/6 25-
26/6 
13-14/8 
10-11/9 
1-2110  
22-23/10 
18-19-
20111  

I tillegg til endring av utstillingssted (Bø fra 200 l), er det datoendringer i 2003 (på utstilling
i Drammen og Frechikstad) fra tidligere offentliggjort preliminær terminJiste.  
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NORSK VINNER 2000 
Denne utstillingen er vel sesongens høydepunkt for de fleste 

utstillingsinteresserte. Her er det mye å få med seg, også uten hund. 
Mange reiser hit for å  møte nye og gamle hundevenner. Å møtes her er 
en tradisjon, og hotellrom og hytter er gjeme bestilt i jor,, og man 
bestiller også for neste år og året deretter. I løpet av helgen er ca 4000 
ekvipasjoner i ringen, både lydighet,  

algility og eksteriørbedømmelse.  
Det er mye å se på og mye man kan kjøpe.  

Muligheten til å vinne en tittel gjør denne utstillingen ekstra interessant 
også for utenlandske utstillere, og mange har reist langt for å kjempe om

heder og ære.  
Til årets utstilling var det påmeldt 11 shibaer, og her er komplett 

resultatliste;  
 

NKK, Hamar 26-11-00, dommer Christen Lang     (4+7) 

JUNlORKLASSE HANNHUND  
Tenkuu No Kouryuu Go Yokobama Atsumi l-I-HP-lVK-CERT-IBHK-BIM (D. Hansen) Soldoggen's 
Genji San 1-2 (A. Finnbråten & F. H. Svendsen)  

CHAMPlON & VETERAN KLASSE HANN HUND  
TNT NORD DCH VDH EUROJGS-94 Kurotetsu of Kitsllnebiso 1M  

JUNIORKLASSE 
TISPE Østbylias Cirka Ting og 
Tang Kleivanc's Ka-Ta Zbuni  

I-I-HP-IVK 
1-2  

( Marianne Holmli) 
(May Brun) 

APEN KLASSE 
TISPE Vabråtens Goya 
Geisha Lorini's 

( Geicke c/o Ulleberg) 
(Torhild Hansen) 

Cbyokobime  
CHAMPION KLASSE TiSPE NORD 
UCH Soldoggen's Benincsa NDCH 
Sbinju  
N S DCH Soldoggen's Chimpira  

(Paul Walle) (Tonje Bøe) 
(L. Høyem og G.Aasheim) 

2CHK-CK-2BTK  
1M lCHK-CK-II3TK-
BIR  



VI GRATULERER HUNDER OG EIERE 
MED TITTELEN NV -00  

BIR; N 5 Uch NV-OO Soldoggens Chimpira, Eiere 
Lisbeth Høyem og Geir Aasheim  

 
BIM; NV-OO Tenkuu No Kouryuu Go Yokohama Atsumi 

Eier Unni Hansen  

   Glade eiere med sine vinnerhunder og dommer, Christen Lang.   
BIR; "Makka" m. Lisbeth og BIM; "Miyagi" m. Unni Foto 

Solvor Nærland  

 1.  
 



På utstilling for første gang?   
Artikkelen er gjengitt med tillatelse av forfatter Hege Sundsbarm. 
Illustrasjoner er tegnet av Aud K. Sæthern  
 
Før selve utstillingsdagen skal det en del forberedelser til. Vi skal stille med en velstelt 
og ren hund. Pelsen bør være på sitt beste, eventuell tannstein skal fjernes og klørne 
være klippet. Hunden skal være i utstillingskondisjon, dette gjelder selve hunden, ikke 
elsen - som selvfølgelig gir et pent ylre - hunden skal altså ikke være for tykk.  p 

Husk, det er dagsformen som bedømmes. Dommeren har ca. 2 minutter på seg til å se 
din hund, og aner ikke hvor vakker hunden så ut for en måned eller to siden, men 
bedømmer kun dagsfolTI1en.  

Hvordan hunden beveger seg er veldig viktig, hopp og sprett er ikke ønskelig. Hunden 
skal gå med fin flyt, i trav ikke galopp! Når du trener inn dette er det braIbest å få en 
rutinert utstiller til å hjelpe deg. Det er vanskelig og se sine egne feil! På trening - når 
noen ser på deg - prøver du deg frem med hvordan du selv skal løpe for best å få vist frem 
hundens bevegelser. For de fleste hunder gjelder; tar du lange steg, strekker hunden bedre 
ut den også. Handling er en "kunst", noen ganske få er naturtalenter, men for de fleste av 
oss må det mye trening til, for både hund og fører.  

 1.  Hunden skal vise seg til sin fordel, når dommeren skriver 
kritikken er det ønskelig at hunden skal kunne stå pent og 
vise seg fra sin beste side. Hunden må kmme stille seg opp 
"med ett ben i hvert hjørne", dvs. forbena skal stå parallelt 
(sett forfra), og potene skal peke rett forover - bakbena skal 
også være parallelle (sett bakfra) og ikke understilt. Alle har 
sikkert sett at noen handlere flytter på hundens ben, for å få 
den til å stå helt perfekt. Det er ikke å anbefale at dette 
prøves for første gang i utstillingsringen, tren hjemme først! 

 ,~,~.-  I  .' ,-{.: ...
,..\,"iI~  

~ ~ - .•.  ".. - 
'---  '~( 

1\  , {  (  \  , r"·d\~\~ t Når hunden "shower" skal den virke våken og 
opplagt __ o V - ~ JJ)j- og konsentrert om sin handler (kanskje en godbit?!)  
 

Ikke glem at hunden må kunne akseptere at dommeren 
kjenner på kropp og tenner - husk at på hanllhundene skal dommeren sjekke at de har to 
normalt utviklede testikler på normal plass.  



Husk at dette er et "show", ikke en bruks- eller jaktprøve. Still med en velstelt, ren 
hund. Hvordan vi selv kler oss skal ikke dommeren bedømme, men rimelig pent kledd 
gjør seg bra (spesielt i "den store ringen"). Slagstøvler og sydvest ("the nordic look") er 
ikke å anbefale,  
ei heller storblomstrete flagrende gevanter - vi skal jo ikke ta luven fra hunden. Hunden 
skal også "kles opp", det båndet vi bruker til daglig gjør seg ikke i ringen.  

Gå til innkjøp av et spesielt utstillingsbånd. De finnes i alle farger og varianterfor å 
være ordentlig jålete - Iqøp et som matcher hundens farge.  

Det er viktig at utstillere oppfører seg ordentlig i 
ringen. Man skal ikke stille hunden sin foran en 
annen utstillers hlmd, løpe helt opp i baken på 
hunden foran eller sabotere på andre måter.  
Ikke klag høyt på bedØlwnelsen. Vi behøver ikke være 
enige, det vi kan gjøre er aldri mer å stille for den 
spesielle dommeren. Husk, det man har betalt for er 
faktisk den spesielle dommerens syn.  

 I~ ,  4l  
C~ctJ \  . il Før vi reiser til utstillingen - sjekker vi om vi har  
 -  1  (" med: vaksinasjonsattest, nummerlapp og klype,  
     utstillingsbånd, kam/børste og vannskål.  
     ,    Ta med stol, det blir helt sikkert en lang dag. Ta 
  (   .    .  gjerne med et bur til hunden, der ligger den 
usjen t  er~ 
   .    .   og kan slappe av, det kan bli veldig slitsomt for 
en  
   "lile flo/die look"   hund og være på utsti Iling en hel dag.  

 

Forhåpentligvis er vi ute i god tid, både hund og furer kan trenge litt tid til å roe seg ned 
før de skal i ringen. Det kan være en fordel og kjøpe utstillingskatalog, da er det lettere 
og følge med. Et tidsskjemaet som forteller når den enkelte rase fOl'Ventes å skulle bli 
bedømt, skal henge utenfor ringen.  
Men husk: det er ditt ansvar å være i ringen til riktig tid.  
Hundens deltagernummer festes på deg (med en 1gekk liten "klype") lett synlig. Først 
går alle hundene i nummerorden, etter hverandre rundt i ringen, senere skal en og en 
fram til bedømmelse. Ringsekretæren vil ved sløyfeutlevering fortelle om du er ferdig 
for dagen, eller om du skal inn i ringen igjen.  



Det stilles noen krav til hund og utstiller:  
- Hunden må være registrert i NKK, eller register 

nerkjent av NKK.  a 
- Hundens eier bør være medlem av NKK eller 

samarbeidende klubb, hvis ikke må det betales 
dobbel aruneldelsesavgift.  

- Hundens vaksinasjonspapirer må være i orden.  
Vaksinasjon mot valpesyke  
må ikke være eldre eIm to år. Ved første gangs 
vaksinering gjelder 14 dagers karenstid, det er 
ingen karenstid på revaksinering.  

- Påmeldingsfrist til utstillingen må overholdes.  
Husk å betale anmeldelsesavgiften til rett tid!   

Alle hunder født etter l. januar 1998 må før de 
fremstilles til bedømmelse være ID-merket.  
 
 

 2.   
JUNIORHANDLING – BARN OG HUND av Lisbeth Høyem

 "  På vanlige utstillinger kalles denne  
konkurranseformen "Barn&hund". 
Her vurderes det hvor flihk 
handleren er til å vise frem 
hunden. Samspillet mellom dem er 

gså viktig.  o 
I disse konkurransene får man se 
mange små talenter.  
Alvor blir det på NKK- utstillinger, 
der de beste blir kvalifisert til å stille 
i konkurransen om å bli Norges 
beste Juniorhandler. Finalen 
avvikles hvert år på Hamar, og 
vinneren her får reise til Crufts i 

ngland for å delta i "VM".  E 
I år deltok Linda Neset i finalen 
med shibaen Lorini's Chy 
okohime.  
  

Konsentrert handler med god teknikk og i fint driv; Cathrine Overvik med Makka. 
Denne ekvipasjen vant Barn &hund konkurransen på Akitaspesialen i 1999. 



 3.  

Fullstendige bestemmelser for utstilling og championat fåes 
hosNKK.  

G jennomføring av bedømmelse  
Hannhunder og tisper bedømmes hver for seg. Klassen 
bestemmes dels av a.lder, dels ut fra tidligere oppnådde 
resultater. Bedømmelsen er delt i en kvalitets del og en 
konkurransedel.  

Kvalitetsbedømmelse  
Ved kvalitetsbedømmelse vurderer dommeren hver enkelt hund opp mot den for rasen gitte 
standard, uten hensyn til de øvrige deltagende hundene i klassen.  

1 . premie i kvalitetsklasse  
Typisk, i alt vesent.lig riktig bygget hund, hvis fortrilID 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  
HW1d av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende erm 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 
(herunder aggressive hunder og hunder som biter). H31mhunder som ikke har nom1ale testikler på 
nom1al plass, skal tildeles O. premie på grurm av testikkel mangel, selv om det fremlegges 
veterinærattest på at testiklene er fjemet 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 bedømmelsesøyeblildcet, er i en slik tilstand at dommeren ikke kan danne seg 
en sikker oppfatning av dens kvalitet.  

 
 
Vi skal bli utstillingshunder – vi...Zentai og Zaimoku av Enerhaugen  Foto Solvor Nærland 



Klasseinndeling. 

Juniorklasse - JK  
HWldene må være fylt 9, men være under 15 mnd. Cørste utstillingsdag. Individuell 
kvalitetsbedøml11else. Følgende premiegrader 1.1K. 2.1K, 3.1K, samt O.pr. og K.LP. 
Juniorkonkurrauseklasse - JKK  

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd l. premie ijuniorklasse (1.JK.). Konkkurransebedømmelse. 
5 plasseringer: I.IKK, 2.JKK, 3.JKK, 4.JKK og reserve. Særlig gode juniorer kan dessuten tildeles 
Hederspremie (I-IP). Hunder som oppnår HP skal delta i Vinnerklasse (VK).  

Åpen Unghundklasse - AUK  
Hundene må, være fylt 15 men være under 24 mnd. førsle utstillingsdag. Individuell kvalitets-
bedømnlelse. Følgende premiegrader: LAUK, 2.AUK, 3.AUK, samt O.pr. og K.LP.  
Åpen Unghundkonkurranseklasse - AUKK  
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i Åpen Unghundklasse (LAUK). 
Konkurransebedømmelse: 5 plasseringer: 1.AUKK, 2.AUKK. 3.AUKK, 4.AUKK og reserve. Særlig 
gode unghunder kan dessuten tildeles Hederspremie (HP). Hunder tildelt HP deltar senere i 
Vinnerklassen (VK).  

Åpen klasse - AK  
Hundene må være fylt 24 mnd. første utstillingsdag.  
Følgende premiegrader: 1.AK, 2.AK, 3.AK samt O.pr. og K.LP.  

Vinnerklasse - VK  
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i Apen klasse (LAK), samt juniorer og 
unghunder som har oppnådd HP på samme utstilling. Konkurransebedømmelse: 5 plasseringer: 1. 
VK., 2.VK, 3.VK, 4.VK og reserve.  
Hvis beste hund (LVK) finnes så god at donuneren vil anbefale den til utstillingschampionat kan den 
tildeles Certifikat (CERT). øvrige hunder i klassen som dommeren firmer være av Certifikatkvalitet 
(CK) gis betegnelsen CK. Hund som på utstillingen tildeles sitt siste Certifikat  
i henhold til reglene for oppnåelse av utstillingschampionat, blir Champion ved tildeling.  

Krav for Championat på utstilling er:  
3 CERT under 3 forskjellige donunere, hvorav minst ett skal være oppnådd på NKK-utstilling eller 
utstilling hvor tilsvarende CERT utdeles (for vår del Akitaspesialen). Minst ett CERT må være 
tildelt i Apenklasse.  

Championklasse - CHK  
Klassen er for norskeide hunder bare åpen for norske utstillingschampions. Hunder med eier som ikke 
er bosatt i Norge og som enten er internasjonal eller nasjonal utstillingschampion kan også meldes på i 
klassen. Domnler skal gi en kortfattet kritikk av hunden, og tildeler deltakersløyfe for deltakelse i 
klassen. Det foretas ingen kvalitetsvurdering, men donuneren har anledning til å tildele O.pr. eller 
K.LP.  
5 plasseringer: 1.CHK, 2.CHK, 3.CHK, 4.CHK og reserve. Kvalitetsbetegnelsen CK kan gis.  

Beste Hannhundklasse - BHK I Beste Tispeklasse - BTK  
Klassene er åpne for alle rasens hunder av Sanlme kjønn som har fått CERT eller CK. 
Konkurransebedømmelse: 5 plasseringer: 1.BHKlBTK, 2.BHK/BTK, 3.BHKlBTK, 4,BHK/BTK og 
reserve. På internasjonale utstillinger konkUlTeres det om CACIB og Res-CACIB i denne klassen. 
CACIB/Res-CACIB kan kun tildeles hund som er minst 15 mnd. og som ikke er Intemasjonal 
Chanlpion (bekreftet).  

Best j Rasen - BIR og Best i Motsatt Kjønn - BIM  
Beste haruulUnd (I.BHK) og beste tispe (I.BTK) konkurrerer om BIR/BIM.  

 



 

•”SHOWA 
INT NORD N S FIN UCH SOLDOGGEN'S 
BENINESA  

Ar 2000 har bl. a. gitt oss:  
• 3 X INTERNASJONAL UCH  
• 2 X NORDISK UCH  
• 2 X FINSK UCH  
• 2 X SVENSK UCH  
• 1 X NORSK UCH  
 
Og i tillegg: Beste tispe NAKfjub. spesial (jap.dommer), 2.BHK 
Shiba/NAK jap.dommer) og 2.BHK Shiba/NSK. 
 

”SANNO” – ÅRETS SHIBA 1999! 

• 12 X SIG pl.  
• 20XBIR  
• 5X SIM  
• 4 X SIS pl. valp 

INT NORD N S FIN UCH 
NATTFJARILEN CHUJITSU 

Hamar 26. nov. 2000:  
"MAKKA" N S uch Soldoggens Chimpira - EIR & Norsk Vinner 2000 

Gratulasjon til Lisbeth & Geir, Sparbu!  

Paul J. Walle • 8533 BOGEN lOFOTEN 
Tel 769 82 000 • Fax 769 83 000 • Mobil 91 647445  



Sjokolade kan drepe hunden din!  
Mange hundeeiere gir sjokolade til hunden sin. Er du en av dem, bør du lese denne 
artikkelen. Trolig vil du være mer forsiktig i fremtiden. Hunder er svært sensible overfor en 
kjemikaliegruppe ved navn metyl xanthin. Koffein og teobromin er medlemmer av denne 
gruppen. Sistnevnte forkommer i kakao og te. Hunden forgifter seg selv. Hunder kan ikke 
omgjøre metyl xanthin til enegi og skille det ut i avføringen like effektivt som mennesker. Hos 
mennesker er stoffene i kroppen 2-3 timer mot 18 timer hos hunden. Hos hunder tas stoffet 
opp i leveren, overfører det via gallen til tarmen, for deretter å omforme det til det originale 
metyl xanthin stoffet. Deretter går det en ny runde, hvilket gjentas flere ganger i stedet for å 
kvitte seg med stoffene, fortsetter hunden å forgifte seg selv om og om igjen. Mørk sjokolade 
er verst. Det finnes mange typer sjokolade med ulike mengder koffein og teobromin. Den 
mildeste formen er lys melkesjokolade og den sterkeste er mørk kokesjokolade. Dødelig dose 
av lys melkesjokolade er 56,7 gram per kg kroppsvekt. For en hund på 20 kg vil det være 
dødelig å spise ca 1,1 kg melkesjokolade. Mørk kokesjokolade er 10 ganger mer dødelig. En 
hund på 25 kg vil kunne dø hvis den spiser 140 gram.  

Flere symptomer på forgiftning.   
Symptomer på metyl xanthin forgiftning inkluderer oppstøt, oppkast, hyperaktivitet, rastløshet, 
hypersensitivitet (hunden hopper), hurtig hjertebank og pust, manglende kontroll over ben 
muskler og muskelskjelving. Symptomene vil gjenta seg i intervaller, for til slutt å påføre 
hunden en generell svakhet, koma og til slutt døden på grunn av hjertekomplikasjoner. Hvis 
hunden din blir forgiftet av sjokolade bør du umiddelbart oppsøke veterinær. Det finnes 
metoder for å absorbere giften fra hundens mage. Ikke lær hunden å spise sjokolade! A gi 
hunden en liten sjokoladebit vil ikke påføre den store problemer, isolert sett. Men det vil være 
en tragisk feil å lære hunden å like sjokolade. En hund alene i huset med en stor konfekteske 
kan gjerne følge sin nese for godsaker og spise opp innholdet. Følgene kan bli katastrofale. 
Derfor anbefaler vi deg å la være å gi hunden sjokolade.  

God 'ffu..1 trr G uU Ny.U 2001 
rm...ut.a.h..  

 • 



 

Hei Østlandet.  
Jeg skal liksom være kontaktperson for Østlandet. Ingen kriterier er ennå satt for dette 
vervet, men en eller annen form for "kontakt" må det vel innebære.  

24. og 25. februar 2000 er det NKK-utstilling i BØ i Telemark. (Se julenummer av 
hundesport). Jeg tillater meg å foreslå at alle som har mulighet til det, melder på sin(e) 
shiba(er) til denne utstillingen slik at vi kan treffes. Vil du ikke stille hunden din - kom uten 
hund. Men jo flere shibaer, jo bedre.  

Kanskje har klubben fått brosjyren om raseinfo og standen ferdig, slik at vi kunne 
markere oss litt. Kanskje selge noen klubbeffekter.  
Forhåpentligvis deltar Harald og Tor i agility denne helgen, og er med oss. Viktigst av alt 
- vi treffes, blir litt kjent og får mulighet til å snakke litt om hva vi har lyst til å gjøre videre.  

Ta gjerne kontakt med meg. Jeg treffes på kveldstid på tlf 69922899. Eller 
pr e-post u-hansen@online.no. 
Benytter anledningen til å gratulere Harald med l.plass i NM-agility, og håper at det gikk 
bra som reserve på landslaget til Finland. Tor ble også plassert blant de 10 beste - 
gratulerer! Dere er flotte representanter for rasen og klubben.  

Unni Hansen  
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Medlemsliste i  NSK per 10.11.00  
Dette er oversikten over de medlemmer vi har i vårt register. Vi ber deg lese den og sende  
oss melding om feil. Vi tar også imot flere opplysninger, som telefonnummer og evt e-post-  
adresse. * i siste kolonne betyr at vi har e-postadresse. Rettelser sendes til Sverre Kjøbli,  

Imsdafen, 7760 Snåsa       

Andersson  Guneli  Gransvegen 13  S13741 Vasterhaninge   
Bekken  Astrid  Atriumsvn. 23  1639  Gml. Fredrikstad   
Bjørnbakk  Sture  Sørstrupen 5  8013  Bodø   
Braseth  Gerd  Gulsrud  3370  Vikersund  32782000 *  
Brun  May    8146  Reipå  75755901 *  
Bøe  Tonje  Heggevn.  3340  Amot   
Christensen  Ivar  Jarenvn.  3370  Vikersund  32788804  
Eriksen  Renate  Tante Ulrikkesv. 35 0984  Oslo  22109639  
Ervik  Ruth  Erlevn.2  4950  Risør  37150670  
Fernros  Ylva    7531  Meråker  74810926  
Fjærvoli  Kristin  Sankthansvn. 43  9350  Sjøvegan   
Fjærvoli  Lise  Familie     
Fåne  Øyvind  Malmvn.20  3614  Kongsberg  32736661  
Geicke  Margrethe  Askerbrubakken 4  1370  Asker  66784828  
Gulbrandsen  Else  Rådyrvn.1a  3370  Vikersund  32782536  
Hammerset  Margareth  Postboks 53  8459  Melbu   
Hansen  Unni Anita  Kringsjå 18  1825  Tomter  69922899 *  
Hansen  Torhild  Opplandsvn. 300  4885  Grimstad  37043830  
Hansen  Heidi  Martin Johansensv. 2070  Råholt  63952906  
Hauge  Mette L.  Sprovn.229  1454  Fagerstrand  66919039  
Haugen  Lisbeth  Skjelstadhagen 56  1360  Heggedal   
Haukalid  Kristine  Postboks 67  8161  Glomfjord  75752258  
Hembre  Aud Inger  Buktvn.23  6884  Øvre Ardal  57663486  
Henning  Venke  Fagerlivn. 5b  0587  Oslo  22156062  
Hilieby  Birgit  Bergavegen 19  S14132 Huddinge   
Hofsli  Tom  Anholt  3160  Stokke  33335229  
Holmli  Marianne  Volhaugen  7650  Verdal  74077455  
Høyem  Lisbeth  Leiraplassen 6  7710  Sparbu  74162285 *  
Johansen  Anne-Lise  Fjordbrisvn. 13  4050  Sola  51651106*  
Johansen  Annar  Familie     
Johansen  Eli  Smed Qvalesv. 3B  8012  Bodø   
Johansen  Ida  Familie     
Johnsen  Tor Ivar  Familie     
Jørgensen  Kirsten J.  Kong Georgsvej 6  DK9000 Aalborg   
Kalgraff  Reidar  Skansevn. 10c  6500  Kristiansund N  71671855  
Kalgraff  Anne Turid  Familie     
Kjøbli  Mildrid  1msdalen  7760  Snåsa  73152816 *  
Kjøbli  Sverre  Familie     
Knudsen  Else  P.boks 5504 BergsE 9496  Harstad  77067803  
Kvam  Wenche  Breistrand  9440  Evenskjer  77087451  
Landberg  Line  Dalsvn.8  1405  Langhus  94848386  
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Langhelle  Kåre  Kleivane  4308  Sandnes  51660732 * 
)..anghelle  Tone Reidun Familie     
Larsen  Kjell  Midtstuvn. 6b  1786  Halden  69185084  
Laumann  Line  Postboks 11  2870  Dokka  94816955  
Lieng  Kari  Skurdalen  3580  Geilo  32094811  
Ludvigsen  Jorunn  Prof. Hansteensgt. :4021  Stavanger  51871363  
Lyshaugen  Harald  Bråstadgutua 70  2825  Gjøvik   
Løken  Gerd B.  Løkeråsringen 13  1473  Skårer  67905954  
Magerøy  Jon  Djupdalen 2  5124  Ulset  55194735  
Mandryk  Inger Lise  Klinkelinna 411  2827  Hunndalen  61188128  
Mandryk  Annie V  Familie     
Mjærum  Eivind  Høgda Gård  1827  Hobøl  69921122 • 
Moe  Kristin Bugge Furukollen 7  3482  Tofte   
Mortensson  Annika  Urbansgt. 5  S21566  Malmø   
Mossin  Hanne  Familie     
Nilsen  Grethe  Slimbevn. 24  5137  Mjølkeråsen  55194959  
Nilsen  Liv Solveig  Knausen 109  9018  Tromsø  77672245  
Nilsen  Heidi M.B.  Sørsteiro  8400  Sortland   
Nærland  Solvor  Aad. Gjellesgt. 16  5035  Bergen   
Orvik  Heidi  Stobban Øvre  7084  Melhus  72879844  
Paulsrud  Arne  Breiskallvn. 70  2827  Hunndalen  61188269  
Paulsrud  Marit  Familie     
Paulsrud  Cato  Familie     
Paulsrud  Karsten  Familie     
Robertsen  Eli  Durmålsvn. 34  9100  Kvaløysletta  77650077  
Robertsen  Lill Anita  Familie     
Ryen  Anita   2420  Trysil  62450281  
Rønhovde  Lill Helen  Etterstadsletta 37B 0660  Oslo   
Raastad  Kåre Morten  Familie     
Saksgård  Kjell  Sagstuvn. 13A  1405  Langhus   
Sandaker  Jon-Eirik  Haugvn. Berkåk  7391  Rennebu  72427759  
Schelderup  Vigdis  Rødsvn.  1540  Vestby   
Skjellbred  Sissel  Østbyvn. 10  7700  Steinkjer  74163151  
Spæren  Eiko  Bekkefaret 10d  0280  Oslo  22731940 * 
Størmer  Halvor  Postboks 741  8509  Narvik  76940409 * 
Svendsen  Ann ToriId   8158  Bolga  75751063  
Sørensen  Gunnlaug  P.boks 68  9811  Vadsø   
Sørensen  Randi Marie  Ryllikvn.24  9100  Kvaløysletta   
Sørensen  Odd Arne  Familie     
Viklund  Unni Marie  Myrvangvn. 70  2827  Hunndalen  61170828  
Viveli  Irene   5784  Øvre Eidfjord   
Walle  Paul  Snubba  8533  Bogen i Ofoten  76982000  
Walle  Konstanse  Familie     
Wang  Marianne  Hvitstenvn. 298  1540  Vestby  64950727 * 
Wulf  Dorthe  Hulbaekvej 4  DK0543  Hornslet   
Øijord  Mariqnne  Krokrabben 5  9415  Breivika  77079449 * 

Aasheim  Geir  Familie    *
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    Vi kjenner igjen den lille luring

sitter foran treet.
      
      

     Kortet er nydelig,  
     og skullehelst værtt  
     gjengitt i farger.  

     Vi takker  Paul Walle,  
     somhar lånt 
     oss dette kortet.  

-.,j  -J.»      

~       
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Pan Junior er 
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kveld på by'n 
Foto Paul 
Walle  
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VINNERGALLA 2000  
I forbindelse med Norsk vinner utstillingen på Hamar, hadde NKK også i år invitert hunder til å delta i 
en Vinnergalla i forbindelse med dommermiddagen på lørdag. Denne middagen var også åpen for 
oss "vanlige". Vi var så heldige å bli invitert med av Hanne K. Malterud, som skulle delta med sin 
Akita, Vill-Je. Avtalen ble inngått tidlig og vi gledet oss veldig.  
Dypt inn i klesskapet fantes det en dress, og en kjole. Vi skulle bo i bilen, og der har vi ikke dusj! 
Løsningen ble å invadere motell rommet til Oppdalingene.  
5 personer er vel grensen for hva som er behagelig på disse rommene.  
Nydusjet og pyntet dro vi til Scandic, og vi var ikke alene. Alle 400 billettene var solgt. Vi fikk bord 
bakerst i lokalet, og der satt noen av våre favoritter i Vinnergallaen; Dere vet de pene huskyene som 
vinner så mye .... Først fikk vi mat. Forretten var god, hovedretten var varm, mør og nydelig ... 
desserten, mmmm.  
så skulle showet begynne. Vi hadde gått gjennom presentasjonen av deltagerne og funnet våre 
favoritter. Totalt var det 62 startende hunder. For å være kvalifisert måtte hunden ha blitt plassert i 
gruppen på NKK-utstilling, så her var det mange pene hunder. Allerede i første par kom en av våre 
favoritter; SHIBAEN RAN AV ENERHAUGEN. Hun møtte en Am. staff og ble utrolig nok slått ut. Men 
hun gjorde en flott jobb for rasen, hun trivdes tydelig i rampelyset og stod helt nydelig mens hun 
logret. 
 
  

En av våre favorittdommere, Arne Foss m. Dalmatiner, ble 
slått i 3. runde aven nydelig elghund. Vårt lokale håp, 
Lillian Heitlo m. St. bernh, kom til 4.runde. Akitaen klarte 
seg til 3. runde der den ble slått aven chinese crested.  
I finalen ble det et rent raseoppgjør mellom 2 utrolig 
velgående Kerry blue terriere. Vår favoritt ble dessverre nr 
2, slått av Shyloch Excalibur. Denne opplevelsen 
anbefales på det sterkeste, så får vi håpe at noen av oss 
blir invitert til neste år.  
Vi stiller gjerne som heiagjeng ...  

Hilsen Lisbeth og Geir  

Eneste shibadeltager, Ran av Enerhaugen,  
med sine eiere Solvor Nærland og Christen Lang.  

 2.  



 

Hvem bestemmer 
egentlig her?  

Denne artikkelen handler om hvordan en 
hund i kraft av sine l10kkinstinkter faktisk 
kan ove.ota styringen av din familie, og 
hvordan DU kan gjøre noe med det uten å 
måtte ty til voldelige metoder.  
A.otikkelen er hentet fra et Dobermann 
forum på Internet og har kanskje et noe 
"Amerikansk" syn på tingene (sakset fra 
"DobermannPosten"  
nr. 1/1996)  

En leksjon i å bli Alfa. 
"Hunden min forsøkte akkurat å bite meg!  
Alt jeg gjorde var å be ham gå ned fra 
sofaen."  
"Hunden min rotet i søppel bøtta, og 
når jeg dyttet henne bort knurret hun 
mot meg. Hva er galt med henne?  
Jeg trodde hun var glad i meg!"  

 
 

"Vår hund er veldig hengiven mesteparten av tiden, men når vi prøver å få 
ham til å gjøre noe han ikke vil gjøre, glefser han etter oss."  

Hva har disse tre hundene felles? Er de slemme eller rett og slett farlige? Nei - de er 
"Alfa". De har overtatt lederskapet i familiene som elsker dem. I stedet for å ta imot ordre 
fra sine herrer, gir disse hundene ordrer til de selvsamme! Hunden din kan være veldig 
glad i deg, men allikevel forsøke å dominere deg og andre medlemmer av din familie.  

Hunder er sosiale skapninger og tror på den sosiale orden. Hundens sosiale system er en 
"flokk", med en klart definert "Hakke-orden". Lederen for flokken er Alfa, storsjef, 
superhund. Han (eller hun) får det beste av alt - den beste maten, det beste stedet å sove, 
de beste lekene osv. Lederen får også være først til allting - han spiser først, forlater 
rommet (huset, leiligheten osv.) først, får oppmerksomhet først. Alle de andre hundene i 
flokken respekterer Alfahundens ønsker. Hvilken som helst hund som utfordrer 
Alfahundens autoritet får raskt en fysisk påminnelse om hvor hans plass i flokken virkelig 
er.  

Din familie er din hunds "flokk". Mange hunder tilpasser seg lett til de lavere nivåene i den 
menneskelige flokkens hakkeorden, og lager lite bråk. De gjør det de blir fortalt og 
utfordrer ikke autoritet. Andre hunder passer ikke fullt så godt inn. Noen av dem er født 
naturlige ledere og prøver alltid å utfordre sine menneskelige Alfaer. Andre hunder er 
"sosiale klatrere" - de er alltid på utkikk etter en måte å komme seg litt nærmere toppen av 
familiens stige. Disse naturlige ledere og "sosiale klatrere" kan skape problemer for en 
uoppmerksom eller uvitende familie som ikke er klar over hunden naturlige flokk instinkter. 
Noen familier oppfordrer sine hunder til å ta over flokken uten at de selv er klar over det. 
De behandler sine hunder som likeverdige, ikke som underordnede. De gir dem spesielle 
privilegier som f.eks. å få lov til å sove på sofaen eller i sengen. De trener ikke hundene 
sine og de lar dem slippe unna  
med å ikke adlyde kommandoer. I en virkelig hundeflokk ville ikke andre enn Alfahunden 
få slik spesialbehandling. Alfa har ingen ting med størrelse å gjøre. Den minste lille 
chihuahua kan være en kjæledyr-Hitler. Faktisk er det slik at jo mindre hunden er, jo mer 
har mennesker en tendens til å dulle og tulle for den - som igjen får hunden til å føle seg 
mer dominant og at den har kontroll over sine mennesker.  
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Alfahunder er tilsynelatende ofte fine kjæledyr. De er selvsikre, smartere enn 
gjennomsnittet og veldig hengivne. De kan være vidunderlige med barn og snille mot 
fremmede. Alt ser ut til å være helt topp i forholdet - helt til noen irriterer ham, eller 
forsøker å tvinge ham til noe han ikke vil. Da, plutselig kan denne flotte hunden knurrer 
eller forsøker å bite noen, og ingen forstår hvorfor.  

I en virkelig hundeflokk er ikke Alfahunden ansvarlig overfor noen. Ingen gir ham ordrer, 
eller forteller ham hva han skal gjøre. De andre hundene i flokken respekterer hans 
posisjon. Hvis en annen hund er dum nok til å utfordre Alfahunden ved å forsøke å ta 
maten hans eller hans favorittsoveplass, vil Alfaen raskt irettesette ham med et hardt blikk, 
eller et knurr. Hvis dette ikke virker, vil han utøve sitt lederskap med tennene. Dette er helt 
naturlig, instinktiv oppførsel - i en hunds verden. I en menneskelig familie er imidlertid den 
slags oppførsel uakseptabel og farlig.  

Saijoto’s Hiru No Taiyonishiki ”Taiyo”  Foto Solvor Nærland 

Hunder trenger og ønsker ledere. Instinktivt vil de forsøke å passe inn i en flokk. De vil 
ha tryggheten av å vite sin plass i flokken, og hva som er forventet av dem. De fleste av 
dem har ikke noe ønske om å bli Alfahund - de vil at noen andre skal ta ansvaret, 
beslutninger og gi ordrer. Hvis hans menneske ikke utøver dette lederskapet, vil hunden 
ta denne rollen selv. Hvis du har latt din hund bli Alfa, er du under hans nåde, og som 
leder kan han enten være en snill konge eller en vill tyrann!  

Hvis du lurer på om din hund er Alfa i din husholdning, så er han sannsynligvis det. Hvis 
hunden respekterer bare ett eller to medlemmer av familien, men dominerer de andre, 
har du fortsatt et problem. Hundens plass er på bunnen av din families hakkeorden. Ikke 
på toppen eller et sted i midten.  

For å gjenvinne din riktige plass som familiens Alfa, trenger hunden din noen leksjoner i 
hvordan den skal være underordnet, ikke likeverdig. Du skal vise ham hva det betyr å 
være hund igjen. Din hunds mor viste ham veldig tidlig i livet at hun var  
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Alfa, og at han måtte respektere henne. Som valp fikk han en trygg plass i valpekassens 
flokk, og på grunn av denne tryggheten kunne han konsentrere seg om å vokse, leke, 
kose seg og bare være hund. Hunden din vil egentlig ikke ha ansvaret som følger med å 
være Alfa, måtte ta beslutninger og forsvare sin plass på toppen. Han vil ha en leder å 
følge og forgude, slik at han får ha friheten ved å bare være hund igjen.  

Hvordan bli lederen i din flokk.  
Hunden din følger med deg hele tiden og leser kroppsspråket ditt. Han vet om du er 
usikker eller komfortabel i lederrollen. En slik oppførsel forvirrer ham, og gjør ham usikker, 
og hvis han er en naturlig leder eller en sosial klatrer vil dette oppfordre ham til å innta Alfa 
posisjonen og "fortelle deg" hva du skal gjøre.  

"Alfa" er en holdning. Den involverer avslappet selvsikkerhet, verdighet, intelligens og et 
drag av autoritet. En hund kan merke denne holdningen nærmest øyeblikkelig det er slik 
moren hans oppførte seg overfor ham. Følg med en profesjonell hundetrener eller en god 
lydighetsinstruktør. De står faste og bestemte og bruker stemmen og blikket til å fortelle 
hunden at de er i stand til å få det slik de vil ha det. De er rolige, men bestemte - kjærlige, 
men harde, alt på samme tid. De fleste hunder er øyeblikkelig underkastende overfor 
denne type personlighet fordi de gjenkjenner og respekterer en Alfa når de ser en.  
Øv på å være Alfa. Stå oppreist med skuldrene bakover, gå med hevet hode, øv på å 
bruke en ny tone i stemmen, en som er dyp og bestemt. Ikke spør hunden din om å gjøre 
noe - fortell ham det. Det er en forskjell. Han vet forskjellen også! Husk, som Alfa har du 
retten til å lage reglene og gi ordrene, hunden din forstår det instinktivt.  

 1.  

'Ør' '"  
 Røde damer i profil - "Keika" og "Ren-Ai"  Foto Marit Paulsrud 

For de fleste hunder vil bare denne endringen i holdningen din, samt et dressurkurs, være 
nok til å snu tilstanden og få deg etablert som Alfa. Med en hund som allerede har tatt 
over husholdningen og har befestet sin posisjon med knurring og biting, og fått slippe 
unna med det, må du gjøre litt mer enn bare å bestemme deg for bli Alfa. Hunden trenger 
i tillegg en holdningsjustering.  



Naturlige ledere og sosiale klatrere gir ikke opp sin Alfa posisjon sånn helt uten videre. 
Den plutselige endringen i din oppførselen blir et sjokk for dem, og de vil føle seg truet. 
Hunden din kan til og med oppføre seg mer aggressivt enn før. En Alfa hund vil instinktivt 
reagere på utfordringer mot sin autoritet. Det ligger i hans natur å slå ned på 
revolusjonerende opprør blant undersåttene! Slapp av, det er måter å gå rundt dette på.  

En Alfahund vet allerede at han kan ta deg i en fysisk kamp, så å returnere hans 
aggressivitet med vold vil ikke virke. Før du har etablert din posisjon som Alfa, vil 
korrigeringer som slag, risting eller "tving på ryggen" teknikker beskrevet i noen bøker ikke 
virke. De kan rett og slett være farlige for deg. En Alfahund vil reagere på disse metodene 
med vold, og du kan bli seriøst skadet!  

Det du må gjøre er å bruke hodet! Du er smartere enn han er, du må også være staere 
enn han er. Det som blir beskrevet her, er en effektiv, ikke voldelig metode for å fjerne 
hunden din fra Alfa posisjonen, og plassere ham tilbake på bunnen av familiens 
totempæle der han hører hjemme og skal være. For at denne metoden skal virke må hele 
familien være med. Den krever en holdningsendring fra alle medlemmene, og en ny måte 
å jobbe med hunden på.  

Dette er seriøst. En hund som biter og truer mennesker er farlig, uansett hvor mye du er 
glad i ham. Hvis det å behandle hunden din som en hund og ikke som en likeverdig høres 
hardt ut for deg, så husk at samfunnet rundt deg ikke lenger tolererer farlige hunder. 
Rettssaker etter hundebitt blir nå oppgjort for millioner av dollar (artikkelen stammer fra 
USA.) - du kan miste hjemmet ditt og alt annet du eier hvis hunden din skader noen. 
Hunden din kan bli avlivet. That's the bottom line.  

Rekruttskole for justering av Alfa holdning  
Fra denne dagen av og fremover skal du lære hunden din 'at den er en hund, ikke et 
minimenneske i en hårete dress. Moren hans viste ham engang hvordan han skulle være 
hund, og motta ordrer. Etterhvert, gjennom mangel på trening eller misforståtte 
intensjoner, har han glemt dette. Med din hjelp skal han igjen huske hva han er, og hvor 
han passer inn i denne verden. Om ikke så lenge kommer han til og med til å like det!  

Hunder har blitt avlet fram for å komme til mennesket for å få mat, kameratskap og 
ledelse. En Alfahund spør ikke om det han vil ha, han forlanger det. Han lar deg forstå 
uten dikkedarer at han vil ha mat, vil ut, vil leke eller kose, og at han vil det, NA!. Du skal 
lære ham at, fra nå av, må han gjøre seg fortjent til det han vil ha. Ingen flere gratisturer. I 
begynnelsen vil dette være litt av et sjokk for ham, men du vil bli overrasket over hvor fort 
han fanger opp tråden, og faktisk blir ivrig etter å  
tilfredsstille dine ønsker.  
Hvis hunden din ikke allerede kan det, lær ham kommandoen SITT. Belønn ham  
med ros og en godbit. Ikke gå overbord med rosen. Et enkelt "flink gutUjente" med en glad 
stemme er nok. Heretter, hver gang hunden din vil noe - middag, en tur ut, 
oppmerksomhet - hva som helst - kommander ham (husk, ikke spør ham, kommander 
ham) til å sitte først. Når han gjør det ros ham med et "flink gutt!" e.l., og kommander ham 
FRI, og gi ham hva-det-nå-var han ville som en belønning. Hvis  
han nekter å sitte, så bare gå fra ham og IGNORER ham. Ingen SITT, ingen belønning. 
Hvis du tror han ikke forstår kommandoen. så tren mer, helt til han kan.  
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Hvis han bare ikke vil adlyde, ignorer ham - IKKE gi ham det han vil ha, eller belønn ham 
på noen som helst måte.  

Få ham til å sitte før han får maten sin, få ham til å sitte foran døren før dere går ut, få 
ham til å sitte foran deg for å bli kjælt med, få ham til å sitte før han får leken sin. Hvis du 
vanligvis lar maten stå framme hele tiden, så slutt med det. Begynn å fore to ganger om 
dagen, og du bestemmer til hvilke tidspunkt. Få ham til å sitte før foring. Hvis han ikke 
adlyder kommandoen- ingen mat. Gå vekk med maten og IGNORER ham. Ta fram maten 
senere og kommander SITT. Hvis han forstår kommandoen, ikke si det mer enn en gang. 
Han hørte første gang. Gi kommandoen mens du står, og bruk en dyp, bestemt tone i 
stemmen.  

Hvis hunden respekterer noen medlemmer i familien, men ikke andre, la de andre være 
de som forer ham og gir ham alle de andre gode tingene i (hunde)livet framover. Vis dem 
hvordan de skal få ham til å adlyde SITT-kommandoen, og hvordan de bare skal gå vekk 
og ignorere ham hvis han ikke gjør som han blir fortalt. Det er viktig at hele familien følger 
denne veiledningen. Hunder er som unger - hvis de ikke får det som de vil hos pappa, går 
de til mamma. Hvis hunden din finner et medlem av familien den kan dominere vil den 
fortsette å gjøre dette. Men du vil at hunden skal lære å respektere og adlyde alle. Husk - 
hans plass er ved bunnen av totempælen. A tippe ham ned fra toppen hjelper, men hvis 
han tror han er et eller annet sted i midten, vil du fortsatt ha problemer.  

 

Tenk! Du kjenner hunden din, og hva han mest sannsynlig gjør i de forskjellige 
situasjoner. Vær et skritt foran ham og forutse hva han vil gjøre, slik at du kan unngå det 
eller korrigere det. Hvis han går i søpla og knurrer når noen stopper ham, så gjør 
søppelkassa utilgjengelig for ham. Hvis han liker å presse seg ut døra foran deg, sett 
bånd på ham. Få ham til å sitte og vente mens du åpner døra og gir ham tillatelse FRI! - til 
å gå ut. Hvis din Alfahund ikke liker å komme når du kaller på ham (og det gjør han 
sannsynligvis ikke), så ikke slipp ham løs. Uten båndet har du ingen kontroll over ham, og 
han vet det.  



Kosing og oppmerksomhet: Alfahunder er vant til mye oppmerksomhet. I en virkelig 
hundeflokk er underordnede hunder hele tiden i kontakt med, slikker, lopper og er 
oppmerksomme på Alfahunden. De viser respekt og underkasteise. For øyeblikket, til 
holdningen hans har vist forbedringer, kutt ned på mengden av oppmerksomhet og kos. 
Når han vil ha oppmerksomhet, få ham til å SITTE først. Si noen få vennlige ord, litt 
kosing, og stopp. Fortsett med det du drev med før han kom, og IGNORER ham. Hvis 
han fortsetter og ikke gir seg, kommanderer du NEI! med en bestemt stemme, og 
IGNORER ham og fortsett med det du holdt på med. Kjæl med ham bare når du vil det, 
ikke fordi han vil at du skal gjøre det. Ikke legge deg ned på gulvet, eller gå ned på kne 
når du kjæler med ham, det er også et tegn på underkasteise. Gi ros, kos og belønning 
fra en posisjon over hunden.  

Lek: Hvis du eller noen i familien leke slåss, har drakamper 0.1. med hunden, slutt med 
det! Disse lekene oppfordrer hunden til å dominere mennesker fysisk, og til å bruke 
tennene. I en hundeflokk er disse lekene mer enn bare en lek, de er med på å fastsette 
rangen i flokken basert på fysisk styrke. Hunden din er sannsynligvis både sterkere og 
raskere enn deg. Tøff, fysisk lek beviser dette for ham - og vi vil ikke minne ham på 
akkurat det. Finn noen andre leker. Gjemsel for eksempel. Fang ballen eller frisbee'en er 
også mer passende. Pass på et det er du som begynner og avslutter leken, ikke hunden. 
Slutt leken før hunden begynner å kjede seg og kan tenkes å prøve å beholde 
ballen/frisbee'en.  

Hvor sover hunden din?  
Ikke på soverommet? Og ihvertfall ikke i senga?! Soverommet er et spesielt sted det er 
"redet" ditt. En Alfahund mener den har rett til å sove i ditt rede, fordi han anser seg selv 
for å være din likemann. Faktisk kan han allerede han ha tatt over  
senga og nekte å forlate den når han blir fortalt det, og kanskje knurre og glefse etter 
mennesker som prøver å få plass der. Inntil din hunds alfa problemer er helt under 
kontroll, burde soverommet være FY-FY! Det samme gjelder soving i møblene. Hvis du 
ikke kan holde ham ute av sofaen uten en krangel, er det bedre å nekte ham adgangen til 
rommet inntil oppførselen hans har forbedret seg.  

Bur trening  
Et hundebur har 1000 bruksområder, og å jobbe med en Alfahund er en av dem. Det er et 
flott sted for hunden å sove om natten, til å spise i, eller bare rett og slett være i når han 
trenger et sted å være mens han blir påminnet om at han er en hund. Buret er din hunds 
"rede." Begynn bur-trening med å gi ham maten hans der. Lukk døren, og la ham være 
der en stund etterpå. Hvis han lager et rabalder, ignorer ham. Ikke slipp hunden din ut av 
buret før han er rolig og balansert. Ved sengetid, vis ham en uimotståelig godbit, og fortell 
ham at han skal sitte. Når han gjør det, kaster du godbiten inn i buret. Når han hopper 
etter godbiten, ros ham og lukk døren.  

Ferdig med rekruttskolen: Hva nå?  
Akkurat som i hæren er rekruttskolen egentlig bare en introduksjon til en ny måte å gjøre 
tingene på. En tur gjennom rekruttskolen kommer ikke til å løse din Alfahunds problemer 
for alltid. Det er en måte å få grunnleggende respekt fra en hund som har laget trøbbel for 
deg, uten å være nødt til å bruke fysisk styrke mot den.  

 

Hvor lenge burde rekruttskolen vare? Det kommer an på hunden. Noen hunder vil vise 
forbedring med en gang, med andre vil det ta mye lenger tid. For virkelige hardhauser, 
naturlige ledere som konstant trenger påminnelse, vil rekruttskolen bli  
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J på. Sosiale klatrere kan trenge periodiske turer tilbake til lm 
du slapper av og lar de klatre et trinn eller to opp stigen i  

 
u om det du gjør spiller noen rolle? Hvis rekruttskolen har vært  
rde hunden begynne å se til deg for styring og tillatelser. Han vil vise et 
fredsstille deg. Følg med hvordan hunden møter deg og hilser på deg. 
'høyreist," med hode og ører høyt og oppreist? Det ser kanskje flott og et 
betyr at han fortsatt er Alfa, og at du fortsatt har problemer. En hund Jr 
mennesker som overordnede vil møte deg med hodet lett senket og  
r eller til siden. Han vil "krympe" hele kroppen litegrann for å vise  

rdan han hilser på alle medlemmene i familien. Hvis han viser denne 3 
holdningen overfor noen av dem, men ikke andre, må disse andre e 
egne "Alfa" holdninger og metoder for å omgås hunden. De burde ned 
en tur tilbake i gjennom rekruttskolen med støtte fra resten av  

ning.  
ar begynt å akseptere sin nye måte å leve på og sin nye plass i  
e du ta ham med gjennom et dressurkurs med en kvalifisert trener. Alle Jr å 
bli trenet, og en Alfahund trenger det mest av alle! Du behøver ikke l er 
ferdig med "rekruttskolen," men det er viktig at han respekterer i det dlem av 
familien, og er villig til å ta ordre fra ham.  

ærer deg å trene hunden din. Det lærer det hvordan du skal opptre som du 
skal gi kommandoer og lage regler, hvordan du skal få respekt og Alle 
familiemedlemmer som er gamle nok til å forstå og kontrollere  
J være med på kurset. Lydighetstrening er en livslang prosess. Et  
,r ikke nok til å få en trenet hund! Lydighetskommandoer må trenes og  



bli en del av ditt dagligliv med hunden. I en hundeflokk vil Alfahunden gi de andre 
hundene regelmessige påminnelser om sin autoritet. Noen kommandoer, slik som 
dekk/sitt, er spesielt effektive - ikkevoldelige - påminnelse; om hundens plass i 
familieflokken, og hvem som egentlig bestemmer her.  

En veltrenet, hund er en glad hund, og en fryd å leve sammen med. Hunder ønsker å 
tilfredsstille, og trenger en jobb å utføre. Lydighetstrening gir dem en mulighet til å gjøre 
begge deler. En veltrenet hund har mer frihet. Han kan være med flere steder og gjøre 
flere ting sammen med deg, fordi han vet hvordan han skal oppføre seg. En veltrenet hund 
som er sikker på sin plass innen familieflokken er behagelig og selvsikker. Han vet hva 
som er forventet av ham. Han kjenner sine grenser og hvem hans leder(e) er. Han er fri fra 
ansvaret med å "holde styr på husholdningen," og å ta beslutninger. Han er fri til å være 
din gode kompis og ikke din sjef. Han er fri til å være en hund - det han er født til, og det 
han ville være fra starten av.  

Vicki Rodenberg  
Chairman of American Chow-Chow Club  

 
               Leke, leke jevnt og trutt, men også godt å hvile... Foto Sissel Skjelbred 



BOKPRESENTASJON                       1.  

GENETIKK, AVL OG OPPDRETT 2. 
utgave, NKK 1999  

267 sider  
Omtale hentet fra ”Informasjon om 
Hundeavl” 

 
 
 Boken er skrevet av veterinærene Astrid Indrebø, Hilde Bremnes og 

Frode Lingås, og er fullspekket av informasjon om alle sider av 
hundeoppdrett.  

 

 
Den gir en grundig, men lettfattelig innføring i genetikk og nedarving og 
hvordan dette skal benyttes i et effektivt og sunt avlsarbeid. 
Reproduksjon, drektighet og fødsel er viet stor oppmerksomhet.  
 
Boken har egne kapitler om behandling av spedvalper og om mental 
utvikling fra valp til voksen.  
 
Foring av hunder i ulike livssituasjoner er grundig behandlet, og boken 
avsluttes med et kapittel om forebyggende helsearbeid.  
Boken er uunnværlig for enhver som driver med oppdrett av hund!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Valpeshow fra Kennel Soldoggen. Foto Paul Walle 



NOVEN'S 
 

GOd  
JUl och Gott Nytt Ar 

Noven's Sagasu No Katsu 
7 månader  

e. Jap imp. Haguro No Katsuryuu Go 
Chuuou Hagurosow  
u. Mara Shimas She Is The One  

Bis-2Valp SSUK Stenungsund 
Dom. Henrik Johansson  

Bis-1Valp SKK Int Vaxjb 
Dom. Seamus Oates, Irl  

e. Am Dk Such Dragon House Fire Brigade 
u. Kleivanes Ka-Ta Hoshi Hirne (3 Cert, 3 Bir)  

UppfOdlling av Akita & Shiba 
Japanska blodslhy'er med utmarkt temperament, exterior och sundhet.  

Elisabeth & Bjorn Noven Sandhemsgård 761, 430 
64 Hiillingsjo Tel. 0301-453 53 070-7523989 e-

@mailbmail: e1isabeth.noven ox.swipnet.sehemsid
a: http://home.swipnet.se/-w.-30534/  

mailto:e1isabeth.noven@mailbox.swipnet.se


"HOINN-KJEKS" 
Alternativt knask for hunden i jula - og ellers i året - er god og hard hundekjeks.  

Her følger en godt utprøvd oppskrift  

1 ss sukker(brunt)/sirup/maltekstrakt 8 dl 
samm. hvete fin  

6 dl samm. rug fin  
6 dl byggmel  

1 dl kli  
evt litt løkpulver (god smak) ca 

4 ss olje  
Y2 -3/4 I væske ( kraft/vann) 2-3 

ts bakepulver  
2 ts natron/hjortetakksalt  

Deigen skal være fast og smidig. Kjevles ut til ca ;1,-1 cm tykk leiv. Stikk ut emner på ca 8-10 
cm. Små hunder trenger mindre kjeks. Lag gjerne et hull på 1-2 cm i midten. Da 
steker/tørker kjeksene bedre og det går an å henge dem til ettertørking.  

Deigporsjonen gir tre fulle bakebrett. Har du varmluftsovn kan de stekes samtidig på 200 
grader i ca 15 minutter. Vanlig ovn krever 210 grader  

Tørketid er ca 4-6 timer i ovn ved 50-75 grader + 1-2 døgn i romtemperatur. Mer økonomisk 
er det å tørke lenge i romtemperatur. Kjeksene skal være meget harde - de er ment å være 
tanngym/tannbørste for hunden.  

Smak av litt leverkraft kan også tilsettes væsken.  

( Oppskriften sakset fra Akitaposten 3-4/97)  

                  Mjærumhøgda’s Qhime har fått noe spennende til jul. Foto Anne Lise Johansen 



                      2.   BOKPRESENTASJON 

Informasjon om Hundeavl  

Av Astrid Indrebø  
Utgitt av NKK.  

 
" Hundeavl er en fascinerende hobby som gir oppdretterne mulighet til å forme sitt 
oppdrett på bakgrunn av sine kunnskaper, sine ideer og visjoner."  
 
" Alle oppdrettere vil før eller senere kunne oppleve å få problemer med sitt oppdrett, til 
tross for at vi har gjort vårt beste. Vi må lære oss å løse problemene på best mulig måte - 
og ikke minst lære av problemene, både egnes og andres. Økt kunnskap er grunnlaget - 
åpenhet og ærlighet, både mot seg selv og andre, er middelet - og sunne, friske, 
rasetypiske hunder til glede for familien og samfunnet, er målet"  
 
" Vi håper dette heftet vil være med å skape forståelse for arbeidet som gjøres av Norsk 
Kennel Klub og samarbeidende klubber og også en forståelse av det arbeidet og de 
forutsetninger som er nødvendige for å bli en god hundeoppdretter."  
 
Slik åpner Astrid Indrebø den nye informasjonsbrosjyren fra NKK. Brosjyren er ment som 
en innføring for nye hundeoppdrettere og andre som er interesserte i avl. Her finner du 
over 30 sider med god informasjon gitt på en måte som er oversiktlig og enkel.  
 
Den inneholder faktaopplysninger, som NKK's etiske retningslinjer for avl og oppdrett og 
generelle retningslinjer for bekjempelse av arvelige sykdommer. Fremgangsmåten for 
registrering av valper og søknad om kennelnavn er også tatt inn. En kort innføring om ulike 
forsikringstyper er finnes også.  
 
Men minst like viktig er kapitlene som omfatter oppdretterens etiske og moralske 
ansvar, kriterier for utvalg av avlsdyr og "tankevekkeren" hundeavl - før du 
bestemmer deg.  
 
Brosjyren fås ved henvendelse til Norsk kennel Klub, og anbefales for alle som er eller 
vurderer å bli oppdrettere.  

To av kapitlene fra brosjyren er i sin helhet gjengitt i bladet med tillatelse fra Astrid  
Indrebø.  

 ..  ,.; ~ 
Dette fjellet er for lite for oss begge ... Zenmai av Enerhaugen og Ran av E'. Foto Solvo r Nærland  
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N UCH AN-AN'S YAMAHIME og hennes mamma N S 
UCH MJÆRUMHØGDA'S QHIME vil, sammen med oss 

andre på kennel AN-AN, ønske alle  

GOD JUL OG 
GODT NYTTÅR 

Anne Lise Johansen 
Fjordbrisv.13  4050 Sola  Tlf 5165 1106 

 
Valper leilighetsvis til salgs



SHIBAEN PROFILERES GJENNOM 
NORGES MEST SOLGTE 
TYGGEBEINSPRODUKTI  

3. 4.    
, Gjennom flere år har Hakon-gruppens "Best Friend" tyggebein/ 
godbit-serie brukt spaniels som frontfigur på pakningene, men NÅ 
har vår lille venn shibaen overtatt denne lille jobben.  

MORSOMT!!!  

I  I "'"''''' 

Mella"""'ellemlK.e.skjsuuri  
l 2 ~Iklkpl  

Imp(o\'eS::~~ .dog'''' de;l~jIiYQlenc _  .e  . 

Takk til våken shibaeier, Paul Walle,  
som oppdaget dette og sendte inn de ulike "headingene" 



 1.  

Vi har fortsatt en del effekter for salg.  
NY EFFEKTANSVARLIG er  

Marianne Holmli, 7407 7455 nh j.petshop@c2i.net  

KOM MED TIPS TIL NYE EFFEKTER!II  

 

HUSK Å KJØPE 
SHIBAKALENDER!!

NSK TAKKER 
ANNONSØRENE: 

mailto:j.petshop@c2i.net


 2.  3.  

 
fli'" 7lflGWl5 
~o8' 9171GZBlf 
J~iliS0lOnline.n
Q  

Marianne og Brynjar Holmli .~ i~ 
Sjøvoklo 7650 Verdal  
TIL 74 0174 55 - Mail: njn.pctsl-op@c2i.rer  

Paul Jo Walle 8533 
Bogen i Ofoten  

U.: 769B 2000· Fax: 769B 3000· Mobil: 91647094 

KENNEL 
KAISSA   

. .. . Kirsten ·Jørgensen' .  
 '.  ;'  o •• o ((ong Georgs VeJ6· :.  

   DK -_ 9000 Allborg  .  
",!;.~45,9~13 4090~.  
0:0 :·.http://www.kaissa.dk  
 : :; ';' "  '~.   
 ,'. :;: ~', .  " ...  

Østbvlia..'J 
:KENNE
L Sissel Skjei bred 

Steinkjer Mobil: 975 
67 022  

mailto:njn.pctsl-op@c2i.rer
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