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Hva skal vi finne på nå??? 



STYRET I NORSK SHIBAKLUBB 
 
LEDER Lisbeth Høyem 
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu 
7416 2285/ 917 16 284 
geilis@online.no 
 
NESTLEDER Frode Løvfall 
Vallahøga 16, 5510 Nesttun 
5510 4520/ 934 38 958   
frodelovfall@c2i.net  
 
SEKRETÆR Arne Paulsrud 
Breiskallvn 70, 2827 Hunndalen 
6118 8269 
kenzoku@online.no 
 
KASSERER Sverre Kjøbli 
Imsdalen, 7760 Snåsa 
7415 2816 
sverre.kjobli@c2i.net 
 
STYREMEDLEM Anne Lise Johansen 
Fjordbrisvn. 13, 4050 Sola 
5165 1106 
annar.m.johansen@c2i.net 
 
STYREMEDLEM Dan Ove Tuven 
Aspmoen 30, 8646 Korgen 
7519 1472 / 410  21 472  
dot@shiners.no 
 
VARAMEDLEM Wenche Ulleberg 
Heimannsbakken 15, 3470 
Slemmestad 
3128 7801 
wenu@frisurf.no  
 
VARAMEDLEM Eiko Spæren 
Bekkefaret 10d, 0280 Oslo 
2273 1940 
eikospaeren@hotmail.com 
 

KONTAKTPERSONER
 

NORD-NORGE Paul J. Walle,  
8533 Bogen i Ofoten 
7698 2000/ 926 52 844 
soldoggen@snubbart.no  
 
MIDT-NORGE Marianne Holmli 
Sjøvold, 7650 Verdal 
7407 7455/ 951 81 266 
pei.fang@online.no 
 
VESTLANDET Christen Lang, 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen 
5595 1701/ Fax 5595 8402 
karstein.thunes@online.no  
 
SENTRALE ØSTLAND  Wenche Ulleberg 
                         Se Varamedlem 
 
SØRLANDET Torhild Hansen 
Opplandsvn 300, 4885 Grimstad 
3704 3830 
 
AGILITY Harald Schjelderup 
Rødsveien, 1540 Vestby 
6495 2053 
harald.schjelderup@c2i.net 
 
LYDIGHET Sissel Skjelbred 
Dalsve, 7710 Sparbu 
7414 3269/ 975 67 022 
 
BRUKS Halvor Størmer 
Grindjord E6 19, 8520 Ankenesstrand 
7694 0409 
                
VALPEFORMIDLER Inger Lise Mandryck 
Klinkelinna 411, 2827 Hunndalen 
6118 8128 
 
HUNDESPORT Solvor Nærland 
Aad. Gjellesgt 16, 5035 Bergen 
5531 3784 
solnaer@online.no  

 
Styret og utvalg setter pris på 

tilbakemelding fra medlemmene  både 
 ris, ros, tips, ideer og saker til behandling. 
Vi ber om å få alle henvendelser skriftlig. 

Dette for at alle skal få lik behandling. 

 
Kontaktpersoner er til for at medlemmene 

skal kunne spørre om ting de lurer på. 
Lokal aktivitet organiseres av nærmeste 

kontaktperson. 
Kom gjerne med spørsmål og ønsker om tema, 

som kan besvares i bladet.
 

Melding fra Svensk Kennel Klubb 
 

Nye regler for  
klasseinndeling på utstilling i Sverige 
 
Fra og med første januar 2002 forandres våre utstillingsregler. Den mest merkbare forskjellen er 
at unghundklassen forsvinner. Den nye klasseinndelingen kommer derfor til å se ut som følgende: 
 
* JUNIORKLASSE: 
 9- 15 måneder (deltakende hunder har rett til å konkurrere om CERT) 
 
* JAKT/BRUKSHUNDKLASSE: 
f .o.m. 15 måneder (deltakende hunder har rett til å konkurrere om  CERT) 
 
* ÅPEN KLASSE: 
f.o.m.15 måneder (deltakende hunder har rett til å konkurrere om CERT) 
 
* CHAMPIONKLASSE: 
(åpen for svenske og utenlandske championer) 
 
* VETERANKLASSE: 
f.o.m. 7 år (deltakende hunder har rett til å konkurrere om CERT  
OBS! for visse raser deles CERT ut i jakt/bruksklasse) 
 
OBS! For samtlige raser gjelder f .o.m. første januar 2002 at ett av de tre championat-tellende 
CERT må være tatt etter 24 måneders alder. 
 
Hunder under 24 måneder har som tidligere rett til å vinne et ubegrenset antall CERT. 
 
Hunder som konkurrerer i juniorklasse eller veteranklasse kan ikke konkurrere om CACIB. 
Derimot kan de som nå konkurrere om Best I Rasen. 
 
SKK's utstillingsbestemmelser kan rekvireres i sin helhet fra SKKs hovedkontor og finnes også på 
SKKs hjemmeside: 
 
www.skk.se 
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Alternativ hudbehandling 2 
Skrevet av Wenche R Krogstad,  sakset fra NeaHund nr3, Vinter 2001-2002,  
 
I forrige nummer av NeaHund skrev jeg litt om min egen erfaring med Optima pH  
Hudspray for hund, da brukt som meget virksomt middel mot hudinfeksjonen overflatisk  
pyodermi på Lita. Denne hudinfeksjonen har en lei tendens til å "krype opp” i ørene til  
den hunden som er angrepet. Dette skjedde også hos Lita, og vi måtte få hjelp av  
øredråper opptil flere ganger. Jeg har alltid hatt rutine med å bruke ørerens en gang i uka  
som forbyggende for alle mine "hengeøre-hunder". Dette fungerer godt, men nå har jeg  
selvfølgelig gått over til å bruke Optima pH Hudsprayogså til ørene, både som  
forebyggende vask en gang i uka og mer intensivt på Lita når hudinfeksjonen dukker opp  
ved for mye kontakt med blaut natur. 
En del hannhunder har problemer med betennelse i forhuden. Dette problemet  
dukker også opp med jevne mellomrom på Sigrid Edvardsens to labradorer, Bonnie og 
Grom. Vasking med kamilleuttrekk og mildt grønnsåpevann var noen av metodene som  
var utprøvd, i tillegg til konvensjonelle kortisonmiddel. Så kom Sigrid på at hun skulle 
prøve å skylle med Optima pH Hudspray. Etter to dager var begge hundene helt fine, så  
nå blir også disse to faste brukere. 
Også soppinfeksjon og missfarging av munnviker/underleppe er behandlet og kurert   
med Optima pH Hudspray for hund. 
 
Nå har Optima Produkter AS kommet med en shampo til hund som er bygd over det   
samme konseptet som hudsprayen. Dette kan selvfølgelig brukes av hunder uten  
hudproblemer. Huden tørker ikke ut og pelsen blir blank og fin. (Egen erfaring) 
 
 
 
Optima pH Hudvask fot hund  
- utdrag fra Optima Produkter AS sin hjemmeside - 
 
Optima pH hudvask for hund er eit produkt i Optimakonseptet, og er eit resultat av dei 
gode erfaringane med Optima pH hudspray Intensjonen med hudvaskemidlet er å  
forsterke effekten med vekt på langtidseffekt over heile hudoverflata. Det vil gjera hud og 
pels meir motstandsdyktig mot infeksjonar og redusere risikoen for nye utbrot av  
pyodermi. 
Optima pH hudvask er eit svært mildt hudvaskerniddel med pH 4,1.Bruk gjerne god  
tid før skylling, slik at midlet får tid til å utøve effekt. 
Etter skylling vil eg tilrå å spraya litt Optima pH hudsprayover heile hunden og  
massere det inn i pelsen. Det forsterkar den naturlege hudbarrieren mot infeksjonar, og  
reduserer mengden av Staphylococcus intermedius og andre skadelege mikroorganismar i  
hud og pels. 
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UTGIVELSESPLAN 
Nr 1 Mars (Frist innlegg 28/2) 
Nr 2 Juni (Frist innlegg 28/5) 

Nr 3 September (Frist innlegg 28/8) 
Nr 4 Desember (Frist innlegg 28/11) 

 
ANNONSEPRISER 

Helside: 100,- 
Halvside: 75,-  Kvartside: 50,- 

Ikke-medlem DOBBEL pris 
(Annonse manus må være i a4) 

 

 
Stoff til Shib-a-visa 2-02 sendes 
Christina Nyborg, Kranveien 23, 
0684 Oslo  christina@nyborg.as 

 
FORSIDEBILDET 

Ak-inu-bas Warera no Kitaro og Molly 
Foto Geir Aasheim 

 
BAKSIDEN 

Shibaer på fjelltur 
Foto Solvor Nærland 

 
MEDLEMSKAP 

Hovedmedl:250,- Fam.medl: 100,- 
Gavemedl. for valpekjøpere: 100,-  

Betal til konto 0540 11 87369 
 

 
REDAKTØRENS LILLE HJØRNE 

    Så er det siste gangen jeg er redaktør for Shib-a-visa. Det kjennes litt 
vemodig, for jeg har likt jobben veldig godt. Men samtidig er det en lettelse  å 
få litt mindre å være ansvarlig for.  Jeg vil fortsatt være aktiv innsender av 
stoff, artikler og bilder. 
    Tusen takk til Christina som stiller opp for klubben! Så får vi alle sørge 
for at hun får en trivelig jobb med Shib-a-visa! Send inn stoff og bilder!! 
Bladet blir mye mer leservennlig når alle bidrar! Husk det er lov å klippe fra 
andre blader og aviser! 
     KOS DERE MED DETTE NUMMERET, OG GLED DERE TIL NY 
REDAKTØR NESTE GANG…       TAKK FOR MEG! 
              Lisbeth 
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LEDERENS SIDE 
 

Omsider ble det vinter… Hundegårdene er fulle av snø, og hundene elsker det. 
Shibaene dukker ned i snøen og borer seg frem som muldvarper  – og kommer 
inn som vandrende snøhauger. Men vi skal ikke klage. Jeg synes dette er mye 
bedre enn regn!! 
 
Tiden går fort og snart blir det vår! Og vårens vakreste eventyr blir 
Shibaspesialen 18.mai! Den arrangeres i år i Trondheim, og det er mulighet for 
en dobbelhelg, da Norsk akitaklubb har utstilling i samme område på søndag. 
Uheldigvis falt pinsen til 17.mai-helgen, men vi håper likevel at mange finner 
mulghet til å komme. Vi starter ikke fra morgenen! 
 
Samme helg avholder vi også vårt årsmøte. Informasjon om dette finnes i egne 
oppslag i bladet. Jeg oppfordrer medlemmene til å møte opp!  
 
Ha en god påske og husk appelsin, kvikk lunsj og godbiter når du drar ut på tur!! 
 
Hilsen Lisbeth 
 
 

GLEDELIG MELDING! ! ! ! 
 

Fra neste nummer får Shib-a-visa ny redaktør! 
 

Christina Nyborg har sagt seg villig til  
å ta over ansvaret for Shib-a-visa. 

Christina får selv presentere seg i neste nummer, 
og styret ønsker henne lykke til i den nye jobben! 

 
Stoff sendes til  

Christina Nyborg,    Kranveien 23,    0684 Oslo.   
E-post:  christina@nyborg.as 
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Sak 7/02   Hjemmeside 
Dan Ove informerer om muligheten til å leie plass på server og kjøp av domene. Han er ansvarlig 
for den videre jobbingen med hjemmesidene, og vi håper å kunne introdusere dem på Årsmøtet. 
Sverre kan stille med nødvendig utstyr. 

 
Sak 8/02      Oppdrettergruppen 
Tom Hofsli og Christina Nyborg har sagt JA, Venche Henning har sagt nei.De to overfornevnte 
starter og gis rett til å utvide etter det de selv føler behov for.  De får i oppdrag å fremlegge sitt 
arbeid på Årsmøtet. 

 
Sak 9/02      Økonomiutvalg 
Marianne Holmli har sagt ja. Og da blir det henne, Dan Ove og Sverre som utgjør utvalget. De 
skal undersøke om mulige effekter, og andre inntektsbringende tiltak. 

 
Sak 10/02   Miljøutvalg 
Vi har innstilt kontaktpersonene til dette utvalget. Disse bør tilskrives oppfordring til å foreslå 
aktiviteter til Spesialen i første omgang. Kontaktpersonene oppfordres til å jobbe på tvers av 
områdene for derfor å kunne ha muligheten til å høste erfaring av hverandre.  
 
Sak 11/02  Referat årsmøtet 2001 
Cathrin har laget et utkast, men pga Wenches dataproblemer har kommunikasjonen gått litt tregt. 
Lisbeth ringer Wenche og sjekker status. 
 
Sak 12/02  Eventuelt 
a) Godkjenning av lovene. NKK hadde en bemerkning til et uklart punkt i lovene, og punktet er 
derfor blitt klargjort og hele lovverket er sendt på nytt til NKK. Vi må purre på godkjenningen da 
dette også får konsekvenser for valgkomiteen. 
b) NKK må få beskjed om tabben med oppsett av vårt telefonmøte, og vi må få slippe å betale noe 
for dette. 
 
Neste møte er 6/3-2002 kl 1900.  
Dan Ove er ansvarlig for å sette opp ringerekkefølgen. Og alle må lese bruksanvisningen for sine 
telefoner…. 
 
Vedlegg:  
-  INKLUDERENDE ELLER EKSKLUDERENDE.  DEMOKRATI ELLER DIKTATUR. 
-  Vedr offentliggjøring av utstillingskritikker og fotografering av deltagende hunder på 
årets spesialutstilling   
-  VEDR ENDRING AV STATUTTER FOR ”ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA” 
-  Vedrørende mitt innlegg i forrige medlemsblad om ”medlemshefte”.   
- Bare tre hunder pr. tog 
-  Til Lisbeth Høyem som leder (Mail fra Unni Hansen)  
(med brev fra Gerd Braseth, Kåre Langhelle, Toni Langhelle, Unni Hansen og Tor I Johnsen og 
brev fra Tor I Johnsen)        
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c) Møteleder Vi ønsker å ha forslag klart på forhånd, slik at kandidaten kan forberede seg. 
Eivind Mjærum vil bli spurt. 
d) Valgkomiteen  Tom Hofsli har vært i kontakt med Sverre. Valgkomiteen får medlemslister. I 
forbindles med utsendelse av kontingentkravet, vil det være med oppfordring om å sende forslag til 
valgkomiteen. 
e) Årets hunder  Vi har fått inn noen resultater fra ”Bruks-øvelser” ( Spor, agility og lydighet).   
Når det gjelder utstilling må det regnes ut på bakgrunn av mottatte resultater. 

 
Sak 4/02      Svar på diverse innlegg i Shib-a-visa 4-01 (alle innlegg vedlagt sakspapirene) 
- ”Krysningsavl”  Vi bør forklare hva krysningsavl er, og hvor utbredt det er. Eivind har sagt litt 
om kriteriene ift NKK.  
 - ”Demokrati eller diktatur”  Vi praktiserer ytringsfrihet, og alle medlemmer må få si sin mening. 
Det er opp til redaktøren å avgjøre hva som egner seg som stoff i Shib-a-visa. 
- ”Kritikker og fotografering”  Flere av utstillerne har hørt at det ble sagt at bildene og kritikkene 
skulle brukes, så her er vi på trygg grunn. Styret jobber med ny, fast redaktør, og har prøvd 
tidligere også, uten hell. Vi  har følt at det viktigste har vært å få ut madlemsbladet, heller enn 
hvem som er redaktør. Det var på forhånd flere medlemmer som hadde ønsket kritikkene i bladet a 
la Sverige og evt kritikker og bilder i et eget hefte, og flere i daværende styret ble konsultert og var 
enige i avgjørelsen. 
- ”Statutter for Årets utstillingsshiba”  Vedtak om å endre statuttene med virkning fra 1.1.01, ble 
gjort i sak 36/00. Statuttene ble deretter offentliggjort og det var anledning til å komme med 
kommentarer. Styret innhentet opplysninger om andre systemer, og valgte samme modell som 
Chow chow klubben. De har brukt dette systemet i mange år. Anne Lise sier litt om systemet til 
Shib-a-visa.  
- ”Kostnader medlemshefte”  Når et gjelder kostnadene til trykking av bladet, så koster hver side ca 
17 øre. Klubben har tradisjon for å trykke medlemsliste og med de opplysningene vi nå har tatt inn 
i tillegg så ble det ca ½ side ekstra i bladet. Portoen ble den samme som for vanlig blad. 
Bakgrunnen for at vi tok inn disse ekstra opplysningene er henvendelser fra medlemmer. Flere av 
medlemmene våre er også medlemmer i Shiba-no-Kai, og de har spurt om ikke NSK kan få et hefte 
likt svenskene. 

  
Sak 5/02  Brev fra Solvor Nærland; Hund på tog? (Brevet er vedlagt) 
Brev fra Solvor Nærland om problemer med å reise med hund på tog ble referert og styret besluttet 
å sende brevet videre til NKK med oppfordring om at de kan se litt nærmere på dette. 

 
Sak 6/02      Spørsmål fra Unni Hansen ( vedlagt mail 21.11.01) 
a) ”Dommerkompendium”  (Brev Gerd Braseth, Kåre Langhelle, Toni Langhelle, Unni Hansen og 
Tor I Johnsen vedlagt) fra Styret beklager at det er en skrivefeil i referatet, men det bør vel være 
klart at det er ment at det er oppdrettergruppen og ikke økonomiutvalget, som skal jobbe med dette. 
Når det gjelder innsendt brev, vil dette bli oversendt dette fora for behandling der. Hvis styret 
skulle svare på de spørsmål/krav som stilles, ville dette legge sterke føringer på det videre arbeidet, 
og det ønsker vi ikke. Hvis brevet ønskes offentliggjort i Shib-a-visa, må det sendes inn som 
innlegg. 
b)  ”Sensitivt arkiv” (Brevet fra Tor Ivar Johnsen er vedlagt) Styret mener at Tor I Johnsens brev 
må sendes til Redaktøren  som leserinnlegg hvis det ønskes i avisen i sin helhet. 
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KUNNGJØRING: 
Norsk shibaklubbs 

årsmøte 2002 
 

Årsmøtet avholdes 19.mai i Trondheim 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet  
må være poststemplet senest 6.april. 
Saker sendes til 
Arne Paulsrud, Breiskallvn 70, 2827 Hunndalen 
 
 
Forslag på kandidater til valget  
må være poststemplet senest 6.april 
Forslag sendes til 
Tom Hofsli, Anholt, 3160 Stokke,  kennel@willemo.no 
(Se egen side fra valgkomiteen om hvilke verv som er 
på valg, og hvordan forslag skal fremmes) 
 
Styret. 
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Om krysningsavl. 
 
I forrige nummer hadde vi en artikkel om Krysningsavl, innsendt av Unni Hansen, til debatt.  
En del vet kanskje ikke hva krysningsavl er, så derfor kommer her litt oppklaring. 
 
Med krysningsavl menes at man parer inn en annen rase. Dette gjøres i små raser som står i fare for 
å bli utryddet, eller for å få inn spesielle egenskaper. 
 
Vi har spurt Eivind Mjærum, leder i NKK, om ”historien” til krysningsavl i Norge. Vi spurte om 
hvilke raser dette eventuelt var gjort på, i hvilket omfang og hva som er NKKs policy i slike saker. 
Her er svaret: 
 
Rasekrysning har blitt godkjent på 70-tallet for engelsksetter x gordonsetter.(For å bedre 
jaktlysten hos gordonsetter). I nyere tid har det vært foretatt rasekrysning i form av 
innkrysning i norske harehundraser.  
NKK kan i dag etter inngående analyser av innavlsgrad og spesielle helseproblemer 
unntaksvis gi dispensasjon til et lite antall innkrysninger i fåtallige norske raser. (Norge 
som hjemland for rasestandarden). Ingen andre raser vil kunne få slik dispensasjon.  
Japans Kennelklubb ville nok via FCI få stoppet det øyeblikkelig dersom vi i Norge f.eks. 
skulle godkjenne innkrysning i shiba.Norsk Kennel Klub nektet f.eks.Finland å 
gjennomføre innkrysning på lundehund for 3 -4 år siden. 
 

 

 
Det er godt og trygt å krype inntil en stor varm kropp…  Foto Unn Erlien 
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REFERAT FRA STYREMØTE I NSK 13/01/02 
Tilstede per telefon: Lisbeth, Sverre, Frode, Dan-Ove, Anne Lise, Arne 

 
Sak 1/02      Økonomisk status 
Orientering ved Sverre. Situasjonen er stabil, uten uforutsette utgifter eller inntekter, men per i 
dag ligger vi ikke an til å oppfylle budsjett. Salg av kalendere går litt tregt og vi vil spørre Tom 
Hofsli om vi kan annonsere dem på shiba.no. 
 
Sak 2/02      Spesialen 2002 
a) Forventinger Tilbakemeldinger fra medlemmene er at de ønsker sosialt samvær med hygge og 
trivsel. 
b) Dommer Anne Indergaard beklager, men blir ikke autorisert i tide. Angelica Kammerscheid-
Lammers fra Tyskland er forspurt og villig til å dømme. Kostnadene ved dette ble diskutert og det 
ble enstemmig vedtatt at man skulle søke å engasjere Angelic Lammers 
c) Sted Utstillingen avholdes på Sandmoen camping, like sør for Trondheim. De har også motell 
der vi kan innlosjere dommer og låne møterom for årsmøtet. Ulike hyttetyper og vi ble lovet 10% 
på leiprisene.  
 d) Middag på Kro blir dyrt pga helligdag og vi vil heller arrangere felles grilling etter utstillingen 
på lørdag. Vi forsøker å få tak i noen store griller og en del partytelt. 
e) Forsponsor Wenche Ulleberg har lovet å snakke med flere forleverandører for å skaffe en 
sponsor til utstillingen. Vi vil gjerne ha mest mulig. Premier og utstyr til utstillingen og effekter til 
lotteriet.  
 f) Utstillingskomiteen har ansvar for ringsekretær, skriver, utstyr til ringen, personale til 
sekreteriat, loddselgere, Kritikker og premielister fra NKK (ikke utfylte) Rosetter og premier. 
Anne Lise Johansen sir ja til å sitte i komiteen. I tillegg spør vi Inger M Ingebrigtsen. Komiteen 
gis rett til å utvide seg selv ved behov . Det er ordnet med skriver: Wenche Krogstad. Anne Lise 
vil få oversikt over ringsekretærer i området. 
g) Utstillingsleder Vi må ha en person som ikke skal stille hund til å være utstillingsleder. Vi 
hjelper alle til, men vi må ha et navn på papiret.Enighet om å spørre Inger Lise Mandryk 
h) Valpeshow Hvis vi arrangerer valpeshow kan vi tjene ca 100,- netto per valp.  Arne søker alle 
klubber, med beskjed om at hvis vi ikke hørere noe, går vi ut fra at det er greit. Hvis det blir 
mange påmeldt til spesialen, kan Marianne Holmli dømme valpene, gratis.  
i) Lotteri Vi avholder loddsalg med salg under utstillingen med forhåndstrukne premier. Alle 
utstillere oppfordres til å ta med premier! 
 j) Gavepremier/Premier Oppfordring til alle medlemmer om å ta med en premie til lotteriet og til 
de som ønsker å sette opp gavepremier, engangs eller vandre. Anne Lise vil sette opp premie til 
”Beste Norskoppdrettede shiba på Shibaspesialen” 
k) Annonsering Vi vil forsøke å bytte annonser med Norsk Akita klubb og svensk Shiba klubb, i 
tillegg bør valpeshowet annonseres i de lokale avisene. 
l) Kiosk  Vi ønsker å ha litt salg av kaffe,vaffel, brus og lignende. Dette må avklares med 
campingen først, og avhenger av at noen kan stille opp. 

 

Sak 3/02      Årsmøtet 2002 
a) Tidspunkt Vi ønsker oss litt mindre stress og årsmøtet avholdes på søndag, dette ble 
enstemmig vedtatt. Vi ber NAK sette opp shibaene først på sin utstilling på søndag. 
b) Vandrepremier  Vinnere fra i fjor tilskrives og bes sende pokaler og album. 
Eivind Mjærum har lovet å hjelpe til med den som Mjærum/Wang vant. 

 
55 



Ang. ny poengutregning for ”Årets utstillingsshiba” 
 

I og med at det er jeg som er "skyld" i det nye systemet for utregning av poeng til Beste 
Shiba, hann og tispe, føler jeg et visst behov for å forklare Unni Hansen og Toni 
Langhelle hvorfor.  
  

For det første, det poengsystemet vi hadde var noe tungvint. Det var heller ikke helt 
rettferdig.  
Alle som har regnet ut poeng eller mottatt resultater fra utstillinger, vet at alle klubber er 
ikke like flinke til å sende med BIG og BIS plasseringer. 
Dermed er vi helt avhengige av at utstillerne selv sender dette inn til klubben. Noen er 
flinke til å gjøre det, andre ikke. 
Jeg har selv to shibaer, som begge flere ganger har både BIG og BIS plasseringer. Jeg må 
innrømme at jeg aldri noen gang har sendt melding til klubben om dette. 
Greit nok, lat eier. Men jeg vet at jeg ikke er alene om dette. 
 

For det andre, det nye poengsystemet vi nå har, har vært praktisert i Norsk Chow Chow 
Klubb i snart 25 år. NCCK har svært mange pokaler, satt opp både av klubben og av 
privatpersoner, som ihvertfall de aller fleste regnes ut etter dette systemet, i NCCK kalt 
Tsingfu-poengene.Jeg har selv satt opp 4 vandrepokaler i NCCK, som alle regnes ut etter 
dette systemet.Medlemmene i NCCK er tydeligvis svært fornøyde med denne 
poengregningen. 
Dessuten er det en så enkel utregningsmåte at alle kan selv sjekke at deres hund får rett 
poengsum. Og dermed lettere kunne "arrestere" poengutregneren i klubben hvis hunden 
deres ikke får de poengene den skal ha.  
 

Vi har og en større mulighet til å hindre at noen hunder vil miste poeng, fordi andre 
klubber slurver med å sende oss alle resultatene fra de forskjellige utstillingene. 
 

En annen ting. Mener dere virkelig at kvalitetsnivået på rasen vår, er så dårlig, at det er 
sannsynlig at de shibaene som blir plassert i BHK og BTK  med CK, etter vinnerne, er av 
så mye dårligere kvalitet?  
 

Med 23 år bak meg som utstiller, må jeg innrømme at jeg etterhvert setter mest pris på å 
plassere meg bra blant flotte hunder av mine egne raser, Eventuelle BIG og BIS 
plasseringer tar jeg nærmest som en ekstra bonus. 
 

De dommerne som dømmer BIG og BIS er ikke alltid autorisert på Shiba, i motsetning til 
rasedommerne. 
 

Et hjertesukk til slutt. Hvorfor ikke være litt mer positive, se først hvordan dette fungerer. 
   
  
                                                                                                            Anne-Lise Johansen 
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I valpekjøp-tanker? 
- Av Anne Indergaard. Sakset fra HUNDESPORT nr. 4-95. – 

 
Å kjøpe seg en valp er en alvorlig avgjørelse. Det valget du gjør, må du som regel leve med i 10-
15 år framover, og det har stor betydning for om ditt liv som hunde-eier skal bli en fornøyelse 
eller bare bekymringer. Av den grunn er det særdeles viktig at du velger rett, men hvordan kan du 
som uerfaren vite hva du skal se etter og spørre om? Avisene er fulle av annonser om valper til 
salgs. Hvem skal du velge? Her følger noen gode råd satt opp i samarbeid med dyrlege. 
 
Jeg går ut fra som en selvfølge at før du kontakter noen av oppdretterne som annonserer i 
lokalpressen eller et herværende hundeblad, har du satt deg nøye inn i rasen eller rasene du er 
interessert i. 

Du har også kontaktet NKK eller raseklubben og fått oppgitt navn og adresse på oppdrettere i 
ditt distrikt. Vær imidlertidig klar over at om en oppdretter og et kull står på raseklubbens 
valpeformidlingsliste, er det ikke nødvendigvis en kvalitetsgaranti. Det betyr bare at kullet og 
oppdretteren oppfyller minstekravene for å stå på klubbens liste. I noen klubber betyr det kun at 
oppdretteren er medlem, hos andre at klubbens retningslinjer for avl er fulgt. 

Dersom det er en bestemt hund som har fått deg til å falle for en rase - en slik hund vil jeg 
også ha! - kan det være lurt å kontakte dens oppdretter. Hunder fra samme oppdretter har ofte noe 
til felles. Det samme gjelder med motsatt fortegn - undersøk også hvor problemhundene kommer 
fra! 
Det er fremdeles viktig å bruke sin egen vurdering og se oppdretter og valper an. 
IKKE kjøp valp usett! Dersom du bor slik til at du ikke har anledning til å se valpene før du 
eventuelt henter din, få i alle fall en kjenning som har hunde-erfaring til å besiktige og vurdere 
kullet for deg. Men husk - en hund er ikke bare et produkt av avl - den blir også mye hva du gjør 
den til. Men oppdretterens arbeid setter grensene for hvor bra eller dårlig den kan bli for deg. 
 
Hva skal du så spørre etter 
når du kontakter oppdretter? Jo - først og fremst faktaspørsmål. Spørsmål som krever svar basert 
på skjønn fra oppdretterens side har mindre verdi. Jeg skulle for eksempel like å se dem som 
svarer at hundene deres er nervøse og liker ikke barn! 

Du bør kjenne så mye til rasen på forhånd at du vet om det fins sunnhetsproblem i rasen. Det 
er viktig at oppdretter gjennom sitt valg av avlsdyr gjør sitt for at sjansene for at din valp skal 
utvikle arvelige sykdommer er så små som mulige. I raser hvor albue- og hofteleddsdysplasi er 
problem, skal alle avlsdyr være røntget og klubbens bekjempelses-rpogram fulgt. I raser hvor 
øyesykdommer fins, bør begge foreldredyr være øyenlyst. Selv de beste bekjempelsesprogram 
kan ikke garantere 100% at din valp vil være frisk, men sjansene for at du skal slippe hjertesorg er 
mye større hvis du kjøper valp etter friske foreldre. 
       Selv om du ikke er utstillingsinteressert, men bare ønsker deg en god kamerat, kan det være 
lurt å undersøke om foreldrene er premierte. Det gir en viss garanti for at din valp med tiden vil se 
noenlunde slik ut som det bildet du har falt for. Men ikke la deg blende av rosetter og sløyfer. Det 
er ikke sikkert at de beste utstillingshundene er de beste familiehundene.  
       Som første gangs hunde-eier ville jeg nok også være interessert i hvilken hjelp og oppfølging 
oppdretter kan gi. Er det for eksempel en pelsrase - vil du få hjelp med og instruks i pelsstell? Er 
oppdretter i stand til og villig til å stille opp med råd og dåd når det gjelder oppdragelse, slik at 
problemer kan unngås? Dersom oppdretter bor på en annen kant av landet - fins det en klubb der 
du bor som kan hjelpe deg? 
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Når du har snakket med oppdretter 
på telefon, gjør avtale om å komme og se valpene, uten å binde deg til å kjøpe. Hundeoppdrettere 
er som alle andre folk - noen har et pent hjem, andre ikke. Men husk - det er ikke dem du skal 
kjøpe, det er eventuelt en valp. Så det du må vurdere er hvordan valpene har det og trives med sin 
eier. 

For det første - er det rent og ordentlig inne hos valpene? Valper tisser og bæsjer i ett sett, så 
det er ikke til å unngå at det kan være en og annen dammen, men er det helt nye dammer og bæsjer, 
eller har de gått og tråkket i det en stund? Lukter det gammel urin? Lukt er ikke til å unngå hos et 
valpekull, men det er forskjell på lukten der det blir holdt rent, og der urin får trekke inn i 
gulvbelegg og vegger! Har valpene dagslys og frisk luft der de bor, og har de muligheter til å 
komme ut når været tillater det? Bakterier og sykdommer trives mye dårligere i et rent miljø, og 
solskinn og frisk luft er gode desinfiseringsmidler. Har valpen det rent, lyst og luftig, vil den ha økt 
motstandskraft. 

Bor valpene slik at de har mulighet for kontakt med folk og dyr, eller er de stuet vekk langt 
unna alt som skjer i huset? Fra valpene er 3 uker gamle skjer en preging og sosialisering som 
former deres forhold til verden rundt seg - alle positive opplevelser med mennesker, hunder, unger 
og vanlige husholdslyder i denne perioden gjør at de lettere takler tilværelsen senere i livet. 
Dersom du har barn, er det viktig at valpen også har hatt positive opplevelser med små mennesker. 
 
 

 
En ny ting er på gang… Foto Owe Rathe 
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Hei alle Shiba fans! 
Tekst og foto: Laila Nagel 

 
Jeg er en liten shiba gutt som kommer fra 
Mjærum. I begynnelsen av juli i fjor ble jeg 
hentet av matmor, etter at hun flere ganger 
hadde reist over til Østfold for å hilse på meg. I 
skrivende stund har jeg blitt 8 mnd og jeg har 
fått navnet Mjærumshøgdas Naganobu. Til 
daglig lyder jeg navnet Birk. Jeg bor i nordre 
del av Vestfold og her er det ikke mange 
shibaer. De jeg vet om er noen i Stokke, bl.a 
Soldoggens Mini-Meta, som jeg har truffet et 
par ganger. Også i Holmestrand er det ei jente 
ved navnet Nattfjärilen Kenkyo-Na, til daglig 
kalt Mira og hun kommer fra Sverige. Hun har  

jeg mer kontakt med da matmødrene våre er arbeidkolleger.   
   I vinter og utover våren skal jeg trene lydighet og være med på kurs, vi får se om vi prøver oss 
på agility også. Målet er å kunne være med på lydighetkonkurranser i sommer. Jeg trener to 
ganger i uka i Tønsberg ( inne) og her har jeg mange trenings kamerater bl.a hunder som har vært 
med i NM, EM, VM og Nordisk. Utstilling blir det også, hittil har kritikkene vært kjempebra. Det 
blir spennende å se hvordan jeg vokser til. Utstilling er noe nytt for både meg og matmor, så her 
har vi mye å lære. 
   Da matmor skulle bytte rase falt hun pladask for Shiba, etter at hun hadde møtt Mira. Etter å ha 
lest om rasen og snakket med andre Shiba-eiere, var valget ikke vanskelig. Det måtte bli Shiba, 
dette har hun ikke angret på. Hun sier jeg er verdens roligste og snilleste gutt, størrelsen er akkurat 
passe. Dette etter å ha hatt 3 schæfere tidligere. 
   Ellers er jeg matmors lille kosegutt og turkamerat. 
 
Vi håper å møte mange av dere både på to og fire i tiden fremover. 
 

Hilsen ”Birk” og Laila. 
Her er oversikt over Birks 

utstillingskarriere, så 
langt; 

15/9, Inger Ronander; 
BIM 

29/9, Aase Jakobsen; 
BIM 

27/10, Tore Fossum; 
BIM 

2/12, Harald Aune; 
BIR, 4BIG 

19/1, Marit Sunde; 
BIM 
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KENNEL HONTO-NO 
Helene Nordwall, e-post honto-no@brevet.nu 

Sättra 1504, 760 10 Bergshamra, Sverige. Tel. +46 176 265 424
 
 

“MAJA” 
Sherae Chocky 
Break  
har nu valpar med 
Tenkuu No Tetsu Go 
Yokohama Atsumi 

Har Du tid och kärlek 
för en levnadsglad 

Shiba-valp
är Du välkommen 

att höra av Dig

 

Under 2002 
planeras valpar  

efter fler trevliga tikar 
i olika kombinationer. 

 
 
 
 

Bor valpene sammen med mora, eller er mora tatt fra valpene? Dersom det er flere hunder i huset 
- har de også omgang med valpene? Omgang med voksne hunder lærer valpene hundespråk, de 
lærer å underkaste seg en sjef, og de lærer å lære, for å si det svært forenklet. 
 
Dette var litt om 
hva du skal se etter i miljøet valpene vokser til i. Så kommer vi til sakens kjerne - hunden selv. 
Før du begynner å se på og vurdere valpene, ta deg god tid til å hilse på mora og eventuelt faren 
og andre slektninger som måtte finnes i huset. Alle valper er nemlig søte, det er de voksne 
slektningene som kan gi deg et bilde av hva du vil kunne vente valpen utvikler seg til. Er de 
voksne tillitsfulle? Rasetypiske? Velstelte og trivelige? Dersom de voksne hundene virker sky 
eller aggressive, ville jeg ikke vært interessert i å gå videre. Unntak er raser hvor det står i 
standarden at de vil være reserverte overfor fremmede. Der vil deres oppførsel overfor eieren 
kunne være en pekepinn på hva du kan forvente deg av valpen. 
Er du fornøyd med hva du ser av de voksne hundene, går du videre og hilser på valpene. Sunne, 
velsosialiserte valper kommer strøm-mende for å hilse på alle fremmede. Unntak kan være om de 
akkurat har spist og er sovnet, ta deg da tid til å vente til de er klare til ny dyst. Men for all del, 
ikke gjør den feilen at du faller for valper som ser triste og sørg-modige ut. De kan være syke, 
eller ha et dårlig gemytt. Uansett grunn - du kan vente deg mer problem enn gleder ved å la 
morsfølelsen ta overhånd. På den annen side er det heller ikke sikkert at den største, sterkeste og 
tøffeste valpen i kullet er den rette for en førstegangs hundeeier som skal ha en kamerat og 
familiehund. Den kan bli for mye av en håndfull, vant som den er til å være sjef i valpekassen. 
 
Så er det tid for 
å ta opp og undersøke valpene. Er pelsen ren og flokefri? Er klørne kortklipte? En valp som er 
vant til å bli stelt fra den er liten blir mye enklere å håndtere når den vokser til. En sunn og blank 
pels er også tegn på helse og velvære (men husk på; valpepels vil aldri ha den glansen som en 
voksen). Er valpen god og rund? Valper skal være lubne og faste i kroppen. De skal virke tunge i 
forhold til størrelsen når du løfter dem. De skal ha noe å vokse på, og noe å tære på i tilfelle 
sykdom. Men en stor mage er ikke det samme som at valpen er i godt hold. Det kan være tegn på 
at den får mye, men lite næringsrik kost, eller at den er full av mark. Undersøk om tispen ble gitt 
kur mot innvolsparasitter før og under drektigheten, og at valpene er regelmessig behandlet. 

Virker valpen frisk? Er øynene klare og blanke, uten puss i øyenkroken? Er ørene rene og ikke 
røde og irriterte? Er kjønnsåpningene rene og tørre? Er den uten utslett på den nakne magehuden? 
Er bittet korrekt for alderen etter standarden? Grove bittfeil kan føre til andre problem enn bare 
diskvalifisering i utstillingsringen. 

Hva følger med valpen når den leveres? Minstekrav bør være helseattest fra veterinær, 
parvovaksine ved 7 ukers alder, fòringsliste og litt av det fòret den er vant til, råd og stell og 
oppdragelse, registrering i NKK samt kjøpeavtale. Valpen må være minst 8 uker gammel.  

 
Først når du er fornøyd 
på alle disse punkter kan du sette deg ned og diskutere kjøp av valp. Det er viktig i en sånn 
sammenheng ikke å la seg diktere av hjertet, men bruke hjernen. Alle valper er søte, og uansett 
hvilken man kjøper, blir man like glad i den. Hvorfor da ikke bruke tid på å finne den valpen som 
vil gi en mest glede og minst sorger og bekymringer gjennom livet? I Norge er det slik at du 
betaler like mye for en valp med dårlig start i livet som en som leveres deg med de beste 
forutsetninger for å bli alt det du drømmer om for din hund og deg! 
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Goda råd till nyblivna shiba-ägare. 
Av Annika Mårtensson, Kennel Chonix 

 
De första veckorna med valpen är avgörande för er framtid tillsammans. Det gäller att skapa en bra 
relation och ett bra förtroende mellan er från början. 
 
Valpen är osäker den första tiden i sitt nya hem. Han har mist sin mamma och sina syskon och 
tycker att ni är några riktiga bovar som har kidnappat honom. Ni är, som ni kanske förstår, inte 
speciellt trevliga i hans ögon. 
Så ta det lugnt och undvik för många förbud och konflikter de första 2 veckorna. Stäng hellre 
dörren till finrummet, sätt skorna på hatthyllan, ta undan mattorna, häng inte kläderna för långt ner, 
osv. osv. 
 
Naturligtvis ska valpen ändå lära sig vett och etikett. Tuggar han på något förbjudet, säg ett 
bestämt NEJ och ta honom i ett lugnt och fast grepp i nackskinnet. Så fort han slutar, ge honom 
massor av beröm och ge något som är tillåtet istället, som t ex ett tuggben, en leksak eller dylikt. 
 
Träna inkallning både inomhus och utomhus. Använd gärna en tunn och stark lina, som är ca 10-20 
m lång, när ni är ute. Linan är alltid bra, som en säkerhet, om valpen skulle bli skrämd eller av 
annat skäl inte vill komma när du ropar. 
 

 
Jag är valpvakt...     Foto Annika Mårtensson 

 
Inkallning ska nötas in, så ta vara på alla tillfälle. Skärs det upp korv till middag, passa på att kalla 
på honom då, så ska du få se på en snabb inkallning. MEN kalla aldrig mer än två gånger, annars är 
du snart uppe i 20 gånger innan han hör dig. Ge något riktigt gott godis, inte det vanliga torrfodret, 
för att få in det verkliga intresset. Ge t ex korv, leverpastej, kyckling m.m.  
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En hund må nevnes spesielt; Karens border terrier, Molly. Alle syntes hun var 
en kjempefestlig lekekamerat og hun fant seg i det meste.  
 

 

 
 
Tenk for ett vakkert syn med alle disse nydelig hundene som springer om kapp, 
alle like glade og lykkelige over å være til!!!!!  Vi har en utrolig rase med et 
tydelig språk, som innordner seg mye bedre enn man skulle tro.  Dette skal vi 
gjøre flere ganger det er helt sikkert. 
 
Hilsen ”moren” til Ting og Tang og hennes datter Lille Ting 
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Vi hadde et lite utsalg av t-skjorter og kalendere, og diskuterte hund, hund og 
hund… Alle koste seg, særlig når vi så ut på været som ble bare verre og 
verre… Men som de vikinger vi er, måtte vi ut igjen. Vi hadde jo glemt å ta bilde i 
forrige runde. Bildet forteller vel mer om været enn tusen ord… 
 

 
I snøfokk og vindkast prøvde vi å stille oss opp….  

 

 
Ting viser seg frem… 

 
Så mens OL gikk mot slutten, med 5-mila 
på TV, kledde vi på oss igjen og tuslet ut. 
Hvis det ikke var for fargene på klærne, 
kunne vi fått jobb for Michelin alle 
sammen… 
 
Hundene enset ikke været og var bare 
lykkelige over å få springe mer. Denne økta 
ble ikke så lang, med snø og sterk vind er 
det ikke spesielt trivelig å være utendørs for 
oss som ikke har pels i ”trynet”. Men i godt 
selskap tåler man det utroligste… 
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Ge alltid massor av beröm och godis när han kommer. Om han har drabbats av akut dövhet, skrik 
inte, gå istället lugnt och tyst bort och ta honom i halsbandet, säg kom och dra valpen lugnt till 
dig. Ge massor av beröm och godis. 
Bli inte arg för då lär han sig att smita undan och du hinner garanterat inte ikapp valpen när han är 
3 månader. 
 
Akta dig för att bli arg eller irriterad på valpen vid inkallning eller annan träning för även om du 
försöker dölja din ilska så känner han det i atmosfären. Avstå alltid från all träning när du känner 
att humöret inte är på topp. 
 
En shiba-valp är sällan hård eller speciellt tuff, men envis och ifrågasättande. Vad vinner jag på 
att lyda??  Alltså är det viktigt med en stark motivation som GODIS, gott godis, märk väl. Valpen 
testar alltid mer än en gång om förbudet fortfarande gäller. Kommer matte/husse att säga till mig 
denna gången också ?? Jämför med barn, de gör likadant eller hur ?? 
 

 
Har du godis???    Foto Annika Mårtensson 

 
Har du lyckats med att få shibans kärlek och förtroende så vill den lyda dig. Men du måste också 
bevisa att du duger som LEDARE. Annars anser shiban att det är hans sak att ta över och 
bestämma. 
 
Glöm inte heller att var gång du säger nej till shiban, ska berömmet komma i samma sekund som 
han slutar med det han håller på med. Att lyssna på ordet nej ska alltid leda till något positivt. 
 
Var fast, bestämd och tydlig, men glöm för den skull inte bort att ge mycket kärlek och 
närhet. 
 

Lycka till!! 
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SHIBASPESIALEN 
18.mai 2002 

Sandmoen camping, like sør for Trondheim. 
 

Utstilling for rasene shiba, akita og GJD. 
For shiba tildeles “stor-cert”. 

 

Dommer: Angelika Kammerscheid-Lammers,Tyskland. 
 

Vi tar hensyn til 17.mai og utstillingen starter tidligst klokken 
1200!! 
 

Vi ønsker velkommen til en trivelig dag med loddsalg og litt 
kiosksalg.  
 

Lørdag kveld arrangerer vi felles grilling! 
 

 
Flere opplysninger? Ring Lisbeth +47 7416 2285 eller geilis@online.no  
 
Påmelding senest 20. april til Marianne Holmli, Sjøvold, 7650 Verdal, Norge 
Bruk gamle A4-skjema eller kopi av reg.bevis. 
Eller  pei.fang@online.no  Send hundens navn, evt tittel, reg.nr, f.dato, 
farge, foreldre, eier og oppdretter. 
 
Påmeldingsavgift 250,- fom 3. hund med samme eier (unntatt valper og 
veteraner), gis 50% rabatt. Veteran og valper 130,-. Utstiller som ikke er medl. i 
NKK eller samarbeidende klubb, betaler dobbel avgift. Betal til 
NSK, Imsdalen, 7760 Snåsa, Norge. Kto 0540 11 87369 senest 2. mai! 
 

Utenlandske utstillere kan, etter avtale, betale ved ankomst!! 
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Litt flørting… Kita og Gabo 

Kun to hannhunder var ikke helt 
enige om hvordan ting skal være, 
men de fikk diskutert ferdig, uten at 
vi tobente blandet oss inn og da 
ble de vel etter hvert enige om at 
den ene kunne få være sjef. Den 
andre hadde litt såret stolthet og 
ville vel dagen etterpå være litt stiv 
og støl, men det gikk utrolig bra. 
 

 

En velfortjent pause tok vi oss, og inne hadde 
Karen sørget for å fyre godt i ovnen, slik at 
det var godt og varmt. Det tok litt tid å få alle 
inn, og avkledd uteklærne, men belønningen 
var hauger av pizza, sjokoladekake og andre 
gode formkaker. Takk til alle som tok med 
mat!  
 
Inne var det også anledning til å se 
shibavalper. Sissels siste valper var 5 uker og 
mange satt inne på valperommet og studerte 
disse små knøttene. Allerede nå kunne man 
se at de har ulike personligheter. Mor sjøl tok 
alt oppstyret helt med ro… Mens 
datterdatteren lurte seg rundt omkring og 
forsynte seg litt selv… 

 
Taro i kjempehopp 

 

 
 
 
 
 
 
Det var brøytet et 
”spor”rundt hele gården, 
og her kunne hundene 
virkelig lange ut… 
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SHIBATREFF 
Tekst av Marianne Holmli           Foto av Geir Aasheim 

 
Vi i Midt-Norge har snakket lenge om å ha et treff for Shiba-eiere, både for 
hundenes del og ikke minst at vi tobente skulle bli bedre kjent. 

 

 
 

Endelig fant vi en dato som passet bra for nesten alle, nemlig søndag 23/2, som 
sikkert alle vet så har vi i Trøndelag klaget over mangel på vinter de siste årene, 
så det er ikke noe problem å arrangere noe utendørs. Akkurat det tenkte vi om å 
ha Shibatreff også. 
 

Hvor feil går feil kan man ta!  Søndag våknet vi til ett vær som gjør opp for alle de 
vintrene vi IKKE har hatt, det var snøstorm, og når jeg sier snøstorm så er det 
akkurat det jeg mener.  Men det skulle ikke stoppe oss tøffinger! 
 

Det møtte 17 voksne Shiba!!!!  Det må vi si oss veldig fornøyd med. Vi var så 
heldige å få låne hus og hage hos moren til Sissel Skjelbred, Karen Skjelbred,  
tusen takk til henne!  Det var en stor inngjerdet hage, så alle hundene kunne 
springe løse.  Mange av disse hunden har aldri møtt hverandre før, så vi var 
spente på hvordan dette skulle gå. 
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SHIBASPESIALEN 
18.mai 2002 

 

Overnatting på Sandmoen Motell & Camping.  
Mange ulike hyttetyper og motellrom!  
 

Hytter Fasiliteter Pris per døgn 
1-roms for 3 pers K vann, minikjøkken 450,- 
1-roms for 3 pers V+k vann, WC, Minikjøkken 500,- 
4-manns m soverom V+k vann, WC, minikjøkken 550,- 
5-manns m soverom Bad, TV, kjøkken 650,- 
4/6-manns, 2 soverom Bad, TV, kjøkken 750,- 

Motellrom   
Enkelrom Alle rom har bad, TV,  585,- 
Dobbelrom                     minikjøkken 695,- 
Trippelrom  775,- 
4-manns rom  875,- 
 

Ved bestilling, si at du skal på  UTSTILLING.  
 

Bestill senest 1.mai!! Ring +47 7259 6150. 
 

Om Sandmoen: 
Campingplass med 250 plasser (60 strømplasser) 
35 hytter –de fleste med bad, TV og kjøkken 
Gratis tømmeanlegg for campingvogner og bobiler 
27 motellrom av høy standard 
Lekeplass, bensinstasjon og kro 
 

www.trondheimcamping.no 
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Kennel Willemo 

Tove Nyvoll & Tom Hofsli 
Anholt 3160 Stokke  Tlf: 33 33 52 29 – 920 40 545 

 

Oppdrett av Golden retriever og Shiba 

 
Vi har 6 generasjoner med Golden, og vårt første Shiba kull ble født 3/1-02. 
Hjemme i dag har vi 7 golden tisper og 2 gutter. 3 Shiba tisper har vi også. 

 

 
Willemo’s Fionella med barn (s-kullet) 

 

 
Willemo’s Nytula –W.Nimbus og W.Nagano 

 

For mer informasjon og videre planer, 
kan dere se vår hjemmeside 

www.willemo.no 

 

SHIBA-NO-KAI’s -specialutställning 
Årets största Shibaträff med priser till alla 

 
Lördag 1 juni    Markims församlingshus 

Domare: Christen Lang 
 

 9.15 Ringträning med Annika  
 Mårtensson & Helene Nordwall  

 10.00 Utställningen startar 
 15.00 Årsmöte  

          …sen är det dags för efterfest  
       
        Lotteri – fina vinster   
          Kaffe & kakor   
         Korv med bröd 
        
Tips: Fyll picnic-korgen och ta med  
något att sitta på  
 
Sista anmälnings- och betalnings-dag är måndag den 13 maj. 150 Skr 
Utställningen är inofficiell och lockar många Shibor. Vi har behållit den gamla 
klassindelningen, men med ett annat system där de 10 bästa Shiborna går till 
BIS-final varav där de fem bästa blir placerade. 
Valpar och Seniorer har egna BIS-finaler. 
 
Efter årsmötet är det dags för en stunds trevlig samvaro med nya och gamla 
Shibavänner. Ta med er mat & dricka (ev. grill) 
 

VÄLKOMNA 
med släkt och vänner på en heldagsutflykt! 

 
Markim är beläget ca 8 mil norr om Stockholm 
För mer information och anmälningsblanketter (anm. kan ske via e-post) 
kontakta Helene Nordwall,  Sättra 1504,  760 10 Bergshamra,  Sverige 
Tel:  +46 176 265 424,   e-post:  honto-no@brevet.nu 
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Virusadvarsel 
  
Det er en ny virus i omløp, den heter ARBEID 
Hvis du mottar noen form for ARBEID, enten som e-post, internett, 
eller simpelthen overlatt til deg fra din sjef, eller kollega, så ikke aksepter det. 
De personer som har akseptert ARBEID har etter en stund befunnet seg i en situasjon der 
all deres fritid er forsvunnet og deres tankevirksomhet ikke lenger fungerer normalt. 
Hvis du mottar ARBEID via epost eller noe som helst ARBEID i det hele tatt,så fjern 
viruset og send beskjed til din sjef med ordene: 
"Jeg har fått nok - jeg går øyeblikkelig og setter meg på nærmeste pub." 
Alle former for ARBEID skal så forsvinne fra dine tanker. 
Hvis du senere mottar noen form for ARBEID i papirform, kast det i papirkurven. 
Vær grei å sende denne beskjed til alle vennene du har i din adressebok på Outlook. Hvis 
din adressebok ikke inneholder noen venner, så er jeg redd for at ARBEID allerede har 
angrepet deg og ødelagt livet ditt. 
 
 
 

Rettelser i Shib-a-visa nr 4/01 
 
I medlemslisten hadde noen opplysninger falt helt ut og noen var ikke oppdatert. Dette 
skyldes problem med fletting av to utgaver av listen. Jeg beklager og korrigerer herved: 
 
Annika Mårtensson 
+46 4096 6648  
chonix.shiba@telia.com  
 
 
Kirsten Jørgensen  
813 Chemin Celestin Freinet 
F-06140 Venice 
 
Bjørn Nygaard 
Mjærumshøgdas Izanagi 
 
Helene Nordwall 
honto-no@brevet.nu 
 

Andre endringer som er kommet inn; 
 
Svein Bøhmer 
Solstadv 38b 
1395 Hvalstad 
6690 0446 
 
Eli Johansen 
Ljønes 
8100 Misvær 
7553 9311 
 
 

 
I annonsen til kennel Soldoggen var det skrevet inn to feil; 
Vi avler ikke på -Hunder m. negative anm. på temperament (ikke linjer som skrevet) 
 

 

 
 

46 

 

SHIBAENS 
HISTORIE, 
del 2 

 
 

Her fortsetter serien om shibaens historie, den bygger på 
en artikkel i "The Shiba Journal", skrevet av Yuko Salvadori. 

Den er oversatt og tilrettelagt av Christen Lang. 
 
Før 1854 var det kun av og til kommet fremmede hunder til landet. Disse var kommet 
med båter til havnebyene. Men i resten av landet var hundene fortsatt slik de hadde vært 
i uminnelige tider. Ikke på grunn av bevisst avl, men rett og slett fordi det ikke fantes 
andre hunder i landet. Bortsett da fra Japanese Chin, hvis forfedre allerede lenge før 
isolasjonen ble gitt som gave fra den kinesiske keiser (derav navnet) til den japanske 
keiser. Disse hundene ble imidlertid kun holdt ved hoffet. De opprinnelige hundene ble 
brukt til jakt, og ble ikke sett på som raser i den forstand vi i vesten gjør. Alle var av 
samme type med stående ører og krøllet hale. I de forskjellige deler av landet var det 
likevel en viss variasjon med hensyn til størrelse og farger, og hvilken jakt de ble brukt til.  
 
På den tiden Japan kom ut av den lange isolasjonen fra omverdenen, var USA og 
Europa inne i den industrielle tidsalder mens Japan ennå levde i middelalderen. 
Japanerne oppdaget fort at landte lå langt etter i industriell utvikling, og var utålmodig 
etter å skape et moderne samfunn. derfor ble alt nytt og vestlig høyt verdsatt, mens det 
som representerte den gamle kulturen ble sett på som umoderne og av liten verdi. 
 
Fremmede hunder kom nå til Japan sammen med de utenlandske handelsmennene. En 
rekke raser ble nå introdusert. Disse ble fort populære og oppblandet med de nasjonale 
hundene, som dermed ble truet med å forsvinne som egen type. De ble jo likevel ikke 
sett på som særlig verdifulle. I denne tiden ble den opprinnelige gamle japanske hunden 
kun tatt vare på av jegere i de mest bortgjemte og utilgjengelige deler av landet. 
 
Når det gjelder Akita var denne en populær kamphund, da hundekamper var vanlig. For 
å øke styrken og størrelsen, samt kamplysten ble Akitaen nå blandet med innførte raser 
som Mastiff og senere med St. Bernhardshund, Schaefer og andre store hunder. Den 
opprinnelige hunden fra Akita-provinsen ble således utryddet som egen type gjennom 
oppblandingen og nye farger, som sort maske og Holsteinfarget (hvit bunnfarge med 
flekker), oppsto. 
 
I det 20. århundrede var det japanske samfunnet blitt mer organisert. Folk ble opptatt av 
å bevare egen kultur, og nasjonalismen økte raskt. Som følge av dette ble det satt i gang 
bevegelser for bevaring av alt som var typisk japansk. Den japanske hunden ble igjen 
verdsatt, og ble nå ansett som en av nasjonens klenodier. Folk begynte bevisst å ta vare 
på den og redde restene av det som fortsatt var igjen av de ekte hundene. 
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Dr. H. Saito var en av mange som viet sitt liv til dette 
arbeidet. Han reiste over hele Japan i 1920-årene og 
samlet inn opplysninger om de gjenlevende hundene for 
å studere dem. Folk var meget samarbeidsvillige. For 
første gang ble det brukt egne navn på de forskjellige 
hundene (rasene) etter Dr. Saitos råd. Opp til denne tid 
ble disse hundene bare kalt "inu", som betyr hund, eller 
"ji-inu"=nasjonal hund, "inoshi-inu"=grevling hund, 
"shinka inu"=hjorte hund. 

De nye navnene som nå ble tatt i bruk, hadde sin opprinnelse fra de forskjellige områdene 
i landet hvor hundene kom fra. Hokkaido ken eller Ainu ken ble kalt Hokkaido, etter den 
nordlige øya ved samme navn. Disse middelstore hundene ble vanligvis brukt som 
jakthunder på bjørn og hjort av Ainu folket, som bebor denne øya. 
 
Den største hunden, Akita ken, har sitt navn fra området ved samme navn i den nordlige 
delen av fastlandet. Iwate inu, eller Iwate matagi inu, var en middels stor hund også fra 
den nordlige del av fastlandet. Matagi=profesjonell jeger. Disse hundene ble vesentlig 
brukt til bjørnejakt. Akita-ken er ikke en jakthund, men historier om Akita er i ettertid blitt 
forvekslet med historier om Iwate inu på grunn av at begge disse hundene levde side om 
side i samme område.  
 
Kishu ken er også en av de middels store hundene. Nå vanligvis hvit, men var tidligere 
også vanlig i andre farger. Den har sitt navn fra Kishu og Mie-områdene i den sydvestlige 
delen av fastlandet, hvor den ble brukt til jakt på grevling og hjort. 
Shikoku inu er en annen av de middels store hundene fra øya av samme navn. Også 
denne hunden blir brukt til jakt på grevling. Kishu og Shikoku er i dag de mest populære 
av de middels store hundene i Japan. 
 
Kai ken, en annen middels stor hund, kommer fra Yamanashi-området i den sentrale del 
av fastlandet. Disse hundene ble først og fremst brukt til hjortejakt. På den aller første 
Nippon utstillingen i 1930 deltok det 17 Kai. Totalt antall hunder var da 40. På de senere 
års utstillinger har det ikke vært stilt Kai. dette skyldes først og fremst variasjon i 
størrelsen, da noen blir klassifisert som små, mens andre klassifiseres som middelstore. 
 
Karafuto ken hadde sitt navn etter en liten øy, som ble anektert (overtatt) av USA etter 
krigen. Disse hundene ble brukt som trekkhunder og som jakthunder. Karafuto hunder ble 
brukt som trekkhunder under en polarekspedisjon ledet av løytnant Shira i 1910-11. 20 
hunder var med til sydpolen på denne ekspedisjonen. 
 
Etsu no inu var en middelstor hund brukt til grevlingjakt fra Etsu-distriktet i det 
nordvestlige delen av fastlandet. dette distriktet omfatter i dag Toyama - Ishikawa og 
Fukui. Denne hunden døde ut i 1950-årene. 
 
Hunden som i dag er kjent som Tosa inu er ikke en av de nasjonale rasene. Den er en 
blanding av europeiske mastiffer og lokale japanske hunder. Det har imidlertid vært en 
ekte Tosa inu fra området Tosa på øya Shikoku. 
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 Arrangeres av Norsk Akita Klubb  

19. mai på Øysand 
Camping/Trondheim.  

Søndag 19. mai 
 

 

 
AKITA SPESIALEN 
Spesial utstilling med stort CERT  
for Akita og GJD 
Valper: 4 – 6 og 6 – 9 mnd. 
Dommer – Rodi Hübenthal, Norge 

Påmelding/betaling sendes til: 
NAK v/ Magne Bergersen 
Kjeld Stubs Vei 4, 2050 Jessheim 
e-mail: kaibatsu@online.no 

Postgiro: 0826 02 34316 
 

Påmeldings frist innen 20. april 2002, bruk gamle påmeldingsskjemaer. 
Påmeldingen er bindende. Dersom innbetalingen ikke er registrert hos Norsk Akita 
Klubb innen 5. mai 2002, påløper et gebyr tilsvarende 50 % av påmeldings-avgiften. 
Fr.o.m. 3:dje påmeldte hund, registrert på samme eier, gis 50 % rabatt  (gjelder ikke 
valper eller veteraner). 
Husk å merke innbetalingen med HUNDENS NAVN, RASE og REG.NUMMER. 
Priser: eksteriør: 250,- NOK, veteran/valp 125,- NOK  
Skal hunden types så husk å ta med registreringspapirene 
 
Klubbmesterskap i lydighet 
For mer informasjon kontakt 
Siv Bækken tlf. 922 27 382 
e-mail: powwow@start.no

Hyttebestilling 
Ring Øysand Camping på tlf. 920 87 174  
oppgi at det er Norsk  Akita Klubbs 
utstilling 
NB: Hyttene holdes av til: 01.05.02 

 

Grillaften på søndag 
(Magne skal vise sine kokkekunskaper.) 

 
”Målsetting og veien dit”: 

Under middagen har vi et åpent oppdretter- og avlsdiskusjonsmøte 
om utviklingen etter delingen 1.1.2000. 

Velkommen! 
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hun sier når hun forstår at jeg kommer til å lære Ronja alle mine unoter og skøyerstreker i tiden 
som kommer…….. 
 
Jeg sender stafett-pinnen videre, selv om jeg kunne tenkt å beholde den selv (pinnen altså), til 
Karstein Thunes som har to eksemplarer av rasen Shiba, den ene er faktisk Norges eldste Shiba! 
 
Hilsen fra Utsukushii av Enerhaugen og hennes stolte mamma Helena Hopland 
 

 
”Kiri” Utsukushii av Enerhaugen  Foto Helena Hopland 
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Shiba er unntaket fra regelen om å gi hundene navn fra spesielle distrikter. I uminnelige 
tider er små hunder blitt kalt shiba inu rundt Nagano i fjellene i den sentrale delen av 
fastlandet. En mulig forklaring på navnet er den røde pelsfargen, som ligner bladene i 
krattskogen om høsten (kratt på japansk betyr Shiba). En annen mulig forklaring er at i 
gamle dager ble alle små ting kalt Shiba. De små hunden kommer seg lett frem mellom 
busker og kratt under jakten. Dette kan også være en mulig forklaring på navnet. Helt 
sikkert vet man likevel ikke hvordan Shibaen har fått sitt navn. Shibaen blir brukt til 
småviltjakt og fugl. 
 
Shiba fra forskjellige deler av landet var kjent under regionale navn. Shinshu Shibaen 
kom fra Shinshu-distriktet i Nagano regionen i det sentrale fjellområdet på fastlandet. Fra 
Gifu distriktet, også nær Nagano, kom Mino Shibaen, og fra den nordøstlige delen av 
fastlandet kom Sanin Shibaen. 
 
Shibaene ble oppblandet med vestlige raser i større grad enn de middelstore hundene 
fordi de fleset shibaene levde nær byene i de met folkerike delene av landet. De 
mellomstore hundene levde ofte i mer avsidesliggende deler av landet. Det var derfor 
vanskelig å få fatt i ekte Shibaer av god kvalitet, da arbeidet med å bevare de japanske 
hundene startet. 
 
Dr. Saito og hans venner startet i 1928 en (hobby) klubb for å bevare de japanske 
hundene. Allerede fire år etter ble klubben anerkjent av myndighetene og fikk navnet 
NIHON KEN HOZONKAI, som betyr "klubben for bevaring av den japanske hunden". 
Regjeringen forsto også viktigheten av dette arbeidet. Hundene fikk status som 
nasjonalskatt. Akita var den første i 1931. Tre år senere ble Kai ken og Etsu no inu, samt 
Kishu utnevnt. Shiba fulgte i 1936 og Shikoku og Hokkaido ken i 1937. dette skjedde i en 
tid da landet var inne i en voldsom nasjonal oppblomstring, og som vi vet førte dette 
landet inn i 2. verdenskrig i 1941. 
 
Tre av grunnleggerne av Nippo interesserte seg spesielt for Shibaen. Disse var Hr. 
Masuzo Ozaki, som studerte Sanin Shibaen, Hr. Tatsuo Nakajo, som var spesielt opptatt 
av hundene fra Shinshuområdet og Hr. Gaiyu Ishikawa (kjent som forfatter av en rekke 
artikler om Shiba), som studerte Mino Shibaen. Sistnevnte fant ut at Mino Shibaen var 
blandet med Mikawa inu, en hund som lignet meget men som hadde et mer rastløst 
temperament og store runde øyner. Den manglet også de karakteristiske Urajiro 
tegningene (cremefarget kinn, strupe og underside), som er typisk for Shibaen. 
 
Nippo organiserte sin første utstilling i Tokyo i 1928. dette 
var forløperen til dagens store nasjonale hoved-utstillinger. 
En Hokkaido ved navn Goro Gro vant stats-ministerens 
premie til beste hund på denne utstillingen. Den første 
standarden ble laget i 1934, og er blitt revidert to ganger 
siden. Oppblomstringen av stadig flere hunde-utstillinger 
oppmuntret folk til å ta vare på og være stolt av hundene 
sine. Utstillingene ble avholdt frem til 1942, da det ble 
avbrudd på grunn av krigen. 
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Etter dannelsen av Nippo ble Shiba hentet fra fjellområdene for å inngå i det planlagte 
avls-arbeidet, som nå var i gang. Seriøse oppdrettere hentet hunder fra andre deler av 
landet for å forbedre kvaliteten på eget oppdrett. Som følge av dette, ble de forskjellige 
linjene som nevnt overfor, blandet til det vi i dag kaller den moderne Shiba. 
 
Da Japan kom med i den 2. verdenskrig ble matvaresituasjonen meget vanskelig, og det 
ble derfor nesten umulig å holde hund. De fleste oppdrettere ble tvunget til å gi opp. En 
lokal embetsmann ga Hr. Ozaki en spesialavtale, som tillot ham å skaffe mat til hundene. 
Men de fleste oppdrettere var ikke så heldig. Krigen kom på et tidspunkt da arbeidet med 
bevaring av de japanske hundene nettopp var kommet skikkelig i gang. De vanskelige 
forholdene ødela meget av det som til da var bygget opp. Selv etter krigen var det i 
mange år svært vanskelig å drive oppdrett. I tillegg kom problemer med valpesyke og 
andre sykdommer. Mino Shibaen og Sanin Shibaen var nesten utryddet, mens hundene 
fra Shinshu provinsen klarte seg bedre. Disse ble brukt i arbeidet med å gjenoppbygge 
stammen, og er derfor i dag dominerende når vi ser på den innflytelse de forskjellige 
linjene har hatt på den moderne Shibaen. 
 
Nippos arbeide lå nede til 1948, da klubbens første generalforsamling etter krigen ble 
avholdt. Også utstillingene startet opp igjen det året. I 1949 ble den første 
hovedutstillingen etter krigen avholdt. Dette ble en spesiell utstilling for Shiba-folket, da en 
Shiba for første gang ble valgt til utstillingens vakreste hund. Navnet var Naka Go. 
 
Den mest populære av variantene på den tiden var Akita. Amerikanske soldater stasjonert 
i Japan tok med seg disse hundene hjem. Også de mange sivile amerikanerne, som kom 
til Japan for å være med på å bygge opp landet etter krigen, skaffet seg denne flotte 
hunden og tok den med seg da de dro hjem. Hos landets ny-rike ble det status å ha en 
stor mektig Akita, som symbol på rikdom og makt. De mest kjente Akitaer fra denne tiden 
er Kongo Go, Goromaru Go og senere Tamakumo Go. 
 
På grunn av den økende kritikken mot den typen Akita, som var et resultat av tidligere 
tiders oppblanding, og pga japanernes ønske om å gjenskape den gamle opprinnelige 
type Akita, mistet rasen noe av sin popularitet. Shiba derimot økte i popularitet; den var 
liten og lettere å holde i det tett befolkede landet. I dag er Shiba den mest populære av de 
japanske hundene. 
 
I våre dager avholder Nippo to store hovedutstillinger pr år, en om våren og en om 
høsten, samt 40 mindre regionale utstillinger. Utstillingene, arrangert av Nippo, skiller seg 
fra det vi er vant til i Europa og Amerika. Selve konkurransemomentet er mindre viktig. 
Det blir mer som en mønstring av hundene. Hundene bedømmes i aldersklasser, som hos 
oss. Hannhunder og tisper hver for seg. Bedømmelsen starter om morgenen. Før selve 
bedømmelsen blir hundene målt og tennene blir talt. Dette utføres av 
dommerassistentene, og det er eneste gangen hundene blir tatt på. Dommerne vurderer 
så hver hund individuelt, og alt blir skrevet ned på et 
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benken og hylte og jamret meg. Det var jo der alle presangene mine lå, og de duftet bare såååå 
deilig!!  
 
Jeg har vært med mamma på utstilling mange ganger, og har etter hvert rukket å bli norsk 
utstillingschampion. Men mamma husker med gru første gangen jeg skulle stilles. Det var en total 
katastrofe. Jeg var midt i tannfellingen, hadde aldri vært sammen med så mange folk og hunder, 
jeg ble helt stresset, ville ikke stå på bordet, ikke vise tennene og jeg strente avgårde i ringen på et 
merkelig vis. Som du kanskje skjønner ble det blått bånd og ut med meg.                                 
                                               
Selv om jeg er en tanke spesiell har jeg fått 
mange venner i mitt fireårige liv. Tibbene 
Rasmus, Solan, Emma, Ruffus og Ronja er 
mine bestevenner. Alle bor i samme hus som 
meg. Ruffus i toppetasjen, Rasmus, Solan og 
Emma i 1. etasje sammen med mammas 
beste venninne Vibeke, mens jeg og Ronja 
bor med mamma i kjelleretasjen. Hvis du 
lurer på hva en tibbe er så er det altså en 
tibetansk spaniel, en meget sjarmerende rase. 
Ronja kom til meg og mamma i september 
2001. Vårt første møte var sånn passe 
vellykket, men det gikk ikke lang tid før vi 
var venninner for livet. Ronja er et herlig lite 
vesen. Hun kryper inn i hjertet ditt og blir 
der. Vi er uadskillelige og veksler sjelden et 
knurr. Jeg gjør mitt beste for å oppdra henne 
til å bli en god ”shibbe”, for selv om hun er  

 
Blir Ronja ”Shibbe”?? Foto H. Hopland 

av rasen tibetansk spaniel, så skal jeg gjøre mitt beste for at hun i lynne og natur blir en blanding 
av de to rasene jeg liker best, Shiba og Tibetansk spaniel.  
 
Jeg er også veldig glad i katter. Mormor og morfar har en katt som heter Josef. Vi har kjent 
hverandre siden han var kattunge og jeg valp. I begynnelsen var det mye fresing og bjeffing, men 
nå går det bare greit. Hver gang vi er sammen leker og koser vi oss. Det rare er at ingen av kattene 
i byen vil leke med meg, enda så fin jeg gjør meg!! 
 
De som kjenner meg sier at jeg er en virkelig vakker Shiba. Jeg ligner veldig på faren min, 
Tanner, men er like viljesterk og dominerende som min mor, Anzu. Når jeg er i full pels, har jeg 
en god og tjukk underull med stive overhår. Jeg er det man her i  Norge kaller for viltfarget. Hodet 
mitt og øynene mine får jeg spesielt mye skryt av, men dessverre er jeg en tanke stor, men hva 
gjør vel det, jeg har det helt utmerket   jeg. 
                                     
Tilbake til det med oppdragelsen min. Jeg har funnet på noe kjempegøy. Hver gang jeg er løs ute 
og finner meg noe artig, en pinne for eksempel, erter jeg mamma litt. Kommer ikke når hun roper, 
eller jeg kommer, men løper igjen før hun får fatt i meg. Det er kjempegøy!!!! 
 

Mamma sier at hun ikke har angret en dag på at hun fikk meg, så vi kommer nok få et langt og 
artig liv sammen, og fra nå deler vi det også med lille sjarmerende Ronja. Det spørs hva 
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       STAFETTPINNEN: 
Kiri forteller 
 

En liten fortelling fra en shibas liv….. 
 

 
Ronja og Kiri poserer sammen for første gang. 
Foto Helena Hopland 

17.01.98 fødte min mor, 
"Fujihime av Enerhaugen", tre 
velskapte tispevalper, jeg og 
mine søstre Mika og Umai, som 
nå henholdsvis bor i Danmark og 
Sverige. Anzu, vår mor, bor 
sammen med sin "matfar" 
Mathias Hauge og sin datter fra 
et tidligere kull, "Matsuhime av 
Enerhaugen", Nikko til vanlig. 
Disse tre skapte et trygt og 
harmonisk hjem for oss. Jeg var 
så heldig å få bo der en måned 
ekstra, for mammaen min Helena 
var ikke klar over at hun og jeg 
hørte sammen, men tilslutt 
skjønte hun det, og da var hun 
ikke sen om å ta meg med hjem. 
Mitt nye hjem ligger bare et 
"stenkast" fra mitt gamle, så jeg 
treffer både Mathias, Anzu og 
Nikko ofte, heldigvis. 

 
Mammaen min hadde, tro det eller ei, trodd at hun ikke var noe hundemenneske! Heldigvis forsto 
hun at det ikke stemte. Hun har ikke angret en dag siden hun kom og hentet meg. Siden da har vi 
vært uadskillelige. Faktisk sier mammas venner at de synes vi passer så godt sammen. Like sta, 
fanatiske og sjarmerende begge to!!  
 
Jeg er en virkelig spesiell hund, Shiba på min hals, sterk, sta og hissig, men også kosete, snill og 
god. Fanatisk er et ord som ofte blir brukt om meg. Jeg er så veldig glad i alt mulig jeg finner ute, 
spesielt pinner, en god pinne kan jeg dra på både opp og ned Fløyfjellstoppen om det så skal være. 
Og jeg glemmer aldri en pinne som blir tatt fra meg, selv om jeg må løpe tilbake for å hente den. 
Jeg bare venter på at jeg skal bli sluppet fri, da bråsnur jeg og løper tilbake til mammas og tante 
Vibekes store fortvilelse. Gode pinner må taes vare på, det er nå min mening.   
 
Mammaen min prøver å oppdra meg, og har på enkelte områder lykkes, men ikke på andre. Jeg er 
f. eks. en mester i å få det jeg vil ha. Det er jo bare å lage mest mulig lyd, så går det greit, ikke hver 
gang, men nesten. Jeg er det man kaller en mestertigger. Christen Lang, oppdretteren min, holdt på 
å gå i frø på bursdagen min, fordi jeg sto nedenfor kjøkken-  
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eget skjema. Under denne delen av bedømmelsen står hunden i ro, det er forbudt  
med noen form for kunstig handling fra eierens side. Dommeren ber så eieren om å 
bevege hunden frem og tilbake (ikke i sirkel eller triangel som vi er vant til). Det blir lagt 
mindre vekt på hundens bevegelser i Japan enn det vi er vant til. 
 
Om ettermiddagen blir hundene innkalt på nytt. Nå plasserer dommerne hundene fra nr 1 
til 10. Dette skjer i alle klasser, og det er mange klasser i samme aldersgruppe. Hundene 
blir så vurdert og gitt følgende klassifisering: 
A Yuryo=Fremragende 
B Tokuryo=Meget god 
C Ryo=God 
eller de blir ikke klassifisert. 
 
Resultatene fra de forskjellige utstillingene med dommerens skriftlige vurdering, blir 
publisert i klubbens magasin, som utgis hver måned. 
Det finnes ikke noe championat-system i Nippo. Den største ære en hund kan få er å 
vinne statsministerens spesielle ærespremie. En Shiba som er japansk champion har 
oppnådd denne tittelen på utstilling arrangert av den japanske kennelklubben (JKC). 
 
Etter å ha blitt avlet bevisst på i over 70 år, er dagens japanske Shiba av meget jevn 
kvalitet i sitt hjemland. Som et eksempel kan nevnes at i voksen klasse (hunder over 3 
år) deltok det på den regionale utstillingen i Kanto i 1988 29 hunder. Det var svært 
vanskelig å se noe særlig forskjell på disse hundenes eksteriør. Alle var omtrent like 
store og hadde et meget enhetlig preg. Derfor blir det da også lagt mye større vekt på 
hundenes uttrykk. Dommerne prøver å finne frem til den hunden som har den sterkeste 
utstrålingen, og som viser seg stolt og uredd i ringen. 
 

4. september 1988 feiret Nippo sin 60 års jubileumsutstilling i 
Tokyo. Klubben hadde da over 20 000 medlemmer (derav 39 
fra USA). I 1988 registrerte Nippo ca. 60 000 hunder totalt, av 
disse var ca. 50 000 Shiba. De middelstore rasene 
representerte 10 000 (Akita har egne klubber). Til sammen-
ligning registrerte den japanske kennelklubben det samme 
året 8868 Shiba. Denne er, som vår kennelklubb, en klubb for  

alle raser og ble stiftet i 1940. Den har (i 1988) 79 000 medlemmer og registrerte samme 
år tilsammen 238 000 hunder av 103 forskjellige raser. 
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Til Norsk Shiba Klubb. 
 
   Først en hjertelig takk til klubben som fant Fumi verdig til premien som årets brukshund i 
Shibaklubben. 
   Vi holder på med det jeg liker best, og det er selvfølgelig hyggelig med pokaler og premier, men 
viktigst av alt er det jeg får igjen av min hund når vi "leker" oss på agilitybanen. Når alvoret blir for 
stort, så er det viktig å ikke glemme at det tross alt ikke er livet om å gjøre, det bare virker sånn. 
   Siden jeg fikk Premien har vi holdt på å konkurrere jevnt og trutt, men vi  har ikke helt klart å få 
til det jeg ville i år. Jeg hadde som målsetting å kvalifisere meg til Landslaget i høst, men en 
ørebetennelse som gjorde Fumi mindre interessert i å løpe, hindret meg fra det. Jeg hadde antagelig 
ikke reagert på denne hvis ikke stoppeklokka sa at nå er det noe som ikke stemmer. Etter en kort tid 
med behandling ble hun heldigvis frisk igjen, og fikk igjen farten. 
   I Vikingeskipet ble det et foreløpig høydepunkt for meg og Fumi. Fumi fikk HP i veteran-
klassen, med en kritikk som stemmer helt med det jeg selv mente,  i utstillingen på Lørdag. (Det 
går faktisk an å være enig med eksteriørdommere også selv om man ikke blir best). 
For oss var dette en fin opptakt til Søndagen hvor vi skulle være med i NM i agility. 
   Vi klarte en 10 plass i Norgesmesterskapet individuelt, men i tillegg ble vi  Norgesmestre med 
Oslo og  Omegn dressurklubbs lag for A-hunder (Under 40 cm skulderhøyde). 
 
Det var artig å ha Shiba når premien ble delt ut av sjefen sjøl, Eivind Mjærum! 
 
Hilsen Harald og Fumi. 
 

 

SHIBAKALENDEREN 
2002 

 
Kalenderen kan bestilles ved å betale inn 

175,- (innenlandske medlemmer) 
200,- (utenlandske medlemmer) 

til konto 0540 11 87369 
(NSK, Imsdalen, 7760 Snåsa) 

 
Her får du masse fargebilder av forskjellige shibaer og en 

oversiktlig kalender med 
plass til notater. 
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PEI FANG LILLE TING 

 

Marianne og Brynjar Holmli 
Sjøvold, 7650 Verdal   Tel/faks 7407 7455 
www.chowchow.no            pei.fang@online.no  

 



Från  
SHIBA-NO-KAI    
                                                             11 feb -02      
 
 
Till SHIB-A-VISA 
Norsk Shibaklubb 
 

 
Information om medlemsmatrikeln i Shiba-no-Kai 
 
I Sverige är det är en gammal föreningstradition att utge en medlemsmatrikel, ett 
s.k. medlemshefte. Så även i Svenska shibaklubben ”Shiba-no-Kai”.  
 
År 2000 uteblev medlemsmatrikeln och den var så efterfrågad och saknad av 
klubbens medlemmar att den återkom år 2001. Det är de ”vanliga” medlemmarna 
som önskat matrikeln åter, ingen uppfödare har framfört denna önskan till 
styrelsen i Shiba-no-Kai. Enligt våra medlemmars önskemål så har matrikeln 
utökats med e-mailadresser och shibarelaterade hemsideadresser. Det har även 
framförts önskemål om att shibans färg och vardagsnamn ska stå med. Blir det 
fler såna önskningar så är det styrelsens uppgift att tillgodose våra medlemmars 
önskemål. 
 
Den enskilde medlemmen kan välja att inte stå med eller välja vilka uppgifter 
som ska tryckas i matrikeln. Detta informeras om i vårnumret av vår 
klubbtidning så att det finns tid att korrigera uppgifterna innan tryckning.   
 
Målgruppen för vår matrikel är medlemmar i Shiba-no-Kai och den distribueras 
endast till dessa. I övriga tidningsexemplar som skickas ex till Djursjukhus och 
de domare som dömt på vår Specialutställning medföljer den ej.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen i Shiba-no-Kai  
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SHIBAVALP GJØR DET BRA PÅ UTSTILLING! 
 
Mjærumshøgda’s 
Yukihime 
 
(N S Uch NV-99 
Innisfree Enterprise- 
INT NORD Uch NV-
97-98 Fukuhime Go 
Banshu Asukasow) 
 
BIS-valp 1/9-01,  
Hurdal hundeklubb, 
Rune Lysgaard 
 
BIS-valp 18/11-01  
Notodden hundeklubb, 
Ingebjørg Stenshagen 
 
Innsendt av Grete Sofie 
Mjærum  

 
 

VALPEKASSEN 
 

Det er ingen valper i kassen denne gang! 
 

Hvis du ønsker dine valper inn i valpekassen,  
send opplysninger om planlagte eller fødte kull til 

 Inger Lise Mandryck, Klinkelinna 411, 2827 Hunndalen 
 

Helseopplysninger som ønskes medtatt, 
må være dokumentert. 

 

 
21 



Kennel Enerhaugen 

 
 

Kennelen ble tildelt 
Norsk Kennel Klubs oppdretterpris 2001. 

 

Jeg er stolt, og meget glad, for å ha fått denne  
anerkjennelsen for mitt oppdrett. 

Vil rette en stor takk til 
mine venner og samarbeidspartnere. 

Uten dere hadde dette ikke vært mulig. 
 

 
 

 

ufattelig smertefulle. En kilde fra 1800-tallet antyder at bulldoggvalper kunne bli 
mishandlet  for at hodet skulle få den profilen som rasestandarden foreskrev, at enkelte 
oppdrettere holdt bulldoggvalpene lenket i trange rom til de var ett år gamle, for at 
skuldrene skulle vokse i  en spesiell fasong og hunden få en så unaturlig lav og 
sammenkrøket form at den ble deformert. 
 

Menneskets behandling av hunder er til tider så smertefull lesning at man kjenner behov 
for ikke å vite. Men det skjer grusomheter i dag også. (Blant annet lider hunder fordi de 
skal ha et rasetypisk utseende som kan føre til pusteproblemer og belastningsskader, 
eller slik at de ikke kan føde normalt). Som hundevenn bør vi etter min oppfatning ha en 
mening om slike sider ved oppdrett. 
 

Det mest overraskende ved boka, er likevel beskrivelsen av det vennskapet som har 
eksistert mellom hund og menneske også i tidligere århundrer. Vi har kanskje trodd at 
det var spesielt for vår tid at hunder fikk være i sofaen og sove i sengen.... 
 

Boka er avgjort med på å nyansere forestillinger om hundehold før og nå. 
 

Solvor Nærland 
 

 
Det er flott ved sjøen om vinteren også.     Foto Solvor Nærland 
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HUNDENS KULTURHISTORIE 
- en bokomtale 

 
 

Hund! - fornuft og følelser 
Forfatter: Liv Emma Thorsen  Pax Forlag 2001 

 
 

Forfatteren, som er etnolog, har studert hundeliv i Norge før og nå, og sammenlignet 
med andre land. Boka er en framstilling av forestillinger om hunden og om selve 
hundeholdet. 
 

Det er blitt en stor og grundig bok, som skal være den mest omfattende kulturstudien 
som er gjort om hundens liv. 
 

Boka er  inndelt i fem deler: 
 

Del I forteller om  fire hunder som har oppnådd berømmelse: Dikteren Byron’s 
newfoundlender Boatswain, lavinehunden Barry, Wergeland’s Bella og gardabikkja Frøya. 
 

Del II tar for seg noen norske hundetyper (elghund, buhund, lundehund og reinhund), 
hvordan rasehunder oppstod  på 1800-tallet, skillet mellom synet på rasehunder og 
kjøtere, og beskriver noen forestillinger om hund (myten om Trofast). 
 

Del III heter Hundeliv og menneskeliv. Her får vi innblikk i hva slags hundenavn som er 
brukt til forskjellige tider, hvordan hunder har bodd og  sovet gjennom historien, om 
hundeutstyr og –klær(!),  intimitet mellom hund og mennesker. 
 

Del IV gir en beskrivelse av hundens død. Vi får høre om skikker som for oss kjennes 
svært så makabre, som å stoppe  ut sin favoritthund for å lette tapet av den. I  vårt land 
var det mer vanlig å utnytte pels og skinn etter hundens død (i luer, votter og drakter, og 
særlig til sengeforleggere og til å sitte på). Til min store overraskelse viser funn fra 
Bryggen i Bergen at det ble konsumert hundekjøtt i byen rundt 1200 til 1400-tallet. 
 

Et omfattende kapittel i denne delen tar for seg hundegravlunder rundt om i verden.  Hos 
oss har dette aldri vært utbredt. Også norske hunders skjebne i og etter døden beskrives. 
Utdrag fra intervju med mennesker fra forskjellige deler av landet og i ulik alder, gir et 
nyansert bilde av hvordan slike skikker har blitt oppfattet. 
 

Del  V gir et innblikk i menneskets disiplinering av hund. Dette er tidvis grusom 
informasjon. Vi får  først høre om løshunder og lenkehunder. I Oslo har det vært så 
mange løshunder at det ble opplevd som et problem. Så beskrives hvordan arbeidet med 
å  avle fram rasetypiske hunder iblant ble styrt av overdrivelsens estetikk, hvor noen 
hunder ble gjort til karikaturer i forhold til hvordan rasen opprinnelig så ut.  Vi leser om 
ulike metoder for å  kupere haler og ører, noen av dem må ha vært  
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På sportrening i Selbu 
Rapport fra Lisbeth Høyem 

 
Hva er det som får et menneske til å stå opp grytidlig en morgen, fylle bilen med hunder og kjøre i 
ca 1,5 time for å trene???  Godt treningsmiljø!!!! 
 
     Søndag 7.oktober kjørte jeg fra Sparbu med bilen full av hunder, 3 shibaer og 1 akita. 
Både hundene og jeg var veldig spente. På denne årstiden er alltid spennende å kjøre ”til 
fjells”, men føret var bra denne dagen. 
 
     På Selbutunet ventet Elin og Wenche, og Sigrid kom like bak meg. Det er alltid moro 
å komme til Selbu å møte gamle kjente. Og det var ingen grunn til å vente lengre, vi 
kjørte videre til storparkeringa ved Østrungsvegen der dagens trening skulle foregå. 

 
Jeg hadde med meg 3 hunder jeg ville prøve, Wenche hadde sine 3 og Sigrid hadde 

med seg ”Gutta Boys”. Elin hadde med seg sin egen Stripe. Siden dagene er korte stakk 
vi alle til skogs med en gang. 
Jeg la først et blodspor for Sigrids Grom. En salig blanding av blod og godbiter for å 
holde motivasjonen oppe. Ukjent som jeg var i terrenget, ble ikke slutten helt som jeg 
hadde tenkt…. Neste gang bør jeg kanskje ha kart og kartleserkurs?? 

 
Sigrids hunder er heller ikke nybegynnere og liker å jobbe med spor. Slike forbilder er 

motiverende.Wenche, Elin og Sigrid hadde også gått ut spor. Mens vi ventet på at 
blodsporene skulle godgjøre seg, gjorde vi klart for debuten for mine tullinger…. Elin 
hadde tatt med seg noen elgskanker som jeg skulle få, og blodet var klart i bøtta utenfor 
bilen. Litt lenger bort lå rådyrskankene vi skulle trene med. 

 
Ut hopper Taro, shiba hannen, knapt 4 måneder. Med den største selvfølge stapper 

han hodet ned i bøtta og drikker blod med stor glede før han oppdager elgskankene… 
Hvilken glede… Elgskankene var jo like store som han, men for en deilig lukt!!!! Like stor 
lykke gjorde rådyrskankene, som hadde den fordelen at det gikk an å bære dem…. 

 
Ut i skogen bar det, med sporsele og sporline… Litt fristing med blod og skank før 

Elin forsvant. Vi ventet litt før vi fulgte etter. Taro likte lukta av blod og skjønte nok hva vi 
ville, men litt ukonsentrert var han innimellom. Kanskje ble han litt overtent, men i alle fall 
syntes han det var moro. Gjennom skogens busk og kratt, med alle de andre luktene 
skogen har. ( Det var lemenår i år, ja…) I rolig tempo fulgte vi etter Taro, og han fikk 
bestemme retningen, og jaggu fant vi ikke Elin, med mer blod, masse godbiter og 
SKANKEN! Taro var kjempestolt over å kunne vise frem skanken og han bar den nesten 
hele veien tilbake til bilen. Bare forstyrret av en flat, lysegul skinnfille på veien…. 

 
Neste ut var Kita, shiba tispen. Hun var noe mer reservert for blodet og skankene, 

men syntes det luktet spennende. På med sporsele og sporline og ut i skogen. Også 
denne gnagen var det Elin som dro av sted med blod og skank. Kita hadde nok et 
terreng der lukten delvis lå litt bedre enn for Taro, hun var mer spornøye, men mistet litt 
ferten da vi kom ut på en liten, åpen myr. Hun tok seg fint inn igjen og fant Elin og 
belønningen uten store problemer. 
     
 Tredje forsøk var med akitatispen, Chibi. Hun var også ganske interessert i blodet og i  
skankene. Med lånt sporsele og sporline ble også hun sendt ut i skogen  
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for å følge etter en person med blod og skank. I likhet med de to andre fant også hun 
skanken og figuranten, som denne gangen var Sigrid. Det er moro å starte med 
nybegynnere når man får kyndig veiledning. 

 
De voksne hundene fra Selbu gikk sporene sine med glans, så det er tydelig at trening gir 
resultater. Elin la ut et felt for Mira, for å gjøre noe annet. Mira har vel trent litt på dette før 
også, for hun løste oppgaven. 
 
Å være med Wenches hunder er alltid moro, de jobber så godt og har så god kontakt med 
føreren. Det er tydelig at her ligger det mye arbeid bak. Og så er de jo søte da, cocker’ne 
når de støvsuger seg fram i sporet….  
 
Sånn går det når en Sparbygg forviller seg til Selbu for å rote med blod og skanker i 
skogen. Men det må være en grunn til at vi kommer tilbake igjen og igjen…. Stor takk til 
ildsjelene i Selbu som alltid tar seg godt av oss. 
 

Hilsen Lisbeth og flokken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lille Taro shibagutt utreder 
blodgropa – både lenge og vel. 
Dette var spennende. Og så 
smakte det så godt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var kjempefestlig 
å finne Elin i enden – 
sammen med en masse 
snavvell og en 
rådyrskank! 
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Oppfordring. 
 

Undertegnede vil få rette en stor takk til styret og redaktøren av Shiba-Avisa for det 
store arbeidet de frivillig gjør for klubbens medlemmer. 
 

Bare den som selv har deltatt i foreningsarbeide kan virkelig forstå hvor meget tid som 
går med. Det er beundringsverdig at noen orker å bruke så meget av sin fritid til nytte 
for andre. 
 

De tillitsvalgte er valgt av medlemmene for å styre klubben på våre vegne. Jeg vil 
derfor oppfordre alle medlemmene til, på en positiv måte, å støtte opp om det arbeidet 
som gjøres. 
 

Styret trenger all den støtte de kan få til det viktige arbeidet de gjør for rasen og 
medlemmene. 
 

Med ønske og håp om et godt konstruktivt nytt år for klubben og alle de som gjør en 
innsats for den. 
 

hilsen  
Christen Lang 
 

 
Nå må jeg tenke meg om...  Foto Owe Rathe 
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DET ER IKKE SANT...... 
 
"Bestemor" ser at i SHIB-A-VISA står det at jeg fikk 2. premie på Norsk Dobermann 
Klubb's utstilling i Skedsmohallen 27.10.01, men det fikk jeg aldeles ikke. Jeg fikk cert. og 
ble BIR. Det var forresten mitt andre cert. på min andre utstilling. Min første utstilling var 
året før og da sa "bestemor" at jeg ikke var det minste flink til å stå på bord, derfor hadde 
jeg trenet et helt år og så fikk jeg ikke engang vise meg frem på bord. Det ble jeg meget 
fornærmet for, men jeg tok det igjen. Da "bestemor" skulle hente kritikken min tok jeg sats 
og hoppet rett opp på dommer-bordet. En dame som satt og skrev skrek rett ut, men de 
andre lo av meg.Jeg som bare skulle vise dem hvor flink jeg hadde blitt. 
 
Ellers var det også to valpevenner med - Mjærumhøgda's Naganobu som ble BIM og 
Mjærumhøgda's Yukihime som ble BIR, BIG og BIS 4 valp. Det var ikke dårlig for det var 
mange pene valper med på utstillingen. 
 
Ellers kan jeg fortelle at jeg har blitt pappa til 2 gutter og 3 jenter på Mjærumhøgda. Min 
matmor syntes de var så søte, men det syntes ikke jeg. Meg løp de bare etter og ville bite, 
men de blir nok greiereå være sammen med når de blir større. 
 
Vi sees i utstillingsringen. 
 
”Bo-Bo”   (Mjærumhøgda’s Beniyuki) 
 

 
Tekst og foto: Grete Sofie Mjærum 
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Hva var det der?! Frøken Kita fant 
mer enn Elin og godisen i enden av 
sitt spor . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemlig vann! Og det rørte på 
seg og var VELDIG vått! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chibi syns det var LITT 
skummelt og rart å finne ei 
dame bak et tre ute i skogen. 
Men hun hadde jo godsaker på  
lur, og da var det ikke så dumt 
likevel. 

 
Foto & tekst til bildene: WencheR Krogstad 
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LESERBREV: 
Til diskusjon om medlemshefte/offentliggjøring av 
utstillingsbilder. 
 

   Kan opplyse om at foruten den svenske Shiba-klubben "Shiba-No Kai", utgir både den 
amerikanske shibaklubben "The National Shiba Club of America",og den engelske 
klubben "Japanese Shiba Inu Club of Great Brittain" årlig en oversikt over sine 
medlemmer. 
   De danske Shiba-eiere tilsluttet "Spidshundeklubben", utgir hvert år hefte med bl.a. alle 
utstillingskritikker for de danske Shibaer gjennom året. Disse opplysningene er 
tilgjengelig også på Internet. 
   Det er en lang tradisjon innen hundesporten å utgi oversikter over utstillings-kritikker 
og medlemslister. At disse opplysningene er tilgjengelig for oss som er interessert i 
rasen, og ikke bare i egne hunder, er for meg en selvfølgelighet og absolutt et 
rasefremmende tiltak. 
   Alt stoff som gjengis i medlemsbladet vil jo ikke være like interessant for alle, men 
klubbens midler skal vel nettopp brukes til bl.a. opplysning og ikke bli stående på en 
konto? 
 

Med hilsen 
Christen Lang 
 

 
Gode venner slikker sol.    Foto Unn Erlien 

26 

Målet 
Hva er hensikten ved å trene feltsøk med hunden? Morsom og velkommen tidtrøyte for 
hund og eier? Kanskje møte opp på brukshundkonkurranse en gang i fremtiden og 
bevise at spanielen er hunden som kan brukes til det meste? Det er noe som heter (eller 
var det noen som sa) at «Vegen er målet». Hver gang du trener med hunden din - 
samme hva - så styrker du forholdet mellom dere. Og jo mere man trener sammen 
hunden sin, desto bedre lærer man å kjenne alle dens synlige og skjulte egenskaper. Og 
man utvikler hele tiden nye talenter hos den. 
Feltsøk kan man også drive med om vinteren selv om det er snø. Gå opp et passe stort 
område og gjem så apportgjenstandene under snøen (ikke for små gjenstander). La det 
hele ligge en liten stund slik at lukten får tid til å stige opp til overflaten, og sett så hunden 
i søk imot vinden. Dette ligner litt på lavinesøk etter personer og egner seg særlig godt 
for de av dere som savner de helt store snømengdene. 
 
Min lille innføring i emnet feltsøk er helt enkel og svarer til den metoden vi har brukt på 
våre hunder. Men problemer kan oppstå med hensyn til manglende interesse for 
apporten, manglende vilje til å komme tilbake til eier med apport osv. Derfor anbefaler 
jeg  Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg-Järveruds bok «Din Hund - som valp og 
unghund» og «Din hund fortsetter». Der står det mye om nesearbeid og 
innlæringsmetoder samt hva man kan gjøre dersom det butter imot. 
 Lykke til! 
 

 
Skulle den ikke hit??? Foto Geir Aasheim 
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Feltsøk 
- av Wenche R. Krogstad – 

 
Norsk Brukshundsports Forbund / Norsk Kennel Klub: 
Spesialøvelser - 13. Feltsøk 
Kommando «Søk apport» e.l. 
I et område på ca 50 x 50 meter skal 4 gjenstander (hanske, lommebok e.l.), ikke 
tilhørende føreren, være utlagt. Hunden skal søke opp gjenstandene og apportere dem til 
føreren som med valgfri kommando, tilrop eller armbevegelser kan dirigere hunden fra en 
side av området som dommeren anviser. Går hunden utenfor området har føreren 
anledning til å dirigere hunden inn igjen. Hunden skal finne gjenstandene i løpet av 5 
minutter og skal gjennomsøke området etter førerens dirigering. 
 
Opplæringa 
For å lykkes i denne øvelsen må hunden selvfølgelig kunne å apportere.  
Kort fortalt er opplegget slik: Man begynner med å la hunden se at apporten blir lagt ut, 
dvs. hundefører holder hunden mens en medhjelper går ut (ca 20-30 m) med apporten. 
På forhånd har man selvsagt gjort apportgjenstanden meget attraktiv for hunden ved litt 
jaktlek. Medhjelper markerer «slippstedet» ved å kaste apporten opp i luften noen ganger 
og deretter ved å sirkle rundt den nedlagte gjenstanden, før retur i samme spor tilbake til 
ekvipasjen og lar hunden forsikre seg om at apporten ikke er med tilbake (lukte på 
medhjelper’s hender). Hunden skal hele tiden være vendt mot det stedet apporten ble 
lagt. Sørg for at den er konsentrert om oppgaven før du slipper. «Søk apport!» Ikke hjelp 
hunden dersom den tilsynelatende ikke finner noe med en gang. Er interessen for 
gjenstanden stor nok vil den bli funnet. Det optimale er om det blåser slik at søket kan 
gjennomføres i motvind. Man forserer en del av opplæringstiden dersom treningsøktene 
foregår når det blåser. Når hunden kjenner lukten av apportgjenstanden allerede ved 
slipp, er selvfølgelig sjansene for å lykkes mye større. 
 
Så snart dette momentet fungerer øker man vanskelighetsgraden ved å gå lengre ut og 
siden snu hunden bort når medhjelper legger ut gjenstanden. 
Neste skritt blir så å lage et såkalt «felt» til å legge ut apporten i. Vi starter med et langt, 
smalt område: Vi går opp et rektangel på 50x15 m (marker de 4 hjørnene med 
merkebånd) og «syr» hele feltet ved å gå på kryss og tvers - gjerne som man stopper en 
sokk. For å få hunden til å lete i utkantene skal gjenstanden legges helt i enden. Man går 
frem som i del en - hunden gires på apporten, medhjelper går ut og «slippstedet» er synlig 
for hun- den. Går dette bra, økes vanskelighetsgraden ved å fjerne den visuelle 
påvirkningen og så ved å legge ut gjenstanden før hunden blir tatt fram. Så øker man 
antallet apporter og størrelsen på feltet i bredden suksessivt. 
 
Sørg for å ha optimale forhold under opplæringa. Motvind, minst mulig forstyrrelser fra 
omgivelsene - med andre ord: hold andre hunder, harer, rådyr, sauer, ryttere og joggere 
unna! Personlig bruker vi åpne områder som myr eller avslått åker/eng når vi trener. Da 
har vi vidt utsyn til alle kanter og kan «hanke» inn hunden dersom noe dukker opp. Vær 
sikker på at hunden kan hvert trinn på stigen før dere går videre oppover. Føler du at den 
har falt av lasset, går dere et - eller flere - trinn tilbake og tar det hele om igjen. Bruk alltid 
samme kommando «Søk apport» e.l. Denne skal fungere som en assosiasjonsbryter for 
hunden: «Ut  å  lete etter morsomme dingser - for å bytte i godis!»  
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LESERBREV: 
Kommentar til innlegg i Shib-a-visa 
 
   Takk og pris for at klubben er tuftet på demokratiske regler.Hvis ikke fikk vi det lite moro i 
klubben. Ja for det er jo slik at vi alle kan få si vår mening. Det som får meg til å skrive noen ord 
nå er nettopp det at noen synes at de ikke opplever klubben som demokratisk. Jeg ble kvalm, lei 
meg og samtidig synes jeg synd på disse menneskene. 
   Hvordan skal noen tørre å svare på noe av det som ble skrevet? Vi blir jo faktisk beskrevet  
som "den grå masse”, eller "gode venner" som ikke er i stand til å ha selvstendige meninger  
eller egne tanker om det som foregår i klubben. Bare fordi jeg ikke er enig med disse menneskene 
er det dermed ikke sagt at jeg ikke har mine egne meninger. De ekstreme "ismene" som ble 
presentert tar jeg avstand fra. 
   Mye av det som ble presentert i innlegget har ikke noe i en hundeklubb å gjøre. Jeg trodde at det 
var/er en klubb som skal sette hunderasen SHIBA INU i høysetet og ikke nedrakking av andre. 
   Når vi viser fram våre hunder og folk lurer hvor mange det er i Norge, muligheter ved rasen  
og hvor de kan få mer informasjon, henviser jeg til klubben. Hvis det skal være slik at en ikke kan 
skryte av rase, klubb og de som driver avl og medlemmene, hva skal jeg da fortelle disse 
interessentene? Skal jeg stå der som en tosk og flire dumt? Det skulle ta seg bra ut hvis jeg skulle 
fraråde kjøp av rasen eller å bli medlem i klubben, for der er det bare krangel og elendighet. KJØP 
EN ANNEN RASE ?????? . 
   Dette er en liten klubb som bare så vidt har lært seg å krabbe. Nå må den få lov til å lære seg å 
gå. Vi må ta godt vare på denne klubben. Det at noen har vært med på å starte denne klubben,  
er det ensbetydende med at de har rett i alt eller at de skal tas spesielt hensyn til? 
 
Inger Lise Mandryck 
 

hundesport 
 

Vi minner om at alle medlemmer skal få tilsendt Hundesport fra NKK. 
 
Sverre har fått melding fra et par stykker som ikke har fått det, til tross for at de står på 
listen vi har sendt inn! Så hvis du ikke har mottatt Hundesport, ta kontakt med kasserer, 
Sverre Kjøbli! 
 
Det er også åpent for medlemmene å sende små historier, bilder og annet stoff til  
Klubbspalten vår!!      Send til spaltisten, Solvor Nærland. 
 
Men husk at det tar litt tid før det kommer på trykk; Her er utgivelsesplan og manusfrister 
for Hundesport: 
 
 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7/8 Nr 9 Nr 10 Nr 11/12 
Frist 
Sendes 

1/12 
10/1 

1/1 
14/2 

1/2 
14/3 

1/3 
18/4 

1/4 
10/5 

1/5 
13/6 

1/6 
8/8 

1/8 
12/9 

1/9 
10/10 

1/10 
21/11 
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LESERBREV: 

 
Som nytt medlem av Norsk shiba klubb leste jeg med forundring Unni Hansens 
leserbrev i SHIB-A-VISA nr. 4  2001 angående demokrati eller diktatur. 
 

Kan ikke skjønne at Hansens private betraktninger om dette emnet kan ha stor 
interesse for medlemmene av en hundeklubb, og vil oppfordre innsenderen om 
ikke å legge beslag på spalteplass med lignende type stoff i fremtiden. 
 

Vennlig hilsen 
 

Terje Ljosnes 
Hans Haugesgt. 1B 
5035    BERGEN 
 
 

FRA VALGKOMITEEN 
Følgende personer/verv er på valg; 

Leder Lisbeth Høyem                 2 år 
Sekretær Arne Paulsrud                   2 år 
Styremedlem Anne Lise Johansen          2 år 
Styremedlem (Ny etter endring 2000)   2 år 
Varamedlem Eiko Spæren                     1 år 
Varamedlem Wenche Ulleberg              1 år 
 

Revisor Liv Solveig Nilsen              1 år 
Vararevisor Ivar Christensen               1 år 
 

Valgkomite           Tom Hofsli 1 år 
Valgkomite           Mildrid Kjøbli 1 år 
Valgkomite           Lill Anita Robertsen 1 år 
Varavalgkom         Geir Aasheim 1 år 
 

Forslag på kandidater sendes Tom Hofsli,  Anholt,  3160 Stokke 
kennel@willemo.no        Telefon 3333 5229 

Forslag må være poststemplet senest 6.april!! Kandidater må være 
forespurt og ha sagt seg villig. Eventuell presentasjon av kandidaten/e 

må sendes med samtidig. 
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KENNEL  SOLDOGGEN   
presenterer sitt nye, lille familiemedlem 

CATTLEFARM’S  KAZE  NI  NARE 
”Tikka” kom fra 
Finland i desember 
og på bildet er hun 
11 måneder. 
 
Bak henne ligger 
japansk, australsk 
og engelsk blod. 
 
 
I løpet av fjoråret 
fikk vi også to 
andre nye 
familiemedlemmer; 
 
* Soldoggen’s 
Kyocera    
 
* Soldoggen’s 
Mads den røde G. 

 

VALPER LEILIGHETVIS TIL SALGS! 
 

  

 
 

PAUL J. WALLE, LENVIKMARK, 8533 BOGEN I OFOTEN 
TLF/FAX 769 82 000  MOB 926 52 844  
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    16.2.c Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen. 
    16.2.d Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
    16.2.e Oppnevne avlsråd, komiteer, eventuelt redaktør og representanter for klubben.  
    16.2.f Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK- 
               avdeling. 
    16.2.g Utarbeide retningslinjer for avlsråd, komiteer og eventuelt redaktør  
16.3 Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre  
        styremedlemmer er tilstede. 
16.4 Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styrets  
        medlemmer krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene. 
 
§17. Valgkomite 
17.1 Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 2 vararepresentanter. 
17.2 Medlemmer og vararepresentanter velges for 1 år av gangen.  
17.3.Valgkomiteen velger leder innen sin midte. 
17.4 Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal  
         besettes. 
 
Kapittel 4; Revisor 
 
§18. Revisor 
18.1 Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og 
        avgir beretning til årsmøtet 
18.2 Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med 
         kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
 
Kapittel 5; Diverse bestemmelser 
 
§19 Lovendring 
19.1 Lovendring kan kun skje på ordinære årsmøter og må vedtas med minst 2/3 flertall  
19.2 Lovene og endringene av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige. 
19.3 Lovendringer som ikke godkjennes av NKK kan innankes for Samordningsutvalget 
 

§20. Stemmetall 
20.1 Det kreves kvalifisert (2/3) flertall for: 
        Valg av æresmedlemmer, eksklusjon av medlemmer, lovendring og oppløsning.  
20.2 Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall 
 
§21. Oppløsning 
21.1 For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. 
21.2 Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.  
21.3 Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til fremme av  
        de under paragraf 3 nevnte formål. 
 
Definisjoner 
Absolutt flertall 
Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. 
Kvalifisert flertall 
Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 ved lovendring) er for forslaget. Blanke  
stemmer er gyldige stemmer. 
Stemmelikhet i styret. 
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

LOVER FOR NORSK SHIBA KLUBB 
Vedtatt av årsmøtet den 27. juni 1998, og sist endret 2. juni 2001. 
 
Kapittel 1; Navn og formål 
 

§1.Navn 
1.1 Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb. Her forkortet til NSK 
 
§2 Tilknytning 
2.1 Klubben er tilknyttet Norsk Kennel Klub (NKK) som samarbeidende klubb, og omfatter  
      rasen Shiba. 
2.2 Klubben har sete og verneting i Oslo. 
 
§3 Formål 
Klubbens formål er å 
3.1 Fremme utviklingen av den rasen klubben har ansvar for. 
3.2 Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper. 
3.3 Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede  
       individer. 
3.4 Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige  
      former. 
3.5 Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktivitet med hund  
3.6 Ivareta medlemmenes kynologiske interesser. 
 
Kapittel 2; Medlemskap 
 
§4 Medlemskap 
4.1 Som medlem kan styret, etter søknad, ta opp enhver uberyktet person.  
4.2 Styret kan nekte å ta opp som medlem person som antas å kunne skade klubben 
      og/eller hundesaken. 
4.3 Familiemedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem.     
      Personer som bor utenfor sin faste adresse pga studier kan fortsatt være familiemedlem. 
 
§5 Medlemskontingent 
5.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.  
5.2 Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid 
5.3 Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt 
5.4 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret besluttes strøket  
      som medlem. 
 
§6 Medlemsplikter 
6.1 Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer  
6.2 Medlem forplikter seg til å opptre på slik måte at klubbens formål og anseelse  
       fremmes. 
6.3 Medlem som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben, i riktig tid, kan  
       ikke påberope seg rettigheter i klubben. 
 

§7 Opphør av medlemskap 
Medlemskap i klubben opphører ved. 
7.1 Skriftlig utmeldelse. 
7.2 Strykning på grunn av manglende kontingentbetaling (jmf. § 5.4) og/eller annen  
      uregulert gjeld i til klubben. 



7.3 Eksklusjon besluttet av klubbens styre, NKK's Disiplinærkomite, samarbeidende klubb  
      eller forbund som NKK har overenskomst med. 
 
§8. Utmeldelse 
8.1 Medlemmer som ønsker å tre ut av klubben, må underrette styret skriftlig innen en  
      måned før kontingentens forfall. 
8.2 Etter forfallstid må kontingenten for den påfølgende periode betales. 
 
§9. Eksklusjon og strykning 
(Felles regler for eksklusjon og strykning gjelder for NKK og samarbeidende klubber)  
9.1 Person som er ekskludert av annen samarbeidende klubb kan ikke opptas som  
      medlem uten anbefaling av den klubb som har foretatt eksklusjonen. 
9.2 Styret kan advare, anmode om å ut tre, utelukke for begrenset tid eller ekskludere  
      medlem. 
9.3 Eksklusjon krever 3/4 flertall av fulltallig styre. 
9.4 Styret kan også stryke medlem på grunn av manglende kontingentinnbetaling eller  
      annen uregulert gjeld i forhold til klubben uten at kravet derved bortfaller. 
9.5 Person som er nektet opptakelse, strøket eller ekskludert, kan, etter eget valg, anke  
      avgjørelsen inn for klubbens årsmøte eller til klubbenes Samordningsutvalg. Anken  
      må sendes senest 14 dager etter at meddelelse om beslutningen beviselig er blitt  
      meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i det valgte organ  
      godtas som endelig og inappellabel. 
9.6 Styret som ekskluderer plikter å gjøre den ekskluderte oppmerksom på ankeinstans,  
      ankefrist og at Samordningsutvalgets avgjørelse er endelig og bindende. 
 
§10. Æresmedlemmer 
10.1 Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens  
        æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. 
10.2 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent 
10.3 Styret kan påskjønne personer som har ytt klubben spesielt store tjenester i en  
        enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn. 
 
Kapittel 3; Organisasjon 
 
§11. Klubbens organer  
11.1 Årsmøte 
11.2 Ekstraordinært årsmøte  
11.3 Styre 
11.4 Valgkomite 
 
§12. Årsmøtet 
12.1 Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. august og innkalles av styret med  
        minst 3 ukers varsel. 
12.2 Møtedatoen skal gjøres kjent for klubbens medlemmer minst 8 uker på forhånd, slik  
        at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i de  
        formelle innkallelsen. 
12.3 Med innkallelsen skal følge: 
   12.3.a Dagsorden. 
   12.3.b Undertegnet årsberetning. 
   12.3.c Undertegnet regnskap med revisors beretning. 
   12.3.d Budsjett. 

   12.3.e Valgkomiteens innstilling. 
              Forslag til kandidater til ledige verv sendes Valgkomiteen og må være poststemplet    
              senest 6 uker før møtedagen. 
   12.3.f Innkomne forslag. 
              Forslag fra medlemmene må være poststemplet senest 6 uker før møtedagen. 
12.4 Leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer velges for 2 år  
        og vararepresentantene velges for 1 år. 3 styremedlemmer trer ut hvert år  
12.5 Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 
12.6 Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Ingen medlemmer kan  
        stille med mer enn 3 -tre- fullmakter på årsmøtet. 
12.7 Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved personvalg. Disse skal sendes til styret og  
        være poststemplet senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi  
        hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være  
        hemmelig. 
12.8 Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for 
        det år årsmøtet holdes. For nyinnmeldte medlemmer må kontingent være betalt senest 6    
        uker før årsmøtedagen for å få stemmerett.    
12.9 Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater, kan skriftlig 
        avstemming ikke kreves.  
 

§13. Ekstraordinært årsmøte 
13.1 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene  
        forlanger det . 
13.2 Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker  
        som skal behandles. 
13.3 For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. 
 
§14 Årsmøtet behandler 
14.1 Valg av møteleder, referent (er), tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne 
         protokollen. 
14.2 Årsberetning. 
14.3 Regnskapet med revisors beretning. 
14.4 Budsjett for neste år. 
14.5 Planer for drift og aktiviteter neste år. 
14.6 Valg av styre med vararepresentanter. 
14.7 Valg av revisor med vararepresentant. 
14.8 Eventuelt honorar for revisor. 
14.9 Valg av valgkomite med vararepresentanter. 
14.10 Andre saker som står oppført på dagsorden. 
 
§15. Tillitsverv 
15.1 Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevern " (dyrevernloven)  
        kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
 

§16. Styret 
16.1 Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som velges av  
        årsmøtet 
16.2 Styret har ansvaret for å: 
    16.2.a Lede klubben mellom årsmøtene. 
    16.2.b Avholde årsmøte 
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