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                 VUPS….I DID IT AGAIN 
 



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  Ledig 
 
KASSERER Sverre Kjøbli 
Imsdalen, 7760 Snåsa 
7415 2816 
sverre.kjobli@c2i.net 
 
STYREMEDLEM Dan Ove Tuven 
Aspmoen 30, 8646 Korgen 
7519 1472 / 410  21 472  
dot@shiners.no 
 
STYREMEDLEM Marianne Holmli 
Sjøvold, 7650 Verdal 
7407 7455 / 951 81 266 
pei.fang@online.no 
 
STYREMEDLEM Ledig  
 
VARAMEDLEM Wenche Ulleberg 
Solstadv 38b, 1395 Hvalstad 
6690 0446 / 922 04206 
wenu@frisurf.no  
 
VARAMEDLEM Laila Nagel 
Engnesvn 31, 3092 Sundbyfoss 
3305 8883 
 

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.
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VALPEKASSEN 

 
 

Eivind og Grete Sofie Mjærum forventer valper 1 juli 
Far:  Nsuch Mjærumhøgdas Koronaka 

Mor: Nuch Mjærumhøgdas Canuki 
Valpene forventes Røde og Black&Tan 

Tlf: 69 92 11 22 
 
 
 

Jeg ønsker selvfølgelig å gjøre en best mulig jobb, 
så er det noen som har noen gode forslag/råd om 

hvordan en valpeformidler skal fungere, 
ville jeg satt pris på å høre fra dere. 

 
 

Sett dine valper inn i valpekassen. 
 Etterspørselen etter Shibavalper er stadig økende. 

 
 

God sommer alle sammen! 
 
 

Hilsen Inger Lise Manddryck 
 

Send inn opplysninger om planlagte eller fødte kull til 
 

Inger Lise Mandryck, 
Kliinkelinna 441 

2827 Hunndalen 
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Narvik trekk og brukshkl, Bjerkvik 25-26/5-02. Dommer Avi Marshak, Israel 
CHAMPION KLASSE HANNHUND     
Int Uch Nattfjärilen Chujitsu Paul Walle 1CHK-CK-1BHK-BIR 
NV00 NUch Tenkuu no Kouryuu go Yokohama Atsumi Unni Hansen 2CHK-CK-2BHK 
JUNIOR KLASSE TISPE     
Soldoggen's Kyocera Paul Walle 1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIM
   
Norsk japansk spisshklubb,Nord, Bjerkvik 25/5-02. Dommer Eivind Mjærum, Norge 
JUNIOR KLASSE HANNHUND     
Soldoggen's Musashimaru Linda Tollefsen 1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR
JUNIOR KLASSE TISPE     
Soldoggen's Kyocera Paul Walle 1-1-HP-1VK 

 
Årets utstillingsshiba. Liste med resultater mottatt pr 1/7. 
 
32 (4) Nattfjärilen Chujitsu Paul Walle 
22 (2) Zenmai av Enerhaugen C Lang / Solvor Nærland 
21 (3) Kenzoku no Genki Inger M Ingebrigtsen 
18 (1)  Chiharu av Enerhaugen Christen Lang 
18 (2) Glendalin Burande Christen Lang 
15 (1) Østbylia's Cirka Ting og Tang Marianne Holmli 
14 (2) Soldoggen's Chimpira Lisbeth Høyem/Geir Aasheim 
12 (2) An-An's Yamahime Anne-Lise Kleppe Johansen 
12 (2) Mjærumshøgda's Yukihime Grete-Sofie Mjærum 
11 (2) Ran av Enerhaugen C Lang/ S Nærland 
10 (2) Chieko av Enerhaugen Christen Lang 
9 (2) Soldoggen's Beninesa Paul Walle 
6 (1) Chiyomaru av Enerhaugen Einar Haavik 
6 (1) Soldoggen's Musashimaru Linda Tollefsen 
5 (1) Soldoggen's Kyocera Paul Walle 
3 (1) Yamamoto Trine Lausund 
 
Årets bruksshiba. Liste med resulater mottatt pr 1/7. 
 
N S Uch NVch NordV98 Bi Ien Tingeling 6 p 
Østbylia's Edle Rosa På Ball 4 p 
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Heia alle sammen! 
Nå er det endelig kommet en ny utgave av Shib-a-visa  og jeg håper den faller i smak. Pga 
noe tekniske problemer har det tatt litt lenger tid enn ventet, men bedre sent enn aldri. 
Dette blir ett nummer med mye sommer. Har satt fokusert på det ekle lille dyret som heter 
Flått. 
 
Jeg har også lyst til å takke alle som var på Shibaspesialen i Trondheim for en trivelig helg. 
En del av nummeret vil dreie seg om akkurat denne begivenheten. 
 
Til slutt har jeg lyst til å takke Lisbeth for den flotte jobben hun har gjort med Shiba-a-visa 
og som formann i klubben. Tusen takk for innsatsen Lisbeth og lykke til videre som 
formann! 
 
GOD SOMMER ALLE SAMMEN  OG TA VARE PÅ HUNDENE I 
SOMMERVARMEN! 
Christina  
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Lederens side… 
 

Så har vi avholdt nok en Shibaspesial og et Årsmøte. Jeg vil takke alle 
som viste sin støtte ved å stemme på meg som fortsatt leder. Det er 
med glede jeg går på en ny periode, som jeg tror kan bli veldig bra for 
Shibaklubben. Styret ble dessverre ikke komplett, og dette er noe vi må 
jobbe med. Hva vi i styret kan gjøre, vil være et av de første saken vi 
skal ta opp. Nye valg må gjøres på det ekstraordinære årmøtet som du 
leser mer om i bladet. 
 

Jeg håper på en periode med godt samhold og samarbeid, som vil gagne 
den rasen vi alle brenner for. For å få en aktiv klubb, oppfordres 
medlemmene til å bruke Shib-a-visa og spalten i Hundesport. 
Standen på Bjerke-utstillingen vil også være en flott mulighet for å 
profilere rasen. Vi håper å lage en informativ og interessant stand! 
 

Shib-a-visa har fått ny redaktør, og jeg ønsker Christina lykke til og 
takker så mye for at hun sa ja til å ta denne viktig oppgaven for oss. 
 

Shibaspesialen ble gjennomført med hjelp fra medlemmer som stilte 
opp i kiosk og sekreteriat. Arrangementet gikk greit og uten store 
problemer. Mange hunder fikk god premiering, men alle fortjener en 
takk for at de møtte opp og deltok. Så kan vi håpe på 
påmeldingsrekord til neste år, når vi skal ha Japanspesial i 2 dager, 
med japansk dommer den ene dagen. 
 

Så håper jeg dere alle får en god sommer, og at jeg treffer noen av dere 
rundt omkring… 
 

Hilsen Lisbeth 
 

PS! KJØP NR 6/7 AV ”JEGER, HUND & VÅPEN”! 
FIN ARTIKKEL OM SHIBA SOM JAKTHUND!!!! 
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Norsk shibaklubb, Trondheim 18/5-02. Dommer A. Kammerscheid-Lammers, Tyskland 
ÅPEN UNGHUND KLASSE HANNHUND     
Kamikaze Else M Hultgren 1-3VK 
Chiharu av Enerhaugen Christen Lang 1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR 
NV01Kenzoku no Genki Inger M Ingebrigtsen 1-2-HP-2VK-CK-3BHK 
Østbylia's Edle Gabo Kari Thorstad 2 
ÅPEN KLASSE HANNHUND     
Ak-Inu-Bas Shiro Saki Dan Ove Tuven 1-4VK 
Yamamoto Trine Lausund 2 
Mjærumshøgda's Nishimuraso Mildrid Kjøbli 2 
Soldoggen's Genji San A Finnbråthen/F H Svendsen 1-3VK 
CHAMPION KLASSE HANNHUND     
Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu Paul Walle 1CHK-CK-2BHK 
VETERAN KLASSE HANNHUND     
IntUCh Multivinner Glendalin Burande Christen Lang 1-1VET-CK-4BHK 
Yamamoto Trine Lausund 1-2VET-CK-5BHK 
JUNIOR KLASSE TISPE     
Ak-inu-bas Kuro Shinju Lisbeth Høyem/Geir Aasheim 1-2-HP-3VK-CK 
Soldoggen's Kyocera Paul Walle 1-1-HP-2VK-CK 
ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE     
Chieko av Enerhaugen Christen Lang 1-1 
Østbylia's Edle Keo Lisb. Schjelderup/ A Syvertsen 1-2 
ÅPEN KLASSE TISPE     
Østbylia's Cirka Ting og Tang Marianne Holmli 1-1VK-CERT-1BTK-BIM 
Soldoggen's Ichiban Kirei-Na Bara Mildrid Kjøbli 2 
CHAMPION KLASSE TISPE     
NS Uch NV00 Soldoggen's Chimpira Lisbeth Høyem/Geir Aasheim 3CHK-CK-4BTK 
N Uch Zenmai av Enerhaugen C Lang / Solvor Nærland 1CHK-CK-2BTK 
N Uch Ran av Enerhaugen C Lang/ S Nærland 2CHK-CK-3BTK 
Int Nord Uch Soldoggen's Beninesa Paul Walle 4CHK-CK-5BTK 
   
Norsk Akitaklubb, Øysand 19/5-02. Dommer Helge Lie, Norge 
ÅPEN UNGHUND KLASSE HANNHUND     
NV01Kenzoku no Genki Inger M Ingebrigtsen 1-1-HP-1VK-CERT-3BHK 
Chiharu av Enerhaugen Christen Lang 1-2-HP-2VK 
ÅPEN KLASSE HANNHUND     
Soldoggen's Genji San A Finnbråthen/F H Svendsen 1-4VK 
Yamamoto Trine Lausund 1-3VK 
CHAMPION KLASSE HANNHUND     
Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu Paul Walle 1CHK-CK-2BHK 
VETERAN KLASSE HANNHUND     
IntUCh Multivinner Glendalin Burande Christen Lang 1-1VTK-CK-1BHK-BIR 
Yamamoto Trine Lausund 1-2VTK-HP 
JUNIOR KLASSE TISPE     
Ak-inu-bas Kuro Shinju Lisbeth Høyem/Geir Aasheim 1-2-HP-3VK 
Soldoggen's Kyocera Paul Walle 1-1-HP-2VK-CK 
ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE     
Chieko av Enerhaugen Christen Lang 1-1VK-CERT-4BTK 
Soldoggen's Japp Ann Babe A Finnbråthen/F H Svendsen 2 
CHAMPION KLASSE TISPE     
Int Nord Uch Soldoggen's Beninesa Paul Walle 3CHK-CK-3BTK 
N Uch Zenmai av Enerhaugen C Lang / Solvor Nærland 1CHK-CK-1BTK-BIM 
N Uch Ran av Enerhaugen C Lang/ S Nærland 4CHK-CK-5BTK 
NS Uch NV00 Soldoggen's Chimpira Lisbeth Høyem/Geir Aasheim 2CHK-CK-2BTK 
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UTSTILLINGSRESULTATER 2002 
Ølen Etne Vindafjord hk, Ølen, 9-10/2-02.  Dommer Tina Permo, Sverige 
ÅPEN UNGHUND KLASSE 
HANNHUND     
Chiyomaru av Enerhaugen Einar Haavik 1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR 
   
Salten brukshundkl, Bodø, 15-16/2-02. Dommer Leif Hermann Wilberg, Norge 
CHAMPION KLASSE HANNHUND     
Int Uch Nattfjärilen Chujitsu Paul Walle 1CHK-CK-1BHK-BIR 
N Uch Saijoto's Joi Hazumi E Johansen/P Walle 2CHK 
ÅPEN KLASSE TISPE     
Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau E Johansen/P Walle 2 
   
Norsk dobermann Klub, Skedsmo 16/2-02, Dommer Mona Selbach, Norge 
JUNIOR KLASSE HANNHUND     
Mjærumshøgda's Naganobu Laila Nagel 1-1-HP-1VK 
VETERAN KLASSE HANNHUND     
Yamamoto Trine Lausund 1-HP-1VTK 
JUNIOR KLASSE TISPE     
Mjærumshøgda's Yukihime Grete Sofie Mjærum 1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIR 
   
NKK, Bø 23-24/02-02. Dommer Ralf Campbell, Norge  
JUNIOR KLASSE TISPE     
Mjærumshøgda's Yukihime Grete-Sofie Mjærum 1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIR 
   
Norsk buhundklubb, Sandnes 23/3-02. Dommer Joe Kirk, Irland 
CHAMPION KLASSE TISPE     
N UCH An-An's Yamahime Anne-Lise Kleppe Johansen 1CHK-CK-1BTK-BIR 
   
S.B.K. Jærutstillingen 23-24/3-02. Dommer Seamus Oates  
CHAMPION KLASSE TISPE     
N UCH An-An's Yamahime Anne-Lise Kleppe Johansen 1CHK-CK-1BTK-BIR 
   
Nordhordaland hundeklubb, Manger 13-14/4-02. Dommer Dominic Harris, England 
ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE     
Chieko av Enerhaugen Christen Lang 1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIR 
   
Sunndal hundekl, Sunndalsøra 27-28/4-02. Dommer Folke Isakson, Sverige 
ÅPEN UNGHUND KLASSE 
HANNHUND     
NV-01 Kenzoku No Genki Inger M Ingebrigtsen 1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR 
   
Norsk dobermannkl. Hed/Opp, Stange 27/4-02. Dommer Diogo Ramahlo, Portugal 
ÅPEN KLASSE HANNHUND     
Mjærumshøgda's Akemi Oddny Prytz  2 
   
Os hundeklubb, Os 28/4-02. Dommer Leif Lehmann Jørgensen, Danmark 
ÅPEN UNGHUND KLASSE 
HANNHUND     
Chiyomaru av Enerhaugen Einar Haavik 1-1-HP-1VK 
   
Norsk basenjiklubb, Jessheim 9/5-02. Dommer Marit Sunde, Norge 
ÅPEN KLASSE TISPE     
Mjærumshøgda's Benizakura Heidi Hansen 1-1VK  
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DIVERSE 
 
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, Frierveien 27, 
3940 Porsgrunn  christina@nyborg.as 

FORSIDEBILDET 
Chiharu av Enerhauge 
Foto Geir Aasheim 

BAKSIDEN 
Gensui av Enerhaugen 
Foto Christina Nyborg
MEDLEMSKAP 
Hovedmedl:250,- Fam.medl: 100,- 
Gavemedl. for valpekjøpere: 100,-  
Betal til konto 0540 11 87369

 
 

Bilder ønskes! 
 

LYST TIL Å STILLE PÅ BLODSPORPRØVE? 
KONTAKT HALVOR STØRMER  
FOR INFO OM TID OG STED!! 
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Flått - skummel krabat som kan sette hundens liv i fare 
Av Hilde Berntsen, NBSKs redaksjonskomité 

Flått - skogflått - Ixodes Ricinus - skaubjønn - 
skaumann - påte - hantikk.... Det finnes utallige navn på 
dette plagsomme og til tider farlige krypet, som for 
øvrig er i slekt med edderkoppen. Flåtten ble 

tidligere regnet som en ubehagelig men allikevel ufarlig 
skapning, men i begynnelsen på 1980-tallet oppdaget 
man at flåtten kan overføre både bakterier, virus og 
parasitter. De kan være bærere av farlige 
mikroorganismer - som f.eks. borrelia-bakterier. Forskning har faktisk vist at fra noen få 
prosent til 40-50 % av alle voksne skogflått er bærere av denne bakterien. Man finner 
skogflåtten langs hele kysten av Sør-Norge og så langt nord som Helgeland, men 
Telemark og Agderfylkene er mest utsatt og har flest registrerte tilfeller av borreliose 
hos mennesker. Innenfor disse fylkene er det også store variasjoner med hensyn til 
forekomst av flått. 

Enkelte områder er helt flåttfrie, mens det noen få kilometer unna i omtrent samme type 
terreng/vegetasjon kravler og kryr i hundepelsen etter en halvtimes tur! Det sies at om 
rådyrbestanden er stor, er det også mye flått. En annen grunn til den voldsomme 
økningen i flåttbestanden vi har sett i de siste ti år er de milde og snøfattige vintrene vi 
har hatt på Sørlandet. Det virker også som om det er et smalt belte langs kysten der 
flåtten liker seg veldig godt.  

Borreliose  
Den vanligste og mest fryktede flåttbårne sykdom, både hos hunder og mennesker er 
borreliose, forårsaket av en bakterie som kalles Borrelia burgdorferi. Borreliabakterien 
overføres med flåttens spytt, og sykdommen kan bryte ut hele året. Dette er fordi 
inkubasjonstiden kan variere fra noen dager til flere uker. Jo tidligere man får fjernet 
flåtten (helst innen 24 timer) jo mindre er risikoen for overføring av smitte. Borreliose 
gir mange forskjellige sykdomstegn, noe som gjør det vanskelig å stille en diagnose uten 
blodprøve.  

Mange hunder som er smittet viser ingen sykdomstegn, og forskning viser at på 
mennesker er det under halvparten av dem som er smittet som utvikler sykdommen, 
mange utvikler imidlertid lettere influensaliknende symptomer, noe som gjør at nok fler 
enn man tror er smittet.  

 

FRA SPALTISTEN… 
 
Utstillingsresultat som kunngjøres i Shibaspalten i Hundesport: 
 
- Fra Internasjonale utstillinger (NKK, SKK o.l.); Gruppeplasseringer og bedre 
- Fra nasjonale/lokale utstillinger; Gruppevinnere og bedre 
 
Eierne må selv sende slike resultat til spaltisten i Hundesport 
  
Tittelvinnere fra Norsk/Nordisk Vinnerutstilling, og evt. gode resultat fra Verdens- 
utstilling, bekjentgjøres også i spalten. 
 
Fra Shibaspesialen kan spaltisten vurdere omfang av resultater som tas med. 
 

 

VI HAR PARET...

 
N S UCH NV00 

SOLDOGGENS CHIMPIRA 

 
N S UCH NV99 

INNISFREE ENTERPRISE  

RESULTATET FÅR VI SE I SLUTTEN AV JULI! 
 

KENNEL AK-INU-BA 
 

Lisbeth Høyem og Geir Aasheim 
Leiraplassen 6  7710 Sparbu  Tlf 7416 2285 

http://home.online.no/~geilis     geilis@online.no  
AKITAVALPER VENTES OGSÅ! 
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Beste tispe på spesialen og Norsk Champion 

 
Østbylia’s Cirka Ting og Tang 

 
..vil gratulere sin sønn Pei Fang Takarai med CK på sin første utstilling!!  

Gratulerer til hans eier Wenche Johansen, Trondheim. 
Lykke til videre både til han og resten av hennes valper. 

 
Ting og Tang skal pares på sensommeren,ring for en hyggelig hundeprat!!! 

 

Marianne og Brynjar Holmli 
Sjøvold, 7650 Verdal   Tel/faks 7407 7455 

www.chowchow.no            pei.fang@online.no 
 

 

Sykdomstegn  
Plutselig og høy feber, smerter som "vandrer rundt i kroppen", halthet, ledd- og 
muskelsmerter, dårlig matlyst, problemer med balanse, hukommelses- og konsentra-
sjonsvansker, trøtthet som kan vare i ukesvis, lammelser, skader på nyrer, unormal 
avføring - ja mange symptomer som man også finner ved andre sykdommer gjør det 
vanskelig for veterinæren å stille diagnosen borreliose. Ved en vanlig blodprøve er det 
også vanskelig å finne årsaken til hundens plager. Det eneste laboratorium i Norge (pr. 
juni 1999) som tilbyr en analyse som påviser eventuell forekomst av antistoffer mot 
borreliabakterien i hundeblod er Norsk veterinærmedisinsk Laboratorium i Skien. Ellers 
blir mange blodprøver sendt til Sverige for analyse. Forekommer det antistoffer i blodet 
er sansynligheten for smitte stor, fravær utelukker sykdommen.  

En ting jeg har erfart er at veterinærene ofte ikke selv (i første omgang i alle fall) tar 
initiativ til blodprøve for å sjekke forekomst av antistoffer, man må gjerne be om at det 
blir gjort. Det koster noen hunderlapper, men er hunden din forsikret får du dekket 
utgiftene om hunden er syk.  

Et ekkelt dyr  
Flått - hvordan ser den ut, og hvordan "angriper" den? Flåtten er et riktig ekkelt lite 
vesen som for det meste driver med bakholds-angrep av feigeste sort. Den livnærer og 
utvikler seg ved å suge blod fra de vertsdyr den fester seg på. Den fester seg på de som 
passerer og biter seg fast, så blir den hengende til "matpakka" er full, for deretter å 
slippe seg ned på bakken for å utvikle seg.  

Med en gang flåtten har festet seg er den en liten sort skapning med fire ben på hver side 
og en innretning som den biter seg fast med. Min erfaring med flått er at noen har rød 
flat bakkropp - det er disse som biter seg fast, mens de med sort flat bakkropp sitter fast 
på de røde igjen. Jeg har hørt/lest at de "røde" er hunnene, men det har jeg ingen 
dokumentasjon på her og nå. Jeg har aldri funnet noen med sort bakkropp som har bitt 
seg fast på mine hunder i alle fall. Når flåtten har sittet fast noen dager begynner 
bakkroppen å vokse, og den blir etterhvert grå. Når den er på størrelse med en ert faller 
den lett av. (Noe som merkes når man f.eks. skal på tur/kommer hjem fra jobb og 
bikkjene hopper glade rundt - da kan man ofte finne "modne" flått i krokene etterpå.)  

Med en gang flåtten har bitt seg fast er den vanskelig å fjerne uten at den går i stykker. 
Dessverre er det slik at risikoen for smitte øker jo lenger den sitter der, så prøv å ta fatt i 
flåtten med tommel og pekefinger, vri mot høyre - ikke dra - du må nok ta nytt tak en 
gang og vri videre, når flåtten løsner hører du et tydelig "knepp". Ved denne 
fremgangsmåten får du som regel flåtten hel ut. Det finnes også spesielle flåttpinsetter å 
få kjøpt, men de synes jeg ikke er særlig brukbare til dette formål!  
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Skal du se etter flått på hunden din finner du dem ofte over øynene, i brystet eller under 
"armene" og ellers der det er lite pels. Du kan allikevel finne dem over hele hunden - 
selv ytterst på øreflippen!  

"Motgift"  
Det beste er hvis ikke flåtten setter seg fast i det hele tatt, og det finnes flere råd for å 
forhindre dette. Første bud er å legge turene til terreng hvor det er minst mulig flått. Har 
man ikke denne muligheten finnes det andre hjelpemidler. Expot eller lignende 
preparater som dryppes i hårbunnen i nakken til hunden. Dette stoffet avviser flåtten, 
eller tar livet av den hvis den allikevel skulle henge seg på. Stoffet fås på resept hos 
dyrlegen, det er veldig effektivt, og holder hunden så godt som flåttfri i fire uker. Bare 
ikke la den bade for mye, i hvert fall ikke med en gang du har hatt på stoffet.  

Ellers har det vist seg effektivt med hvitløk. Gi hunden en hvitløksbit hver dag, så blir 
den mindre angrepet av flått. Vet ikke om hvitløkstabletter er like effektive, men du kan 
sikkert gi det også til hunden - sunt er det allikevel. Gå gjerne over hunden med børste 
etter tur, da får du fjernet eventuelle blindpassasjerer. Jeg pleier gjerne å la hundene 
ligge litt, før jeg ser over pelsen, det virker nemlig som om flåtten jobber seg frem over 
hunden, og de er lettere å få øye på når de er i bevegelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familieidyll…Søstrene Zenmai og Zentai av Enerhaugen…foto Christina Nyborg 
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gått igjennom innendørs. Det var som ventet store variasjoner i hva den enkelte dommer 
hadde lagt vekt på. Dette førte til livlig diskusjon, og det var jo også hensikten. 
Resultatet ble at de mest ekstreme synspunktene ble moderert. 
  
Skandinaviske dommere har F:C:Is standard som de må følge. For Shiba er standarden 
utarbeidet av Japan Kennel Club på basis av Nippo standarden, men F.C.Is standarden 
(Jerusalem modellen) er meget standardisert og svært forenklet. Det vi prøvde på 
seminaret var å utdype dette ved å gi mer kjøtt på benet ved utfyllende opplysninger fra 
Nippo standarden, som er meget detaljert. Det var de store linjer som ble presentert, det 
som vi mente var viktigst for å få en bedre, mer korrekt oppfatning av hva japanerne 
legger vekt på hos en Shiba. 
  
Det var god tilbakemelding på presentasjonen, både fra dommerne og oppdretterne. Og 
jeg følte at det ble formidlet viktig informasjon om rasen ved dette seminaret. Håper vi 
snart kan få til en dommerkonferanse for Shiba i Norge også. 
 
 

 
7 glade Shiba-eiere på valpetreff på Mjærumhøgda 13 april 2002 
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Sommer og sol - til skrekk og advarsel 
Tekst: Wenche Granli.  

Flått:  
Flått eller skogbjørn er en parasitt/insekt som finnes over store deler av landet, spesielt 
langs kysten på Sørlandet, og ved Oslofjorden. Flåtten borer seg inn under huden og 
suger blod, og faren er at den da kan overføre sykdommer. For å løsne flåtten vrir man 
rundt uten å dra til flåtten slipper taket av seg selv. Det kan bli betennelse der flåtten har 
sittet og det må da smøres med salve. Det finnes spesielle tenger for å fjerne flått som 
kan kjøpes i dyreforretninger eller hos dyrlegen. For å forebygge finnes det et middel 
som heter ExSpot som smøres på huden. Hunden er da beskyttet i 4 uker. Dette er et 
middel som er reseptbelagt.  

Hoggormbitt:  
Hoggormbitt er sjelden livsfarlig for en voksen, stor hund men valper og små hunder 
kan det være alvorlig for. Selvfølgelig også hvis hunder er allergisk. Det lønner seg å ha 
Prednisolontabletter med seg som man gir med en gang hunden er blitt bitt. Deretter 
reiser man rett til dyrlegen for behandling.  

Vepsestikk:  
Normalt er det ikke farlig å bli stukket av veps bortsett fra ved allergi, men hunden kan 
bli stukket i munnen og kan da få problemer med å få puste. Behandles på samme måte 
som hoggormbitt.  

Våteksem:  
Sommeren er tiden for våteksem og man må passe ekstra godt på hvis man har en hund 
som er glad i å bade. For å forebygge kan man la hunden bade og være ferdig med det - 
ikke la den gå halvvåt hele dagen og stadig bade Har den badet i saltvann så spyl den 
med ferskvann etterpå. Spesielt utsatte steder på hunden er under ører, rundt 
hals/nakke/bryst. Hvis man oppdager en liten flekk våteksem - så ikke tro at det går over 
av seg selv! Våteksemen utvikler seg eksplosjonsartet så iverksett behandling med en 
gang. Barber såret til man har frisk hud rundt hele og rens det med klorhexidin. Deretter 
må som regel antibiotikabehandling til.  

Glasskår:  
Om sommeren kommer all etterlatenskapen fra vinteren fram, bl.a. glasskår og 
blikkbokser er farlige for hunden vår. Det er veldig fort gjort å tråkke oppi glass som 
ligger og slenger og dette kan gi kuttskader i potene. Det er ikke alltid like lett å få sydd 
tredeputene, men pass på å få renset kuttet, få ut eventuelle glassbiter og sand som sitter 
der og bandasjere det slik at det holdes rent. Er det den store tredeputen som er skadet, 
bør denne sys hvis kuttet er stort. 
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Varme biler:  
Husk på at bilen blir veldig fort varm om sommeren og livsfarlig for en hund. Hvis man 
må gå fra hunden i bilen, så sørg for at bilen står i skyggen med vinduene på gløtt for 
sirkulasjon av luften og vann tilgjengelig.  
Uansett - bli ikke lenge borte!  

Ut på tur:  
De fleste har vel fått erfare at den hunden og slett nekter å gå tur i varmen og legger seg 
ned. La den bestemme det selv og vent til senere på kvelden da temperaturen er mer 
behagelig.  

På ferie:  
Skal man ha med hunden på bilferie og den blir bilsyk finnes det beroligende midler og 
reisesyketabletter man kan gi den. Dette gjør turen mye mer behagelig både for to- og 
firbente. Mange hunder synes det er deilig å sitte med hodet ut av vinduet. Ikke gjør det! 
Da er hunden veldig utsatt for både øyebetennelse og ørebetennelse. 

 

 
Finn en svalende stein og legg deg på! 

Sommerråd fra Kasak 
Foto Steffen Wærdal 
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DOMMER/OPPDRETTERSEMINAR I DANMARK 
av Christen Lang 
  
Undertegnede var invitert av den danske Spidshundeklubben for å presentere Shiba ved 
deres dommer/oppdretterseminar i nyborg på Fyn, den 26.5.2002. 
  
Shiba har ikke egen raseklubb i Danmark, men er tilknyttet Spidshundeklubben. De har 
egen spalte i tidsskiftet SPIDSHUNDEN, og har en raserepresentant. 
  
Spidshundeklubben har jevnlige seminar for dommere og oppdrettere hvor de 
presenterer de rasene som er tilsluttet klubben. Jeg var også med på deres forrige 
seminar, der jeg presenterte Norsk Buhund og Norsk Lundehund. 
  
Det er et meget fint tiltak med slike konferanser. Det gir oppdretterne mulighet til dialog 
med dommerne, og til å legge frem hva de synes er viktig at det blir lagt vekt på ved 
bedømmelsen. For dommerne er dette viktig informasjon som kan bevirke en riktigere 
bedømmelse av rasen. 
  
Raserepresentanten Max Larsen, hadde laget kompendium for Shiba. Det var vesentlig 
bygget på Nippo standarden. Lene Sørensen hadde fått tillatelse fra The Nasjonal Shiba 
Club of America, til å benytte overheads med bilder og tekst som hun hadde oversatt til 
dansk. Dette materialet er utarbeidet og brukt ved lignende konferanser i USA. 
Materialet var til stor hjelp ved presentasjonen. Det var satt av 3 kvarter til selve 
presentasjonen g det sier seg selv at det da blir for liten tid til å gå i detaljer. 
  
Det jeg la vekt på var at Shiba er erklært som et nasjonalt klenodie av den Japanske 
staten, og som sådan må den respekteres av de som dømmer den eller oppdretter den 
utenfor Japan. Vi kan ikke forandre rasen ut fra egne ønsker. 
  
Shiba blir i sitt hjemland brukt som jakthund og skal være funksjonell. Det er en meget 
stolt hund. Japanerne legger meget stor vekt på hundens uttrykk og personlighet. Den 
må ha det rette orientalske utseende med trekantede øyeåpninger, ører som er 
fremoverrettet, en korrekt pels og den røde Shiba må ha en oransje - rød farge med 
tydelig Urajiro. Noe vi dessverre altfor sjelden ser i Vesten. Dette er noe oppdretterne 
må bestrebe seg mer for å få til. Et annet problem vi har i Skandinavia er at det er for 
mange hunder med for tett opprullet hale. Halen har betydning som styreredskap under 
jakten, og en fr tett tinget hale er mindre funksjonell, og derfor mindre ønskelig. 
  
Etter presentasjonen av de forskjellige rasene, det var også Eurasier og Karelsk 
Bjørnehund med på konferansen, var det lunch. Etter lunch så vi på hunder utendørs. 
Det var 4 hunder av hver rase. Dommerne skrev kritikker av hver hund og gav premie. 
Det samme gjorde raserepresentanten Max Larsen og jeg. Etterpå ble hver enkelt hund 

 

59 



 
 

ALLE OPPFORDRES TIL  Å SENDE INN 
HISTORIER, FORTELLINGER, ARTIKLER OG 

BILDER! 
 
 

VÆR MED OG GJØR BLADET MER VARIERT!!!
 
 

”Alle er dumme når jeg er sur! sitat Zentai   foto Lasse Johnsen 
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ÅRSMØTE I NORSK SHIBAKLUBB  2.6.2001  
 
avholdt i Karistua på Quality Hunderfossen Hotell 
 
1) Konstituering 
Tilstede var 31 medlemmer. Leder Lisbeth Høyem åpner møtet.  
      
a) Forretningsorden godkjent 
 
b) Det ble foretatt følgende valg av årsmøtegjennomføringen: 
Møteleder: Lisbeth Høyem                     Referenter: Wenche Ulleberg  og Cathrin Olsen Løvfall        
Tellekorps: Paul Walle, Jan Erik Aas og Anne Finnbråten 
2 medlemmer til å skrive under protokollen: Solvor Nærland, Finn Håkon Svendsen  
15 godkjente fullmakter. I alt 46 stemmeberettigede på årsmøtet. Forhåndstemmer kommer i tillegg. 
 
c)Godkjenning av innkalling. 
Møteleder spør om det foreligger innsigelser til innkallingen. Finn Håkon Svendsen påpeker at  
valgkomiteens presentasjon av ham er feil. Dette vil bli tatt opp senere.  
Innkalling godkjent. 
 
d) Dagsorden godkjent. 
 
2) Godkjenning av referat fra generalforsamling 2000 
 
Tidligere versjoner av referat fra generalforsamling 2000 har versert mellom referenter, de som skulle 
underskrive protokollen og styret. Det er stilt krav om at det må utarbeides retningslinjer for referenter av 
Styret. Det er ikke utarbeidet retningslinjer for referenter til årsmøtet 2001. Styret kan ikke instruere årsmøtet 
i godkjenning av årsmøtereferater. Arne Paulsrud opplyser om praksis ved uenighet om møtereferater i 
andre klubber og organisasjoner: Referent(er) legger frem referat(ene) for årsmøtet som må vurdere de ulike 
versjonene og stemme over dem.  
 
Referat fra generalforsamlingen 2000 godkjent i henhold til styrets innstilling, mot 1 stemme. 
 
3) Beretning 2000  
Møteleder leser beretningen. 
 
Unni Hansen vil vite hvilke saker som har vært opp til behandling i styret inneværende periode. 
Leder Lisbeth Høyem referer til møtereferater som ikke er godkjent og underskrevet, og mener at det ikke er 
riktig å opplyse om disse sakene før dette er i orden. Unni Hansen gjør oppmerksom på Styrets 
opplysningsplikt overfor Årsmøtet. Viser så til at Årsmøtet skal vite om hvilke saker som er behandlet i styret 
i perioden, og lurer på hvorfor møtereferatene ikke er godkjent. 
 
Kåre Langhelle gir en redgjørelse over styremøtene som er avholdt i perioden: ordinært styremøte 16/9 i 
Steinkjer, telefonmøte 14/2, telefonmøte 24/4, ordinært styremøte 26/4, styremøte i forbindelse med årsmøte 
28/5, og selve årsmøtet 2/6. Styret innrømmer at de har tatt det for rolig frem til 14/2, og tar selvkritikk på at 
4 styrereferater ikke er godkjent. 
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Flere vil vite hvilke sak som har vært problemet. Styret understreker igjen at saken er under behandling, og 
det vil ikke bli informert om den før den er ferdigbehandlet. 
 
Unni Hansen foreslår at referatene bør legges frem for årsmøtet i Klubbmedlemmene har krav på 
informasjon om saken. Paul Walle foreslår at Årsmøtet må pålegge styret å ordne opp i papirene og 
møtereferatene snarest. Leder Lisbeth Høyem lover at alle referatene vil bli offentliggjort i neste Shib-a-visa, 
som er klart om ca.14 dager. Styremøtene har vært holdt så tett at det har vært vanskelig å få dem godkjent, 
også i.o.m at godkjenningen av det første referatet er årsaken. Styret beklager at styremøtereferatene for 
denne perioden ikke er klare til å legges frem for årsmøtet. Styret foreslår at alle styremøtereferater er 
godkjent og gjort kjent for medlemmene til neste årsmøte – så langt som det er mulig. 
 
Beretning 2000 enstemmig godkjent. 
 
 4) Regnskap 2000 med revisjonsberetning  
Revisjonsberetning deles ut på årsmøtet. Regnskap 2000 med revisjonsberetning legges frem av kasserer 
Sverre Kjøbli (fungert som kasserer fra september 2000). Kjøbli opplyser om at dagbok og hovedbok kan 
vises frem. 
 
Det er ikke registrert salg av klubbeffekter i regnskapet 2000. Kasserer mottok kasse med kr 500.- i dag. Det 
kan derfor føres opp 500,-  ved salg av klubbeffekter i regnskapet 2000. 
 
Kjøbli får ros for enkelt og oversiktlig oppsett av regnskap 2000 og budsjett 2001. 
 
Regnskap 2000 godkjent. 
 
 
5) Budsjett 2001  
Budsjett 2001 legges frem av kasserer Sverre Kjøbli. 
Styret ønsker et overskud på 15.000 – dette er en langsiktig målsetting. Målsettingen for 2001 er å ta igjen 
underskuddet fra 2000 på –2.676,93, og  gå ut med et overskudd på 4.220,00. 
Kostnadene på styremøtene bør gå ned. Telefonmøtene har vært dyre å gjennomføre. Anne Lise Johansen 
har opplyst styret om at det er mulig å ordne telefonmøter gjennom Kennelklubben til en rimeligere pris. NSK 
betaler nå kr 200,- per. time. Kåre Langhelle understreker viktigheten av treffmøter og ikke bare 
telefonmøter. Styret har beregnet ett treffmøte i 2001. 
 
Styret håper på momsfritak på trykking av medlemsbladet. Styret har som målsetting å gi ut Shiba-kalender i 
år også. Styret tar gjerne i mot forslag til økte inntekter. 

 
Budsjett 2001 godkjent 
 
 
6) Handlingsplan 2001  
Møteleder leser handlingsplan 2001-2002. 
 
Økonomiutvalg: Kåre Langhelle og Sverre Kjøbli informerer om opprettelse av Økonomiutvalg. det er viktig 
med ideskapende tanker som kan føre til høyere inntekter til klubben. Det er ønskelig at kasserer er medlem  

 
 

12 

 
 

 
 

EN RIKTIG 
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ØNSKES ALLE SHIBAVENNER 
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I julenummeret har Unni Hansen og Toni Langhelle et innlegg om utrekning av 
utstillingsmester mot det nye forslaget. Anne Lise Johansen forklarer og 
argumenterer i marsnummeret for hvorfor det nye forslaget er bedre. Vi er vel 
jevnt over enige i at det nettopp er gjennom argumenter for og imot at vi best 
forstår og lærer. At jeg selv, rent personlig, syntes langt bedre om det tidligere 
utrekningssystem, betyr i større sammenheng lite. Anne Lise argumenterer godt 
for et i vår klubb nytt, men i annen klubb positivt og veletablert 
utrekningssystem. Jeg er også enig i å gi dette en sjanse. 
Nå er jeg tilnærmet overbevist om at Anne Lises avsluttende hjertesukk ikke 
betydde noen motvilje til Unni og Tonis meningsytring.  
La meg avslutte omtrent som jeg begynte. De fleste er forhåpentlig imponert 
over vårt medlemsblad. Derfor er det viktig at vi også bidrar den nye redaktøren 
med innhold, uansett om enkelte er uenige med noen. Ja, uansett om andre ville 
ha skrevet vårt innlegg bedre enn oss selv. Ja, til og med om andre har ”vett 
nok” til ikke å skrive (slike) innlegg. 
 
Hundesports spaltist, Solvor Nærland, gjør også en fin jobb. En ”avslappet”, 
naturlig fortellerglede. Håper hun tar den jobben i lang tid framover. 
Lykke til med arbeidet til vår nye redaktør. 
 
Hilsen Kåre Langhelle. 
 

 
Er det noen som ser meg tro???      foto Roald Svanevik 
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av utvalget. Kontaktpersoner rundt om i landet blir viktige brikker i dette arbeidet. Styret håper å få opprettet 
utvalget i løpet av perioden.  
 
Kjøbli beklager at materiell til nye medlemmer ikke er blitt sendt ut. 
 
Unni Hansen viser til tidligere vedtak om at nye valpekull skal ønskes velkommen – gjør styret dette? 
Styret har ikke mottat kullister fra NKK. Forslag fra salen om at oppdretter kan sende inn liste direkte til 
Styret. Styret gjør oppmerksom på at listene ligger på DogWeb, men at Styret ikke vil abonnere på den 
enda, da den er for dyr. Lisbeth Høyem tror NKK vil at klubbene skal betale for en tjeneste som før var 
gratis.  
 
Unni Hansen ønsker debatt omkring målet å fullføre dommerkompendium. Shibarasen er veldig ung i Norge 
og det er normal praksis å bruke god tid på avlsmål. Hun stiller spørsmål ved hvem av medlemmene som er 
kompetent til å lage et slikt kompendium. Hansen vil heller gi mer informasjon om rasen til  medlemmene. 
Lisbeth Høyem svarer at selvfølgelig skal vi innhente informasjon om rasen, men målet kan likevel være å få 
til et dommerkompendium. Hansen lurer på om det er Styret eller medlemmene som skal gjøre dette. Styret 
har tenkt at dette skal være oppdrettergruppens oppgave i tiden fremover. 
 
Paul Walle mener oppdretterne har mye kunnskap om Shibaen. Oppdretterne må kommunisere seg i 
mellom og gi råd til valpekjøperne. Walle oppfordrer Christen Lang til å gi sine synspunkter ut i fra en 
dommers ståsted.Christen Lang sier det er dommernes plikt å sette seg inn i rasen, men at dommerne 
ønsker uttalelser og ”retningslinjer” fra klubbene. Det er vanlig praksis fra andre raser. Dommerne er vil 
gjerne vite hva klubbene ønsker å vektlegge i.f.m standard. Det ble påpekt at Shibaen ikke bare er en 
utstillingshund, det er viktig å prioritere andre egenskaper ved hunden. Jan Erik Aas mener det er viktig å få 
mer informasjon om shibaen som brukshund før et dommer kompendium og avlsmål utarbeides. Hvordan er 
temperamentet i brukssammenheng, hvilke problemer er det med rasens psyke for eksempel etter ekstremt 
stress?  Kåre Langhelle ønsker innspill til hvordan en prosjektgruppe kan arbeide med rasens avlsmål. 
 
Toni Langhelle  foreslår å stryke setningen : Fullføre informasjonsbrosjyre og dommerkompendium…. fra 
handlingsplanen. Sverre Kjøbli understreker at målet var å fullføre informasjonsbrosjyren, det var aldri var 
ment som at dommerkompendiet skulle fullføres i løpet av perioden. Lisbeth Høyem mener, med Årsmøtets 
innspill i mente, at Styrets mål likevel kan være å arbeide med dommerkompendiet og rasestandard. 
 
Forslag til endring av punkt i handlingsplan 2001: 
Fullføre innformasjonsbrosjyre og jobbe med dommerkompendium…. 
 
Handlingsplan 2001 godkjennes med endring og med Årsmøtets innspill til etterretning 
 
 
7) Innkomne forslag 

 
7 A: Forslag til lovendring; ”Klargjøring av familiemedlem” 
 
Forslagsstiller;  Styret 
Ny § 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. 
 
Begrunnelse:  Familiemedlemskap er ikke nevnt i lovene og det kan være greit å ha en klargjøring av hvem 
som kan bli familiemedlem. 
 
Forslag til endring: Personer som midlertidig bor utenfor sin faste adresse kan fortsatt være familiemedlem. 



 
Det ble en del diskusjon rundt definisjonen av hva et familiemedlem er/bør være. 
 
Forslaget enstemmig godkjent med endring.  
 
7B: Forslag fra styret; ”Karantene for nye medlemmer”  
Forslagsstiller; Styret 
 
TILLEGG TIL § 12.8:  For nyinnmeldte medlemmer må kontingent være betalt senest 6 uker før 
årsmøtedagen for å få stemmerett.  
 
Begrunnelse: Dette for å ha oversikt over alle medlemmer ved utsendelse av innkalling til årsmøtet. Slik 
unngår vi også kupping av årsmøter. En lengre ”karantenetid” ønskes ikke fordi kandidater til valg må være 
medlemmer og fristen for fremming av kandidater til valget er 6 uker før årsmøtedagen. Det er riktig at de 
som har sagt seg villig til å ta verv, har muligheten til å stemme ved årsmøtet. 
 
Forslaget enstemmig godkjent 

 
7C: Forslag fra styret; ”Gebyr for utenlandsk valuta” 

 
Forslag til vedtak: Klubben innfører gebyr ved betaling av kontingent og andre regninger for medlemmer 
som betaler i utenlandsk valuta.  
* Ved betaling av medlemskontingent i fremmed valuta legges det til et vekslegebyr på kr. 50,- Dette skal 
dekke både vekslegebyret og merkostnader til porto på info og medlemsblad.  
* På alle andre regninger som betales i fremmed valuta (utstillingspåmelding osv.) legges det til et 
vekslegebyr på kr. 35 
 
Begrunnelse: Norsk shiba klubb har en kostnad med medlemmer som betaler regninger i utenlands valuta. 
For tiden er vekslegebyret i Postbanken kr. 35,- pr. transaksjon. 
 
Forslaget enstemmig godkjent 
 

7D: Forslag fra M. Kjøbli; ”Tiltak for å få nye medlemmer”  
Jeg foreslår at oppdrettere kan få tilbud om å gi valpekjøpere gavemedlemsskap i Norsk shiba klubb. Fin 
reklame for klubben.  
 
Vi kan skue til svensk shiba klubb (Shiba-no-Kai). Hvis vi bruker deres system som mal kan det for eksempel 
bli som følger: 
* Pris f.eks. kr. 100,-, som betales av selger.  
* Gavemedlemsskap kan kun gis til valpekjøpere som ikke tidligere er / har vært medlem av NSK  
* Medlemskapet gjelder for inneværende år  
* Medlemskapet bør gi samme rettigheter i NSK som hovedmedlem, men meldes ikke inn i NKK (får da ikke 
hundesport) 
 
STYRETS INNSTILLING: 
Styret støtter forslaget, men vi ønsker i tillegg å gi disse medlemmene Hundesport. 
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LESERINNLEGG TIL SHIB-A-VISA   
 
Et medlemsblad er etter hva enkelte påstår klubbens ansikt utad. Det er neppe tvil om at 
vår Shib-a-visa har jevnlig bedret seg. Mye av æren vil alltid tilskrives redaktøren. 
Samtidig vil innsendt innhold som faglig stoff, leserinnlegg med ytringer/meninger, 
samt fortellinger om egne hunder, referater om likt og ulikt med mer være med å 
bestemme innholdskvaliteten. 
I en klubb behøver vi ikke være enige i alt. Likeledes kan vi oppfatte samme 
ytringsinnlegg eller faglig stoff ulikt. Det er ikke bare ”lov”, det kan til en viss grad 
være en fordel. 
Klubben ble i sin tid startet av noen få entusiastiske shibaeiere med sterkt ønske om en 
god demokratisk styring. Det må derfor aldri bli slik at vi blir redd for å mene noe 
gjennom vårt blad. At vi er uenige og argumenterer for våre synspunkt er vel heller ikke 
ensbetydende med ord som ”krangel” og ”sjikane”? 
I marsnummeret har en leser sterk motvilje mot Unni Hansens julenummerinnlegg om 
”Demokrati og diktatur, inkluderende og ekskluderende”. Leseren mener at slikt ikke 
bør oppta spalteplass. Dersom et styre eller en redaktør hadde uttalt noe slikt, ville jeg 
ha oppfattet det som fjernt fra demokratiets ånd. Når det kommer fra et enkelt medlem, 
blir vel det hele ok? 
I et og annet klubbstyre finner vi i perioder preg av diktatorisk styring. Deler av dem 
som opplever dette viser i ettertid stor vilje til å motarbeide gjentakelser. Slike 
forebyggende tiltak tar disse ofte med seg inn i nye klubber. Hvordan det enkelte 
medlem velger å legge dette fram er selvsagt individuelt. Nå vil jeg tro at de fleste av 
oss er tilhenger av å være ”føre var”. Det vil si at vi prøver å hindre det vi oppfatter som 
mindre gode styreformer å få etablere seg i klubben. 
I julenummerets ” demokrati og diktatur” leste jeg dette som et klart forebyggende 
innlegg. At andre har oppfattet dette annerledes var kanskje å forvente. At det eventuelt 
var ment annerledes er jeg åpen for. Det er likevel fristende å påstå at enkelte ganger 
kan vi lese et godt/godt ment innlegg ”som fanden leser Bibelen”. Jeg tillegger så 
gjerne, det er selvsagt mulig å oppfatte et leserinnlegg for naivt også. 
Videre finner vi i marsnummeret angrep på uttalelse om ”grå masse”. I enkelte klubber, 
organisasjoner eller liknende har jeg vært – og er – betalende, men såkalt ”passiv” 
medlem. Med all respekt for eget verd har jeg likevel her oppfattet meg selv som en del 
av en ”grå masse”. En ”grå masse” er i denne sammenheng når mengden ikke har 
interesse eller overskudd til aktivt å engasjere seg. Det å være en del av en slik ”masse” 
er for meg ikke sårende, men fortellende. Vi har som oftest våre meninger, vi orker bare 
ikke engasjere oss i alt. 
For at et styre skal fungere optimalt er det unektelig en fordel at det får betydelig mer 
ros enn ris. Hvis vi medlemmer likevel kan og tør  ”mene noe” og eventuelt ”rette på” 
styre-/klubbarbeid, så tror jeg vi alle vil vinne på det. At kritikken fortrinnsvis 
framlegges konstruktivt og på en respektfull måte bør være innlysende. Et klubbstyre 
kan uansett bare gjøre sitt beste. (Men såpass bør vi i det minste kunne forvente). 
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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
 
 

Trevlig sommar 
önskas alla Shiba-
vänner av små 
och stora tassar 
på kennel 
HONTO-NO 

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. 
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Spørsmål fra salen om alle utgifter dekkes, Styret opplyser at det går opp i opp. 
 

Forslaget enstemmig vedtatt i.h.t. til styrets innstilling.  
 
7E) Forslag fra styret;  ”Taushetsplikterklæring”  
Oversendt fra årsmøtet 2000: Innføring av taushetsplikt. 
 
Forslag til vedtak: Det innføres en taushetspliktserklæring som skal sendes til alle med verv i Norsk 
shibaklubb. I det første møtet etter hvert årsmøte skal erklæringen refereres slik at alle i styret er kjent med 
den. 
 
Begrunnelse: Vi vil sikre at alle er innforstått med den taushetsplikt man har som tillitsvalgt i en klubb. Vi 
føler at det ikke er nødvendig at den enkelte skriver under, hensikten er at ingen skal komme i etterkant å si 
at en ikke visste at en hadde taushetsplikt.  
 
Unni Hansen vil vite hvem som skal refse i tilfelle brudd på taushetsplikten. Det vil bli Styret sin jobb. 
 
Særlig pkt.3 opptar Årsmøtet: 
3) den som bryter taushetsplikten er selv økonomisk ansvarlig i en juridisk  
     tvistesak, han/hun kan ikke forvente kollektiv ansvarsdeling med de øvrige i  
     styret. 
 
Flere mener dette kan virke hemmende på styremedlemmenes arbeid. Styret setter seg selv i en vanskelig 
situasjon, da arbeidet kan vanskeliggjøres. Eksklusjon må være strengeste straff, ellers kan det bli vanskelig 
å få folk til verv. Det er også fare for at taushetsplikt-erklæringen kan misbrukes. 
Sverre Kjøbli informerer om at pkt.3 faktisk er norsk lov, og at det heller bør være betryggende for 
medlemmene å vite at styret har taushetsplikt når saker skal behandles. 
 
Det blir foreslått å forenkle ordlyden i represalier på brudd av taushetsplikten. Styret inviterer til diskusjon om 
dette i medlemsbladet, og viser til at vedtak som blir fattet i dag kan endres ved neste årsmøte. 
 
Forslaget ”Innføring av taushetsplikt ” er godkjent mot 11 stemmer 
 
7F: Sak fra U. Hansen; ” Saksbehehandlingsprosedyre i NSK” 
  
Innsendt av Unni Hansen 
Ber årsmøtet ta opp til debatt følgende: 

 
Saker tatt opp til behandling av tidligere styre/godkjent av årsmøte.  Hvordan skal styret forholde seg til ny 
saksbehandling.  Problemstillingen gjelder sak 51/99. Kan et nytt styre "overprøve" vedtak gjort av tidligere 
styre/vedtak godkjent av årsmøte?  Kriterier for å sende sak videre til NKK/SU. Ber styret få denne sak 
vurdert av NKK og at deres vurdering fremlegges årsmøtet. Ber styret redegjøre for saken i utsendelse av 
årsmøtepapirer. 
 
STYRETS KOMMENTAR: 
Når det gjelder spørsmål om mulighet til å gjenoppta saker, er det bekreftet i samtaler med NKK og flere 
jurister at alle saker kan tas opp igjen på ethvert tidspunkt dersom noen ber om det. Det nye styret må da 
basere seg på de dokumenter som finnes i klubbens arkiv.Ellers bruker vi NKK som rådgiver og vedtak i 
saken vil bli offentliggjort når saken er ferdigbehandlet.  
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STYRETS INNSTILL ING:  
Sak 51/99 anbefales ikke tatt opp til debatt da den angår en sak som styret har til behandling.  
Unni Hansen vil ha svar på om ikke Styret vil informere Årsmøtet om en sak som kan kjøre klubben i 
økonomisk ruin. I.o.m at saken ikke er ferdigbehandlet kan styret ikke gi informasjon om hva saken gjelder.  
 
Kåre Langhelle gir en kort redgjørelse om saksbehandlingen i sak 51/99:  
Saken har vært behandlet i tre styrer. Første styre behandlet saken. Det ble fattet et enstemmig vedtak. 
Andre styre fikk nye momenter til behandling, igjen ble det fattet et enstemmig vedtak. 
Tredje styre mottar brev fra advokat på Norsk Shiba Klubb i slutten av april 2001. Deler av saks-dokumenter 
mangler i klubbens arkiv. Fjerde styre må ta over saken. Langhelle oppfordrer til at alle momenter og 
dokumenter i saken nå må frem. Han håper at det neste styret kan være ansvars-bevisst i behandlingen av 
denne saken. 
 
Paul Walle lurer på om saken ikke kan behandles av det opprinnelige styret. Lisbeth Høyem avviser dette, 
det kommende styret må behandle saken. Unni Hansen foreslår at advokatbrevet sendes NKK. 
Styret opplyser at NKK ikke vil ha saken før det er  fattet et vedtak i NSK. Deretter kan en av partene evt. 
Klage vedtaket inn for NKK. 

 
Diskusjon avsluttes, spørsmål anses som besvart i Styrets innstilling. 

 
7G) Sak fra U. Hansen; ”Klubbens valpeliste” 

 
Med bakgrunn i sak 51/99: Argumenter for påførelse av "helsestatus". Hvorfor har en denne kolonnen?  Skal 
oppgitt helsestatus fra oppdretter på foreldredyr dokumenteres? Hvilken holdning skal valpeformidler/styret 
ha i forhold til oppgitte, udokumenterte opplysninger som det kan trekkes tvil om?    
Ber styret redegjøre for sitt syn på saken i utsendelse av årsmøtepapirer. 

 
STYRETS INNSTILLING: 
Saken anbefales ikke tatt opp til behandling da det ikke er innkommet noen innsigelser fra styret eller andre, 
på kravet om dokumenterte helseopplysninger. 
Debatteres ikke. Ingen innsigelser, da styrets innstilling følges. 

 
 

8) Valg  
Presentasjon av styremedlemmer på valg. Presentasjonen av Finn Håkon Svendsen i valgpapirene er feil. 
Offentlig beklagelse og korreksjon følger i neste medlemsblad.  
 
Finn Håkon Svendsen spør styret hvorfor hans kandidat har trukket seg fra valget. Lisbeth Høyem ber 
Svendsen spørre kandidaten selv. Marianne Holmli sier hun ble bedt om å trekke seg. Dette kjenner ikke 
Tom Hofsli til. Marianne Holmli sto opprinnelig på valg til to verv, og ble bedt om å trekke seg fra ett av dem. 
Det må ha vært snakk om en kommunikasjonssvikt og Hofsli beklager sterkt at det skjedde. 
 
Stemmer samles inn. Totalt 56 stemmesedler overlevert tellekorpset, av disse var 53 stemmer gyldige. 3 
stemmer ikke gyldige p.g.a kovolutt åpen, flere stemmesedler i konvolutt. Resultater avstemming se 
vedlegg. 
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Vara til valgkomiteen: 
   Tom Hofsli     20 stemmer 19 blank 

  Marit Paulsrud     34 stemmer 5 blank. 
 
 
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte på suppleringsvalg. 
Suppleringen gjelder sekretær, 1 styremedlem og 1 valgkomite medlem. 
 
 

SAK 9 UTDELING AV UTMERKELSER 
 
 Årets bruks-shiba 2001. 
 NS Ach Fumiko Aoki 
 Eier: Harald Skjeldrup. 
 
 Årets utstillings-shiba 2001. 
 NS uch NVch NordV-98 Bi ien Tinge Ling 
 Eier: Sissel Skjelbred 
 
SAK 10 AVSLUTNING 
 
 Dan Ove Tuven innformerte om klubbens hjemmesider. 
               Adr     www.shibaklubb.info  
 
 Leder takket de frammøtte. Møtet avsluttet. 
 
 
 
Tove Nyvoll /sign/                                          Christen Lang /sign/ 
Referent                                                          Referent 
 
 
Mildrid Kjøbli /sign/                                      Geir Aasheim /sign/ 
Protokollunderskriver                                   Protokollunderskriver                     
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SAK 5 BUDSJETT 2003 
 
 Gjennomgått av kasserer. 
 Enstemmig godkjent. 
 
SAK 6 INNKOMNE FORSLAG 
 

a) Forslag fra styret; Endring i § 12.2. 
Ny setning: 8 ukersfristen regnes fra når kunngjøringen er poststemplet. 
Enstemmig godkjent. 
 
b) Forslag fra styret; Endring i § 12.4. 
Tillegg i siste setning: 3, henholdsvis 4, styremedlemmer trer ut hvert år. 
Enstemmig godkjent. 
 
c) Forslag fra styret; Endring av § 12.9. 
Foreslås fjernet. 
Enstemmig godkjent. 
 

SAK 7 DISKUSJON OM ”Oppdretterforum”. 
 

Ingen av de 2 som var oppnevnt som utredningsgruppe var tilstede, men leder 
Lisbeth Høyem innformerte hva gruppen var kommet fram til, og med 
bakgrunn i denne innformasjon valgte et enstemmig årsmøte å legge 
diskusjonen om oppdretterforum død. 
 

SAK 8 VALG 
 
39 stemmer opptelt, 1 forkastet. 
    
Leder:      Lisbeth Høyem          39 stemmer. 
Sekretær:     Tove Nyvoll            17 stemmer.  21 blank.  1 ikke avgitt 
Styremedlemmer:    Paul Walle                 15 stemmer.  23 blank.  1 ikke avgitt 

     Marianne Holmli       39 stemmer. 
Varamedlemmer:     Wenche Ulleberg       39 stemmer. 

     Laila Nagel           36 stemmer.   3 blank. 
Revisor:       Ivar Christensen       39 stemmer. 
Vararevisor:     Line Laumann           38 stemmer.          1 ikke avgitt 

 
Valgkomite: Mildrid Kjøbli                       24 stemmer.  15 blank 

 Lill Anita Robertsen              17 stemmer.   22 blank 
              Inger Merete Ingebrigtsen     39 stemmer 
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9) Utdeling av utmerkelser 
Diplom til Årets Bruks Shiba 1999: Sissel Skjelbred/Bi-Ien-Tingeling 
Diplom til Årets bruks Shiba 2000: Harald Schjeldrup/Vabråtens Fumiko Aoki  
 
Vandrepokal til Årets Utstillings Shiba 2000: Paul Walle/Soldoggens Beninesa 
 
 
10) Avslutning 
Blomster til avtroppende styremedlemmer Kåre Langhelle, Gerd Braseth, Marianne Holmli, som takket for 
seg og ønsket det nye styret lykke til. 
 
Blomster til leder Lisbeth Høyem. 
 
 
 
Referent                                                                     Referent 
 
Wenche Ulleberg /sign/                                             Cathrin Løvfall /sign/ 
 
Protokollen bekreftes av: 
 
Solvor Nærland  /sign/                                              Finn Håkon Svendsen /sign/ 
 
 
Vedlegg 1: Resultater avstemming 
 
Verv                     kandidat                              ja           blank             ikke avgitt           resultat 
 
Nestleder            Frode Løvfall                         37             8                   8                    INNVALGT 
 
Kasserer             Sverre Kjøbli                         51            2                  -                        INNVALGT 
 
Styremedlem       D.O. Tuven                          35                                                          INNVALGT 
 
                             F.H.Svendsen                     18                                                       IKKE INNVALGT 
 
Varamedlem       Wenche Ulleberg                   46              5                   2                     INNVALGT 
   
Varamedlem       Eiko Spæren                          46               6                 1                       INNVALGT 
 
Revisor                L.S.Nilsen                             44                6                   3                     INNVALGT 
   
Vara Revisor       I. Christiansen                        42                6                  5                     INNVALGT 
 
Valgkomitee        Tom Hofsli                             49                4                     -                      INNVALGT 
  
                            Milrid Kjøbli                           50                 4                    -                       INNVALGT 
 
                            L.A.Robertsen                       36                 15                  2                      INNVALGT 
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OM HUNDEN FORSVINNER! 
av  So lvor  Nærland 
 
En shiba kan  iblant få ferten av et spor, og bli borte. Det er bare å vente. Den 
kommer vanligvis tilbake i løpet av noen minutter. Noe annet er om hunden 
simpelthen stikker eller forsvinner på annen måte. 
 
Anders Hallgren har en god artikkel om dette i Svensk Hundsport nr 3/2000. 
 
Her gir han noen råd om hva man kan gjøre selv, utover å kontakte 
politi/Falken: 
 
• Hunden beveger seg vanligvis mot vinden. Så om  den ikke forfølger et 

bytte eller har et spesielt mål, let i retningen som vinden kommer ifra. 
 
• En hund som blir skremt av sterk lyd, f.eks. fyrverkeri, løper derimot vekk 

fra  
lydkilden. Har hunden blitt skremt av noe slikt, let i retning bort fra lyden. 

     
• Hunder går helst mot steder de kjenner til.  Vet du at hunden gjerne går til et 

spesielt sted, let der først. 
 
• Hannhunder kan kjenne lukt av løpetid på flere kilometers avstand, og søker 

seg naturlig dit. Førsøk å finne ut hvilke tisper i området som har løpetid, og 
let der. 

 
• Hunder går ofte til venner, enten det er andre hunder eller mennesker – eller 

der det er mat. Sjekk slike steder. 
 
• En hund søker instinktivt mot andre hunder som uler. Det er hunddyrets 

signal for å samle en flokk. Kjenner du til en hund som ofte uler – gå dit og 
let. 

 
• Forsvinner hunden under en tur i skogen, prøv å ule selv. 
 
• Mistenker du at hunden er stjålet, sørg for at så mange som mulig kjenner til 

hvordan den ser ut. Heng oppslag med foto ”overalt”, annonser i avisene, 
etterlys i lokalradioen, prat med flest mulig. Tilby finnerlønn. En hundetjuv 
kan slippe hunden rett og slett fordi den er blitt for godt kjent. 

 
• Ha alltid navnet ditt, adressen og telefonnummeret i halsbåndet. 
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REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK SHIBAKLUBB 
TRONDHEIM 19. 05. 2002 

 
Årsmøtet ble satt med 29 stemmer inkl. fullmakter. 12 fremmøtte. 1 fullmakt ble levert 
etter at møtet ble satt. 29 forhåndsstemmer hvorav en konvolutt inneholdt 2 
stemmesedler. 3 forhåndsstemmer levert under møtet. 
 
 
DAGSORDEN 
 
SAK 1 KONSTITUERING 
 

a) Godkjenning av forretningsorden. 
Enstemmig godkjent. 
 
b) Valg av møteleder, 2 referenter, tellekorps(3) og 2medlemmer til å skrive 

under protokollen. 
Møteleder: Frode Løvfall. 
Referenter: Christen Lang og Tove Nyvoll. 
Tellekorps: Dan Ove Tuven, Paul Walle og Wenche Ulleberg. 
Protokollunderskrivere: Geir Åsheim og Mildrid Kjøbli. 
 
c) Godkjenning av innkalling. 
Leder innformerte om at NKK har godkjent at hvert medlem kan medbringe 3 
fullmakter. Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
d) Godkjenning av dagsorden 
Enstemmig godkjent. 
 

SAK 2 BERETNING 2001-2002  
 
 Beretningen ble lest av møteleder. 
 Enstemmig godkjent. 
 
SAK 3 REGNSKAP 2001 MED REVISJONSBERETNING 
 
 Regnskapet ble gjennomgått av kasserer. 
 Enstemmig godkjent. 
 
SAK 4 HANDLINGSPLAN 2002-2003 
 
 Handlingsplan gjennomgått av møteleder. 
 Enstemmig godkjent. 
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Beste veteran ble Glendalin Burande, en velgående hund på 10 år, som også sjarmerte 
Helge Lie på utstillingen dagen etter. Her ble han nemlig BIR! Beste Black&Tan ble 
Kenzoku no Genki, en flott hannhund som allerede har utmerket seg i ringen, ved å bli 
Norsk vinner-01. 
 

 
BIR Great japanese dog; N S Uch NV-01 Ølenskjolds Revolution 

BIR Akita; N Uch P’Bumon D’Obakosow 
BIR Shiba; Chiharu av Enerhaugen 

 

 
Med seg i ringen hadde dommeren skriver Anne Indergaard (nå snart shibadommer) og 

ringsekretær Magnus Husby 
 
På kvelden var det grilling på Campingplassen. Stemningen var høy og latteren satt løst. 
Diskusjonene var mange, men jeg mistenker at variasjonene var små, Shiba, Shiba og 
atter Shiba…..   
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• En hund som har vært for seg selv i skogen noen dager, kan lett  bli vill. Det 
er en prosess som går raskt. Har du peiling på hvor den kan være, forsøk å 
legge ut mat  og hundens teppe i nærheten. Skulle du se den, prøv å ul, rop 
navnet dens og andre velkjente ord. Har du bil,  parker den i nærheten av 
der hunden har vært sett. Ha en dør åpen og legg et pledd i setet. Virker 
hunden sky når du får kontakt med den, er det viktig at du tenker på dine 
egne kroppssignaler og ikke stirrer den i øynene, går raskt mot den eller 
høres streng ut. Sitt ned uten å se på den, og lokk med innbydende stemme. 

 
• Får du  tak i  hunden når den har vært borte i kortere eller lengre tid, så ikke 

straff den, uansett hvor sint du føler deg. Det har ingen læringseffekt på 
dette stadiet, og kan føre til at hunden ikke tør komme en annen gang. Gå 
bare rolig hjem med den. 

 
 

 
Kom så stikker vi Oliver!!!!     foto Christina Nyborg 
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HVEM ER EGENTLIG DEN NYE REDAKTØREN? 
 
Jo, jeg heter Christina Nyborg og er 29 år 
gammel. Opprinnelig er jeg fra Ådal utenfor 
Hønefoss, har bodd noen år i Oslo og har nå 
havnet i Porsgrunn. Er utdannet innen 
informatikkens verden og skal gå videre 
med ingeniørstudiet til høsten.  
 
 
 
Jeg er så heldig og har tre herlige Shibaer. Den første fikk jeg i 1989. 
Han heter Aka Matsu men blir kalt Matti. Jeg kunne fylt opp en hel 
Shib-a-visa med alle mulige rare ting som han har funnet på. Etter hvert 

skal jeg ta med noen historier om han. Videre har 
jeg Zentai på snart 3 år . Den 7 mars fikk hun to 
nydelige valper Gokumi og Gensui (Fani og Oliver) 
Fra det kullet har jeg 
beholdt Gokumi. Gensui 
ble solgt som 
ettersøkshund. 
 

 
Som redaktør er jeg fullstendig blank, men jeg 
håper jeg kan hente meg inn med litt erfaring 
med pc og som noen års Shiba-eier. 
 
 

Jeg håper dere har masse gode historier og annet 
stoff dere har lyst til å dele med oss andre Shiba 
interesserte. Håper dere også kommer med råd og 
vink til meg om det er ting dere ønsker å ha med eller 
om dere rett og slett har andre gode ideer! 
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SHIBASPESIALEN 2002 
Av Christina Nyborg 

 
Så er det over for i år, årets vakreste eventyr. For det er vel ingen som er uenige, 
- Shiba er en vakker skapning! 
 
Utstillingen ble i år arrangert i pinsehelgen på Sandmoen Camping i Trondheim. 
Det var perfekt hundevær, sol men ikke for varmt. Dommeren var  Angelika 
Kammerscheid-Lammers  fra Tyskland. 
 
Valpene skulle først i ringen. I 
år kunne man også stillle andre 
raser og flere var representert.. 
Hele 13 Shibavalper deltok. 
Etter mye spenning var det til 
slutt Østbylias Glae Gyokume 
som vant. Eier Christen Lang. 
BIM ble Soldoggen’s Li Ten-
No Ototo, eier Paul Walle. 
Etter en spennende finale med 
12 deltagende raser ble til slutt  
Østbylias Glae Gyokume ”Best 
in Show”. 
 
Andre raser fra valpeshowet: 
Malinois, boxer, great japanese 
dog, border terrier, silky terrier, 
welsh terrier, yorkshire terrier, 
akita, chow chow, amerikansk 
cocker spaniel, clumber spaniel 
og fransk bulldog. 
 
Christen Lang stilte også med 
vinneren av Shibaspesialen 
2002. Chiharu av Enerhaugen 

 
Glad eier med BIR valp… BIS valp! 

vant for andre år på rad. Gratulerer Christen!  BIM ble Østbylia’s Cirka Ting og 
Tang, som også ble champion denne dagen.  Men vi må ikke glemme alle de 
andre hundene. Det var utrolig mange vakre hunder som stilte og dommeren 
hadde en meget vanskelig jobb. 
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”ÅRETS BRUKSSHIBA 2001” 
 

 Hund Eier Total Gren/er Ant starter 
1 Fumiko Aoki Harald Schjelderup 30 AG 5 
2 Bi Ien Tingeling Sissel Skjelbred 6 BS 1 

 
Listen er laget med grunnlag i innsendte resultater for 2001. 
 
BEREGNINGSMÅTE FOR ”ÅRETS BRUKSSHIBA” 
 
Listen er utformet slik at også de som er nybegynnere skal ha en mulighet til plassering. 
Derfor er det ingen stor forskjell i poeng mellom klassene. 
 
Listen skal regnes fra alle offisielle lydighets-, agility- og blodsporprøver i Norge. Da 
klubben ikke får prøveresultatene automatisk fra arrangerende  klubb, er det eierens 
ansvar å sende inn resultatene til klubbens sekretær. 
 
Resultatene regnes fra 3 grener; Lydighet (LP), agility (AG) og blodspor (BS). Dette for 
at man skal bli motivert til å prøve forskjellige grener. De 5 beste resultatene fra de 
respektive grener teller.  
 
Ved lik poeng sum vil den som har poeng fra den høyeste klassen komme først, deretter 
den som har resultat fra flest grener og deretter sammenligner man poeng for poeng. 
 
Lydighet 1. premie 2. premie 3. premie 
Klasse I 3 poeng 2 poeng 1 poeng 
Klasse II 4 poeng 3 poeng 2 poeng 
Klasse III 5 poeng 4 poeng 3 poeng 
Eliteklasse 6 poeng 5 poeng 4 poeng 
    
Blodspor    
1. premie m. HP 1. premie 2. premie 3. premie 
6 poeng 4 poeng 2 poeng 1 poeng 
    
Agility 0 feil >0 feil (ikke disk)  
Klasse 1 3 poeng 1 poeng  
Klasse 2 4 poeng 2 poeng  
Klasse 3 6 poeng 4 poeng  
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STAFETTPINNEN 
 
NORGES ELDSTE SHIBA 
avKarstein Thunes 
 
Jeg er den lykkelige eier av den første og eldste Shiba i Norge. "Amai-Keki", 
som til daglig blir kalt "Shiba", kom fra Lena Sonefors i Sverige for over 15 år 
siden. Jeg møtte henne hos Christen Lang da hun var ca. 2 år gammel, og kan 
godt si at det ble kjærlighet ved første "slikk". "Shiba" var en utrolig fin og 
omgjengelig hund. Vi ble fort venner, og da jeg senere fikk tilbud om å overta 
henne, var det ikke nei i min munn. Hun har hatt 3 valpekull, og jeg har vært 
med på å ta i mot samtlige av de til sammen 11 valpene. Har hatt god kontakt 
med oppdretteren Lena gjennom årene, og hun har også besøkt oss i Bergen 
noen ganger. Siden jeg anser Christen som min beste venn og kamerat, har også 
han kunnet følge "Shiba"s liv på nært hold i alle disse årene. Christen skal også 
ha "æren" for at jeg nå også lider av hundegalskap. 
 
"Shiba" har aldri vært noen direkte utstillingshund, selv om hun er norsk 
champion. Men da det etter hvert kom flere hunder til, var det liten vits i at hun 
konkurrerte med dem på utstilling. Jeg fulgte istedet Christens andre importer 
og oppdrett på de mange utstillingene vi har vært på, både i Norge og ellers i 
Skandinavia. 

 
"Shiba" kan være utrolig sta. Er det noe hun definitivt IKKE vil, så gir hun klar 
beskjed om dette. Det beste hun vet, imidlertid, er å ligge i min seng med 
pattene i været og bli klødd på magen og i ørene. Da lukker hun øynene og 
formelig "maler", som en katt. Hun liker ikke sorte hunder, spesielt ikke 
schæfere - i tillegg liker hun ikke veterinærer. 



De gangene vi har måttet til dyrlege har hun begynt å skjelve noe aldeles grassat 
selv lenge før avkjørselen til dyrlegen. Schæfere la hun for hat for mange år 
siden, da hun så vidt unngikk å bli bitt av en sint schæfer-tispe. Møter hun en 
schæfer nå så reiser pelsen seg på ryggen hennes, og hun ligner en mini utgave 
av Rhodesian Ridgeback. Men ovenfor de hun kjenner godt er hun en elskelig 
hund. Foruten meg selv er nok hennes favoritter min mor, hennes venn Per, 
samt Christen.  

 
Vi forstår hverandre 
godt "Shiba" og jeg. 
En episode fra julen 
for noen år tilbake kan 
kanskje illustrere 
dette. Jeg og "Shiba" 
tilbringer alltid 
julehelgen hos min 
mor. Denne julen var 
det et usedvanlig 
dårlig vær, hvor det 
stormet om 
hushjørnene og regnet 
pisket mot ruten. Da 
natten kom inntok jeg 
gutterommet og 
"Shiba" lå i sin egen 
kurv på gulvet ved 
siden av. Jeg hadde 
dyne - hun hadde 
koseteppet med seg. 
På tross av at jeg 
hadde tapet og surret 
igjen ventilen, gikk 
denne som en 
blåsebelg, opp og 
igjen hele tiden. Fra 
taket hørtes det ut som 
om stormen var i ferd 

med å fjerne takhellene, en for en. Dette uværet er det umulig å få sove i, tenkte 
jeg. Jeg slo opp øynene og møtte et par spørrende øyne fra "Shiba". Det virket 
som om hun "himlet" med øynene. og tenkte "nok er nok"! 
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29 Soldoggens Gaido Rago Sture Bjørnbakk 6 1 

30 Soldoggen's Inaoru Imoto Unni M Viklund 6 1 

31 Soldoggens's Dim Dim Paul Walle 6 1 

32 Østbylia's Cirka Ting og Tang Marianne Holmli 6 1 

33 Mjærumhøgda's Beniyuki Kirsti Winther Hansen 6 1 

34 Soldoggens Jazz Of Tokyo Paul Walle/Eli Johansen 5 1 

35 Saijoto's Hiru No Taiyonishiki Christen Lang 5 1 

36 Soldoggen's Haru Ga Kimashita Rita Larsen 5 1 

37 Lorini's Chyokohime Torhild Hansen 4 1 

38 Soldoggens Hokkyoku No Hoseki Paul Walle/Eli Johansen 4 1 

     
For å komme på listen må man oppnå minimun CK og en plassering blant  
de 5 beste tispene/hannhundene på en utstilling.   
  
På grunn av plassmangel er hundene oppført på listen uten sine titler. 
Totalt har 61 forskjellige shibaer stilt på utstilling i 2001.   

 

 
Årets utstillingsshiba 2001      N S Uch NVch NordV98 Bi Ien Tingeling  
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 ÅRETS UTSTILINGSSHIBA 2001   
 Hund Eier Tot Ant uts

1  Bi Ien Tingeling  Sissel Skjelbred 40 5

2 Chiharu av Enerhaugen Christen Lang 39 3

3 Saijoto's Joi Hazumi Paul Walle/Eli Johansen 39 5

4 Zenmai av Enerhaugen C Lang/Solvor Nærland 30 5

5 Glendalin Burande Christen Lang 28 3

6 Soldoggen's Beninesa Paul Walle 25 2

7 Kenzoku no Genki Inger M Ingebrigtsen 23 2

8 Soldoggen's Ippiki-Ookami Heidi Nilsen 21 4

9 Chieko av Enerhaugen Christen Lang 20 3

10 Chiyomaru av Enerhaugen Einar Haavik 20 3

11 Soldoggen's Genji San Finnbråthen/ Svendsen 18 3

12 Østbylias Edle Rosa På Ball Kåre Svendsen 16 2

13 Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau Paul Walle/Eli Johansen 16 3

14 Zentai av Enerhaugen Christina Nyborg 16 3

15 Ran av Enerhaugen C Lang/ S Nærland 12 1

16 An-An's Chisana Hana M Pedersen/ K Jensen 12 2

16 Utsukushi av Enerhaugen Christen Lang 12 2

18 An-An's Yamahime A og A Johansen 10 2

19 Fukuhime go Banshu Asukasow Grete-Sofie Mjærum 9 1

20 Kurotesu of Kitsunebiso Arne & Marit Paulsrud 8 1

21 Ak-Inu-Bas Shiro Saki Dan Ove Tuven 8 1

22 Soldoggen's Daruma no Kohime Arne og Marit Paulsrud 8 2

23 Kerriland Total Adventure Christen Lang 6 1

24 Ramnfløyas Kita no Bishqujo Helena Skoglund 6 1

25 Mjærumhøgda's Qhime Grethe Sofie Mjærum 6 1

26 Soldoggen's Era Ta-Ta Unni M Viklund 6 1

27 Kleivane's Yu-Shi Shiba Grethe Sofie Mjærum 6 1

28 Soldoggen's Chimpira L. Høyem/G. Aasheim 6 1
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Jeg tok en beslutning og sto opp fra sengen, fatet dynen og puten og gikk mot 
døren. "Shiba" var på beina i en fart og trev med seg koseteppet. Sammen listet 
vi oss ned i stuen, hvor vinden og stormen utenfor ikke var fullt så merkbar. Jeg 
installerte meg behagelig på 3- 
seteren, mens "Shiba" inntok 2-seteren med koseteppet godt plantet innunder 
seg. Vi sovnet omsider begge to, og våknet neste morgen av at min mor sto i 
døren og lo. 
 
Som sagt så er "Shiba" nå blitt 15 år. Og alderen er begynt å sette sine spor; hun 
ser dårlig og hører svært dårlig. Men ellers har jeg ikke kunnet finne noe i veien 
med henne. Dyrlegen har da også sagt at hun er utrolig frisk for alderen. Noen 
dager er hun som en unghund i full galopp inn i skogen for å gjøre fra seg. 
Andre dager daffer hun rundt i sin egen verden og følger sitt eget tempo. 
 
Da jeg fikk olde-"barnet" hennes "Kissu" for 2 år siden, ble dette en ny verden 
for "Shiba". Og, etter noen irettesettelser fra "Shiba", ble de ganske gode 
venner. Det virket nærmest som om "Shiba" nå kviknet til når hun hadde 
selskap av en annen hund. Noen må "passe på"!  "Kissu" er da også verdens 
mest vennlige hund. Et problem faktisk - men hun elsker alle hunder og alle 
mennesker. Dette har ført til at hun svært sjelden kan være løs. Min feil sikkert, 
men når du skal lufte en gammel hund og en valp samtidig, så blir det 
problematisk. Den ene treg - den andre i full gass. Jeg har valgt å prioritere 
"Shiba". Men det er utrolig hvilken respekt "Kissu" har ovenfor "Shiba". Hun 
viker alltid dersom "Shiba" får lyst på litt ekstra fra matfatet til "Kissu ".Det er 
herlig å bivåne den aldrende oldemoren og den unge, liggende i sengen min, 
side om side og slikke hverandre i ørene. 
 
Jeg vet at "Shiba"s dager er talte, og anser meg som forberedt på at det kommer 
tunge tider når hun ikke er mer. Derfor er jeg glad for at jeg nå har lille "Kissu" 
å trøste meg med når den dagen kommer. 
 
En stor takk til Lena for å ha gitt meg anledningen til å få møte en hund som 
"Shiba", og en enda større takk til Christen som lot meg få overta og beholde 
henne i over 10 år. 
 
Med ønske om en god sommer til alle Shiba eiere, gir jeg herved stafettpinnen 
over til min gode venn; Christen Lang. 
 
Hilsen 
Karstein, Shiba og Kissu. 
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SHIBAENS 
HISTORIE, 

del 3 

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. 
 

Som tidligere nevnt var Shibaen, som de andre variantene av den japanske 
hunden, blitt blandet med utenlandske hunder i begynnelsen av dette 
århundrede. Bare et lite antall renrasede hunder fantes. Ytterligere problemer 
skapte urolighetene under den andre verdenskrigen. Etter krigen herjet 
valpesyke, og mange hunder døde på grunn av manglende tilgang på vaksine.  
 
I denne delen presenterer vi de hundene, som ble brukt for å bygge opp igjen 
rasen. Disse hundene ligger bak så godt som alle renrasede Shiba i dag. 
Betydningen av de hundene vi presenterer må ikke undervurderes. Deres 
arvestoff, på godt og vondt, er grunnlaget for rasens genetiske arv, og er det vi 
må forholde oss til når vi skal drive avl av Shiba.  
Vi starter med et kull valper født i 1939. En rød hannhund fra dette kullet; AKA 
GO FUGOKU 402 har hatt en avgjørende betydning for rasen. AKA var den 
første Shiba i rasens nyere historie, som hadde en betydelig avls- og 
utstillingskarriere.  
Men før vi ser nærmere på "AKA", skal vi ta for oss hva 
vi vet om hans foreldre. "Aka"s far; "Ishi" var født 2. 
november 1930 i San-in-provinsen. Han var rød og 
målte 39,5 cm. Han var etter Hisakara (også kalt 
Kugen) og Kochi, oppdrettet av Nobuichi 
Shumayama. Eieren Tsurukichi Nakamura, var en 
kjent ekspert på hundene fra Shimane linjene. Han 
skrev jevnlig om dem i japanske hundemagasiner.  
 
Hr. Horiuchi var eier av en black&tan tispe ved navn 
"Koro" fra Shikoku distriktet. Hun var født i 
september 1935, men navnet på foreldrene er ikke kjent. Hun kom fra Kochi-
fjellene, og gjorde det meget bra på utstillinger. I 1938 ble hun vist på den store 
vårutstillingen i Kochi, hvor hun ble tredje best i rasen og vant en spesialpremie 
satt opp av den kjente rasespesialisten og dommeren Hr. Watanabe. Hans 
kritikk av henne var som følger: "Åpen klasse tispe, meget  
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Kenzoku no Genki Inger M Ingebrigtsen 1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR 
ÅPEN UNGHUND KLASSE  hannhund     
Ak-Inu-Bas Shiro Saki Dan Ove Tuven 2 
Chiharu av Enerhaugen Christen Lang 1-1-HP-2VK-CK-3BHK-RCACIB 
Chiyomaru av Enerhaugen Einar Haavik 1-2 
ÅPEN  KLASSE  hannhund     
Soldoggen's Era Ta-Ta Unni M Viklund 2 
Soldoggen's Genji San A Finnbråthen/F H Svendsen 1-3VK-CK-4BHK 
VETERAN KLASSE hannhund     
IntUchSv93Nv95 Nordv95Eurov97Glendalin Burande Christen Lang 1-1VETK-CK-2BHK 
JUNIOR KLASSE tispe     
Østbylia's Edle Kai-za Ling Unn B Erlien / Rolf E Paulsen 2 
Soldoggen's Japp Ann Babe A Finnbråthen/F H Svendsen 1-2 
Ramnfløyas Kita no Otenba Unni Hansen 1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIM 
ÅPEN UNGHUND KLASSE  tispe     
Chieko av Enerhaugen Christen Lang 1-1-HP-2VK-CK-4BTK 
Soldoggen's Inaoru Imoto Unni M Viklund 3 
ÅPEN  KLASSE  tispe     
Zenmai av Enerhaugen C Lang / Solvor Nærland 1-3VK-CK-5BTK 
Mjærumshøgda's Benizakura Heidi Hansen 2 
CHAMPION KLASSE tispe     
N Uch Ran av Enerhaugen C Lang/ S Nærland 4CHK 
NS UCH NV00 Soldoggen's Chimpira Lisbeth Høyem/Geir Aasheim 3CHK 
NS UCH N VCH NORDV98 Bi Ien Tingeling  Sissel Skjelbred 1CHK-CK-2BTK-CACIB 
IntNordUch Nv97-98 Fukuhime go Banshu Asukasow Grete-Sofie Mjærum 2CHK-CK-3BTK 
VETERAN KLASSE tispe     
N Ach Vabråtens Dai-Ichi Venke&Preben Henning 2 
N Uch N S Ach Fumiko Aoki Harald&Ulrik Schjelderup 1-2VETK-HP 
IntNordUch Nv97-98 Fukuhime go Banshu Asukasow Grete-Sofie Mjærum 1-1VETK-CK 
   
Salten Brukshundklubb, Fauske 1-2.12.01 Dommer Gunnel Holm , Finland 
ÅPEN  KLASSE  hannhund     
Soldoggen's Gaido Rago Sture Bjørnbakk 2 
Saijoto's Joi Hazumi Paul Walle/Eli Johansen 1-1VK-CERT-1BHK-BIR 
ÅPEN UNGHUND KLASSE  tispe     
Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau Paul Walle/Eli Johansen 1-1-HP-1VK 
ÅPEN  KLASSE  tispe     
Kleivane's Ka-Ta Zhuni May M Brun 1-2VK 

 

Med disse resultatene ble listen over Årets utstillingsshiba 
avsluttet. Den komplette listen følger…. 
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UTSTILLINGSRESULTATER 2001 
NKK, Oslo, 11.08.01 Dommer Mona Selbach, Norge  
JUNIOR KLASSE hannhund     
Mjærumshøgda's Izanagi Bjørn Nygård 1-2 
Chiharu av Enerhaugen Christen Lang 1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR 
ÅPEN  KLASSE  hannhund     
Soldoggen's Era Ta-Ta Unni M Viklund 1-2VK 
CHAMPION KLASSE hannhund     
Int Nord Uch Eurojgs94 Kurotesu of Kitsunebiso Arne & Marit Paulsrud 1CHK-CK-2BHK 
VETERAN KLASSE hannhund     
Int Nord Uch Eurojgs94 Kurotesu of Kitsunebiso Arne & Marit Paulsrud 1-1VETK-CK 
JUNIOR KLASSE tispe     
Østbylias Edle Rosa På Ball Kåre Svendsen 1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIM 
Kenzoku no Geisha A Rydland/H Lyshaugen 1-2 
ÅPEN UNGHUND KLASSE  tispe     
Zentai av Enerhaugen Christina Nyborg 2 
Mjærumshøgda's Benizakura Heidi Hansen 1-2 
Zenmai av Enerhaugen C Lang / Solvor Nærland 1-1-HP-2VK-CK-3BTK-RCACIB 
ÅPEN  KLASSE  tispe     
Soldoggen's Daruma no Kohime Arne og Marit Paulsrud 1-4VK-CK-5BTK 
Lorini's Chyokohime Torhild Hansen 1-3VK-CK-4BTK 
CHAMPION KLASSE tispe     
NS UCH N VCH NORDV98 Bi Ien Tingeling  Sissel Skjelbred 1CHK-CK-2BTK-CACIB 
   
NKK, Fredrikstad 06.10.01 Dommer Knut S Wilberg, England  
JUNIOR KLASSE hannhund     
Chiharu av Enerhaugen Christen Lang 1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIM 
VETERAN KLASSE hannhund     
IntUchSv93Nv95 Nordv95Eurov97Glendalin Burande Christen Lang 1-1VETK-CK-2BHK 
ÅPEN UNGHUND KLASSE  tispe     
Ramnfløyas Kita no Bishqujo Helena Skoglund 1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-CACIB-BIR 
ÅPEN  KLASSE  tispe     
Zenmai av Enerhaugen C Lang / Solvor Nærland 1-2VK-CK-3BTK 
CHAMPION KLASSE tispe     
N Uch Zentai av Enerhaugen Christina Nyborg 1CHK-CK-2BTK-RCACIB 
   
NKK, Stavanger 08.09.01 Dommer Helge Lie, Norge  
JUNIOR KLASSE tispe     
An-An's Chisana Hana M Pedersen/ K Jensen 1-1-HP-1VK-1BTK-BIR 
   
NKK, Tromsø 20.10.01 Dommer Ralf Campbell, Norge  
ÅPEN UNGHUND KLASSE  hannhund     
Soldoggen's Ippiki-Ookami Heidi Nilsen 1-1-HP-2VK-CK-2BHK-RCACIB 
ÅPEN  KLASSE  hannhund     
Soldoggen's Gaido Rago Sture Bjørnbakk 4AK 
NV00 Tenkuu no Kouryuu Go Yokohama Atsumi Unni Hansen 1-1VK-CERT-1BHK-CACIB-BIR 
ÅPEN UNGHUND KLASSE  tispe     
Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau Paul Walle/Eli Johansen 1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-CACIB-BIM 
CHAMPION KLASSE tispe     
N Uch Tronkærs Red Zedona Of Arizona Unni Hansen/Heidi Ellefsen 1CHK-CK-2BTK-RCACIB 
   
NKK, Hamar 24.11.01 Dommer Kari Järvinen, Finland  
JUNIOR KLASSE hannhund     
Soldoggen's Japp Anton San Asbjørn & Turid Pettersen 2 
Danshirou av Enerhaugen Kate L Hanell 2 
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typeriktig, meget harmonisk bygget med ekstremt bra struktur. Denne tispen har 
utmerkede kvaliteter".  
 

Da Hr. Horiuchi kjøpte "Koro" måtte han betale den etter 
datidens store kjøpesummen av 200 Yen til Hr. Kitamura, 
som var hennes tidligere eier. "Koro" ble parret med "Ishi" 
da hun var 3 år gammel og han 8 år. I januar 1939 ble så 
"Aka" og hans kullbror "Ishi Go" født. "Aka" startet sin 
karriere som utstillingshund da han 10 måneder gammel 
ble vist i Ueno parken i Tokyo på Nippos 8. hovedutstilling. 
 
På denne meget prestisjepregede utstillingen, som kan 
sammenlignes med Crufts i England og amerikanernes 
Westminster utstilling, vant "Aka" en stor pokal. Hr. Ozaki, 

som var dommer, ga følgende kritikk: "Dette er en hannhund (10 mnd gammel), 
oppdrettet av et medlem, som har fått det beste fra sine foreldre. Han har faren 
"Ishi"s gode pelskvalitet og harmoniske helhetsinntrykk. Fra moren "Koro" har 
han de korrekte skråstilte øynene, og han har fått hennes gode 
bakbensvinkling. En ung hannhund med et klassisk Shiba-uttrykk, meget 
velutviklet for alderen og som viser god oppførsel i ringen. Han gir et djervt og 
energisk inntrykk. Har god størrelse og, selv om han skulle vokse noe, vil han 
sannsynligvis ikke bli for stor. Dette også utfra foreldrenes størrelse, og fordi 
han allerede nå er meget velutviklet. Den lille hunden har en fantastisk 
utstråling. Ved å kombinere ham med en tispe av lignende kvalitet vil dette 
kunne høyne kvaliteten i rasen. Dette er grunnen til at han idag er en av tre 
store vinnere ved denne utstillingen. Jeg henstiller til eieren om å ta godt vare 
på denne hunden, til glede for den fremtidige avlen".  
 
Etter denne utstillingen var det mange som ønsket å benytte "Aka" til sine 
tisper. Det kom hunder fra hele Japan for å bli parret med ham, og han ble far til 
omtrent 200 kull med valper. En av tispene som ble parret med "Aka" var 
"Hana", hvis foreldres navn vi, i likhet med mange av datidens hunder, ikke 
kjenner navnet på (hun skal ha haltet, hatt patella luxation eller muligens H.D.). 
En datter av "Aka" og "Hana" fikk navnet "Beniko". Hun var en meget god 
representatnt for rasen. Senere har det vist seg at denne tispen ble den mest 
betydningsfulle av alle "Aka"s avkom. Hun ble parret med halvbrorer (en sønn 
av "Aka"); "Akani", og deres sønn den røde hannhunden "Naka Go Akaishiso" 
er den neste i rekken av betydningsfulle avlshunder i rasens historie. 
Kennelnavnet Akaishiso har sin opprinnelse fra det berømte fjellet Akaishi, som 
betyr rød sten og ligger i Shinshu-provinsen. "Akani" og "Beniko" var også 
foreldre til "Koten", "Chihaya", "Kocho", "Fuji" og "Hisamatsu". De to sistnevnte 
var de beste, men det er uten tvil "Naka", som har hatt størst betydning for avlen 
gjennom sine etterkommere. 
 

25 



Når vi tar for oss historien om "Naka"s liv er det i grunnen et mirakel at han 
overlevde og fikk reproduserer seg. At han det gjorde, er et bevis på at han 
hadde det for rasen ønskede temperament og mot. Da han var to måneder 
gammel ble han sendt til Nagano ditriktet av sin eier Hr. Tatsuo Nakajyo for å 
forbedre kvaliteten på hundene i dette distriktet. Da han var fire måneder 
gammel, ble han solgt til Hr. Okeda fra Kobuse. Like etter fikk han valpesyke, 
og holdt på å dø. Han ble passet på både dag og natt, og etter tre måneder var 
det klart at han ville overleve. Da han var 1 år gammel ble han overfalt av en 
stor blandingshund. Episoden skjedde på "Naka"s område, som han forsvarte 
med stort mot. Den andre hunden, som var betydelig større og sterkere, ble 
tilslutt jaget og var da alvorlig medtatt. Det samme var "Naka", som såvidt kom 
fra slagsmålet med livet i behold. Det tok over en måned før han var frisk igjen 
etter episoden. Etter dette artet livet hans seg mindre dramatisk. På Nippos 12. 
hovedutstilling i Ueno-parken i Tokyo den 17. april 1949, ble han stilt ut og vant 
over 97 konkurrenter. Han ble også tildelt Nippos store vandrepokal, som 
tilsvarer dagens "statsministerens pokal", som er den største heder en japansk 
hund kan oppnå. Dette var første gang en Shiba ble utstillingens beste hund, 
siden den prestisjefulle utstillingen ble etablert. Seieren hadde stor betydning for 
rasens popularitet i Japan.  

"Naka" hadde en stor utstillingskarriere, men det er likevel som avlshund han 
fikk størst betydning. Han ble far til fem vinnere av 
"statsministerens pokal" (BIS på Nippos hovedutstilling). 
"Naka"s mest betydelige etterkommer var sønnen "Naka 
ishi Go Akaishiso". "Naka" levde til han ble 16 år. Han var 
gjennom hele livet et eksempel på den psykiske balanse 
og det mot, som er karakteristisk for den japanske hunden. 
Det ble sagt om ham at en hund av hans kvalitet bare 
dukker opp hvert 50. til 100 år. Sønnen "Nakaichi" var 
resulatet av en mor-sønn parring, da "Nakaichi"s mor var 
den før omtalte "Beniko" ("Naka"s mor). 

Etter krigen ble det innavlet mye for å bevare det beste av de hundene som 
overlevde. Dette ble gjort som en nødløsning fordi det var så få virkelig gode 
hunder tilgjengelig. Men følgende av dette er at de helseproblemer vi har i rasen 
i dag skyldes denne ekstreme innavlen, da rasen ble gjenoppbygget. Som 
eksempel kan vi nevne "Ishi"s steile bakbensvinkler og "Hana"s halthet. 
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var tilskuer under selve utstillingen og som ga flere flotte premier til lotteriet. 
Hovedpremien var et vakkert keramikkfat, gitt av Christen Lang. Mange hadde 
nok ønsket å vinne dette fatet, og vinneren var veldig glad….. 
 

 
Stor stemning under grillingen. Mange var sultne, slitne og tørste… 

 
Det sosiale samværet fortsatte utover kvelden og natten, og det ble en del 
diskusjoner og historier. Flere kjeler kaffe ble det også…. 
 
Alt i alt er jeg veldig fornøyd med arrangementet, og håper at deltagerne også 
føler det slik. Så får vi bare lade opp til neste år….. 
 

Lisbeth 
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BIR og den nye An-An’s vandrepremie til beste norskoppdrettede hund. Alle 
som kjøpte katalog, var med i trekningen av en hundeseng. Til de som ikke fikk 
det med seg… Den deles i dag av en shiba, en schæfer og en malamute… 
 

Gavepremier til BIR valp, Beste junior, Beste 
unghund var gitt av Kennel Enerhaugen.  
 
Beste norskoppdrettede valp, tispe og 
hannhund fikk gaver fra Kennel Pei Fang.  
 
Beste Black&tan fikk fra Kennel Ak-inu-ba. 
 
BIM valp fikk gavepremie fra Familien Kjøbli.  
 
Hva er en Spesialutstilling uten 
gavepremier?? 
 
 
 
Uten mat og drikke duger helten ikke… 
Saken er i gode hender, eller klype, når 
Sverre er sjef…. Både penger, premier og mat 
ble organisert på en fin måte! 

 
Utstillingen gikk greit, selv om vi var litt forsinket fra morgenen. Men utstillerne 
så ut til å kose seg. Spesielt moro var det med damen som stilte på 
valpeshowet vårt. Hun ble innparkert og ble skysset hjem av andre. Da hun kom 
for å hente bilen sin, kom hun inn i hytta for å takke for en kjempetrivelig dag. 
Hun var ganske fersk i utstillingssammenheng og hadde fått mange gode råd og 
tips. Og hun hadde snakket med masse folk med andre raser. Og hun hadde i 
allefall ikke vært på en så trivelig utstilling før….. Så ros til alle som fikk også 
andre raseeiere til å trives sammen med oss! 
 
På Spesialen er jo det sosiale også en viktig del, og etter en lang dag, var det 
nok mange som gledet seg til kveldens høydepunkt… GRILLING med loddsalg 
og sosialt samvær. Oppmøtet var veldig bra, over 30 personer deltok! 
Dommeren deltok også på grillingen og ble servert pølser og salat… etter eget 
ønske. Helge Lie, som bodde på Sandmoen, deltok også i grilling og sosialt 
samvær. 
 
Lotteriet ble spart til litt senere på kvelden, og ble en suksess. Mange premier 
fra medlemmer og bedrifter gjorde sitt til dette. Vi takker alle som bidro med 
premier, og alle som kjøpte lodd. Spesielt kan vi nevne Wenche Krogstad, som 
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I sin bok Nihon Ken Hyakka, sier forfatteren Hajime Watanabe at problemene 
med manglende tenner kommer fra den innavl som ble foretatt før og etter 
andre verdenskrig. Dagens japanske oppdrettere arbeider målbevisst for å takle 
disse problemene fra perioden i rasens historie, da det viktigste var å bevare 
den renrasede, klassiske Shiba fra utryddelse. 

På alle Nippos utstillinger blir hundenes tenner talt. 
Hunder som har tannmangel, vil aldri nå til topps. 
Sunnhet blir også kontrollert ved de tester hundene må 
gjennomgå. Rasen er i Japan i dag stort sett meget sunn. 
Men vi må ikke glemme arbeidet for å bevare rasens 
sunnhet også i fremtiden. Dette krever at oppdretterne er 
nøye med utvalg av avlsdyr. 

"Nakaichi", som var rød, hadde en unik øreansats. Sett forfra pekte senterlinjen 
i øret rett opp, og sett fra siden hadde ørene den karakteristiske noe 
fremoverlutende stillingen. De hadde også tykt ørelær, og ga hodet et prima 
helhetsinntrykk. Skallen var bred og øynene ble beskrevet som følger: våkne og 
med et brilliant uttrykk. Snuten var godt utviklet med kraftige kjever. Han var 
harmonisk bygget, selv om halen var noe for stramt krøllet. Høyden var 38 cm. 
Han hadde en naturlig verdighet og skjønnhet, og utstrålte intelligens og mot. 

"Nakaichi"s kullsøster, "Nakakoro" har også hatt stor berydning som avlshund. 
Hun var mer livlig og skarpere enn broren. Hun var en meget typeriktig tispe, og 
fullt på høyde med de mestvinnende tispene på den tiden. Vi finner hennes 
navn i en rekke anetavler. 
På grunn av skade i en fot "Nakaichi" fikk under et slagsmål med broren "Naka 
Aka", ble utstillingskarrieren hans ikke så stor som den kunne ha blitt. Han fikk 
likevel en førsteplass på en utstilling i Yamanashi, av den kjente raseeksperten 
Hr. Watanabe. 

Innavlen på "Nakaichi" nådde sitt maximum på 1950-tallet. Et eksempel på 
denne ekstreme avlen er "Koronaka". Denne hunden var black & tan, og ble 
selv en betydelig avlshund. Hans anetavle viser at han kan føres tilbake til 
"Nakaichi" og "Naka" en rekke ganger. 
Ettersom det ble mer tilgjengelig med flere hunder av toppkvalitet, ble innavlen 
stadig mindre benyttet. I dag er det sjelden å finne samme hunds navn i 
anetavler, som får fem generasjoner tilbake. Dette fordi det i dagens Japan er 
så mange typelike hunder at man oppnår en jevn kvalitet på avkommet uten å 
måtte benytte seg av innavl. 
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"Ishi", "Koro", "Aka", "Naka" og "Nakaichi" så vel som "Beniko" er like viktige i 
Shibaens historie, som det "Kongo Go" og "Kinsho Go" er det for utviklingen av 
de amerikanske Akitaene. De hundene vi har i dag kan altså føres tilbake til 
gangske få hunder. Dette var renrasede hunder, som overlevde de vanskelige 
30- og 40-årene. "Aka” og hans etterkommere, har hatt en avgjørende 
betydning for rasen. 
 
 
 
 
 

 
 
Under fellesgrillingen på Shibaspesialen observerte vi disse 3 herrene, og vi lar dem 

representere de 3 japanske rasene som deltok på vår utstilling; 
Shiba, Great japanese dog og Akita. 

Det er tydelig at de trives sammen og at felles arrangementer er noe å satse på. 
Foto Inger M Ingebrigtsen 
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VEL OVERSTÅTT… 
 
Å arrangere utendørsutstilling i Trøndelag midt i mai…. Det kan bli mye rart. Det 
er ikke unormalt at vi enda kan få snø disse dagene, mens det også kan være 
utrolig varmt.  
 
For oss som bor her, er jo dette helt normalt, og vi innretter oss bare etter 
været. Men for dommeren som skulle kommer fra Tyskland, var det nok ikke 
like greit… For å prøve å hjelpe henne, ble værvarslingstjenesten på Værnes 
oppringt torsdag 16.mai. Og de hadde følgende prognose… ” Noe pent på 
dagen fredag, men fare for regn på kvelden og natten. På lørdag vil det regne 
fra morgenen og klarne opp utover dagen. Temperaturen på lørdag vil ligge på 
cirka 12 grader” … og akkurat slik ble det! 
 
 

 
Perfekt grillvær… 

 
For hundene var det perfekt vær. Oppholds og ikke så veldig varmt. Vi andre 
kunne jo kle på oss litt. Selv om ringen lå på gress, ble det ikke glatt og vått. 
Rundt ringen var det asfalt man kunne anrette seg selv, familien og hundene 
på. Flere trær ga også skygge til hunder som ventet på å få komme inn i ringen. 
 
Til utstillingen hadde Vaffelsjef, Inger Merete, laget 10 liter vaffelrøre… og det 
ble for lite. Vi måtte spe på med rundstykker også. Og enda kunne vi sikkert 
solgt mer!  Neste år skal vi være tidligere ute, for å sikre oss litt bakverk 
også…Kiosken ble et vellykket tiltak og vi takker de som stilte opp som 
kioskassistenter. Vi hadde også kjøpt inn 30 sammenleggbare stoler som vi 
solgte.. i dag er det bare 2 igjen. 
 
Forsponsoren hadde sendt med flere sekker for, og mange hunder/eiere fikk 
mye å bære ut av ringen. Vi delte også ut Mjærumshøgdas vandrepremie til var 
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VI TAKKER SPONSORER FOR  
FÔR OG PREMIER 
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SHIBASPESIALEN 
2002 

 
 

Trondheim 18.mai 2002 
 

SHIBA, AKITA OG GJD 
Dommer Angelika Kammerscheid-Lammers 

 

Kritikker og bilder fra Spesialen. 
 

Vi beklager noe dårlig kvalitet på noen bilder, men vi har 
likevel valgt å bruke bilder fra utstillingsdagen så langt som 

mulig. 
Bilder uten annen fotograf er tatt av Wenche Ulleberg eller 

Bjørn Svensen. 
Hunder som ikke møtte er ikke tatt med. 
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HANNHUND 4-6 MND 
11 

 
Østbylias Glae Tingo, u.reg, , Rød. Eier: May Holmvik, Fætten, 7650 Verdal, 
Oppdr: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu ( Chiharu av Enerhaugen – N Uch N Vch 
NordV98 Bi Ien Tingeling) 
 
4 months old  very nice in type. Very good head & expression with correct details. Very 
good proportions of the body and forearm straight with very good bone. Correct tail. 
Very good coat. Very good movements. Friendly. 
 
NR 1, 2.beste hannhund 

 

HANNHUNDER 6-9 MND 
12 

 
Pei Fang No Macedo,  , 27/9/01, Rød. Eier: Siv Lillebø /Norvald Macedo, Skadesv 
2, 7724 Steinkjer. Oppdr: Marianne og Brynjar Holmli, 7650 Verdal ( N S Uch Saijoto’s 
Joi Hazumi – Østbylias Cirka Ting og Tang) 
 
8 months old. Very good in type. Typical expr. For the race, but cheeks could be a little 
more. Correct bite. Well balanced body. Stands correct in front & behind. Excellent tail. 
Excellent coat. Very good mover. Friendly. 
 
NR 2 
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Soldoggen’s Li Ten-No Ototo, 18886/01, 21/8/01, Rød. Eier: Elinor Buchardt, 
Svenskvn 37, 7374 Røros. Oppdr: Paul Walle, 8533 Bogen i Ofoten (N S Uch Saijoto’s 
Joi Hazumi – Int Nord Uch Soldoggen’s Beninesa) 
 
Nearly 9 months old. Nice type. Masculine. Correct ears, eyes & bite. Could have a little 
bit more step. Very good neck. Very good over and underline. Correct tail. Excellent 
coat. Moved very well. Friendly. 
 
NR 1 Beste hannhund BIM 

 
14 Soldoggen’s Mutsuhito, 18887/01, 21/8/01, Rød. Eier: Terje Letrud / Marianne 

Schønheyder, Rogne 360, 2670 Otta. Oppdr: Paul Walle, 8533 Bogen i Ofoten (N S Uch 
Saijoto’s Joi Hazumi – Int Nord Uch Soldoggen’s Beninesa) 
 
Nearly 9 months old. Typical in type. Very good head & expression. Correct eyes, ears 
and bite. Strong neck. Correct over and underline. Very good in front & behind. 
Excellent tail. Very good coat. Good movement. Friendly. 
 
NR 3 

 
27 Pei Fang Takarai, Oppdr: Marianne og Brynjar Holmli, 7650 Verdal ( N S Uch 

Saijoto’s Joi Hazumi – Østbylias Cirka Ting og Tang) 
 
8 months. Nice head. Very good set ears. Correct eyes & bite. Very good neck. Could be 
a little bit shorter in loin. Very good bone. Stands correct in front & behind. Exc tail. 
Typical coat. Need more training in movement. 
 
NR 4 
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OPPDRETTERKLASSE 
Kennel ENERHAUGEN deltar med 
25 Chiharu av Enerhaugen                         37 Chieko av Enerhaugen 
43 N Uch Zenmai av Enerhaugen             44 N Uch Ran av Enerhaugen 
 

 
 
Excellent group with very typical shibas. Excellent in type. Congratulations to the breeder! 
 
1.pr m HP Beste oppdrettergruppe 
 

 
BIR VALP 

ØSTBYLIA’S GLAE GYOKUME 

 
 

BIR 
CHIHARU AV ENERHAUGEN 

 

VI GRATULERER BIR-VINNERNE! 
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N Uch Zenmai av Enerhaugen, 02408/00, 24/9/99, 
Rød. Eier: C Lang og Solvor Nærland, Sandviksvn 173, 
5035 Bergen. Oppdr: Christen Lang, Sandviksvn 173, 5035 
Bergen. ( N Uch Saijoto’s Hiru No Taiyonishiki – N Uch 
Rinji av Enerhaugen) 
 
Excellent in type. Very nice head. Correct ear set. Correct 
eyes & bite. Very good proportions. Stands correct with 
correct angulations. Excellent tail & coat. Free movement. 
Friendly. 
 
1CHK CK 2BTK 

 
N Uch Ran av Enerhaugen, 08809/97, 16/12/96, 
Rød. Eier: C Lang og Solvor Nærland, Sandviksvn 173, 
5035 Bergen. Oppdr: Christen Lang, Sandviksvn 173, 
5035 Bergen. (Int N S Uch SV93 NV95 NORDV95 
EuroV97 KbhV97 Glendalin Burande – Fujihime av 
Enerhaugen) 
 
Very nice type. Feminine, with a very good expression. 
Ears, eyes & bite correct. Correct proportions of the 
body. Good bone. Correct tail. Very good coat. Free 
movement. Very good behaviour. 
 
2CHK CK 3BTK 

 
Bilde ikke brukt etter 

eiers ønske 
Int Nord Uch Soldoggen’s Beninesa, 19340/97, 2/2/97, Rød. 
Eier/Oppdr: Paul Walle, Lenvikmark, 8533 Bogen i Ofoten ( Klevanes 
Ka-ko Zamfir – N S Uch Kuroichi av Enerhaugen) 
 
Very good, feminine bitch. Correct in head & expression. Very good ear 
and eye set. Correct bite. Very good proportions. Stands correct in front 
& behind. Very good tail. Out of coat, coat would be longer. Free 
movement. Very friendly. 
 
4CHK CK 5BTK 
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TISPER 4-6 MND 
15 Østbylias Glae Gyokume, u.reg, , Rød. Eier: Christen Lang, Sandviksvn 173, 

5035 Bergen. Oppdr: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu ( Chiharu av Enerhaugen – 
N Uch N Vch NordV98 Bi Ien Tingeling) 
 
Absolutely lovely bitch. Very typical for tha race. Very nice head & expression. Very 
good body. Excellent tail. Stands very well in front & behind. Moves very well. 
 
NR 1 Beste tispe BIR BIS 

 
16 Willemo’s Nytula, 02768/02, 03/01/02, Rød sesam. Eier/Oppdr: Tom Hofsli, 

Anholt, 3160 Stokke (N S Uch NV99 Innisfree Enterprise - Mjærumhøgda’s Yukimi) 
 
4 ½ months. Correct in head & type. Cheeks could be a little more. Correct ears & eyes. 
Correct bite. Good neck. Very good forechest. Correct in over and underline. Tail could 
be a little more curled. Corr coat. Very good movements. 
 
NR 5 

 
17 Østbylias Glae Raya, u.reg, , Rød. Eier/Oppdr: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 

Sparbu. (Chiharu av Enerhaugen – N Uch N Vch NordV98 Bi Ien Tingeling) 
 
4 months old. Very nice head & expr. Feminine with all the desired details of the breed. 
Very good body. Correct in front & behind. Correct tail. Exc cSoat. Moves well for this 
age. Very friendly. 
 
NR 2 

 
18 Østbylias Glae Shi-Kira, u.reg, , Rød. Eier: Ellen Inderberg, 7730 Beitstad. Oppdr: 

Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu. ( Chiharu av Enerhaugen – N Uch N Vch 
NordV98 Bi Ien Tingeling) 
 
4 months. Typical for the race but expression would be nicer if she had more rounded 
skull. Correct eyes & bite. Very good proportions. Stands very well in front & behind. 
Very good tail. Correct coat. Movement correct for the age. Friendly. 
 
NR 3 

 
19 Eiko av Enehaugen, u.reg, 17/12/01, Rød. Eier: Cathrin /Frode Løvfall, Vallahøgda 

16, 5227 Nesttun. Oppdr: Christen Lang, Sandviksvn 173, 5035 Bergen. ( Wakajishi av 
Enerhaugen – Sherae So Eminent) 
 
5 months old. Typical for the race. Could have a little more cheeks. Correct neck. 
Correct in over and underline. Excellent tail. Very good coat. Movements at this time 
narrow behind. Friendly. 
 
NR 6 
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20 Emiko av Enerhaugen, u.reg, 17/12/01, Rød. Eier/Oppdr: Christen Lang, 

Sandviksvn 173, 5035 Bergen. ( Wakajishi av Enerhaugen – Sherae So Eminent) 
 
5 months old. Correct in head and type. Correct ears, eyes & bite. Strong neck. Very 
good top and underline. Correct in front & behind. Exc tail. Good mover. Friendly. 
 
NR 4 

 
TISPER 6-9 MND 

21 Soldoggen’s Mini-Meta, 18891/01, 21/8/01, Rød sesam., Eier: Tom Hofsli, 
Anholt, 3160 Stokke. Oppdr: Paul Walle, 8533 Bogen i Ofoten (Nuch Saijoto‘s Joi 
Hazumi - Int Nord NS Fin uch Soldoggen‘s Beninesa) 
 
Typical for the race. Expression would be better with a little more cheeks. Correct eyes, 
ears & bite. Firm topline. Correct front & behind. Very good tail. Correct coat. Corr 
movement. 
 
NR 1 2. beste tispe 

 
22 Pei Fang Lille Ting, 23030/01,27/9/01, Viltfarget. Eier/ Oppdr: Marianne Holmli, 

Sjøvold, 7650 Verdal ( N S Uch Saijoto’s Joi Hazumi – Østbylia’s Cirka Ting og Tang) 
 
Very nice bitch. Correct in head & expression. Correct eyes, ears & bite. Proportions of 
the body well. Correct tail. Good mover. But coat is not  typical for the race. 
 

 
Bildet viser deltagerne i valp 4-6 mnd, tisper 
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ÅPEN KLASSE TISPE 
Østbylia’s Cirka Ting og Tang, 01551/00, 
17/11/99, Viltfarget, Eier: Marianne Holmli, Sjøvold, 
7650 Verdal. Oppdr: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 
Sparbu ( N S Uch Ryu Taro av Enerhaugen – N Uch N 
Vch NordV98 Bi Ien Tingeling) 
 
-p2 nede venstre  Very nice bitch. Correct type with good 
ears. Scissor bite. Correct proportions of the body. 
Stands very good in front & behind. Correct tail & coat. 
Free mover. Friendly 
 
1AK 1VK CERT 1BTK BIM 

 

 

Soldoggen’s Ichiban Kirei-Na Bara, 05876/00, 
11/3/00, Black&tan. Eier: Mildrid Kjøbli, Imsdalen, 
7760 Snåsa. Oppdr: Paul Walle, 8533 Bogen i Ofoten. ( 
Int Nord Uch VDH EuroJGS94 Kurotetsu of Kitsunebiso 
– N S Uch Soldoggen’s Beninesa) 
 
Good in type. Head & expression would be better with 
more cheeks. Correct ear set. Straight back, but could be 
a bit shorter in loins. Stan correct in front & behind. 
Excellent tail. Outer coat could be a little longer. Free 
movement. 
 
2AK 

 
CHAMPION KLASSE TISPE 

N S Uch NV00 Soldoggen’s Chimpira, 
03621/98, 16/2/98, Rød. Eier: Lisbeth Høyem og Geir 
Aasheim, Leiraplassen 6, 7710 Sparbu Oppdr: Paul Walle, 
8533 Bogen i Ofoten ( Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu – 
N S Uch Kuroichi av Enerhaugen) 
 
Excellent in type. Correct head & expression. Very good 
neck & forchest. Correct top & underline. Stands correckt 
in front & behind. Exc tail & coat. Free movement. 
 
3CHK CK 4BTK 
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JUNIOR KLASSE TISPE 

 

Ak-inu-bas Kitaro no Kuro-Shinju, 13198/01, 
9/6/01, Black&tan. Eier/Oppdr: Lisbeth Høyem og Geir 
Aasheim, Leiraplassen 6, 7710 Sparbu ( Int N S Uch 
SV93 NV95 NORDV95 EuroV97 KbhV97 Glendalin 
Burande – N S Uch NV00 Soldoggen’s Chimpira) 
 
Very nice bitch, a little out of coat. Very promising head. 
Correct proportions. Stands good in front & behind. 
Excellent tail. Free movement. Very friendly. 
 
1JK 2JKK HP 3VK CK 

 
Bilde ikke 
brukt etter 
eiers ønske 

Soldoggen’s Kyocera, 15414/01, 27/7/01, Rød. Eier/Oppdr: Paul Walle, 
Lenvikmark, 8533 Bogen i Ofoten. ( N Uch Soldoggen’s Ippiki-Ookami – N S 
Uch Kuroichi av Enerhaugen) 
 
Very nice bitch. Excelletn in head & expession. Very good body. Very good tail. 
Excellent coat. Free movement. Friendly. 
 
1JK 1JKK HP 2VK CK 

 

ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE 

 

Chieko av Enerhaugen, 23942/00, 17/8/00, Rød. 
Eier/Oppdr: Christen Lang, Sandviksvn 173, 5035 
Bergen ( USA D DK S Int Ch Dragon House Fire 
Brigade – N S Uch SV98 Umai av Enerhaugen) 
 
Very nice bitch. Correct in head & type. Very good ear 
set. Correct eyes & bite. Very good top & underline. 
Hind quarters could be more angulated. Correct tail. 
Very good coat. Free movement. Could have more self 
confidence. 
 
1AUK 1AUKK 

 

 

Østbylia’s Edle Keo, 23967/00, 7/11/00, Rød. Eier: 
Lisbeth Schjelderup, Haugvn 29, 7715 Steinkjer. Oppdr: 
Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu (N Uch Saijoto’s 
Hiru No Taiyonishiki- N Uch N Vch NordV98  Bi Ien 
Tingeling) 
 
Very nice bitch, but needs to gain more self confidence. 
Very good head & expression. Very nice body. Stands very 
good in front & behind. Very good tail. Correct movement. 
Excellent in type, but not in behaviour plus needs more 
ring training. 
 
1AUK 2AUKK 
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ÅPEN UNGHUND KLASSE HANNHUND 
24 Kamikaze, 06355/01, 20/1/01, Rød. Eier: Else M 

Hultgren, Romolslia 19d, 7029 Trondheim. Oppdr: Tonje 
Bøe, Heggeveien, 3340 Åmot ( S N Uch Explorer’s 
Chinju at Okami – N Uch Shinju) 
 
Very nice male. Correct in type. Very good expression. 
Correct proportions of the body. Stands good in front & 
behind. Very good tali & coat. Behaviour should be a 
little bit better. Moves freely, needs ringtraining. 
 
1AUK 3AUKK  

 

Chiharu av Enerhaugen, 23941/00, 17/8/00, Rød. 
Eier/Oppdr: Christen Lang, Sandviksvn 173, 5035 
Bergen ( USA D DK S Int Ch Dragon House Fire 
Brigade – N S Uch SV98 Umai av Enerhaugen) 
 
Excellent in type. Very nice head & expression. Correct 
eyes, ears & bite. Very well proportions of the body. 
Stands very good in front & behind. Exc tail & coat. 
Very good movement. 
 
1AUK 1AUKK HP 1VK CERT 1BHK BIR 

 

NV01 Kenzoku no Genki, 08977/01, 22/10/00, 
Black&tan, Eier: Inger M. Ingebrigtsen, Skarsem, 7340 
Oppdal. Oppdr: Marit og Arne Paulsrud, 2827 
Hunndalen. (Int Nord Uch VDH EuroJGS 94 Kurotetsu 
of Kitsunebiso – N Uch Ren’ai av Enerhaugen) 
 
Excellent in type. Very nice head & expression. Correct 
ears, eyes & bite. Correct neck & forechest. Very good 
over and underline. Stands very good in front & behind. 
Excellent tail. Very good coat. Very good movement. 
 
1AUK 2AUKK HP 2VK CK 3BHK 

 
27 Østbylias Edle Gabo, 23965/00, 7/11/00, Rød. Eier: 

Kari Thorstad, Fossem, 7718 Steinkjer. Oppdr: Sissel 
Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu (N Uch Saijoto’s Hiru No 
Taiyonishiki- N Uch N Vch NordV98  Bi Ien Tingeling) 
 
Very good in type. Nice head & expression. Correct body, 
very good in front & behind. Correct tail, coat & 
movement but because the dog has so little self 
confidence, he cannot have a 1. prize. 
 
2AUK  
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30 Soldoggen’s Genji San, 18786/99, 26/8/99, Rød. 
Eier: A. Finnbråten/ Finn H Svendsen, Alfheim, 2943 
Rogne. Oppdr: Paul Wallw, 8533 Bogen i Ofoten (Int 
Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu – N S Uch Kuroichi av 
Enerhaugen) 
 
Nice dog, today totally out of coat. Correct ear set & bite. 
Correct proportions of the body. Stand correct in front & 
behind. Excellent tail. Very good movement. With some 
more hair, he would have been of CK quality. 
 
1AK 3VK 

ÅPEN KLASSE HANNHUND 
Ak-inu-bas Shiro Saki, 10767/00, 10/5/00, 
Black&tan, Eier: Dan Ove Tuven, Aspmoen 30, 8646 
Korgen. Oppdr: Lisbeth Høyem og Geir Aasheim, 
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu ( Manløtens Lo Taro- N S 
Uch NV01 Soldoggen’s Chimpira) 
 
Very good in type. Ears could be set a little higher. 
Correct eyes & bite. Straight topline, correct underline. 
Stand correct in front & behind. Would have liked 
stronger bone. Correct tail. Free movement. 
 
1AK 4VK 

 

 

Yamamoto, 02234/94, 25/4/93, Rød. Eier: Trine 
Lausund, Mortensrudvn 96, 1283 Oslo  Oppdr: Per 
Lausund, Oslo ( N Uch NV91 Manløten’s Ikioi – 
Vabråtens Do-Iro Musume) 
 
Very good in type, head & expression wouls be better 
with a little more cheek. Correct ears & eye sets. Correct 
neck. Very good forechest. Correct angulated. Correct 
tail & coat. Free movement. Behaviour could be better. 
Growls. 
 
2AK 

 

 
BILDE FRA SPES MANGLER 

Foto Geir Aasheim 

Mjærumshøgda’s Nishimuraso, 20971/97, 
16/9/97, Black&tan, Eier: Mildrid Kjøbli, Imsdalen, 
7760 Snåsa. Oppdr: Grete Sofie og Eivind Mjærum, 
1827 Hobøl. ( Mara-Shimo Ultimo – N Uch 
Mjærumshøgda’s Unsofekina Umai) 
 
-2xP2 Very good in type. Really nice head & 
expression. Correct ear, eyes &bite. Very good neck. 
Correct in top line. Could be a bit shorter in loin. 
Excellent tail. Correct movement. Unfortunately his 
behaviour is not good, he growls the whole time and 
because of this he cannot have 1st + CK 
 
2AK 
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CHAMPION KLASSE HANNHUND 

Bilde ikke brukt 
etter eiers ønske 

Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu, S15137/97, 15/1/97, Rød. 
Eier: Paul Walle, Lenvikmark, 8533 Bogen i Ofoten Oppdr: Ulla og Åke 
Åstrøm,Sverige ( Tysk VDh Ch Østr SCH  Uch Tenryu of Matsukawa 
Kensha Jp – EuW94 S Uch Benii-Ken Fukushi-Shoni) 
 
Excellent in type. Very good head & expession. Correct eyes, ears & bite. 
Very strong neck. Very good prportions of the body. Stands correct in front 
& behind. Excellent tail & caot. Free movement. Friendly! 
 
1CHK CK 2BHK 

 
VETERAN KLASSE HANNHUND 

 

Int N S Uch SV93 NV95 NORDV95 
EuroV97 KbhV97 Glendalin Burande, 
30255/92, 24/4/92, Viltfarget. Eier: Christen Lang, 
Sandviksvn 173, 5035 Bergen. Oppdr: Arthur Lane, 
Australia ( AusCh Glendalin Kuro – Kuro No 
Kashiwahime of Futagaryomozeika) 
 
10 years old, shown in very good conditions. The dog 
shows every preferred point of the breed. Moves very 
well and is friendly 
 
(1)AK 1VETK CK 4BHK 

 
Se bilde fra 
åpen klasse

Yamamoto, 02234/94, 25/4/93, Rød, Eier: Trine Lausund, Mortensrudvn 96, 
1283 Oslo Oppdr: Per Lausund, Oslo ( N Uch NV91 Manløten’s Ikioi – Vabråtens 
Do-Iro Musume) 
 
9 years old. Very nice dog typical for the race. Very good proportions. Moves very 
well. Very friendly. 
 
(1)AK 2VETK CK 5BHK 
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