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LEDER 

Jeg er imponert. Ett år som raseklubb, for en liten rase, og Shiba klubben har nesten 
70 medlemmer. 

Nå er det opp til oss alle å være med på å lage miljøet positivt. Norge er et langt land og 
betjene. Dere vil derfor se at både årsmøtet og styret har forsøkt og desentralisere og deleger 
oppgaver. Styret skal forsøke å lage en rimelig klar ansvars og rollefordeling. 

Klubben har et ganske ambisiøst handlingsprogram for neste år . Les mer om dette inne i 
bladet. Nå begynner også klubben å få litt økonomi til å få gjort ting. Det hjelper. 
Medlemsbladet som er det viktigste informasjons-organet til klubben vil etter hvert bli 
påkostet litt mer. Det vil allerede bedre seg i år. 

Sett av pinsehelgen i år 2000 . Da blir det klubbens første utstilling med stor cert i ørje områ 
lørdag 11. juni. Det blir årsmøte og sosialt opplegg. Søndag blir det utstilling igjen, denne 
dagen i regi av Akita klubben. Her blir shiba dømt av japansk dommer, som også skal 
dømme akita og stor japansk spisshund (GID). Ettersom arrangementene blir liggende helt p 
svenskegrensen kan vi nok også regne med en del svenske utstillere. Mer info.i neste nr. 

I julenummeret kommer det en del stoff om shiba og helse med det vi har av registreringer i 
statistisk form. Her har raseklubben en viktig oppgave framover med å kartlegge hvilke 
problemer har vi og i hvilket omfang er disse representert. 

Vi oppfordrer alle shiba eiere og oppdrettere om å annonsere i julenummeret. Fristen er 
15. oktober. Her kan en annonsere valper, drive kennelreklame eller ønske god jul. 

Klubben skal starte noe vi har kalt Oppdrettergruppe. Det er tenkt som et forum hvor
 
oppdrettere kan diskutere interessant spørsmål. Det er en del av dette stoffet som kan bli
 
stoff til medlemsbladet. Vi skal sammen utforme opplegget. Vi har et utgangspunkt. Vil
 
du være med så kontakt meg. Jeg er utpekt til styrets kontaktperson for dette.
 

Vi planlegger et sosialt treff knyttet til årets siste NKK utstilling på Vikingskipet på
 
Hamar. Styret skal også ha møte der. Vi oppfordrer de som skal dit, bli med.
 
Lurer du på noe om dette kontakt Unni Hansen.
 

En oppfordring til slutt. Kom med innspill til styret. Vi vil gjerne ha ønsker om
 
saker dere vil at styret skal arbeide med. Vi vil gjerne ha forslag, reaksjoner
 
og meninger.
 

GOD HØST
 

Eivind
 



Saksliste til generalforsamling! 

Sak l: Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Sak 2: Valg av møteleder, referent(er), og 2 medlemmer til å undertegne 
protokollen. 
Valg av tellekorps. 

Sak 3:": Behandling og godkjenning av årSberetning. t.).{. 

Sak 4:, Behandling og godkjenning av regnskap med revisors beretning. 

Sak 5: / Bebandling og godkjenning av budsjett for neste år. 

Sak 6: ".' Behandling og godkjenning av drift og aktivitet for neste år. 

Valg av 3 styremedlemmer for 2 år. 
Nestleder (2 år), kasserer (2 år), l styremedlem (2 år) 
Valg av 2 varemedlemmer (1 år) 

Sak 8:'! Valg av revisor med vararepresentant. 

Sak 9: ~v Valg av valgkomite, 3 medlemmer (1 år) varamedlem (l år) 

Sak 10: ~ Tilføyelse i NSK's lover, §12. 
Styret foreslår at det i denne lov tilføyes: - "budsjett"  som tillegg til 
hva som skal følge med innkallingen. 

§10: Æresmedlem 
Styret kan på generalforsamling foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens
 
Æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.
 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 
Styret kan påskjønne personer som har ydet klubben spesielt store tjenester i en
 
enkeltsak eller på et enkeltfeil. Disse tildeles klubbens hederstegn.
 

Sak 11: Tilføyelse i NSK's lover §17. 
Styret foreslår at det i denne lov tilføyes: -" Medlemmer og 
Varamedlem velges for et år av gangen. "Forslaget gjelder funksjonstiden 
for valgkomiteens medlemmer. 

§11:11lubbensorganer 
Generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling 

Styre 
- Valgkomite 



REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSK SHIBA 
KLUBB 1999. 

Møte ble avholdt i Sandnes 22.5.99. 

Klubben har pr. 22.5.99 - 44 hovedmedlemmer og 21 familiemedlemmer. 

Tilstede var det totalt 12 stemme berettigede + 1 observatør. 
Det var innkommet totalt 16 forhånds stemmer. 

Sak 1: Innkalling og saksliste. 
- enstemmig vedtatt. 

Sak 2: Valg møteleder, referent, undertegne protokoll og tellekorps. 
Gerd Braseth ble enstemmig valgt som møteleder. 
Marianne R. Wang ble enstemmig valgt som referent. 
Grete Sofie Mjærum og Hanne Mossin ble enstemmig valgt til å undertegne 
protokollen. 
Tone-Reidun Langhelle og Torill Hansen ble enstemmig valgt til tellekorps. 

Sak 3: Behandling og godkjenning av årsberetning. 
Eivind Mjærum leste styrets årsberetning - Enstemmig vedtatt. 

Sak 4:	 Behandling og godkjenning av regnskap og revisors beretning. 
Marianne Eliassen gikk igjennom regnskapet og revisjonsberetningen. 
- enstemmig vedtatt. 

Sak 5:	 Behandling og godkjenning av budsjett. 
Marianne Eliassen gikk igjennom budsjettet for 1999, her var det noen 
få spørsmål, men budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

Sak 6:	 Behandling av drift og aktiviteter. 
Kåre Langhelle leste styrets intensjoner for neste arbeidsår. 

a)	 1998 var et etableringsår, hvor alle formalia med en ny raseklubb skulle på 
plass. 1999 vil også bli et etableringsår da alle rutiner skal gjennomgås og 
etableres. Planlegging av klubbens virksomhet framover vil bli en sentral 
arbeidsoppgave for styret. Arbeidet med å gi medlemmene informasjon om 
rasen står sentralt. Shiba er fortsatt en relativt ukjent rase i Norge. Generell 
PR for rasen er derfor prioritert i 1999. 

b)	 Vårt hovedmål er å fortsette arbeidet med å gjøre klubben til et sosialt forum 
og samlingssted for alle shibaeiere og - interesserte. 
Vi vektlegger godt miljø og rom for alle. 
Kommunikasjon vil være et viktig mål å få til. Det er en forutsetning for å 
etablere et godt miljø. 
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REFERAT FRA STYREMØTE I SAND1\fES 22. MAI 1999. 

Til stede: Eivind, Kåre, Marianne, Unni og Anne Lise. 

Sak 25/99: Godkjenning av innkalling og saksliste samt referat fra styremøte 27. April -99.
 
Godkjent.
 

Sak 26/99:	 Økonomi: På konto kr 20 020,12. 58 medlemmer, herav 40 hovedmedlemmer. 
Vedtatt at kasserer sjekker opp om alle registrerte medlemmer nå har betalt 
kontingent for 1999. De som ikke har betalt pr. mai -99, strykes av medlems
listen, og utmeldes ovenfor NKK. 
Styrets forslag til budsjett for årsmøtet ble behandlet og godkjent. 

Sak 27/99:	 Post. Innkommet post referert og behandlet. All post som kan ha interesse for 
medlemmene (og som ikke er kunngjort i "Hundesport"), oversendes redaksjonen 
for eventuell kunngjøring i medlemsbladet. 

Sak 28/99: Planer, drift og aktiviteter for neste år. 
Overnevnte planforslag ble gått igjennom og godkjent framlagt for årsmøtet for 
endelig godkjenning. 

Sak 29/99: Årets brukshunder. Vedtatt hvordan klubben skal få overrakt trofeene til årets to 
utvalgte ekvipasjer. De utvalgte er Harald Schjelderup og Halvor/ Eirin Størmer, 
hhv NS Agilitychampion og N Viltsporchampion. 

Sak 30/99:	 Årets Shiba i Norge. Fintelling på poeng viste seg å resultere i at to hunder lå 
ganske nære i poeng. Likeså at det var nødvendig med noen få justeringer i 
poengberegningen. Disse endringer ble vedtatt. Endringene bestod i å sløyfe 
poeng i vinnerklasse (pga av at champion ikke deltar her). Likeså fant en det rett 
å gi poeng når en oppnår utenlandske championat. Presiserer at endringer ble 
gjort uten at styret på forhånd ble informert om hvilke hunder som lå høyest på 
poengskalaen. 

Sak 31/99: 
a)	 Funksjonstid på tillitsvalgte. Forslag om at kontaktpersoner, valpeformidler, 

Råd og utvalg velges på nytt etter årsmøte. 
Vedtak: 
Med bakgrunn i at utvalg og personer oppnevnt av styret fungerer på oppdrag for 
dette, vedtar styret at oppnevninger normalt gjelder for ett år. 
Styret oppnevner personer til utvalg på fritt grunnlag på første styremøte etter 
årsmøtet. Det er mulighet for å oppnevne samme person til utvalg fire år på rad. 
(For at arbeidsfordelingen skal bli best mulig, skal styret finne nye personer etter 
at noen har fungert sammenhengende i fire år). 

b)	 Brev fra Gerd Løken; trekker sitt kandidatur som kasserer. 
Referert. Årsmøtet orienteres før en velger nytt styre. 

c)	 Norsk Akita Klubb - forespørsel om økonomisk samarbeid utstilling år 2000. 
Styret vedtok at NSK sier ja til teknisk samarbeid, men nei til økonomisk 
samarbeid. Sistnevnte med bakgrunn i at vi er en ny klubb, med begrenset 



økonomi, og at vi først og fremst må prioritere eget arrangement, som vi må ha i 
havn økonomisk. 

d)	 Brev fra "Millstone" - forespørsel om rasebeskrivelse til bruk på CD. 
Pga tidspress vedtatt at sekretær prøver å skrive denne. Ordner med bilde av 
shiba - tatt av Jan Kolpus. 

e)	 Raseinformasjon til interesserte. 
Vedtatt at en prøver å lage forslag til dette i løpet av sommeren - kanskje oversette 
den svenske standarden. Prøver å få til et samarbeid om dette - i første omgang 
mellom Unni, Marianne og Anne Lise. 

Sak 32/99: Neste styremøte. 
En prøver å få til et styremøte i forbindelse med Bjerke-utstillingen i august, og 
Legger opp til et møte hvor vi møtes personlig. 

MJÆRUMH0GDA'S NlSHIMURASO 
"CASPER" 
Eier: Mildrid Kjøbli 
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Kommentar: Unni Hansen ønsket kommunikasjon mellom medlemmene i
 
medlemsbladet.
 

c)	 Avklaring av roller, og fordeling av arbeidsoppgaver vil være et ledd i arbeidet 
med å kvalitets-sikre klubbens arbeid. 
Dette gjøres ved å: 

1) utarbeide positive instrukser for styret som hele, og de enkelte verv. 
2) utarbeide positive instrukser for kontaktpersoner, valpeformidler, 

valgkomite og redaksjon av medlemsblad. 
3) oppfordre medlemmer utenfor styret til å melde inn saker og gi 

tilbakemelding til styret. 

Vi bygger opp styreaktiviteten som følger:
 
Leder har som nærmeste "medarbeider" nestleder til å hjelpe seg.
 
Kasserer har som nærmeste "medarbeider" 1. Styrerepresentant.
 
Sekretær har som nærmeste "medarbeider" 2. Styrerepresentant.
 
Dette for å få til samarbeid i saksarbeid, samt noen som kan ta over ved behov.
 

Møteplan for styremøter presenteres til høsten.
 

Vararepresentantene brukes aktivt til enkeltoppgaver, slik at de får være mest
 
mulig med, og får best mulig opplæring i styreverv og hva som skjer i styret.
 

d)	 En prøver å få til at kontaktpersonene i året som kommer får til ett 
arrangement i sitt distrikt - for shibaeiere - og interesserte. Til neste årsmøte 
skal alle kontakt personer sende inn årsrapport. Disse årsrapportene vil vi 
forsøke å ta inn i som vedlegg til styrets årsmelding. 

e)	 Medlemsbladet. Vi jobber mot en kvalitetsheving, og mulighet for 4 nummer 
pr år fra år 2000. Videre satses det på å aktivt formidle kunnskap til 
medlemmer, spesielt til oppdrettere og valpekjøpere. 

Kommentar: Eivind Mjærum påpekte at det var ønske om 3-4 blader pr. år. 
GI"ete Sofie l'vIjærum påpekte at om det skai ut 3-4 biader pr. 
år må redaksjonen få hjelp av andre til å samle stofT. 
Det val" enighet om at vi skal ha med medlemmers navn og 
adresse i bladet. 

t)	 Utstil1ingskomite oppnevnes. Komiteen tar seg av alt forarbeid, og en 
overlater teknisk arrangement til lokale medlemmer. 

g)	 Kontaktperson for agility, lydighet og bruks utnevnes. Ønskelig at disse har 
fast spalte i medlemsbladet. 

h)	 Kontaktperson for Trøndelag og Sørlandet oppnevnes. 

i)	 En knytter kontakt med den svenske shibaklubben. 

j)	 Diskutere/jobbe med mulighet for "oppdrettergruppe", hvor en vektlegger 



kunnskap for sunn og framgangsrik avl. 

k)	 Fortsette/videreutvikle arbeidet med å oppfordre shibaeiere til å 
helseundersøke sine dyr. Statistiske oppstillinger over resultatene vil bli gitt i 
medlemsbladet. 

•I)	 Legge opp til en sosial samling med koldtbord eller annet på en av NKK's 
utstillinger - Bjerke i august eller Vikingeskipet i november 1999. 

Kommentar: Det var enighet om at det var for kort tid til Bjerke utstillingen 
og at man derfor legger opp til dette på Vikingeskipet. 

m)	 Utarbeide "velkomstpakke" til nye medlemmer - bestående av informasjon om 
rasen, klubbens lover, nærmeste kontaktperson/shibaeier etc. 

n)	 Utarbeide "velkomstpakke" til valpekjøpere, som overleveres av oppdretter 
når valpen får sitt nye hjem. 

o)	 Styret vil forsøke å etablere en god organisasjonskultur i klubben bla. ved å 
formidle god organisasjonskunnskap til medlemmene. Mål: Oppnå aktive, 
deltagende medlemmer som er med på å forme klubben. 

Kommentar: Det var enighet om at klubben skal sende invitasjon om 
medlemskap 

til alle nye Shiba eiere. 

p)	 Styret vil tilstrebe å fordele arbeidsoppgaver til "vanlige" medlemmer, i håp 
om å skape aktivitet for alle. 

- enstemmig vedtatt. 

Sak 7:	 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
3 styremedlemmer for 2 år:
 
Nestleder: Kåre Langhelle. 26 ja + 2 blanke stemmer
 
Kasserer: Marianne Eilassen. I2ja
 

Gerd B. Løken	 har skriftlig trukket seg 
som styre kandidat. 4 forhånds 
stemmer. 

Styremedlem:	 Gerd Braseth 20ja
 
May M. Brun 8 ja
 

2 varamedlemmer for 1 år: 
Varamedlem:	 Anne Lise Johansen 19ja • 

MayM. Brun 13 ja 
Mildrid Kjøbli 10 ja 
Dorte E. Wulf 8 ja 
Gerd Braseth trakk sitt kandidatur da hun ble 

valgt inn i styret. (3 forhånd stem
mer) 
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3 blanke stemmer 

Sak 8: Valg av revisor med vararepresentant. 

Revisor: Petter Røed 26 ja, 2 blanke 
Vararep. Grete-Sofie Mjærum 25 ja, 3 blanke 

Sak 9: Valg av valgkomite 
3 medlemmer for 1 år. 

Marianne R. Wang 23ja 
Marianne Wahl 20ja 
Halvor Størmer 19ja 
Marit Paulsrud 7ja 
Roger Eriksen 4ja 
Paul Walle 4ja 

7 blanke stemmer 

Varamedlem for 1 år. 
Geir Aasheim 18 ja 
Gerd Braseth trakk sitt kanditatur da hun 

ble valgt ilm i styret (7 
forhåndstemmer) 

3 blanke stemmer 

Sak 10: Tilføyelse i NSK's lover, §12 
settes inn som 4. strekpunkt. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 11: Tilføyelse i NSK's lever, §17 
Enstemmig vedtatt. 

Årsmøtet ble avsluttet med at Kåre Langhelle påpekte viktigheten av at styrets 
sammensetning var geografisk spredd slik at vi får best mulig samhold på en positiv 
måte. 
Eivind Mjærum takket alle som har hatt styre og verv for godt samarbeid og ønsket de 
nye velkommen. 

Grete Sofie Mjærum Hanne Mossin 

Underskrevet referat står i klubbens protokoll. 

q
 



PLANER, DRIFT OG AKTIVITETER 1999. 
Forslag til igangsetting. Vedlegg til sak 35/99. 

•	 Utarbeide positive instrukser for styret som hele, og de enkelte verv 
Foreslår at leder og nestleder i fellesskap utarbeider forslag til dette, som legges fram på 
neste styremøte. Leder har ansvar for oppstart. 

•	 Utarbeide positive instrukser for kontaktpersoner og valpeformidler 
Foreslår at kasserer og 1. Styrerepresentant i fellesskap utarbeider forslag til dette, som 
legges fram på neste styremøte. Kasserer har ansvar for oppstart. 

•	 Utarbeide positive instrukser for valgkomite og redaksjon av medlemsblad 
Foreslår at sekretær og 2. Styrerepresentant i fellesskap utarbeider forslag til dette, som 
legges fram på neste styremøte. Sekretær har ansvar for oppstart. 

Med dette kan en komme i gang med samarbeid i saksarbeid 

•	 Møteplan for styremøter. 
Forslag:	 Telefonmøter August, oktober, januar, februar, april
 

Personlige møter: November, mars, mai og juni.
 

•	 Utstillingskomite: 
Foreslår at leder for denne blir vararepresentant Anne Lise Johansen. 
Hun kan velge sine medarbeidere, eller vi kan etterlyse i neste medlemsblad. 

Med dette bruker vi en vara aktivt til enkeltoppgave 

•	 Kontaktperson for agility: Forslag Harald Schjelderup 
•	 Kontaktperson for lydighet: Forslag Sissel Skjelbred 
•	 Kontaktperson for bruks: Forslag Halvor Størmer 

I tillegg foreslåes det at det opprettes kontaktpersoner for: 
•	 Utstilling Etterlyse i medlemsblad? 
•	 Adferd Forslag Jan Erik Aas 
•	 Helse/velferd/daglig aktivitet Forslag styret/etterlyse 

Begrunnelsen for dette, er at en da har faste personer som påtar seg ansvar for å innhente og 
kunngjøre aktuell informasjon til medlemmene; både ved telefonhenvendelse, men kanskje 
mest ved å bidra med informativt stoff til redaksjonen. Dette kan både medføre en god 
standard på medlemsbladet og fornøyde ( og mange) medlemmer, men også lette jobben for 
redaksjonen. 

Med dette prover vi å oppna aktive, deltagende medlemmer, som er medpå å/arme klubben 

•	 Kontaktpersoner for Trøndelag og Sørlandet 
Etterlyse i medlemsbladet. 

•	 Kontakt med den svenske shibaklubben: 
Sekretær har fått mail fra Helene, som er sekretær i den svenske klubben. 
Har svart på denne. 
Foreslår at vi skriver nytt brev, og informerer bl a om vår utstilling i år 2000. 



REFERAT FRA STYREMØTE 27. APRIL 1999 (TELEFONMØTE) 

Til stede: Eivind, Kåre, Unni Marianne, Eiko og May. 

Sak 11/99: Saksliste og innkalling godkjent. Referat fra styremøte 2911-99 godkjent. 

. 

Sak 12/99: Økonomi v/kasserer. Til etterretning. 
Notis til medlemmene vedr kontingent sendes ut med årsmøteinnkallingen. 

Sak 13/99: Post. Leder orientert om: Representantskapsmøte i NKK 
Søknad om eksteriørautorisasjon 
Brev fra K Thunes vedr premiering deres klubb. 
Taes til etterretning. 

Sak 14/99: Årsmøte Sandnes, teknisk arrangement: Vedtatt at årsmøtet avholdes hos 
Langhelles, orientering til medlemmene sendes sammens med årsmøteinnkalling. 

Sak 15/99: Årsmøte; behandling/godkjenning av innkalling og saksliste: 
Innkalling, saksliste, årsberetning, regnskap ml revisorberetning behandlet og 
godkjent. 
Valgkomiteens innstilling taes til etterretning. 
Forslag til kandidater fra andre medlemmer taes til etterretning. 

Poststemmer. Leder påtar seg å ordne dette. For øvrig kan en ta opp til diskusjon 
på årsmøtet om denne ordning er ønskelig for klubben, også i framtiden. 

Tilføyelse i § 17 godkjent 
Tilføyelse i § 12 godkjent 

Budsjett for neste år: Kasserer og leder utarbeider dette, som presenteres/ 
Godkjennes på styremøte i Sandnes, før det legges fram for årsmøtet. 

Planer, drift og aktiviteter for neste år: Leder og sekretær utarbeider - med 
fra resten av styret - forslag, som behandles/vedtas på styremøte i Sandnes. 

Sak 16/99: Flytting av vårt årsmøte i år 2000: Vedtatt at vårt årsmøte avholdes i Trøndelag 
11/6-2000. Intensjon om at årsmøte år 2001 avholdes i Harstad. 

Sak 17/99: Dommerkveld for shiba 13. April 1999. 
Leder orienterte. Styret enige om at dette var en fin start. Vårt neste mål må bli 
å avholde et dommerseminar - innen 2 - 3 år. 
Leder lager utfyldende referat, som presenteres i vårt neste medlemsblad. 

Sak 18/99: Utnevnelse av årets brukshund: Vedtatt at Harald og Halvor begge får årets 
utmerkelse - for flotte prestasjoner i 1998. 

Sak 19/99: Statutter for årets utstillingshund. Statuttene godkjent, med åpning for justeringer 
Når en får prøvd dem ut. Viktig at medlemmer gir tilbakemeldinger på dette. 
Utstillingsresultatene gjelder for utstillinger i Norge. 
Tittel: "Årets shiba i Norge". Sekretær regner ut vinner for -98. 

jr 
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Sak 20/99: Styret setter stor pris på den jobb Marianne gjør med å skaffe effekter og premier 
for klubben vår. Sekretær sender brev til Aksess, og takker for dette. 
Sekretær holder kontakt med Marianne vedr. årets premier. 

Sak 21/99: Årets utstillingshund: Sekretær regner ut dette. Utnevnelsen skjer på årsmøtet. 

Sak 22/99: Utdanning av eksteriørdommere: Leder orienterte om dette. Da shiba er en liten 
rase, kan kravene til antall hunder ikke være for store (eks. reterivere 80/80). 
Skulle en hatt samme krav på shiba, ville en ha brukt flere år på å bli godkjent 
dommer på rasen. 
Raseklubben foreslår: Første gangs autorisasjon: 25/25. 

Senere: 15/15.
 
Leder svarer NKK jfr vedtak.
 

Sak 23/99: a) Taes med i neste års handlingsplan. 

b)	 Brev fra Geir Aasheim vedr helsestatistikk i medlemsbladet: 
Styret bifaller dette. 

c)	 Annonsepriser i medlemsbladet: Redaksjonen opplever annonseprisene 
som for høye, og ønsker at styret skal justere disse. 

Vedtak: Styret delegerer til redaksjonen å fastsette annonsepriser, i det 
vi viser til vedtatt budsjett for medlemsbladet. Så lenge budsjettet holdes, 
står det redaksjonen fritt til å fastsette de priser de synes gir mest igjen. 
Sekretær orientert redaksjonen. 

Sak 24/99: Neste styremøte: Sandnes, lørdag 22. Mai. 

Ole Kjøbli, 9 år 
CASPER 

I 
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Kanskje kunne vi ha en annonse i deres medlemsblad? 

• Oppdrettergruppe: 
Foreslår at styret v/leder skriver om dette i neste medlemsblad, hvor en ber alle som 

'. kunne tenke seg å være med på dette om å melde sin interesse. Likeså at de da forteller 
hva de ønsker og trenger i et slikt fora. Kanskje etterlyse noen som vil dra i gang dette 
også. 

• Helseundersøkelse av rasen vår: 
Foreslår at sekretær lager et oppsett over mottatte resultater fra start av klubben og fram til 
dags dato. Sammenlignet med antall registrerte shibaer i den samme perioden. 
En fra styret skriver litt om dette, kanskje får en uttalelse fra en genetiker, og publiserer 
dette i medlemsbladet. Kanskje kunne dette være noe for Mina Mjærum? 

• Sosial samling. 
Foreslår et styremøte hvor en møtes i forbindelse med NKK's utstilling på vikingeskipet. 
Vi kunne arrangere julebord lørdags kveld, eller koldtbord e a etter utstillingen. 
Dette bør kunngjøres i første medlemsbladlHundesport, pga tidsfrist for påmelding til 
utstillingen. Kunne vi få til en arrangementskomite, event etterlyse i neste medlemsblad? 

• Velkomstpakke til nye medlemmer: 
Få ferdig raseinformasjonen (egen sak). Få trykket opp reviderte lover i lite format. Lage 
standard brev. 
Forslag: Blir forslag på raseinformasjon godkjent og laget, håper vi på at leder kan få 
trykket opp lovene, så kan sekretær lage forslag til velkomstbrev. 

• Nyregistrerte eiere av shiba - tilbud om medlemsskap: 
Forslag: Foreslår at dette gjøres av kasserer eller dennes" medarbeider". 

Eventuelt av sekretær/dennes "medarbeider". 

• Organisasjonskunnskap til medlemmene: 
Skolering. Oppfordre til skolering innenfor hundesporten, bla a NKK's tilbud. 
Vi trenger både ringsekretærer og instruktører av alle slag. 
Finnes det mulighet for skolering innenfor styrearbeid/verv? 

Mjærumhøgda's Yoshi 



REFERAT FRA STYREMØTE 250899 

Til stede:	 Eivind Mjærum, Kåre Langhelle, Mariarme Eliassen, Unni Hansen, 
Eiko Spæren og Gerd Braseth 

Sak 32/99:
 
Godkjelming av innkalling og saksliste samt referat fra styremøte 2205 99. Godkjent.
 .' 

Sak 33/99: 
Økonomi vi kasserer: 
På postgirokonto kr 24 079,72 

Kasse kr 75,-

Klubben har pr d d 67 medlemmer, herav 46 hovedmedlemmer og 21 familiemedlemmer.
 

Sak 34/99:
 
Post vi sekretær.
 
Referel1 post som har betydning for styret. All post som kan ha verdi for medlemmene,
 
oversendes redaksjonen for event publiseling i medlemsbladet.
 
Brev fra NKK vedr dommerønsker for vår rase på deres utstillinger: Sekretær svarer på dette
 
ut fra de vurderinger leder la fram mht den lille sjanse vi har til å bli tatt hensyn til - med
 
tanke på at vi har en lite utbredt rase.
 
NKK's spørreskjema vedr organisasjonsprosessen: Har bedt NKK om å sende dette direkte til
 

•alle styremedlemmer, hver ser på dette, event komme med synspunkter til leder, som kan påta
 
seg å svare på vegne av NSK.
 
Rest post ilm til etterretning.
 
Post ut: Spurt N1<K om å få all post fra dem på e-mail.slik at styremedlemmene enkelt kan få
 
dette.
 

Sak 35/99:
 
Planer, drift og aktiviteter for 1999:
 
Framlagt forslag på gjennomføring gjermomgått punkt for pLm.kt, med følgende vedtak:
 

•	 Utarbeide positive instrukser for styret som hele, og de enkelte verv: Eivind og Kåre gjør 
dette. 

•	 Utarbeide positive instnlkser for kontaktpersoner og valpefom1idler: Maria1me og Eiko 
gjør dette. 

•	 Utarbeide positive instrukser for valgkomite og redaksjon av medlemsblad: Ulmi og Gerd 
gjør dette. 

Grovskisse på dette skal være selaetær ihende ilmen 1. November, slik at det kan legges fram 
for godkjerming på styremøte ca 20 11 99. 

•	 Møteplan for styremøter: Foreløpig vedtak, med mulighet for endringer: 
Telefonmøter august, oktober, januar og april 
Personlige møter november, mai og juni 
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•	 Utstillingskomite: Sekretær henvender seg til 1) Anne Lise Johansen 2) Marimme Wahl 
3) Marianne Wang ,og forespør om en av dem er villig til å påta seg verv som 
utstillingsleder. Alle disse har god erfaring. 
En ser for seg at utstillingsleder finner sine folk i det videre arbeid, men at det er en 
selvfølge at medlemmer fra østlandsområdet, som bor sentralt i forhold til ørje, stiller opp 
praktisk med dette. 
Videre påtar sekretær seg å sørge for at en fra klubben stiller på NAK's møte på Breld<e 
25 09 99 kl 1100. 

*	 Kontaktperson for agility: Unni spør Harald Schjeldemp 
Kontaktperson for lydighet: Gerd spør Sissel Skjelbred 
Kontaktperson for bruks: MmiaIme spør Halvor Størmer, event Gerd spør Sissel Skjelbred 
Kontaktperson for utstilling: Eivind spør Grete Mjæmm 
Kontaktperson for adferd: Gerd spør Jan Erik Aas 
Kontaktperson for helse/velferd/daglig aktivitet: Styret i fellesskap påtar seg dette, 
ilmbefattet orientering/svar på spørsmål hva gjelder klubben. 

Etter at en har fått bekreftelse på ja til verv, slaiver sekretær brev til de enkelte og orienterer 
om hva styret kan ønske mht hvordan de enkelte verv kan utføres. 

•	 Kontaktperson for Sørlandet og Trøndelag etterlyses i første medlemsblad. Sekretær 
utformer dette, og sender til redaksjonen. 

* Kontakt med den svenske shibaklubben: Sekretær skriver brev og orienterer om vår klubb, 
verv etc, samt orienterer om dobbeltutstillingen i år 2000. 

* Oppdrettergmppe: Eivind skriver om dette i første medlemsblad, og ber alle interesserte 
melde sin interesse, gjeme med tips, ideer og ønsker. 

•	 Helseundersøkelse av rasen vår: Sekretær innhenter og sanunenfatter statistild<. Leder 
sammenføyer dette inn i en m1ild<el i neste medlemsblad, vinklet på styrets tanker, 
meninger, holdninger og planer mht helsestatus på shiba. 

•	 Sosial samling / julebord 1999: Eivind, Gerd og Unni tar ansvar for å tilrettelegge for en 
Sosial samling i forbindelse med NKK's utstilling i november -99. Orientering ut til 
medlemmene i første medlemsblad, slik at flest mulig kanskje kan komme. 

•	 Velkomstpakke nye medlemmer: Forslag til endring av framlagt raseinfo må være 
sekretær i hende innen 14 dager. En bruker klubbens logo, bilde av shibe, enten hente fra 
internett eller bruke klistremerke av shiba. Eiko og Umli lager i fellesskap dette ferdig. 
Unni sender revidel110vverk til Eivind, som forestår dette try1d<:et opp i lite fomlat. 
Sekretær skriver standard brev. 

•	 Tilbud om medlemsskap til nye shibaeiere: Gjøres av sekretær, som også utf01111er 
Standard brev. 

fr;
 
J 
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•	 Organisasjonskunnskap til medlemmene: Nestleder påtar seg å undersøke hva som finnes 
muligheter, og orientere styrets medlemmer, samt andre via medlemsbladet. 

Sak 36/99:
 
Spesialutstilling 11 06 år 2000.
 
Se også sak 35/99.
 
Leder påtar seg å kontakte aktuelle dommere, som i prioritert reideefølge fra styret er:
 

•	 Helge Lie 
•	 Robert Sellevik 
•	 Anne Marie H Engelsciøn 

Sak 37/99:
 
Valg av medlenuner til utvalg, jfr sak 31/99:
 
Følgende verv/personer ble valgt for illieværende styreperiode:
 
Kontaktperson Vestlandet: Toni Langhelle
 
Kontaktperson Østlandet: Eivind Mjæmm
 
Kontaktperson Nord-Norge: Halvor Støm1er
 
Spaltist Hundesport: Gerd Braseth sitter ut året, en spør May M Brun om å overta fi.-a år 2000.
 
Redaktører: Marianne R Wang og Grete Mjærum
 
Valpeformidler: Unni Hansen, men ønsker å tre ut dersom det skulle konli1e valpekull i
 
huset. Selaetær slaiver brev.
 

Sak 38/99:
 
Standmateriale:
 
Selaetær sender henvendelse til Øivind Wang, og spør om tilbud på 5 stander.
 
Taes opp på neste styremøte.
 

Sak 39/99:
 
Flere utgaver av medlemsbladet. Styret er positiv til at en i tillegg til den planlagte
 
september-utgaven, prøver å få ut et julenummer. For å få dette økonomisk i havn, ber en i
 
kommende medlemsblad våre medlemmer om å bidra med diverse alliOnSer til julenununeret.
 

Sak 41/99:
 
Utstillinger år 2000:
 
Søknad om egen spesialutstilling år 2001: Hver og en tenker over dette, da en bør overveie et
 
samarbeid med NAK. Taes opp på kommende styremøte®.
 
Videre bestemt at alle klubber som sender sølmad om å få ha vår rase med på utstilling i år
 
2001, skal få et kort svarbrev hvor det gjøres oppmerksom på at alle sølmader vil bli svart på
 
illien 10. Januar 2000.
 

Sak 42/99:
 
Neste styremøte:
 
Onsdag 13. Oktober kl 2000 - telefonmøte.
 

Leder takket for oppmøtet og ønsket god kveld.
 
Varighet 1 time.
 

\\0
 



HOVEDMEDLEi\1NIER I KLUBBEN PR. 31.8.99 

Gunell Andersson 
Gransvegen 13 S-137 41 
Vasterhaninge 

May MikkeJborg Brun 
N-8146 Reipå 

Roger Eriksen 
Tante Ulrikkesvei ]5 0984 Oslo 

Øyvind Fåne 
Malmveien 20 N-3614 
Kongsberg 

Kari Granaas Hansen 
Nordlj N-1820 Spydeberg 

e 

Mette I.angfjell Hauge 
Sproveien 229 N-1454 
Fagerstrand 

Anne Lise Johansen 
F)ordbnsveien J3 N-4050 Sola 

Else Knudsen 
postboks 5504, Bergseng 
N-9496 Harstad 

Kåre Langhelle 
Kl6vane N-4300 Sandnes 

Jorunn Ludvigsen 
Prof Hansteensgr 36 N-4021 
Stavanger 

Annika Mårtcnsson 
Urbansgt 5 S-21 566 Malmø 

Astrid Bekken 
Atriumsvn 23 N-1639 Gml. 
Fredrikstad 

Tonje Bøe
 
Heggeveien N-3340 Åmot
 

Ruth Ervik
 
Erleveien 2 N-4950 Risør
 

Kerstin Gennundsson 
Tallbacken, Lunda 5-195 93 
Marsta 

Torhild Hansen
 
Oppland$\IJl 300 N-4885
 
Grimstad
 

Venke Henning 
Fagerliveien 5B N-587 Oslo 

Kirsten ] Jørgensen 
Kong Georgsvej 6 DK-9000 
Aalborg 

Wenche Kvam 
Breistrand N-9440 Evenskjer 

Kjell Larsen 
Midtstuveien 6B N-1786 
Halden 

Olav Løvik: 
Hegreveien 12C N-4048 
Hafrsfjord 

Liv Solveig Nilsen 
Knausen 109 N-9018 Tromsø 

Gerd Brascth 
Gulsrud N-3370 Vikersund 

Ivar Christensen 
Jarenveien 6 N-3370 vikersund 

Ylva Femros 
N-7531 Meråker 

Else Gulbrandsen 
Rådyrvn JA N-3370 Vikersund 

Unni Hansen 
Kringsjå 18 N- l 825 Tomter 

Lisbeth O Høyem 
Leiraplassen 6 N-77 10 Sparbu 

Mildrid Kjøbli 
N-7760 Snåsa 

Line Landberg 
DaJsveien 8 N-]405 Langhus 

Kari Lieng 
Skurdalen N-J580 Geilo 

Eivind Mjærum 
Høgda Gård N-l 827 Hobøl 

Solvor Nærland 
Aad Gjellesb'1 16 N-5035 
Bergen 

f?
 



Marit Paulsrud 
8reiskallvn 70 N-2834 
Hunndalen 

Vigdis Schjelderup 
Rødsveien N-1540 Vestby 

Paul J Walle 
l.andøy N-9272 Gibostad 

Marianne Øyjord 
Krohabben 5 N-9415 Breivika 

Eli Robcrtscn
 
Dunnålsveien 34 N-9! 00
 
Kvaløysletta
 

Eiko Spæren 
Bekkefaret 10 D N-0280 Oslo 

Marianne Røed Wang 
Hvitstenvn 298 N-1540 Vestby 

Arm-Torill Svendsen 
I 8158 Bolga 

John Erik Sandaker 
Berkåk N-739J Rennebu 

Halvor Sl0Tmer 
postboks 741 N-8509 Narvik 

Dorte E Wulf 
Schøningsgt 19A N-0362 05[0 

Ran av EnerhaugenI 

: 

! 

Eier: Solvor Nærlan 

ETTERLYSNING! 

Klubben vår har vedtatt å øke antall kontaktpersoner til også å omfatte SØRLANDET
 
OG TRØNDELAG.
 
Har du shiba og bor i disse områder, kan du tenke deg å være kontaktperson, hører vi
 
gjerne fra deg.
 
Det arbeides med å utarbeide positive retningslinjer for vervet, men hva du gjør ut av
 
det er mye opp ti) deg selv.
 
Det viktigste er at du er interessert i rasen og liker å prate med folk.
 
Ta kontakt med en eller flere av oss i styret dersom du lurer på noe.
 
KLUBBEN TRENGER DEG!
 



ORIENTERING TIL KLUBBENS OPPDRETTERE: 

Klubben har innført standard skjema for registrering av valpekull til 
formidling. Dersom oppdrettere ønsker å ha med helsestatus på valpelisten, 
f eks HD-status, må kopi av dokumentasjon sendes inn sammens med 
skjemaet. Dette er ikke annet enn en forsikring om at korrekte data 
opplyses offentlig på lister og i medlemsblad. 
For øvrig er det frivillig å oppgi dette til valpeformidler, i så fall skal det være 
dokumentert. Kun dokumenterte opplysninger offentliggjøres fra klubbens 
side. 
Det er ikke klubbens oppgave å bruke tid og penger på å innhente slik 
dokumentasjon, da valpeformidling er en service til oppdrettere. 
For øvrig kan klubben orientere om valpekull til interesserte, men det er 
oppdretters ansvar å selge sine valper. 

For alle shibaeiereer det viktig å merke seg følgende: 
Norsk Shiba Klubb oppfordrer på nytt alle til å helseundersøke sine hunder.
 
Det er fortsatt for få eiere som røntger hofter, øyenlyser og sjekker
 
kneleddstatus.
 
Dersom klubben skal nå målet om å kartlegge rasens sunnhet, er det viktig
 
at alle "tar i et tak".
 
Ennå er for få resultater kommet inn, til at vi overhodet kan trekke noen
 
konklusjoner. Det virker som at vi har en sunn rase, ut fra de altfor få
 
dokumentasjonene som nå har.
 
Hva gjelder dokumentasjon er det viktig å merke seg følgende: Dersom du
 
røntger din hund for HD, og har med stamtavle til veterinæren, blir dette
 
sendt inn til NKK for sentral registrering, og vi som raseklubb får vite
 
resultatet.
 
Dersom du øyenlyser og sjekker kneleddstatus på din hund, er ikke dette
 
noe som registreres noen plasser dersom ikke du ber om attest på dette,
 
oppgir klubbens adresse og ber veterinær sende kopi til oss. Eventuelt kan
 
du sende selv til klubben.
 
Uansett er det viktig at du ber om en attest, uten denne har du i framtiden
 
ingen dokumentasjon på at din hund har vært sjekket.
 
Det er også viktig at andre ting vedrørende helse, f eks allergi eller annet,
 
meldes klubben.
 
Alle helseopplysninger blir kun arkivert - inntil en viss prosent av rasen er
 
sjekket, og vi har grunnlag nok til å trekke konklusjoner.
 

rq
 



Svensk Shiba Klubb 

SHIBA-NO-KAI STYRELSE 1999
 

Peter Ogren 
Sjobergavagen 38
 
13569 TYRESO 
Tel 08-770 78 56
 

Inger Larsson 
Veda Pl 6250
 
76040 VADDO 
Tel 0176-501 20
 

Helene NordwalJ 
Sattra 1504
 
760 10 BERGSHAMRA
 
Tel 0176-26 54 24
 

Agneta Fasth 
Holbergsgatan 22
 
16849 BRONUv1A 
Tel 08-37 49 27
 

Dlrika SjOJander 
Trefaldighetsvagen 26 A
 
187 67 TABY
 
Tel 08-732 6550
 

Sandra Westerberg-NordwalJ 
Sveavagen 43
 
18762 TABY 
Tel 08-7561903
 

Ingemar Jansson 
SandlumIDsgatan 25
 
115 28 STOCKHOLM
 
Tel 08-6612101
 

Lena Sonefors 
Blåbarsvagen 58
 
590 54 STUREFORS
 
Tel. 013-541 48
 

Annika Mårtensson
 
Urbansgatan 5
 
21566 MALMO
 
Tel. 08-96 66 48
 

Birgit HiJlerby 
Bergavagen 19
 
14132 HUDDINGE
 
Tel. 08-711 10 48
 

Marianne Tengberg-Ohlsson 
Noragårdsvagen 54
 
18234 DANDERYD
 
08-7557060
 

Ordforande 

Vice ordforande 

Sekreterare 

Kasser 

Ledamot 

Suppleant 

Suppleant 

Revisor 

Revisorsuppleant 

Avelsråd 

ValpfermedIare 



REGISTRERING AV VALPEKULL TIL VALPEFORMIDLER
 

Oppdretter:
 
Navn: .
 

Adr: .
 

Telefon: .
 

Valpekull:
 
Født dato: .
 

Ant. Valper: Hanner: Tisper: .
 

Far (regnr/ tittel/ navn): .
 

Mor(regnr/ tittel/ navn): .
 

Andre opplysninger som ønskes medtatt på listen:
 

NB:	 Helseopplysninger (f eks HD-status, må være 
dokumentert i form av kopi av attest e.a) 

Oppdretters signatur:	 . 

2J 
) 



Anne Lise Johansen og 
NS UeR Mjærumhøgda's Utsukushii 

VEDRØRENDE NORSK SHIBA KLUBB'S VALPELISTE 

Oppdrettere som ønsker sine kull registrert på klubbens valpeliste bes henvende 
seg skriftlig, og gi opplysninger på vedlagte skjema. Dersom helseopplysninger
 
ønskes opplyst, må kopier av dette vedlegges, f eks kopi av HD-undersøkelse,
 
øyeattest eller attest på kneleddstatus.
 
Klubben gjør oppmerksom på at dette er frivillig, og kun ment som et eventuelt
 
ekstra pluss i forhold til interesserte valpekjøpere.
 

Dette brev sendes ut til alle som henvender seg pr telefon med opplysninger, da
 
klubben ikke kan gå god for opplysninger som ikke er dokumentert.
 

Vi minner på om at det er mulighet for å sende inn skjema med forventet fødsel fra
 
det tidspunkt en registrerer at tispen har tatt valper.
 

Vedlagte skjema kan kopieres, og brukes ved flere anledninger.
 

Klubben ber om at oppdrettere oppfordrer sine valpekjøpere om å bli medlemmer i
 
NSK.
 

For NORSK SHIBA KLUBB 

Unni Hansen 
valpeformidler 

Ran av Enerhaugen og Felix 

... 



NORSK SHffiA KLUBB 

ValpeJiste pr 13 0999 

Oppdretter: 

Paul J Walle 
Landøy 
9372 GffiOSTAD 
TIf77847445/91 047094 
Kull l: 
4 hanner født 19 08 99 
Far: DK25917/93 DKUch Such VDH EOROJGS-94 Kurotetsu ofKitsunebiso 
Mor: 19441/96 Nuch Kleivane's Kan-I Tokyo Tani 

Begge foreldre fri for HD 

Kull 2:
 
6 hanner født 26 08 99
 
Far: S15137/97 NSUch Nattfjarilen Chujitsu
 
Mor: 09006/95 NSUch Kuroichi av Enerhaugen
 

Begge foreldre er fri for HD
 

Oppdretter:
 

Grete Sofie Mjærum
 
Høgda Gård
 
1827 HOBØL
 
Tlf 69 92 Il 22
 

Kull l:
 
2 hanner og l tispe født 3 l 08 99
 
Far: 13406/98 Innisfree Enterprise (cert på utstilling)
 
Mor: 20922/97 Mjærumhøgdas Nishiki (cert på utstilling)
 

Begge foreldre er fri for HD. Øyne/knær u.a
 

Kull 2:
 
2 hanner og l tispe født 05 09 99
 
Far: 13406/98 Innisfree Enterprise (cert på utstilling)
 

Mor: 16377/96 N uch Mjærumhøgdas Canuki
 

Begge foreldre er fri for HD. øyne knær u.a.
 



------------------------------------------------------------------------------------

Oppdretter: 

Marianne R Wang 
Hvitstenveien 298 
1540 Vestby 
Tlf 64 95 07 27 

2 hanner og 1 tispe født 12 09 99 
Far: 13406/98 Innisfree Enterprise (cert på utstilling) 
Mor: S21789/97 N uch Chonix Chiisai Majko 

Begge foreldre er for for HD. Øyne/knær u.a. 

INTERESSERTE KAN KONTAKTE OPPDRETTERE DIREKTE. 

JULEBORD 1999 

Klubbens styre ønsker åfå til en sosial samling iforbindelse med Norsk Kennel klub's 
utstilling på Vikingskipet lørdag 20. November 1999. 

Vi arbeider med muligheten for å kunne avvikle styremøte på Hamar denne helg, samt lage et 
opplegg hvor klubbens medlemmer kunne samles i sosialt samvær på lørdags kveld, med 
julemat og sosialt samvær. 

Vi ordner også medfelles innkvartering. Dette må betales av den enkelte selv, men vi skal 
prove å være prisbeviste. 

Vi håper at dette vil være interessant for våre medlemmer. Dette kan kombineres med å 
melde på til utstillingen, og vise fram alle vår flotte hunder på NKK's siste utstilling i dette 
århundre. NB Viktig at en overholderfristfor påmelding, som er 18. Oktober. 
Likeså kan det være penger å spare for de som måfly, ved å bestille lavprisbiletter. 

Alle som kunne tenke seg å delta, bes om å snarest - og innen 15. Oktober - å melde på til 
klubbens adresse Kringsjå 18, 1825 Tomter eller pr telefon, fax eller e-mail. 

Styret håper på stor oppslutning, og gleder oss til åfå mote flest mulig medlemmer. 



NORSK KENNEL KLUB
 
Hundeeiernes organisasjon 

Oslo, 28. april 1999 
Til: 

Samarbeidende klu bber/forbund/organisasj oner, 
Norsk Kennel Klubs avdelinger, 
veteri nærer, 
Den norske Veterinærforening, 
Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening 
og 
Norges veterinærhøgskole 

Nye rutiner ved registrering av valper. 

Fra 1. juni 1999 legges rutinene ved registrering av valper om slik at betaling for sen
ere registrering av ID-merking gjøres samtidig med selve registreringen. Dette gjelder 
både ved midlertidig-/forhåndsregistrering og ved den tradisjonelle registreringen. 

Vi vil dog igjen anbefale og oppfordre til at midlertidig registrering benyttes, da denne 
gir valpekjøper og oppdretter flere fordeler. For valpekjøper kan det da dokumenteres 
at alle formelle forhold rundt registrering er oppfylt. For oppdretter gir ordningen 
gratis dødsrisikoforsikring for valpene (fra fylte 5 uker og til levering, inntil 12 uker), 
og den gir også mulighet for å levere valpen ferdig ID-merket og merkingen registrert i 
NKK. 

Endringen i rutinene medfører ingen forandring i hvilke merkemetode som kan be
nyttes. Det er fortsatt fritt valg for den som får merket sin hund om microchips eller 
tatovering benyttes. 

Gjennomføringen vil bli slik at når Norsk Kennel Klub (NKK) sender ut registrerings
papirene på et valpekull til oppdretter, vil det også være med et "ID-registreringskort" 
på hver valp. Kortet inneholder alle de opplysinger vi har fått om valpen og som er 
nødvendige for senere registrering av ID-merkingen. Dette vil være fødselsdato, regi
streringsnummer og rase. I tillegg vil det være rubrikker for hundens navn, eiers 
navn, adresse og telefonnummer. Ved midlertidig registrering vil disse ikke være ut
fylt. men må fylles ut senere av oppdretter og/eller ny eier. Ved ordinær registrering 
er disse rubrikkene fylt ut av oss. 

På ID-registreringskortet er det også egne rubrikker som skal fylles ut av den veteri
nær som utfører ID-merkingen. Rubrikkene angir hvilken merkemetode som er brukt, 
ID-nummer (ved bruk av microchips kan en av merkestripene klebes inn her) og 
veterinærens underskrift og dato for merkingen. 

Når hunden ID-merkes, fylles alle rubrikker som er blanke ut og ID-registreringskortet 
sendes NKK. Porto er allerede betalt av NKK. 

TILKNYTTET 

Besøksadresse: Bankgiro: 1600.40.39983 Sentralbord: 22 65 6000 Postadresse: 
Telefa.x: 22 72 04 74 Boks ]63. Bryn Nils Hansensvei 20 Postgiro: 08]4.5] ]8450 

0667 Oslo Skjemabest: 800 30 098 06]] Oslo 
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Når kortet mottas hos oss vil ID-merkingen bli omgående registrert. Dette medfører 
også at hunden kan identifiseres og eier gjenfinnes via vår automatiske telefontjen
este, kun et par dager etter at man har vært hos veterinæren. 

Dette gir både oss og den enkelte eier full oversikt og kontroll. Slik det til i dag har 
vært for merking med microchips, har NKK ikke kunnet registrere denne i egen data
base direkte. Vi har blitt maskinelt oppdatert fra en annen database utenfor vår "kon
troll Dette har resultert i stor variasjon i kvaliteten (dvs. brukbarheten) på mottatteH. 

data. 

Ved at betalingen for registrering av ID gjøres direkte til oss, vil det ikke påløpe mer
verdiavgift. I dag hvor avgiften innkreves via merkende veterinær påløper MVA. Det 
vil nå altså bli rimeligere å få ID-merkingen registrert i NKKs register. 

Ved at betaling for registrering av ID-merking nå gjøre direkte til oss og ikke ved inn
kreving hos veterinæren, vil vi også forvente at den pris som den enkelte må betale 
hos veterinæren reduseres tilsvarende (60 kr. + mva.). 

Endringen må også sees i sammenheng med arbeidet med omlegging av betalingsru
tiner i NKK med overgang til autogirojengangsfullmakt. Prioritert er alle betalinger 
som i dag skjer med postoppkrav, da dette er en ordning som er blitt svært kostbar, 
omstendelig og tidkrevende. 

Ved bruk av autogirojengangsfullmakt gir den enkelte NKK adgang til å belaste sin 
konto med det for denne ene gangen og kun for det oppgitte beløp. Belastningen skjer 
automatisk og levering skjer deretter direkte i den enkeltes postkasse. Turen til post
kontoret bortfaller. 

Ved bruk av autogirojengangsfullmakt blir dagens oppkravsgebyrer borte (for HD var 
dette kr. 41 og for registrering av valper i snitt kr. 72), slik at det i praksis blir redu
serte kostnader for den enkelte. 

Autogirojengangsfullmakt er satt i gang for HD- og AA avlesning, og vi vil så sn':Ht 
det er mulig også få den for registrering. 

Endringen i rutiner medfører også en del praktiske utfordringer. Det vil i en periode 
være et antall hunder som er registeret før 1. juni 1999. Disse har da ikke ID- regi
streringskort. Registrering av utført ID-merking kan for disse hundens vedkommende 
gjøres på en av følgende måter: 

1.	 Veterinæren benytter vårt "gamle" ID-kort. Dette er kjøpt direkte fra oss og betal
ing for registrering av ID-merking er allerede gjort. Kortet vil etter hvert gå ut som 
overflødig. Kortet kan brukes både ved merking med microchips eller tangrnerk
ing. 

2.	 Veterinæren benytter den nye blanketten for avlesning av HD eller AA, Denne 
inneholder engangsfullmakten som fylles ut, og dersom hunden kun ID-merkes 



Norsk Shiba klubb's Openshow 
I Sandnes, den 23. mai 1999. 

Rapport fra dommeren: 

Først av alt - takk for invitasjonen til å få dømme på denne utstillingen, - den første i
 
klubbens historie.
 
Det var hyggelig å få dette oppdraget, og selvsagt også litt ærefult. .....
 
Openshow er i Norge en uoffisiell utstillingsform, men en fin måte å få presentert
 
hunden på.
 
Alle fikk skriftlige kritikker, og jeg hadde i tillegg åpen bedømmelse, slik at alle som sto
 
"ringside" fikk ta del i begrunnelsene for mine avgjørelser.
 
Det var påmeldt hunder i 6 ulike klasser - felles for han hunder og tisper, og i tillegg var
 
det par-klasse og oppdretter klasse.
 

Klasse A - Valper 4 - 9 mnd
 
Vinner av klassen ble 1\'ljærumhøgda's Yukiizumi tilhørende Margareth Rosland,
 
Stavanger.
 
Det er en knapt 9 mnd. Gammel han valp, vel bygget, av god størrelse og med et godt
 
kjønnspreg. Han har en varm god rød farge, et vakkert og godt skåret hode og er tørr
 
og stram med god fasthet.
 
Prima temperament og glimtvis godt gangverk. En meget lovende valp som er etter:
 
NSF UCR Mara-Shima Ultimo og N UCH Kleivane's Yu-Shi Shiba.
 

Klasse B - junior, 9 - 15 mnd.
 

I denne klassen stilte 3 kull søstre fra Kennel Kleivane etter N UCH Chevann Scarlet
 
Emperor og N UeH Asahi-so Kimoko.
 
Alle tre tispene var typefulle med vakre hoder og prima kjønnspreg.
 
Jeg kunne ha ønsket noe mer kraft og substans, men for øvrig var de normalt utviklet
 
for alderen.
 
Som vinner av klassen valgte jeg Kleivane's Ka-Ta Natsu. Tilhørende oppdretter Tone
 
Reidun og Kåre Langhelle, Sandnes.
 
Hun var den som for dagen beveget seg mest korrekt av de tre.
 

Klasse C - unghund, 15 - 24 mnd.
 

Her stilte 3 hunder, alle av meget høy klasse. Blikket mitt falt imidlertid mye på
 
vinneren. Innisfree Enterprise, en 20 mnd. Gammel USA import med utmerket kvalitet.
 
Tilhørende Marianne R. Wang og Grete-Sofie Mjærum.
 
Dette var hans første utstilling etter karantenen, - og han gjorde ingen dårlig debut!
 
Han er en substansfull, harmonisk og velbygget unghund i øvre størrelses grense, med
 
stor utstråling og en varm god rød farge. Han viste seg alltid i perfekt balanse. Han er
 
tørr og stram med en utmerket overlinje, et meget godt kryss og en velplassert, velbåret
 
hale. Han hadde god fasthet og var stabil i front og haser. En velgående hund med god ..
 
aksjon og fleksibilitet i bakparten. Meget god pels struktur og et trivelig temperament.
 
Han vant også klasse D - Mellomklassen.
 



Klasse E - CK-klasse
 

Her stilte 3 meget vakre tisper. Med et aldersspenn fra 15 mnd. Til 6 år!
 
Eldstemann i klassen Int. N S UCH Mjærumhøgda's Utsukushii, var en anatomisk
 
fantastisk godt oppbygd hund som var meget korrekt gående. En herlig hund som
 
dessverre stilte i en for høy vektklasse for dagen.
 
Vinner av klassen ble derfor yngstemann, An-An's Yamahime, tilhørende: Anne-Lise
 
Johansen, Sola.
 
Det er en velbygget tispe av god størrelse og med prima kroppsproposjoner og balanse.
 
Hun har et utmerket hode med det riktige uttrykket. En hund uten overdrivelser av
 
noen art, med et våkent og åpent vesen - klar til dyst!!
 
Bevegelsene ble bedre jo mer hun fikk "jobbe", til tross for en noe steil overarm, dog
 
lang. Hun er oppdrette av eieren og er etter NSF UCH Mara-Shima Ultimo og
 
N S CH Mjærumhøgda's Qhime.
 

Klasse F - åpen klasse
 

Dette var den siste av de individuelle klassene. To av tispene fra CK-klassen var også
 
med her, men begge måtte se seg slått av vinneren som ble den 4 år gamle
 
Champion tispen N S CH Mjærumhøgda's Qhime, tilhørende Anne-Lise Joahnsen. Den
 
velbygde tispen er for øvrig mor til vinner tispen i CK-klassen.
 
For dagen var hun ikke i beste pels, men hun har en fantastisk god pelsstruktur med
 
meget stive, rette og glatte dekkhår. Hun er velbygget med gode kroppsforhold, god
 
overlinje og en korrekt ansatt hale. Prima hode og uttrykk. Godt gangverk, men ikke
 
helt stabil i fronten. Qhime er etter N UCH Kaskas Jack Daniels og Mjærumhøgda's
 
Uneshii.
 

Klasse H - parklasse
 

To par stilte opp i denne konkurransen. Vinner ble Marainne R. Wang med Innisfree
 
Enterprise og Int. NS UCH Mjærumhøgda's Utsukushii. To substansfulle og velgående
 
hunder som hele tiden viste seg med en kontrollert seiersmine!
 
Det andre parret ga konkurranse helt til målstreken, men Anne Lise Johansens to
 
klassevinnere, mor og datter "Suki" og "Terri" måtte til sist bite i gresset, til tross for en
 
utrolig typelikhet.
 

I Oppdretterklassen stilte Kennel Mjærumhøgda, Grete-Sofie og Eivind Mjærum med 1
 
han hund og 2 tisper fra 3 kombinasjoner med 3 fedre og 3 mødre. Gruppen ble tildelt
 
Hederspremie for typelikhet, kjønnspreg, god knokkelkraft og korrekthet i
 
bevegelsesmønsteret. Gratulerer!
 

Til slutt skulle alle klasse vinnerne inn i ringen for å konkunere om tittelen
 
"Best in Show".
 
Fem utmerkede representanter for rasen møtte til dyst, og mitt lodd var å finne frem til
 
dagens beste hund!
 
Uten for mye "om og men" valgte jeg vinneren av unghund - mellomklassen
 
Innisfree Enterprise. Han hadde utstråling "To the bitter end", og han lot aldri sjansen
 
gå fra seg! Gratulasjoner til eierne, og lykke til videre!
 
Nevnes bør kanskje også hans avstamning som sier at han er etter AM UCH Innisfree
 
Samuran Il og Hamahime ofHokuso Takayamaso.
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Avslutningsvis vil jeg få takke for tilliten som ble vist meg ved at jeg fikk lov til å dømme
 
på dette Openshowet. Takk for fine gaver med klubbens emblem som jeg fikk overrakt
 
av formannen.
 
Min kone og jeg hadde en hyggelig dag sammen med dere Shiba-entusiaster, og det var
 
hele tiden en god atmosfære rundt ringen.
 
Fin sportsånd og respekt for mine avgjørelser, gav meg en god følelse overfor en
 
nystartet klubb som jeg vil ønske lykke til videre med sitt arbeid for Shibaen!
 
Takk til ringpersonalet for godt samarbeid og til familien Langhelle som dro lasset med
 
det praktiske og skapte en fin ramme rundt det hele.
 
Vel blåst!
 

Med vennlig hilsen
 
Geir Nordahl Pedersen
 

BEST IN SHOW! 

INNISFREE ENTERPRISE
 



EN BILDE KAVALKADE FRA OPEN SHOWET!
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UTSTILLING: 

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB 
HALDEN, 17 07 99 
DOM1v1ER GEIR N PEDERSEN 
Antall påmeldte:2 

. . 
APEN UNGHUNDKLASSE HANNER 

INNISFREE ENTERPRlSE 13406/98 300997 RØD 
E: Marianne R Wang 1Grete S Mj ærum, Hvitstenvn 298, 1540 Vestby 
O: Kathleen Kanzler, USA 
(AM ch Innisfree Samuraii 1- Hanahime ofHokuso Takayamaso) 
1AUK 1AUKK HP 1VK CERT 1BHK BIR 

APEN KLASSE TISPER 

CHONIX CmISAI MAJKO S-21789197 13 03 97 rød 
E: Marianne R Wang 
O: Annika Mårtensson, Malmø 
(S uch Manløten's Eeto Seikai - S uch Yorrick's Aki-Chacha) 
JAK 1VK 

NORSK KENNEL KL UB 
Bergen 24 - 25 14 - 99 
Dommer: Boo Lundstrøm 
Antall påmeldte:3 

APEN UNGHUNDKLASSE HANN 

KERRILAND TOTAL ADVENTURE 09347/98 170997 RØD 
E: Christen Lang 
O: Mr Cowland, England 
(Chevawn Certain Majic At Kerrilands - Kerrilands Total Surprize) 
1AUK 1AUKK HP 1VK CERT 1BHK CACIB BIR 

APEN KLASSE TISPER 

PURAIDO DAISUKI AV ENERHAUGEN 24238/96 070996 RØD 
E: Jon og heidi Magerøy, Djupedalen 2, 5124 Ulset 
O: Christen Lang 5035 Bergen 
(NS Uch NV-96 SV-97 Glendalin Fuyu San - Gin Kure av Enerhaugen) 
1AK 1VK CERT 1BTK CACIB BIM 

AG/L/TY: 

-. 

Dommer Berit Foss 
Gruppe A 3 

N Uch NS Ach Fumiko Aoki 28365/94 



E: Harald og Ulrik Schjelderup, Rødsvn, 1540 Vestby 
Hundens tid: 52,20 Tidsfeil: O Sum feilpoeng: O 
Standard tid: 62 Hinderfeil: O Premie: 1 Nummer i klassen: 6 
Agi Iity/spor/bruks 

ETTERSØK 
.. BLODSPOR OG FERSKSPORPRØfiE 

Arrangør: NRK (n!d Midt-Hedmark
 
Løten, 05 0699
 
Fører. Sissel Skjeibred
 
Dommer:Bjarne Aasen
 

NORD V98 BI lEN TINGELING 08307/98 160298 VILTFARGET 
2. PREMIE 

UTSTILLING: 

SURNADAL OG RINDAL HUNDEKLUBB 
SURNADAL 190699
 
DO:MN1ER BOa LUNDSTRØM
 
Antall deltakere: 1
 

APEN UNGHUNDKLASSE TISPER 

SOLDOGGENS CHIMJ)IRA 03621198 160298 RØD 
E: Høyem Lisbeth og Aasheim Geir 
O: Paul J Walle
 
1 AUK 1 AUKK HP 1VK
 

HA UGESUND og OMEGN HUNDEKLUBB
 
KARMØY 29 - 30 IS - 99
 
Dommer Peter L Jensen
 
Antall påmeldte:3
 

APEN UNGHUNDKLASSE TIPSER 

AN-AN'S y AMAffiME 23088/97 22 1097 RØD 
E: Anne Lise johansen, _fjordbrisvn 13 4050 Sola 
O: samme
 
eN Fin Uch Mara-Shima Ultimo - NS Uch Mjærumhøgda's Qhime)
 
lAUK lAUKK HP lVK CERT lBTK BIR
 

CHAMPJONKLASSE TISPER 

NS Uch Mjærumhøgda's Qhime 11924/95 04 05 95 rød 
E: Anne lise Johansen
 
O Grete S Mjærum
 

r\ rJs \,/tlct fOC{,(,--' k- ;tt)'tJtlt1,(,lLVl~65das Ut' UVtesr~' 
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KUKAY XWAlDELO 
E: C LANG
 
UK 1JKK HP 1VK
 

- utstilling/agility/lydighet/bruks .. 
JUNIOR KLASSE TISPER 

SOLDOGGENS DARUMA NO KOHIME 
E: A & M PAULSRUD 
1JK 1JKK HP 1VK 

APEN KLASSE TISPER 

RAN AV ENERHAUGEN 08809197 16 1296 RØD 
E: Christen Lang 
O: samme 
(INTNSUCHSV93NV95NORDV95EURV97 GLENDALIN BURANDE - FUJUUl\1E AV 
ENERHAUGEN) 
1AK 2VK 

CHAMPION KLASSE TISPER 

RINJI AV ENERHAUGEN 08808/96 16 12 96 RØD 
E: Berit Sollie 
O: C Lang 
(Samme som RAN av Enerhaugen) 
1CHK 

NORSK KENNEL KL UB 
KRISTIANSAND 8-9/5-99 
Dommer Eivind Mjæmm 
Antall påmeldte: 4 

Apen lfnghundklasse 

An-An's Yamahime 23088/97 22 1097 rød 
E: Anne Lise Johansen' 
O: samme 
1AUK 1AUKK HP 1VK CERT 1BTK CACm BIR 

NordV-98 Bi len Tinge Ling 08307/98 23 0997 viltfarget 
E: Sissel Skjelbred 
O: Gerd Braseth 
1AUK 2AUKK HP 3VK CK 3BTK 
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(N Uch Kiskas Jack D/aniels - Mjærumhøgda's Uji Uneshii)
 
CK lCHK 2BTK
 

AGILITYIL YDIGHETIBRUKS 

NORSK TIBETANSK TERRIER KLUBB 
NESBYEN 31 0799 
DOlvfMER GUNNEL HOLM 
ANTALL PÅMELDTE: 4 

JUNIORKLASSE HANNHUND 

Mjærumhøgda's Yoshi 17870/98 070998 rød 
E: Øyvind Fåne, Malmvn 20 3614 Kongsberg 
O: Grete S Mjærum 
(N FIN Uch Mara-Shima Ultimo - N Uch Kleivane's Yu-Shi Shiba) 
lJK 2JKK 

Kukay Xwaidelo 12345/99 01 0998 hvete 
E: Christen Lang 
O: Anne Marie Zehennpffenning, Belgia 
lJK l JKK 

JUNIORKLASSE TISPER 

Soldoggens Daruma No Kohime 18345/98 11 09 98 rød 
E: Arne og Marit Paulsrud, Breiskallvn 70, 2827 hunndalen 
O: Paul J Walle 
(N Uch Nattfjari!en Chjuitsu - N Uch Kleivane's Kan-I Tokyo Tani) 
UK 1JKK HP 2VK CK 2BTK 

APEN KLASSE TISPER 

Rinj i av Enerhaugen 08808/97 16 12 96 rød 
E: Berit Sollie, Grasmenipo 45A, 5355 Knarrevik 
O: Christen Lang 
JAK lVK CERT JBTK BIR 

NORSK MYNDEKLUBB 
NESBYEN OJ 08 99 
DOMNlER HANS V D BERG 
ANTALLPÅMELDTE:4 

JUNIOR HANNHUNDKLASSE 

S"-e 1JJQt'Yf FGO~ ~ 



Lorini,s Chykohime 05583/97 270297 rød 
E: Torhild Hansen, Opplandsvn 300, 4885 Grimstad 
O: Marianne og Einar Eliassen, Drøsshaugen, 9400 Harstad ..(Nuch Chevawn Scariet Emperor - NSUch Kleivane's Ha-Ko Yama Hirne
 
l AJ( 2VK CK 2BTK RES CACIB
 

NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB 
Bjerkvik 19-20/6-99 
Dommer: Wera Hubenthal 
Antall påmeldte: 4 

JUNIOR KLASSE HANNER 
Soldoggens Dim-Dim 18344/98 Il 0998 rød 
E: Paul J Walle 
O. samme 
(Nuch Nattfjarlien Chujitsu - Nuch Kleivane's Kan-I Tokyo Tani) 
lIK IJKK HP l VK CERT 2BHK 

CHAMPION KLASSE HANNER 

Nuch Nattfjarilen Chujitsu S15137/97 15 Ol 97 rød 
E: Walle Paul J 
CK l CHK l BHK BIR 

APEN UNGHUNDKLASSE TISPER 

Soldoggens Chiisai- Go Egao 03622/98 160298 rød 
E: Harildstad Ingunn/ Gustavsen Lars, Rustadbakken 5C, 9325 Bardufoss 
O: Paul J Walle 
(Nuch Nattfjarilen Chujitsu - NSUch Kuroichi av Enerhaugen) 
1AUK l AUKK HP 1VK CERT 1BTK BIM 

LYDIGHET 

FOSEN BRUKSHUNDKL UBB 
270399 

NordV-98 Bi len Tinge Ling 
Lydighet klasse l 
173,5 poeng = 1. Premie 
Nr 2 i sin klasse av 9 deltakere 



: 
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NORSK AKlTA KLUBB 
Storesand, 22 05 99 

Dommer: Anders Cederstrøm 
Valp 6 - 9 mnd: 
Antall påmeldte: 1 
Soldoggens Dim-Dim 18344/98, 06 10 98, rød 
E: Paul J Walle, Landøy, 9372 Gibostad 
O: samme
 
(N Uch Nattfjarilen Chujitsu - N Uch Kleivanes Kan-I Tokyo Tani)
 
BIR
 

VOKSNE: 
Dommer: Berit Foss 

Apen ltnghltndklasse hanner: 

Mjærumhøgda's Nishimuraso 20921197 sortltan 
E: Mildrid Kjøbøi, 1msdalen, 7760 snåsa 
O: Grete S Mjærum, 1827 Hobøl
 
(Mara - Shima Ultimo - N Uch Mjærumhøgda's Unsofekina)
 
1Auk 1AUKK lVK HP CERT 2BHK
 

Championklasse hanner: 

N Uch Nattfjarilen Chujitsu S-15137 150197 rød 
E: Paul J walle 
O: U og Å Astrøm, Sverige 
(Tysk & Vdh ch 0str ch Tenryu ofMatsukawa Kensha Jp - Euw-96 S Uch Benii Ken's 
Fukushi-Shoni) 
CK 1CHK 1BHK BIR 

Apen IInghllndklasse tisper: 

Nord V-98 Bi len Tingeling 08307/98 23 0997 viltfarget 
E: Sissel Skjelbred, 0stbyvn 10, 7700 ::>teinkjer _O 72 __-I 

, O: r te S M'ærum, 1827 Hobøl T-er{ Opptif}. 6era 17~S0t 
(NS Uch NV-96 SV-97 Glendalin Fuyu San - NS Uch Iji Iki av Enerhaugen) 
1AUK 1AUKK HP lVK CERT BIM 

Soldoggens Beninesa 19340/97 02 02 97 sesam 
E: Paul J Walle 
O: samme
 
(Kleivanes Ka-Ko Zamfir - NS Uch Kuroichi av Enerhaugen)
 
lAK 2VK CK 2BTK
 

Soldoggens Chimpira 03621198 1602 98 rød 
E: Lisbeth Høyem 1Geir Aasheim, 7710 Sparbu 
O: Paul J Walle 

(N Uch Nattfjarilens Chujitsu - NS Uch Kuroichi av Enerhaugen)
 
lAUK 2 AUKK HP 3VK
 



ÅRETS BRUKSHUND I AGILITY 1998
 

Harald Schjelderup og Fumi 
under utdelingen av pokalen 
til årets brukshund i agility. 
Pokalen ble utdelt under et 
stevne i Drammen av agility
dommer Petter Nordlien. 



ÅRETSBRUKSHUNDl~8
 

Til Shiba Klubben
 

Vi takker for "brukshundpris" og pokal!
 
Sender avisutklipp i anledning dette.
 
I tillegg til at vår Shiba-venn, Washi er
 
Norsk viltsporchampion, ble han Svensk
." 
viltsporchampion 19. juni 1999. 

Vennlig hilsen 
Eirin og Halvor Størmer + Washi 



4., - ,". '.' "" 

~ "-V 

t0/8 -'Iq 

tmerketJ 
Han skjønner det trolig ikke helt selv, for han - han har 
bare gjort det han kan best: Søkt etterviltspor. Den na
sjonale Shiba Inu-klubben visste imidlertid å sette pris 
på en av sine egne og ga Washi den høyeste utmerkelsen 
klubben gir ut i år. 

Av LINE SCHEISTRØEN 

Den tre og et halvt år gamle hUl1
'den, med det hele navnet Lorinis 
Bushido Washi og eieren Halvor 
Størmer mottok nylig en hyggelig 
melding fra den nasjonale Shiba 
Inu-klubben: Washi er kåret til 
årets hund! 

Washis utmerkede resultater i 
viltspor-konkurranser er en av ho
vedårsakene til at hunden fikk ut
merkelsen. Washi, som sammen 
med sin eier bor ytterst på Skjom
nes, er den første i sin rase som er 
blitt norsk viltspor champion. I til
legg til å ha vunnet flere første 
premier i konkulTanser er også 
Washi godkjent ettersøkshund. 

Allerede i ung alder, da Washi 
bare var noen måneder, begynte 
Halvor Størmer å trene spor med 
hunden. Det er hardt arbeid, for 

begge. Men, det blir en livsstil 
som Stønner sier. 

- Det er en lang affære å kClmme 
opp på dette nivået, som flere av 
oss i Narvik Trekk- og Bruks
hundklubb har gjort, forteller 
Størmer. For hunden er det god 
trening å gå spor. 

- Drivkraften er at hunden skal 
få bruke hjernen og være forberedt 
på et skikkelig ettersøk i det virke
lige liv, sier eieren. 

l helga møtes mange hundeeiere 
til konkurranse på: Veggfjellet. Det 
kan være en test foran et eventuelt 
NM i dette ormådet senere. NTBK 
er forespurt om å søke dette arran
gementet. 

For Washi er det en ny konkur
ranse - og en ny lek. Bommer han 
på sporet blir det ikke kjeft. 

- Vi driver kuripositiv trening. 
Alt skjer på lekbasisi,sier Stønner.

. ""~l 
"':::'-" 

FIKK PRIS: Stolt ,eier og hund etter at dim nasjonale Siliba lnu-klubben ga Halvor Stønner og Lorinis Bus
hido Washi del1.'~,Ø>;~sie.ut!nerkelsen som er mulig å/å i klubbe/i. (Foto: Line ScheistrØen) 

.-' 
........ , fi_'
 

p 



~ 
ADVANCE 

FORMUlA 

NOI 
VINI 
19~ 

ÅRETS UTSTILLINGSHUND 1998 

Jeg vil på vegne av Eivind og meg få takke for den fine 
pokalen som ble tildelt INT. N S SF UCR. NV-97-98 
FUKURIME GO BAMSHU ASUKASOW 
til årets utstillings Shiba 1998 

Vennlig hilsen 
Grets-Sofie 



Dommer
kveld med 
Shiba 
v/Eivind Mjærum 

Autoriserte hundedommeres 
forening arrangerte 13.april 
dommerkveld med Shiba 
som tema. Arrangementet var et 
samarbeid med den nyetablerte 
Norsk Shiba Klubb. 

Det var først samtaler om 
standarden som ble presentert av 
Shibaklubbens formann. 
Shibaklubben hadde med hunder av 
ulik størrelse, farge, pelskvalitet og 
anatomi. Disse ble vist som en 
synliggjøring aven del av 
rasebeskrivelsen. Klubben 
delte ut et svensk rasekompendium 
utarbeidet av SKK. Dette 

kommenterer en del 
viktige detaljer om rasens eksteriør. 

Det var god aktivitet og mange 

spørsmål som ble diskutert, med 
utgangspunkt i de 
framviste hundene. 

Shibaklubben viste også en 
amerikansk rasevideo som en 
oppsummenng av rase
gjennomgangen. Her fikk vi også se 

fargevarianter s,om for eksempel 
hvit som også er akseptert i 
England, men ikke akseptert isom 

fullverdig etter FeI standard. 

Noen fakta om rasen. 
Navnet shiba betyr ikke liten slik 
det står beskrevet, men kvist og 
buskas. Shibaen er en liten hund 
som ble brukt til sporing og jakt i 
krattskog. 

Utgravninger viser at rasens 
forfedre har eksistert i 7000 år. Det 
er 6 raser som har en 
ganske lik bakgrunn. Disse 
forekommer i tre størrelser. Den 
største er Akita. De mellomstore er 
Kishu, Hokkaido, Shikoku, og Kai. 
Den minste er Shiba. 

Shibaen skal være en liten 
vel proposjonert hund, sterkt 

bygget,muskuløs med god 
benstamme. 

Forholdet mellom mankehøyde og 
kroppslengde skal være 10 : 11 



Pannen skal være bred, stoppen 
.godt markert, stramme lepper og 

kinnene velutviklede 

: 

Øvnene små Og trekantede. 
, J ~ 

Saksebitt med sterke tenner. 

Ørene skal være små og trekantede, 

stående og svakt lutende framover. 

Halsen skal være kraftig og 

harmonere med resten av hunden. 

Brystkassen skal være dyp og med 

noe hvelvede ribben. 

Det skal være godt opptrukket 

buklinje 

Det skal være godt tilliggende 

al buer. 

Det skai være god benstamme og 

godt sluttede poter 

Halen skal være høyt ansatt og 

bæres hardt ringlet eller i en jevn 

~ bue over ryggen. 

Dekkpelsen skal være stri og 

underullen tett og myk 

Det er bare tre farger som er 
fullverdige i FeI landene. Rød med

~ , 

lys underside,black and tan eller rød 

sesam. Alle skal ha hvit underside 

(urajiro). Hvitt opp til albuer og 

knær er aksptabelt men jo mindre 

jo bedre. 

StØrrelsen skal være 38,5 - 41,5 for 

hanhunder og 35,5 - 38.5 for tisper. 

Shibaklubben oppfatter at en har et 

godt utgangspunkt for rasen i 

Norge. Det er tatt hjem 
en del importer fra ulike land. Disse 

er av høy kvalitet og fra ulike 

linjer. Helsemessig og mentalt 

virker også tilstanden og være god.
~ ~ ~. 

men det er lite resultater å 

bygge på foreløpig. 

Klubben henleder 

oppmerksomheten på bl.a. 

størrelsen. 



Liten årsak 

stor virkning 

Det skal være så bra å ha en 
hund i huset som kan vokte det 
og varsle om det skulle være noe 
galt på ,ferde. Men hvis man er 
hundeeier hør man vokte seg vel 
for å sove uten pyjamasbukse. 

Far til Petter hadde denne 
vanen - å sove uten pyjamas
bukse. Forleden-natt vaknet han 
av bråk i ihagen. 

I--a:,
~~)\. 
1~(~

4)
H.~n sto opp for å se hva som 

var på ferde. En stund etter 
.våknet også husets vokter, hun· 
den. Den tasset stillfen"i! bort til 
sin herre og mes ter, so I' S~o ved 
vinduet, og snuste kjærlig på de 

. bare leggene hans. 

Hans hustru våknet av bråket og 
fant sin mann sterkt blødende i et 
blomsterbed. Hun fikk halt ham 
med opp på badet og renset så
rene. Men på veien hadde ekte
mannen etterlatt seg så mye blod· 
søl at leiligheten så ut som en 
slagmark. Hun plastret sin manns 
sår og ringte etter en drosje for å 
få ham til legevakten. 

Deretter fant hun en flaske 
med rensemiddel - det var ben
sin - og tok en stor bunke med 
papir for å fjerne blodsølet. Pa
piret hev hun i toalettet. 

Far til Peder som var lettere 
sjokkert etter det dramatiske fal
let, fikk nå også vondt i maven og 
ilte til toalettet. Han tente en 
sigarett og hev intetanende fyr
stikken - som brant fremdeles 
ned i toalettet. 

Pang! I neste øyeblikk føk 
mannen til værs som en rom
fartsrakett med. en fiammende 
ildhale bak seg og et brøl som 'Var 
en rakett verdig. : 

Nå var han så ille tilredt at han 
umulig kunne kjøre til legevakten 
i en drosje. Det ville være så me· 
get mer ubehagelig som hans 
akterparti hadde vært i intim 
kontakt med «utskytningsram
pen» da «rakettens» drivstoff 
tente. 

~)} 
)) 

Hans kone tilkalte en ambu
lanse. Ambulansens menn hadde 
medlidenhet med den ille tilredte 
herre og spurte underveis hva 
som egentlig var skjedd. Han for
talte, og i neste øyeblikk gikk det 
opp for ham at historien hadde 
et visst komisk skjær - for 
andre. rDen ene bæreren fikk et 
nærmest hysterisk latteranfall og 
slapp grepet. Mannen falt av bå
ren - og brakk armen. 

,/ 



Hei shiba- bedstemor og shiba- bedstefar 
l eg vil bare takke dere for sist, det var godt å se alle mine 
brødre og min lille søster. Hun syntes naturligvis at jeg er den 
søteste, flotteste og morsomste, MEN DE VAR OK DE Å ..... 
Vet dere at jeg skal blive en ordentlig liten sporhund(hvis jeg 
gidder! !)Mammaen min har meldt oss på et brukshundkurs, 
for at hun skal lære hvad det vil sige at gå spor, jeg trenger 
ikke å lære det, for j eg kan det. Mamma legger et par små 
spor til n1eg annen hver dag, og hun syntes at jeg er det 
flinkeste lille shiba i hele verden, hmm jeg får nok fortsætte 
n1ed å glede henne, der skal ikke så mye til. Når jeg feks. 
møter nogen n1ennesker jeg kjenner så vrider jeg hele 
kroppen i velvære og ørene mine står rett ut til sidene, da 
kaller mamma meg for NUFFEN, for da er jeg vist nok ganske 
så søt. .. l eg er en innn1ari glad gutt, elsker å være ute i snø, 
borre snuten langt ned i sneen, og bare løbe og løbe, heldigvis 
slipper jeg å gå i bånd så n1ye, det er kjedelig det. Men det er 
fordi jeg er så flink til å komme når mamma fløyter på meg, 
jeg kommer fordi jeg vet at da får jeg en godbit, ikke si det til 
noen. 
leg er mere og mere alene hjemme nå, når mamma er påjobb, 
det er ok det, jeg bare sover og koser n1eg, har aldrig rørt 
naget som er forbudt, sko har jeg aldrig spist, og mamma 
syntes jeg er såååå flink gutt. 
Mamma og jeg har blitt enige om at dressur ikke helt er naget 
for oss, vi vil ha det gøy i skogen, hvor vi kan finne ting og 
saker som har blitt borte, litt dressur må vi dog få på 
hverandre og det skal vi klare. 
Man1ma er forfærdelig glad i meg, jeg er det bedste som 
nagensinde har hendt henne, det sier jo ild<e så lite. 
l eg håber jeg får hilst på dere en annen gang 

Ha det bra alle på 2 og 4 ben 
:l) !jær i;}J k h,/yJCY fe; tfvlc {705/" /rv
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Hei alle Shiba venner!
 

Jeg vil gjernefåfortelle litt om Yoshi, Shiba'en vår på 11 mnd.
 
Yoshi kommer fra Mjærumhogt1a og bor nå på Kongsberg sammen medfire andre fire,"
 

beinte og og to tobeinte.
 
Når Yoshi var ca 6 mnd me1tlte vi oss på valpekurs på Kongsberg Hundeklubb.
 
Dette var bådefint som sosialtrening og aktivisering for Yoshi.
 
I sommer har vi for det meste vært på hytta vår i Telemark. Der har vi hatt mangefine
 
fjellturer og med det fine været vi har hatt i sommer har det blitt mye bading på oss alle
 
sammen.
 
Yoshi er nok mye preget av de fire Golden retrieverene han bor sammen med, han elsker
 
nemligfolk, mat, apportering og svomming.
 
Han apporterer like godt i vann som på lanc! Vi har stilt Yoshi fire ganger på valpeshow og
 
en gang ijuniorklassen, alle gangene medflotte kritikker og plasseringer.
 
Yoshi harfunnet seg greit til rette i familien og har blitt en av g;engen vi har med
 
kosehunder.
 

Vi sender samtidig en stor takk og hilsen til Grete-Sofie og Eivind Mjærumfor de.flotte
 
hundene ]asper, Petronella og Yoshi vi harfra dere.
 

Sommer hilsen fra Øyvind og Yoshi 

/ 



JULENUMMER!
 

Styret i Norsk Shiba Klubb vedtok på styremøte 25.8.99 at vi skulle gjøre et forsøk på å.. 
få ut et julenummer av medlemsbladet vårt. Dette koster selvsagt penger, og er utenfor 

-- de budsjetterte rammer som er satt opp." 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å våre med på å innhente annonser til dette 
julenummeret. Kanskje kunne vi få til et "skrytenummer" av oss selv, hvor vi laget 
egne annonser av våre Shiba med familie? 
For oppdrettere kunne det kanskje være på sin plass med en egen julehilsen til 
valpekjøpere og gode hundevenner? 
Vi håper på stor kreativitet fra store og små. 
Alle ører kommer godt med og annonseprisen er for medlemmer kr 250,- og ikke 
medlemmer kr 500,-. 
Stoff til julenummeret må være redaksjonen i hende senest 15.10.99 

Styret takker på forhånd! 

TILLITSVALGT
 
Sakset fra Polarposten
 

En tillitsvalgt må ha tålmodighet som en engel.
 
Være tykkhudet som en flodhest, sno seg som en rev.
 

Være modig som en løve, blind som en muldvarp og taus som graven.
 
Tar man skarp avstand fra en sak, er man agressiv.
 
Gjør man det ikke er man for slapp.
 

Spør man noen om råd, er man svak og usikker.
 
Spør man ikke, er man for selvsikker.
 
Skriver kan en fullstendig rapport, er man for omstendig.
 
Skriver man kort er det ufullstendig.
 

Hvis man i et møte taler for en sak, ewr det for å trumfe den giennom.
 
Tier man, er man ikke aktiv nok.
 

Er man uenig i en beslutning, skal man læres å lystre ordre.
 
Er man enig, mangler man selvstendige meninger.
 

Er man ung, vet man ikke noe som helst.
 
Er man eldre, er man en mosegrodd oldtidslevning.
 

Hvis man vil overholde lover og regler, er man paragrafrytter.
 
Hvis ikke er kan slurvete.
 

.I 



HUNDENS 11 BUD 
I .	 Jeg lever til jeg er ca 15 år. Enhver adskillelse fra deg betyr 

sorg for meg. .. 
2.	 Gi meg lang tid til å forstå hva du forlanger av meg. 

3.	 Gj~r meg tillitsfull - du er hele livet mitt. 

4.	 Vær ikke sint på meg lenge av gangen~ og sperr meg ikke 
inne som straff. 

5.	 Du har ditt arbeid. dine fornøyelser, dine venner. Jeg har bare 
deg. 

6.	 Snakk mye med meg. Selv om jeg ikke forstår ordene~ blir jeg 
glad over å høre stemmen din. 

7.	 Husk at jeg aldri kan glemme hvordan du er mot meg. 

8.	 Før du slår meg: Husk at tennene mine kan knuse hånden din~ 

men jeg vil ikke bruke all min styrke på deg. 

9.	 Når du blir irritert på meg fordi du har mye å gjøre~ så tenk 
på at jeg kanskje er syk~ har vondt i magen, lå for lenge i 
solen eller er trett eller lei meg. 

10.	 Ta deg av meg når jeg blir gammel. 

I	 I. Vær hos meg når jeg har det vanskelig. Alt blir lettere å bære 
fordi jeg har deg. Jeg elsker deg. 

DIN HUND 

I 



Klubben har følgende effekter til salgs:
 

T-skjorter, hvite med 

rødt og sort trykk 

Klistremerker 

Krus 

Pins 

Nøkkelhenger mJhandlevognmynt 

Broderte stoffmerker 

Plansje over Shiba 

Send din bestilling til: 

Unni Hansen, 

Kringsjå 18, 1825 TOMTER
 

Tlf: 69 92 28 99 Fax: 69 92 29 11
 

Varene vil bli sent i oppkrav! 

kr 120,

kr 25,

kr 65 ,

kr 20-,
 

kr 25-,
 

kr 35,

kr 30-,
 




