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Årgang 7

Vi er klare for tur
- er du????
RETUR:
NSK v Terje Ljosnes,
Hans Hauges gt 1E, 5033 Bergen

Denne elgen er MIN……

KONTAKTPERSONER

STYRET I NORSK SHIBAKLUBB
LEDER Petter Paulsen
9304 Vangsvik
7785 4231 - 979 60 780
pcdoc@online.no
NESTLEDER Inger M Ingebrigtsen
Skarsem, 7340 Oppdal
915 24 838
in-inge@online.no
SEKRETÆR Laila Nagel
Engnesvn 31, 3092 Sundbyfoss
3305 8883 - 916 68 579
laila.nagel2@tiscali.no
KASSERER Terje Ljosnes
Hans Hauges gt 1B, 5033 Bergen
5532 4667
terjlj@online.no
STYREMEDLEM Dan Ove Tuven
Aspmoen 30, 8646 Korgen
7519 1472 - 410 21 472
dan.tuven@monet.no
STYREMEDLEM Frode Løvfall
Vallahøgda 16, 5227 Nesttun
934 38 958
frolov@broadpark.no
STYREMEDLEM Paul Walle
8533 Bogen i Ofoten
7698 2000 - 926 52 844
VARAMEDLEM Thomas Henriksen
Nermyra 4, 9100 Kvaløysletta
77674519 - 91342039
91342039@mobilpost.no
VARAMEDLEM Bente K Pedersen
Moneveien 2, 4879 Grimstad
3704 1534 - 993 85 748
chow.habagou@c2i.net
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.

NORD-NORGE Paul J. Walle,
Se styremedlem
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 - 909 81 295
christen.lang@tiscali.no
ØSTLANDET Laila Nagel
Se sekretær
SØRLANDET Bente K Pedersen
Se varamedlem
AGILITY Harald Schjelderup
Rødsveien, 1540 Vestby
6495 2053
harald.schjelderup@c2i.net
LYDIGHET Sissel Skjelbred
Dalsve, 7710 Sparbu
7414 3269 - 975 67 022
k-svends@online.no
BRUKS Halvor Størmer
Grindjord E6 19, 8520 Ankenesstrand
7694 0409

VALPEKASSEN
Nina Hvid Talvela
Valper ventes ca 5. oktober
Far: Toriyama koji Mor: Alinas Petite Pomerol
Tlf: 480 73 535 eller 22 29 57 50

Tonje Bøe
Valper ventes ca 3. oktober
Far: Edeäng's Benjamin Mor: Kawai Kinkai
Tlf: 938 61 055 - 32 78 57 83

Kennel Soldoggen, Paul Walle
Valper født 23/7-04, 3 hanner, 2 tisper, alle røde
Far: N Uch S Uch Soldoggen's Ippiki-Ookami
Mor: N Uch S Uch Soldoggen's Hokkyoku No Hoseki
Tlf: 926 52 844 – 7698 2000
VALPER ELLER FORVENTEDE KULL, KAN MELDES INN
TIL VALPEFORMIDLER INGER LISE MANDRYCK!

VALPEFORMIDLER Inger Lise Mandryck
Klinkelinna 411, 2827 Hunndalen
6118 8128
shiva@online.no
HUNDESPORT Solvor Nærland
Aad. Gjellesgt 16, 5035 Bergen
5531 3784
solnaer@online.no
Kontaktpersoner er til for at medlemmene
skal kunne spørre om ting de lurer på.
Lokal aktivitet organiseres av nærmeste
kontaktperson.
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Åpen unghund klasse hannhund
Soldoggen's Tentai Tiko
Åpen klasse hannhund
Soldoggens Jazz Of Tokyo
Soldoggen's Japp Anton San
Veteran klasse hannhund

INNHOLD
Elsa Pedersen

1-1-HP-3VK

Paul Walle
A & T Pettersen

1-2VK

Paul Walle

1-1VET-CK-1BHK-BIR

Soldoggen's Pika-Ichi

P Walle/T E Martinussen

1-1

Soldoggen's Richi-Teki Onna
Champion klasse tispe
N Uch Soldoggen's Kyocera
Veteran klasse tispe

Petter Paulsen

IM

Paul Walle

1CHK

Paul Walle

1-1VET-CK-1BTK-BIM

Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu

1-5VK

Åpen unghund klasse tispe

Int Nord Uch Soldoggen's Beninesa

Steinkjer hundeklubb, Steinkjer 4/9-04. Dommer: Hanne Laine-Jensen
Junior klasse hannhund
Pei Fang Chianti Ruffino
Åpen klasse hannhund
Pei Fang no Macedo
Østbylias Glae Tingo
Pei Fang Takarai
Champion klasse tispe
N Uch NV02 Østbylias Edle
Rosa På Ball

Bjørsland/ Holmli

1-1-HP-4VK

Siv Lilleby

1-2VK-CK-2BHK

May Holmvik

1-3VK

Wenche Johansen

1-1VK-Cert-1BHK-BIR

Kåre Svendsen

1CHK-CK-1BTK-BIM

Årets bruksshiba resultater per 20/9-04
10 p / 2 res N Uch N S Vch Lorinis Bushido Washi, Halvor Størmer
1 p / 1 res Mjærumshøgda’s Yu Komatsu, Lise Kommisrud

Alle som deltar i LP – AG – Blodspor må sende kopi av kritikker
til sekretær Laila Nagel for å få med sine resultater i bladet!!!!
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Nr 1 Mars (Frist innlegg 25/2)
Nr 2 Juni (Frist innlegg 25/5)
Nr 3 September (Frist innlegg 25/8)
Nr 4 Desember (Frist innlegg 25/11)

ANNONSEPRISER
NYE PRISER, SE SAK I BLADET!!
Ikke-medlem DOBBEL pris
(Annonse manus må være i a5)
Stoff til Shib-a-visa 4-04 sendes
Lisbeth Høyem, Leiraplassen 6
7710 Sparbu
(917 16 284)
geilis@online.no
MEDLEMSKAP
Hovedmedl: 300,- Fam.medl: 100,Gavemedl. for valpekjøpere: 150,-

Betal til konto 0540 11 87369
FORSIDEBILDET
Ak-inu-bas Kitaro no Chou-nan,
Foto: Steffen Wærdal
BAKSIDEN
Østbylia’s Edle Gabo og Østbylia’s
Cirka Ting Li
Foto: Eva Thorstad

REDAKTØRENS LILLE HJØRNE…
Endelig har dere et nytt nummer av Shib-a-visa! Flere omstendigheter har ført til
forsinkelser. Å starte i ny jobb tar mye mer tid enn jeg trodde..
Ellers har vi siden sist fått en veldig trist beskjed. Grete Sofie Mjærum har gått bort.
Grete Sofie var en av pådriverne for å starte Norsk shiba klubb og hun var den første
redaktøren for klubbens medlemsblad.
Som oppdretter har hun også gjort et stort arbeid for rasen, og jeg vil takke for mange
fine samtaler opp gjennom årene. Hun var en kunnskapsrik dame som gjerne delte
med de som spurte om råd.
Jeg traff Grete Sofie flere ganger på retrieverutstillinger, og hun var stolt av sine
golden’er og oppnådde flotte resultater. Dessverre kjente jeg ikke til samojedene eller
den tidens akita, fra Mjærumshøgda, men Grete Sofie og Eivind har satt spor etter seg
i flere raser, og det er mange som nå vil savne henne.
På vegne av Norsk shiba klubb, lyser jeg fred over Grete Sofies minne.

Hilsen Lisbeth
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Lederens side
Så sitter vi nok en gang med et nytt nummer av Shiba avisa i hendene. Mye bra
lesestoff her, men et lite hjertesukk får jeg komme med. Jeg ønsker at klubbmedlemmene kunne være flinkere til å sende inn stoff til avisa vår. Da ville vi
fått en avis som var mer preget av hva dere som medlemmer er opptatt av. Send
inn til Lisbeth, hva dere holder på med, glimt fra hverdagslivet, morsomme
historier, sørgelige historier, vi har vel alle en historie å fortelle.
All honnør til Lisbeth, for at hun er flink til å finne aktuelle artikler, som er
nyttige for oss å lese.
Vi jobber nå på spreng med hjemmesiden til klubben, for å få opp billed-galleri,
diskusjonsforum og mange andre nyttige ting, som medlemmene kan bruke.
Send også innlegg, som du kan tenke deg kan brukes på hjemmesiden.
Har du noen kreative forslag…..KOM MED DEM!
Det er fint at våre medlemmer sender inn fra utstillinger, som de har vært med
på, og plasseringer som er oppnådd, samtidig som jeg tror at vi bør få flere
artikler og historier om Shiba`n vår. Så send inn !!!!
Kjære medlem, husk at det nå går mot høst og vinter. Vi tar frem luer, votter,
skjerf osv. Men husk våre små fire-beinte, selv om de har pels, er det ikke så
godt å stå ute kanskje i times-vis lenger. De kan bli syke, slik som oss
mennesker.
Høsten byr på mange fin opplevelser for hund og eier. Naturen skifter ”ham”,
slik som mange av våre små venner. En lang tur i ettermiddags-solen (eller i
regnvær…) er en bot for sjelen for alle. Det er mye som rører seg i busk og kratt,
og dette går ingen shiba forbi. Å få stupe ned i en grøftekant og jakte, det setter
farge på tilværelsen for en liten shiba-gutt eller shiba-jente.
Dette med å ”skifte ham” er vi midt oppe i nå. Det nappes, gres og børstes. Store
dotter fyker med vinden…Og under denne grå ”ullfrakken” finner vi tilbake til
den gamle, fine fargen. Det være seg rød eller sort. Og sin egen seng vil de ikke
”ulle til”, nei det er bedre å pelse ned senga til mor og far. Men slik er det å ha
hund, og slik er det å være glad i den. Kjære leser – hørt dette før…”den gjør da
ikke noe galt!”
Ha en kjempe fin høst alle sammen. Og du husk – innlegg til neste avis og
hjemmesidene. Så får vi alle det som vi vil!

Veteran klasse hannhund
Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu

Junior klasse tispe
Soldoggen's Uba Juba
Åpen unghund klasse tispe
Soldoggen's Oishiiba

Soldoggen's Pika-Ichi
Åpen klasse tispe
Soldoggen's Japp Ann Babe
Champion klasse tispe
N Uch Soldoggen's Kyocera

Paul Walle

1-1VET-CK

P Walle/W Jenssen

1-1-HP-3VK

Paul Walle

1-1-HP-2VK-CK-2BTK

P Walle/T E Martinussen

1-2-HP-4VK

Tore Moen

1-1VK-Cert-1BTK-BIM

Paul Walle

1CHK-CK-3BTK

Vågen hundeklubb, Leknes 29/8-04. Dommer: Ulla Eriksson
Åpen unghund klasse hannhund

Soldoggen's Naka-Yoshi
Soldoggen's Obi Wan Kenobi

Charlotte Damm
Thomas Henriksen

1-2

Paul Walle
Paul Walle

1-3VK

Paul Walle

1CHK-CK-1BHK-BIR

Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu

Paul Walle

1-1VET-CK

Junior klasse tispe
Soldoggen's Uba Juba
Åpen unghund klasse tispe

P Walle/W Jenssen

1-1-HP-1VK-Cert-1BTK-BIM

Soldoggen's Pika-Ichi

P Walle/T E Martinussen

1-2

Soldoggen's Oishiiba
Åpen klasse tispe
Soldoggen's Japp Ann Babe
Champion klasse tispe
N Uch Soldoggen's Kyocera

Paul Walle

1-1-HP-2VK-CK-3BTK

Tore Moen

1-3VK

Paul Walle

1CHK-CK-2BTK

Åpen klasse hannhund
Soldoggens Jazz Of Tokyo

Soldoggen's Ja-Pan Junior

1-1-HP-1VK-Cert-2BHK

1-2VK

Champion klasse hannhund
Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu

Veteran klasse hannhund

Narvik trekk og brukshund klubb, Narvik 4/9-04. Dommer: Karl-Erik Johansson
Junior klasse hannhund
Nattfjärilen Ryujiro
Soldoggen's Wan
4

Lena Paulsen
Walter Wilhelmsen
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1-2-HP-4VK
1-1-HP-1VK-Cert-2BHK

Junior klasse tispe
Mjærumhøgda's Fukubeni
Åpen unghund klasse tispe
Willemo's Saga
Pei Fang Lille Inca
Soldoggen's Tensei-no Tenshi
Champion klasse tispe

Cato Strædet

1-1-HP-1VK-Cert-2BTK

Marianne Hessje
Bjørsland/ Høvring
Mona Mathisen

1-1-HP-2VK

N Uch NV01 Ramnfløyas Kita
no Otenba Bente Kittelsen
N Uch An-An's Chisana Hana
Pedersen/ Jensen

1-2
2

2CHK-CK-3BTK
1CHK-CK-1BTK-BIM

Rana trekk- og brukshundklubb, Mo i Rana 21/8-04. Dommer: Harald Aune
Champion klasse hannhund
N S Uch Ak-Inu-Bas Shiro Saki
Åpen klasse tispe
Pei Fang Lille Ting
Champion klasse tispe

Dan Ove Tuven

1CHK-CK-1BHK-BIR

Marianne Holmli

IM

N Uch NordV02 Ak-inu-bas
Kitaro no Kuro Shinju L Høyem/G Aasheim

STOPP PRESSEN, BILDER PÅ VEI INN……
Helt på tampen av sammenstillingen av Shib-a-visa kom det en telefon
og en mail fra en valpekjøper……
Dyret ble felt i dag (kalv). Kasak oppførte seg som en elghund - river bust osv. Han fungerer godt
på spor. Skiller mellom ferskt og gårdagens spor. Eksemplarisk iflg matfar -Steffen. Kasak har
vært meget stolt i dag, - en glad hund. Akkurat nå har han sin fulle hyre med å passe på slaktet
som henger i garasjen. Han er fryktelig urolig nå. Tror han synes det er kjedelig å være ute alene
(å passe på slaktet). Han vil inn i tide og utide. Men så snart han er kommet inn piper han og vil ut
igjen. Deres skjønner at her er det stridt om dagen.
Steffen og Ann-Mari Wærdal

1CHK-CK-1BTK-BIM

Vefsn hundeklubb, Mo i Rana 22/8-04. Dommer: Elke Peper
Champion klasse hannhund
N S Uch Ak-Inu-Bas Shiro Saki
Åpen klasse tispe
Pei Fang Lille Ting
Champion klasse tispe

Dan Ove Tuven

1CHK-CK-1BHK-BIM

Marianne Holmli

IM

N Uch NordV02 Ak-inu-bas
Kitaro no Kuro Shinju L Høyem/G Aasheim

1CHK-CK-1BTK-BIR

Vestvågøy hundeklubb, Leknes 28/8-04. Dommer: Per Erik Wallin
Åpen unghund klasse hannhund

Soldoggen's Naka-Yoshi
Charlotte Damm
Soldoggen's Obi Wan Kenobi Thomas Henriksen

1-2-HP-3VK
1-1-HP-1VK-Cert-2BHK

Åpen klasse hannhund
Soldoggens Jazz Of Tokyo

Paul Walle

1-4VK

Soldoggen's Ja-Pan Junior

Paul Walle

1-2VK-CK-3BHK

Paul Walle

1CHK-CK-1BHK-BIR

Champion klasse hannhund
Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu
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REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB
RØROS 30.05.2004
Årsmøte ble satt med 17 fremmøtte, og 22 var stemmeberettiget.

Laila Nagel
N Uch Chiyomaru av Enerhaugen Einar Haavik
Veteran klasse hannhund
N Uch Mjærumhøgda's Naganobu

N S Uch NV96 SV97 NordV98
Glendalin Fuyu-San
Junior klasse tispe

DAGSORDEN
SAK 1. KONSTITUERING
a)Godkjenning av forretningsorden
Det var ingen innvendinger mot forretningsorden, som ble ENSTEMMIG
GODKJENT
b) Valg av møteleder, 2 referenter, tellekorps (3 stk) og 2 til å skrive
under protokollen
Til møteleder ble Sverre Kjøbli foreslått og ENSTEMMIG VALGT
Til referenter ble Solvor Nærland og Laila Nagel foreslått og ENSTEMMIG
VALGT
Til tellekorps ble Inger Merete Ingebrigtsen, Dan Ove Tuven og Lone Fillipsen
foreslått og ENSTEMMIG VALGT
Til å underskrive protokoll ble Kåre Svendsen og Wenche Ulleberg foreslått
og ENSTEMMIG VALGT
c) Godkjenning av innkalling
Det var ingen innvendinger mot innkallingen, og den ble ENSTEMMIG
GODKJENT.
d) Godkjenning av dagsorden
Det var ingen innvendinger mot dagsorden, som ble ENSTEMMIG GODKJENT
SAK 2 STYRETS BERETNING 2003-2004
Lisbeth Høyem redegjorde for denne. Det var ingen innsigelser, og styrets
beretning ble ENSTEMMIG GODKJENT

Østbylia's Kvikke Wimba
Soldoggen's Tensei-no Tenshi
Sachiko av Enerhaugen
Åpen unghund klasse tispe
Mariko av Enerhaugen
Østbylias Hælie Noire
Noriko av Enerhaugen
Nishikime av Enerhaugen
Pei Fang Lille Inca
Åpen klasse tispe
Explorer's Inaguri
Soldoggen's Inaoru Imoto
Gokumi av Enerhaugen
Champion klasse tispe
N Uch Ak-inu-bas Daitan ni Akobo

1CHK-CK-1BHK-Cacib- BIM

Christen Lang

1-1VET-CK-3BHK

Ingebrigtsen/Skjelbred

IM

Mona Mathisen
Christen Lang

IM

Christen Lang
Henry Cadman
Christen Lang
Einar Haavik
Bjørsland/ Høvring

1-2-HP-3VK

Birgit Hillerby
Unni M Viklund
Christina Nyborg

1-2VK-CK-4BTK

Ulleberg/ Bøhmer

3CHK

N Uch NV02 Østbylias Edle
Rosa På Ball Kåre Svendsen
N Uch Zenmai av Enerhaugen
N Uch Zentai av Enerhaugen
Veteran klasse tispe

2CHK-CK-4BHK

C Lang / S Nærland
Christina Nyborg

N S Uch NordV03 Ran av Enerhaugen C Lang/ S Nærland

1-1

1-3-HP-4VK
1-1-HP-1VK-Cert-1BTK-Cacib-BIR
2
IM

1-5VK
1

2CHK-CK-5BTK
1CHK-CK-3BTK-resCacib
4CHK
1-1VET-CK-2BTK

Norsk chow chow klubb Agder/Østl/Vest, Grimstad 21/8-04. Dommer: Berit Foss

SAK 3 REGNSKAP
Lisbeth Høyem redegjorde for denne da kasserer ikke var til stede.
Revisjonsberetningen vil bli trykket i Shibavisa i ettertid. Regnskapet ble
ENSTEMMIG GODKJENT.
SAK 4 HANDLINGSPLAN FOR 2004-2005 OG BUDSJETT
Lisbeth Høyem redegjorde for disse. ENSTEMMIG GODKJENT.
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Junior klasse hannhund
Mjærumhøgda’s Furyu-Akiaka
Laila Nagel
1-1
Pei Fang Chianti Ruffino
R Bjørsland/ M Holmli 1-2
Åpen unghund klasse hannhund
Habagou's Dozo Osaki Ni Kyodai K & B Pedersen
1-1-HP-1VK-Cert-1BHK-BIR
Champion klasse hannhund
Laila Nagel
N Uch Mjærumhøgda's Naganobu
1CHK-CK-2BHK

63

NKK, Otta 7/8-04. Dommer: Marit Sunde
Junior klasse hannhund
Soldoggen's Wakai Balder
Åpen unghund klasse hannhund

Per O Sæth

4

Charlotte Damm
Samuel Skjelbred

IM

Mjærumhøgda's Sachiko

Hilde Schyttelvik

1-3VK

Pei Fang no Macedo
Kenzoku no Hikari Hoshi
Veteran klasse hannhund

Siv Lilleby
IM
Inger Lise Mandryck 1-2VK

Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu

Paul Walle

IM

Paul Walle
Henry Cadman

IM

Ulleberg/ Bøhmer
Unni M Viklund

1-1VK-Cert-2BTK

Soldoggen's Naka-Yoshi
Østbylias Hælie Zorro
Åpen klasse hannhund

1-1-HP-1VK-Cert-1BHK-BIM

Åpen unghund klasse tispe

Soldoggen's Nakoma
Østbylias Hælie Noire
Åpen klasse tispe
Ak-inu-bas Daitan ni Akobo
Soldoggen's Inaoru Imoto
Champion klasse tispe

N Uch NV02 Østbylias Edle
Rosa På Ball Kåre Svendsen

1-1-HP-2VK-CK-3BTK

1-3VK-CK-4BTK

1CHK-CK-1BTK-BIR

NKK, Bjerke 14/8-04. Dommer; Tore Fossum
Junior klasse hannhund
Pei Fang Chianti Ruffino
Åpen unghund klasse hannhund
Nakakuro av Enerhaugen
Østbylias Hælie Zorro

Bjørsland/ Holmli

1-1-HP-4VK

Therese Hodne
Samuel Skjelbred

1-3

Shippou No Shinichi Go
Kagawa Shipposou

Christen Lang

1-1-HP-2VK-CK-5BHK

Åpen klasse hannhund
Mjærumhøgda's Yu Komatsu

Explorer's Hiro
Kenzoku no Hikari Hoshi
Mara-Shimas Hi Kitsune
Champion klasse hannhund
Nord Uch Haguro no Beniwaka
go Chuuou Haguro

1-2-HP-3VK-CK

Lise Kommisrud
1
Birgit Hillerby
1-1VK-Cert-2BHK-resCacib
Inger Lise Mandryck 1
IM

Birgit Hillerby

3CHK-CK

SAK 5 INNKOMNE FORSLAG.
Styret hadde kommet med forslag om endring av gavemedlemskap til
valpekjøpere.
Endringen ble stemt over, da Paul Walle kom med forslag om at denne
endringen skulle gjelde fra 2005.
Styrets forslag var at den skulle gjelde med en gang.
Det ble stemt:
Paul Walles forslag fikk: 10 stemmer
Styrets forslag fikk:
19 stemmer
SAK 6 VALG
Det var kommet 51 forhåndstemmer, 6 ble forkastet, 20 var på årsmøtet. Totalt
65 gyldige stemmer
Leder for 2 år:
Lisbeth Høyem
Petter Paulsen

25
40

stemmer
stemmer

valgt

Sekretær for 2 år
Laila Nagel

65

stemmer

valgt

2 styremedlemmer for 2 år:
Wenche Ulleberg
25
Frode Løvfall
34
Finn Håkon Svendsen 12
Paul Walle
39

stemmer
stemmer
stemmer
stemmer

2 varamedlemmer til styret for 2 år:
Hilde Schyttelvik
29
stemmer
Bente K. Pedersen
41
stemmer
Thomas Henriksen
42
stemmer
Revisor for 1 år:
Ivar Christensen

20 blanke

valgt
17 blanke
1 blankvalgt

64

stemmer

1 blank valgt

Vararevisor for 1 år:
Line Laumann
64

stemmer

1 blank valgt

7

valgt

valgt

3 medlemmer til valgkomiteen for 1 år:
Christen Lang
38
stemmer
Eli Johansen
31
stemmer
Marianne Schønheyder 62
stemmer
Charlotte Damm
40
stemmer

2 blanke
19 blanke
2 blanke
1 blank

2 varamedlemmer til valgkomiteen for 1 år:
Tom Hofsli
54
stemmer
Mildrid Samstad Kjøbli58
stemmer
Per Oddvar Sæth
13
stemmer

valgt
valgt
valgt
valgt
valgt

Åpen unghund klasse tispe
Østbylias Hælie Noire
Åpen klasse tispe
NZ Ch Sherae Haru Yokoi
Champion klasse tispe

Henry Cadman

1-1-HP-1VK-Cert-2BTK-resCacib

Marianne Holmli

1-3VK-CK-4BTK

N Uch NV02 Østbylias Edle
Rosa På Ball Kåre Svendsen

1CHK-CK-1BTK-CACIB-BIM

Norsk japansk spisshund klubb, Moss 3/7-04. Dommer: Rita van Mechelen

SAK 7 UTDELING AV UTMERKELSER:
Årets bruksshiba 2003:
N Uch NS Ach Fumiko Aoki Eier: Harald Schjelderup
Årets utstillingsshiba 2003:
N Uch Østbylia’s Edle Rosa På Ball Eier: Kåre Svendsen
Ny vandrepremie:
Det ble satt opp en vandrepremie fra Christen Lang - Kennel Enerhaugens
Oppdretterpris - i forbindelse med at det i år er 40 år siden kennelen ble
registrert. Vandrepremien, som er en skulptur av en Shiba, er en gave som
Christen Lang har fått fra Japan. Den skal utdeles på Shibaklubbens årlige
spesialutstilling til utstillingens beste oppdrettergruppe, og skal være evig
vandrende. Premien utdeles første gang på klubbens spesialutstilling i 2005. Det
følger også med en bok, som skal oppdateres med bilde av vinneren.
SAK 8 AVSLUTNING
Leder takket de frammøtte. Møtet avsluttet.
-------------------Referent
-------------------Protokollunderskriver

Ulleberg/ Bøhmer

1-1-HP-2VK-CK-2BTK

Hege B Myhre

1-1VK-Cert-1BTK-BIR

Norsk japansk spisshund klubb, Moss 4/7-04. Dommer: Annamaria Tarjan
Åpen unghund klasse tispe
Ak-inu-bas Daitan ni Akobo
Åpen klasse tispe
Mjærumhøgda's Tama

Ulleberg/ Bøhmer

1-1-HP-1VK-Cert-1BTK-BIR

Hege B Myhre

1-2VK-CK-2BTK

Värmlands kennel klub, Ransäter 24/7-04. Dommer: Leif Herman Wilberg
Åpen klasse hannhund
N Uch Mjærumhøgda's Naganobu

Laila Nagel

1-3-CK-4BHK

Champion klasse hannhund
N S Uch Ak-Inu-Bas Shiro Saki

Dan Ove Tuven

1-CK-3BHK

Irsk ulvehundklubb, Nesbyen 1/8-04. Dommer: Denis Kuselj

--------------------Referent
----------------------Protokollunderskriver

Referatet finnes i original, underskrevet utgave i klubbens protokoll.
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Åpen unghund klasse tispe
Ak-inu-bas Daitan ni Akobo
Åpen klasse tispe
Mjærumhøgda's Tama

Junior klasse hannhund
Pei Fang Chianti Ruffino
Mjærumhøgda’s Furyu-Akiaka
Junior klasse tispe
Nishikime av Enerhaugen
Åpen unghund klasse tispe
Ak-inu-bas Daitan ni Akobo
Pei Fang Lille Inca

Bjørsland/ Holmli
Laila Nagel

IM

Einar Haavik

2

Ulleberg/ Bøhmer

1-1-HP-1VK-Cert-1BTK-BIR

1-1-HP-1VK-Cert-1BHK-BIM

Bjørsland/ Høvring 2

61

Åpen unghund klasse tispe
Ak-inu-bas Daitan ni Akobo

Ulleberg/ Bøhmer

1-1-HP-1VK-Cert-1BTK-BIM

Surnadal og Rindal hundeklubb, Oppdal 19/6-04. Dommer: Knut H Pedersen
Åpen unghund klasse hannhund
Østbylias Hælie Totti
Østbylias Hælie Zorro
Åpen klasse hannhund
Pei Fang no Macedo
Åpen unghund klasse tispe
Østbylias Hælie Noire
Champion klasse tispe

Lars Erik Susegg
Samuel Skjelbred

IM

Siv Lilleby

1-1VK-Cert-1BHK-BIM

Henry Cadman

1-1-HP-1VK-Cert-2BTK

N Uch NV02 Østbylias Edle
Rosa På Ball Kåre Svendsen

SHIBAKALENDER 2005
NÅ ER DEN HER!!!!

1-1

1CHK-CK-1BTK-BIR

Oppdal hundeklubb, Oppdal 20/6-04. Dommer: Brenda Banbury
Åpen unghund klasse hannhund
Østbylias Hælie Zorro
Østbylias Hælie Totti
Åpen klasse hannhund
Pei Fang no Macedo
Åpen unghund klasse tispe
Østbylias Hælie Noire
Champion klasse tispe

Samuel Skjelbred
Lars Erik Susegg

1-1-HP-1VK-Cert-1BHK-BIM

Siv Lilleby

1-2VK-CK-2BHK

Henry Cadman

1-1-HP-1VK-Cert-2BTK

N Uch NV02 Østbylias Edle
Rosa På Ball Kåre Svendsen

1-2-HP-3VK-CK-3BHK

1CHK-CK-1BTK-BIR

En ny flott kalender med
masse bilder av vår favorittrase!

NKK, Trondheim 26/6-04. Dommer: Paula Heikkinen-Lehkonen
Åpen unghund klasse hannhund
Østbylias Hælie Zorro
Østbylias Hælie Totti
Åpen klasse hannhund
Østbylias Glae Tingo
Ak-Inu-Bas Shiro Saki
Pei Fang no Macedo
Junior klasse tispe
Østbylia's Kvikke Wimba

Kalender bestilles fra Laila Nagel
Samuel Skjelbred
Lars Erik Susegg

1-1-HP-2VK-CK-2BHK

May Holmvik

1-5VK

Dan Ove Tuven
Siv Lilleby

1-1VK-Cert-1BHK-Cacib-BIR

Ingebrigtsen/Skjelbred

1-1-HP-2VK-CK-3BTK

1-1-HP-4VK

1-3VK-CK-3BHK

Pris 150,- + porto 22,2 kalendere kan sendes for samme porto!
Hvorfor ikke gi noen en kalender til jul?
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STYRET INFORMERER
Styret har vedtatt at annonse-prisene skal økes.

N Uch Soldoggen's Kyocera

Lone Filipsen

Soldoggen's Obi Wan Kenobi Thomas Henriksen
Soldoggen's Naka-Yoshi
Charlotte Damm

For ½ side blir det
kr 300,- for 4 nr,
kr 200,- for 2 nr
kr 100,- for 1 nr.
Vi har også vedtatt at medlemmer som melder seg inn etter 30/6 skal
betale halv pris 1. året.

2CHK-CK-4BTK

Norsk dalmatinerklubb, Tromsø 5/6-04. Dommer: Rina Menashe
Junior klasse hannhund
Soldoggen's Tsuyo-Goshi
Åpen unghund klasse hannhund

For 1/1 side blir det:
kr 500,- for 4 nr,
kr 300,- for 2 nr
kr 200,- for 1 nr.

Paul Walle

Veteran klasse hannhund
Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu
Junior klasse tispe
Soldoggen's Tawai-Naku
Soldoggen's Uba Juba
Soldoggen's Tensei-no Tenshi
Åpen unghund klasse tispe
Soldoggen's Oishiiba
Champion klasse tispe
N Uch Soldoggens Hokkyoku
No Hoseki
N Uch Soldoggen's Kyocera

1-1-HP-1VK-Cert-2BHK
2
2

Paul Walle

1-1VET-CK-1BHK-BIR

Tine Knob.-Hansen
P Walle/W Jenssen
Mona Mathisen

1-1

Paul Walle

1-1-HP-1VK-Cert-3BTK

Paul Walle
Paul Walle

1CHK-CK-1BTK-BIM

2
2

2CHK-CK-2BTK

Nes hundeklubb, Nes 6/6-04. Dommer: Olav Hedne
Åpen klasse hannhund
Kenzoku no Hikari Hoshi
Åpen unghund klasse tispe
Ak-inu-bas Daitan ni Akobo
Åpen klasse tispe
Mjærumhøgda's Benizakura

Inger Lise Mandryck 1-1-HP-1VK-Cert-1BHK-BIR
Ulleberg/ Bøhmer

1-1-HP-1VK-Cert-1BTK-BIM

Heidi Hansen

2

NKK, Drammen 15/6-04. Dommer: Marianne Baden
Junior klasse hannhund
Pei Fang Chianti Ruffino
Mjærumhøgda’s Furyu-Akiaka
Åpen unghund klasse hannhund

Hei, det er min bil…….
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Bjørsland/ Holmli
Laila Nagel

2

Mjærumhøgda's Yu Komatsu
Åpen klasse hannhund
Kenzoku no Hikari Hoshi

Lise Kommisrud

1-1-HP-2VK-CK-2BHK-Cacib

Mjærumhøgda's Sachiko

Hilde Schyttelvik

1-1-HP-1VK-Cert-1BHK-BIR

Inger Lise Mandryck 1-3
1-4

Åpen klasse hannhund
Kenzoku no Hikari Hoshi

Soldoggen's Era Ta-Ta
Åpen unghund klasse tispe
Ak-inu-bas Daitan ni Akobo
Åpen klasse tispe
Soldoggen's Inaoru Imoto
Kenzoku no Geisha

Inger Lise Mandryck
Unni M Viklund

1-4VK

Ulleberg/ Bøhmer

1-1

Unni M Viklund
Rydland/Lyshaugen

1-1VK-Cert-1BTK-BIM

NORSK KENNEL KLUB
Hundeeiernes organisasjon

1-1VK-Cert-1BHK-BIR

Til:
NKKs avdelinger og samarbeidende klubber/forbund/organisasjoner
Innføring av registreringsrestriksjoner.
Norsk Kennel Klubs (NKK) Hovedstyre har etter forslag fra Sunnhets-utvalget
vedtatt å innføre registreringsrestriksjoner på avkom etter hunder med diagnose
sterk HD og/eller sterk AA.

1-2VK-CK-2BTK

Mo hundeklubb, Mo i Rana 22/5-04. Dommer: Mona Selbach
Junior klasse hannhund
Nattfjärilen Ryujiro
Åpen klasse hannhund
Pei Fang no Macedo
Champion klasse hannhund
N Uch Soldoggen's Musashimaru

Lena Paulsen

IM

Siv Lilleby

1-1VK-Cert-2BHK

Linda Tollefsen

1CHK-CK-1BHK-BIR

Paul Walle

1-1-HP-1VK

Paul Walle

1-1VET-CK-1BTK-BIM

Restriksjonen gjelder slik at der hvor en av foreldrene har sterk HD eller sterk
AA, kan valper kun registreres med avlsforbud.
Registrering med avlsforbud medfører at disse hunder kan delta på utstillinger og
prøver, men de kan ikke - uansett begrunnelse - få registrert valper etter seg.
Vedtaket gjelder fra 01.01.05, dvs slik at det gjelder for valper født etter denne
dato.

Åpen unghund klasse tispe

Soldoggen's Nakoma

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at sæd lagret i NKKs Sædbank fortsatt
kan benyttes fritt, da vedtaket ikke har tilbakevirkende kraft. Dog vil det ikke bli
gitt aksept på å lagre ny sæd fra hunder med sterk HD/AA etter at
regelendringen nå er gjort kjent.

Veteran klasse tispe
Int Nord Uch Soldoggen's Beninesa

Tromsø hundeklubb, Tromsø 5/6-04. Dommer: Mary Crowley
Junior klasse hannhund
Soldoggen's Tsuyo-Goshi
Åpen unghund klasse hannhund

Lone Filipsen

Soldoggen's Naka-Yoshi
Charlotte Damm
Soldoggen's Obi Wan Kenobi Thomas Henriksen
Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu

Junior klasse tispe
Soldoggen's Tensei-no Tenshi
Soldoggen's Uba Juba
Åpen unghund klasse tispe
Soldoggen's Richi-Teki Onna
Soldoggen's Oishiiba
Champion klasse tispe
N Uch Soldoggens Hokkyoku
No Hoseki

Hovedstyret har og vedtatt å åpne for at det kan innføres krav om kjent AAstatus på avlsdyr (tilsvarende som det har vært mulig i flere år på HD).

1-1-HP-2VK-CK-2BHK
0
1-1-HP-1VK-Cert-1BHK-BIR

Veteran klasse hannhund
Paul Walle

1-1VET-CK-3BHK

Mona Mathisen
P Walle/W Jenssen

1-1-HP-2VK-CK-3BTK
1-2-HP-4VK

Petter Paulsen

1-1-HP-1VK-Cert-2BTK

Paul Walle

1-1-HP-3VK

Paul Walle

1CHK-CK-1BTK-BIM

Oslo, 29. juli 2004

I tilfelle en raseklubb ønsker innført slik restriksjon, må det søkes om dette til
NKK og det må vedlegges dokumentasjon på at slik søknad er akseptert av
klubbens generalforsamling.
Søknaden vil deretter bli administrativt behandlet og innføring vil være med
virkning fra 1/1 påfølgende år så lenge søknad er innkommet før 1/8. (Dette fordi
alle berørte må informeres og ha mulighet til å ta hensyn til kravet.)
Vi ber om adressatenes hjelp til å få vedtakene kjent i de ulike miljøer.
Vennlig hilsen
NORSK KENNEL KLUB
Ole-Arild Fosmo
Generalsekretær
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Utstillingsresultater per 20/9-04

Willemo’s Golden & Shiba
Tove Nyvoll og Tom Hofsli. Anholtveien 145, 3160 Stokke
Tlf: 33 33 52 29 – 920 40 545 e-post: tom@willemo.no
Vi planlegger 2 Shiba kull i år:
Soldoggen’s Mini-Meta
(NSuch Saijoto’s Joi Hazumi & INT NORD uch Soldoggen’s Beninesa)
Nuch Willemo’s Nytula
(NSuch NV-99 Innisfree Enterprise & Mjærumhøgda’s Yukimi)
Begge er fri for HD/AA og Patella Normal. De har også fult tannsett.
Valpene er vaksinert, ID merket og registrert i NKK ved levering.
Så kunne du tenkt deg en Willemo Shiba, er det bare å ta kontakt
for en hundeprat.
Hannhunder er enda ikke bestemt, men følg med på
vår hjemmeside www.willemo.no
som blir oppdatert når det skjer noe.

####
Er du på utkikk etter en Golden retriever? Ta da kontakt med oss.
Valper planlegges til sommeren/høsten 2004

Sandefjord hundeklubb, Sandefjord 17/1-04. Dommer: Angel G Domech
Åpen klasse hannhund
Mjærumhøgda's Naganobu
Åpen unghund klasse tispe
Ak-inu-bas Daitan ni Akobo
Åpen klasse tispe
Willemo's Nytula
Champion klasse tispe
N Uch NV03 Marvinds Beni Tequilla

Laila Nagel

1-1VK-Cert-1BHK-BIM

Ulleberg/ Bøhmer

1-1-HP-2VK

Tom Hofsli

1-1VK-CERT-2BHK

Heidi Hansen

1CHK-CK-1BTK-BIR

Norsk boxerklubb, Ekeberg 14/2-04. Dommer: Ermanno Maniero
Åpen unghund klasse hannhund
Mjærumhøgda's Yu Komatsu
Edeängs Adron

Lise Kommisrud
Walle/ Svendsen

IM

Kenzoku no Hikari Hoshi

Inger Lise Mandryck

1-1-HP-1VK-Cert-1BHK-BIR

IM

Norsk Dobermann klub, Stange 24/4-04. Dommer: Jack Peden
Junior klasse hannhund
Pei Fang Chianti Ruffino
Åpen unghund klasse hannhund
Mjærumhøgda's Yu Komatsu
Åpen klasse hannhund

Soldoggen's Era Ta-Ta
Kenzoku no Hikari Hoshi
Åpen unghund klasse tispe
Ak-inu-bas Daitan ni Akobo
Åpen klasse tispe
Soldoggen's Inaoru Imoto

Bjørsland/ Holmli

1-1-HP-1VK-Cert-1BHK-BIR

Lise Kommisrud

1-1

Unni M Viklund
Inger Lise Mandryck

1-2VK-CK-2BHK

Ulleberg/ Bøhmer

2

Unni M Viklund

1-1VK

1-3VK

Da ønsker vi dere alle en riktig fin sommer
Norsk Rottweiler klubb, Stange 25/4-04. Dommer: Joao V Lisboa

Vi er å treffe på nett:
www.willemo.no

Junior klasse hannhund
Pei Fang Chianti Ruffino
Åpen unghund klasse hannhund
Mjærumhøgda's Yu Komatsu

Bjørsland/ Holmli
Lise Kommisrud
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1-1-HP-2VK-CK-2BHK
1-1-HP-3VK-CK-3BHK

NKK Bjerke 2004

WWW.JOBB-HJEMME.NO
Hva med å jobbe hjemme og få muligheten til å

I år som for to år siden skulle Shiba klubben være med på rasestand på Bjerke.
Det hele begynte på fredag ettermiddag med at Runa og jeg skulle sette opp
teltene. Været var fint men det var godt med vind. Vi satte sammen alt etter beste
evne og bare håpet på at ikke vinden skulle ta med seg alt sammen. Vi
bardunerte og teipet så godt vi kunne og hadde det ikke vært for nabostanden så
hadde vel alt blåst bort. De var så snille og lot oss få feste det ene teltet i
hengeren deres. Det var vel det som reddet oss fra at alt skulle lette.

* Være din egen sjef?
* Bestemme over din egen fremtid?
* Vise hva du virkelig kan?
* Ha mer tid til familien?
* Komme bort fra en stressende/ensporet jobb?
* Reise rundt i verden?
* Jobbe for å bli økonomisk uavhengig?

Ring 33 36 65 78 eller 920 40 545
og spør etter Tom.
Du kan også sende en e-post til
post@jobb-hjemme.no
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Lørdag morgen kom og på plass var Runa og jeg ganske slitende etter fredagens
innsats. Været var også fint i dag, men det ble ganske varmt utover dagen. Det
var godt vi ikke skulle stille. Chianti, Inca, Birk og Tobi representerte rasen på
standen, og de var ganske fornøyde da dagen var over. Besøket lørdag var ikke
så bra, men vi håpet på at søndagen skulle blir bedre.
Så var søndagen her. Det var kjørligere i luften noe vi alle satte pris på. Vi var så
heldige å få hjelp av Ingrid Gran og Bjørn Ottesen og deres lille valp Chika til å
stå på standen, slik at Runa og jeg kunne få stilt. De gjorde en kjempe innstats
så tuuuusen takk til dere, uten dere hadde det ikke godt. Besøket søndag var bra
og vi fikk solgt noe effekter og delt ut info-folderen og fortalte mye om rasen til de
besøkende. Vi tok også imot forhånds bestilling på
13

shibakalenderen. Synd at den ikke var ferdig, men man kan ikke gjøre mye når
trykkeriets trykkemaskin går i stykker helt på tampen.

Lørdag og søndag fikk standen besøk av
en japaner ved. navn Mr Hajime
Yamamoto og hans assistent Mita
Megumi. Mr. Yamamoto er en bekjent av
Christen Lang. Christen Lang fikk på sin
reise til Nippos jubileums utstilling i
Japan en shiba statue av Mr Yamamoto,
som Christen har gitt til klubben som
oppdretterpris. Denne prisen skal deles ut
første gang på spesialen i 2005.
Mr Yamamoto driver med trening av
hunder innen film industrien i Japan. Han
har trent hunder i 55 år og har selv 20
hunder hvor av 7 shibaer. Han trener
hovedsakelig opp hunder men trener også
opp andre dyr hvis det er nødvendig. Vi var
heldige og fikk noen bilder fra en
innspilling hvor handlingen er fra en
gammel Japansk historie hvor han bruker
sine egne shibaer. De er nettopp ferdige
med en film hvor det deltar en shiba og som
snart kommer ut i Japan. Han var en ivrig
fotograf så det ble tatt mange bilder både
fra standen og fra ringen shibaen stilte i.

14

10
10
10
10
10
10
10
9

2 Mjærumhøgda's Tama
2 Pei Fang Chianti Ruffino
2 Ramnfløyas Kita no Otenba
2 Soldoggen's Era Ta-Ta
1 An-An's Chisana Hana
1 Soldoggen's Japp Ann Babe
1 Utsukushii av Enerhaugen
1 Glendalin Fuyu-San

Hege B Myhre
R Bjørsland/ M Holmli
Bente Kittelsen
Unni M Viklund
M Pedersen/ K Jensen
Tore Moen
H Hopland/C Lang

9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
4
4

1 Zenmai av Enerhaugen
2 Mara-Shima Tyfoon
1 Mjærumhøgda's Fukubeni
1 Soldoggen's Richi-Teki Onna
1 Soldoggen's Wan
2 Mjærumhøgda's Yu Komatsu
2 Mjærumhøgda's Yu Komatsu
2 Soldoggen's Inaoru Imoto
2 Soldoggen's Inaoru Imoto
1 Explorer's Inaguri
1 Explorer's Jakuyuu
1 Jinchoge av Enerhaugen
1 Pei Fang Takarai
1 Soldoggen's Ja-Pan Junior
1 Soldoggen's Musashimaru
1 Soldoggen's Tensei-no Tenshi
1 Østbylia's Kvikke Wimba
1 Kitano del Biagio
1 Kenzoku no Geisha
1 Pei Fang Lille Inca
1 Sherae Haru Yokoi
1 Willemo's Nytula

Wenche Johansen
Paul Walle
Linda Tollefsen
Mona Mathisen
Ingebrigtsen/Skjelbred
K Svendsen/ B Holmli
Rydland/Lyshaugen
R Bjørsland/ K Høvring
Marianne Holmli
Tom Hofsli

3
3
3
2

Shippou No Shinichi
1 Go Kagawa Shipposou
1 Østbylias Glae Tingo
1 Østbylias Hælie Totti
1 Bi Ien Tingeling

Christen Lang
May Holmvik
Lars Erik Susegg
Sissel Skjelbred

Christen Lang
C Lang / S Nærland
Christen Lang
Cato Strædet
Petter Paulsen
Walter Wilhelmsen
Lise Kommisrud
Lise Kommisrud
Unni M Viklund
Unni M Viklund
Birgit Hillerby
Asbjørn Time
L Dale/ F Blydt-Svendsen
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ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA Liste per 20/9
Tot Uts Hund
60 5 Nattfjärilen Chujitsu
58 5 Noriko av Enerhaugen
40 4 Soldoggens Hokkyoku No Hoseki
37 5 Soldoggen's Beninesa
36 2 San Jo Lucky in Love
34 5 Østbylias Edle Rosa På Ball
30 5 Soldoggen's Kyocera
29 3 Chiyomaru av Enerhaugen
28 5 Ak-inu-bas Daitan ni Akobo
28 3 Soldoggen's Obi Wan Kenobi
27 5 Mjærumhøgda's Naganobu
27 5 Østbylias Hælie Zorro
25 3 Ran av Enerhaugen
24 3 Ak-Inu-Bas Shiro Saki
23 5 Pei Fang no Macedo
22 5 Østbylias Hælie Noire
20 3 Soldoggen's Oishiiba
20 2 Soldoggen's Ippiki-Ookami
18 3 Kenzoku no Hikari Hoshi
16 3 Mjærumhøgda’s Furyu-Akiaka
16
16
16
15
14
12
12
12
12
12
12
12

Eier
Paul Walle
Christen Lang
Paul Walle
Paul Walle
Helene Nordwall
Kåre Svendsen
Paul Walle
Einar Haavik
W Ulleberg/ S Bøhmer
Thomas Henriksen
Laila Nagel
Samuel Skjelbred
C Lang/ S Nærland
Dan Ove Tuven
Siv Lilleby
Henry Cadman
Paul Walle
Heidi Nilsen
Inger Lise Mandryck

Til slutt vil jeg få takke Runa, Ingrid og Bjørn for hjelpen og Christen for de
tingene vi fikk låne til å bruke på standen.
Atter en gang TUSEN TAKK.
Laila

Klubbens stand på Bjerke

Laila Nagel
Åke Roseth
Lone Filipsen
P Walle/W Jenssen

2 Gensui av Enerhaugen
2 Soldoggen's Tsuyo-Goshi
2 Soldoggen's Uba Juba
Shippou No Naohime Go
1 Kagawa Shipposou
3 Ak-inu-bas Kitaro no Kuro Shinju
2 Marvinds Beni Tequilla
2 Mjærumhøgda's Sachiko
2 Nakakuro av Enerhaugen
2 Stämmlocks Atarashii Honto
2 Østbylias Edle Aya
1 Explorer's Hiro
1 Habagou's Dozo Osaki Ni Kyodai

Christen Lang
L Høyem/G Aasheim
Heidi Hansen
Hilde Schyttelvik
Therese Hodne
Helene Nordwall
Christen Lang
Birgit Hillerby
K & B Pedersen
Bilde fra Herr Yamamotos film
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Hundens evne til kommunikasjon med lyd
Av Gry Løberg, hentet fra www.manimal.no
Hunder har en begrenset evne til å forstå menneskelig språk, en har sett at
hunden vanligvis kan forstå mellom 20-100 ord, men rekorden ligger visst på
omkring 400. Selv om hunder kommuniserer mest med kroppsspråk liker vi
mennesker best å bruke ord, og her ligger roten til masse misforståelser i
kommunikasjonen mellom mennesker og hunder.
Hundeeiere setter ofte stor pris på å snakke med hundene sine, en undersøkelse
i Ungarn avdekket at 21% av kommandoene eller ordene hundeeiere brukte for å
kommunisere med hundene sine var synonymer, bare 31% av hundeeierne
trodde hunden ville utføre det de ba den om. Det ser også ut til at hundene ofte
forstår det vi sier ut fra våre gester og i den sammenhengen ting sies i.
Det språket vi bruker til hundene våre kan sammenliknes med det vi bruker til
spedbarn. Korte utrykk, helt eller delvise uttrykk og enkle setninger. Dette
språket er rikt på paraverbale signaler om fattig på verbale signaler, og det
aktiverer en sosial tilbakemelding fra hunden eller barnet.
Hunden kan ikke vise motstridende signaler gjennom det vokale og
metakommunikasjonen. Noen ganger kan vi mistolke hunden hvor den knurrer
og samtidig vifter med halen, hvor vi oppfatter hunden å vise en trussel og hilse
samtidig. Men dette er også observert hos hunder som har hatt problemer med
sosialisering og i kroniske hierarkiske forstyrrelser i en flokk.

hun har etter hvert en god del etterkommere rundt om. Kanskje hun er bedre
kjent som Fujihime av Enerhaugen, som hun heter på stamtavlen. På treffet stilte
hun med 3 døtre med forskjellige fedre som alle var champions! Det var også
barnebarn og oldebarn av henne tilstede. Yngste valp var 3 1/2 mnd. gamle Birk
til familien Berge.
Etter prating og inntak av mat &drikke var det tid for en av de andre tradi-sjonene
vi har, gruppebilde. Det er ikke lett å samordne så mange hunder og mennesker,
spesielt ikke når vi har en meget nøye fotograf (Solvor Nær-land) som legger sin
ære i at alle skal komme med og bli sett. Mange bilder ble tatt før vi fikk slippe
løs. Kjenner jeg fotografen rett ble hun ikke helt for-nøyd, men det blir nok vi når
vi ser oss selv og våre hunder avbildet i Shib-a-visa.
Håkonshallen er jo ved siden av Bryggen et av de mest kjente bygninger i byen,
og den fine parken var full av turister og lokale bergensere denne fine
sommerdagen, så vi fikk behørig oppmerksomhet. Flere kunne fortelle om stor
interesse fra turister når de tar hunden med i byen eller på Fløyen. Spesielt de
japanske turistene blir begeistret når de treffer en av sine nasjonal raser i Norge.
Men det er kanskje ikke så rart for Shiba er jo den mest utbrette hunderasen i
Japan, og finnes over hele landet.
Et meget hyggelig treff ut fra hva jeg opplevde og hørte fra de fremmøtte.

Alle lyder hunder lager, bortsett fra uling hos ulver (og noen hunder) og
vokalisering i forbindelse med separasjonsproblemer, blir sendt ut på korte
avstander og presenteres sammen med karakteristiske kroppsholdninger.
Vokale signaler og visuelle signaler fra en hund forsterker hverandre for å gi en
så klar kommunikasjon som mulig. For eksempel vil en dominant hund som
knurrer, vise tennene, ha en oppreist kroppsholdning ovenfor en underdanig
hund som har en lav positur, ynker seg litt og av og til urinerer. Å bruke slike
signaler ovenfor hundene kan fint brukes av oss mennesker. Et knurr er ofte mer
effektivt enn en sint stemme som kjefter.
Ulver bruker mindre lyder enn det hundene bruker. Bjeffing hos hunder ser ut til
å være en informasjon om at de er tilstede, en territoriell atferd, eller for å
identifisere et individ. Det er også observert at blinde hunder eller hunder med
dårlig syn bjeffer når de kommer til steder med andre hunder. Det er samtidig
SNART ER DET VINTER IGJEN.
Rico koser seg i snøen fra i fjor
16

53

Sommertreff i Bergen.
Av Christen Lang
Søndag 4. juli ble det arrangert sommertreff i Bergen. I år var vi sent ute,
vanligvis pleier vi å møtes før skoleferien. Men i år måtte treffet dessverre
utsettes til Juli. Dette førte til at endel naturlig nok var bortreist på ferie. Men vi
samlet likevel 21 mennesker og 18 hunder.
I år var været det beste, strålende sol og 18 grader. ( Ja, det regner altså ikke
alltid i Bergen sånn som noen kanskje tror). Vi har ikke så mange aktiviteter på
treffet, det viktigste er jo å treffe hverandre og få se på alle de fine hundene.

interessant å observere at hunder som går fritt omkring sjeldent bjeffer. Det er
sett på to spesielle signaler som ble brukt av mennesker for å kommunisere med
hunden under trening. Det ene var en høyfrekvent gjentagende lyd som ofte ble
brukt ved innkalling, den andre var en lang lav lyd for ”bli” som du sikkert kjenner
til.
Det viste seg at KOM-lyden virket og de aller fleste hunder kom når denne lyden
ble brukt. I motsetning var ikke BLI-lyden like effektiv. Det den førte til var en
reduksjon i bevegelse, ikke det at hunden ble på stedet. Det ser ut til at signaler
vi mennesker bruker ovenfor hundene våre kan deles inn i flere kategorier, BLIlyden kan sammenliknes med ROLIG, og fører til at hundens aktivitet reduseres.
Skal en imidlertid ha hunden til å stoppe eller stå stille, viste det seg at en kort
lyd var det beste. Slik som et raskt STOPP. Krebs og Dawkins mener at formålet
med å kommunisere med lyder er å manipulere mottakeren. Og det er det som
ofte vises når en observerer gjeterhunder i aksjon som blir informert om hvor og
hvordan de skal bevege seg.
Bjeffing hos hunder er et tema som er utsatt for stor debatt. Mens noen mener
at bjeffing hos hunder er et akustisk uttrykk for at hunden har utviklet seg til å ha
et mer sofistikert vokalisering gjennom domestiseringen, mener andre at
bjeffingen ikke har noen kommunikativ verdi.
Ideen bak dette er at det er stor forskjell i bjeffing hos hunder og ulver. Ulvene
bjeffer sjelden og bjeffingen står for bare en liten prosent av den vokaliseringen
en ulv utfører. I motsetning bjeffer hunder relativt ofte og noen kan bjeffe i flere
timer i strekk. Samtidig bjeffer ulver vanligvis kun i to situasjoner, det er et varsel
bjeff og i territorielle sammenhenger – hvor hunder bjeffer i nesten alle
sammenhenger. Bjeffing hos hund og ulv er ikke systematisk undersøkt og en
vet derfor relativt lite. Bjeffing kan være noe som kan selekteres for, ettersom
bjeffe-terskelen sannsynligvis er arvelig og styres av et dominant allel. Men det
er også noen som mener at det ikke bare er terskelen for å begynne å bjeffe som
er forskjellig mellom raser, men også egenskapen for å lære å bjeffe og å lære å
bjeffe i ulike sammenhenger.

Mange av oss deltar jo på den ukentlige treningen i Åsane med påfølgende
kakespising ( Veldig viktig for motivasjonen, spesielt når det er dårlig vær og
man helst ville vært hjemme i sofakroken).
Men noen tradisjoner har vi. Det ene er en presentasjon av hundene som
undertegnede gir med forklaring om familie relasjoner. Det er artig å møte
slektninger og se eventuelle avkom etter sin egen hund.
Den eldste hunden i år, som i fjor, var 13 år gamle Anzu til Mathias Hauge,
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Ettersom hunder og ulver vokser opp i ulike miljøer kan dette også være en
årsak til at hunder bjeffer mere og i flere typer situasjoner. Livet i fangenskap
bidrar til at hunden utsettes for flere stimuli, i motsetning til ulven som lever i
store territorier. Når hunder bjeffer blir bjeffingen ofte forsterket avhengig ev
”inntrengerens” respons. Ettersom det også er mye høyere tetthet i hundepopulasjonen enn i ulvepopulasjonene vil mange hunder bjeffe pga sosial
fasilitering (når bjeffingen ”smitter”). Andre hunder har lært å bjeffe av deres
eiere ved at de bl.a. får oppmerksomhet eller for oppnå noe når de bjeffer, f.eks.
å gå ut å tisse.
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I en undersøkelse i Italia hvor de så på bjeffeatferden til frittlevende hunder viste
det seg av de bjeffet mye sjeldnere enn hunder som levde sammen med
mennesker. Disse hundene bjeffet i to typer situasjoner. Ulver bjeffer eller
vokaliserer før de skal på jakt, hundene her bjeffet før de vandret av gårde til den
lokale søppelfyllinga. Disse hundene bjeffet også når de møtte aggressive
motstandere, det så nesten ut som om de hadde bjeffekamper helt til en av
partene trakk seg unna. Så det ser nesten ut som om hunder som lever fritt har
en bjeffe atferd som likner mer på ulvene enn de hundene som lever sammen
med mennesker.
Mange av bjeffetypene som hundene kommer med er f.eks at hunder bjeffer
flere ganger etter hverandre i situasjoner hvor ulver bjeffer bare en gang.

Til minne om Grete Sofie Mjærum.
Det var med stor sorg jeg mottok budskapet om at Grete måtte gi tapt for
sykdommen natt til 18.juli i år. Hun hadde vært syk en tid, men var selv så
positiv, og så framover de gangene jeg snakket med henne. Bare 14 dager
før snakket jeg såvidt med henne i Trondheim på hundeutstilling.
I Shibamiljøet kjenner vi henne med sitt oppdrett under kennelnavnet
Mjærumhøgda, som hun drev sammen med sin mann Eivind. Hun startet tidlig
med Shiba og importerte hunder fra både USA, Japan og England, og Shiba
var en rase som hun virkelig likte.
Hver vår pleide hun og en venninne å låne vår campingvogn her på Verdal for
da var det Retrieverspesial. Det var ikke alltid jeg var hjemme da de dro
herfra, men det lå alltid en ting og en hyggelig beskjed fra henne.
Grete var levende interessert i selvfølgelig sine egne hunderaser, men også
andre raser. Jeg vet ikke hvor mange ganger hun kom til Chow-ringen for å
følge med, om vi var på utstilling i et annet land. Alltid med en varm
kommentar.
Våre tanker går til hennes familie i denne vanskelig tiden.

NJFF autoriserer de som skal drive saureinhetsdressur på hunder, pr 17/11-03
er det 1607 autoriserte personer og de godkjenner årlig omkring 6000 hunder
som ”saureine”. Kursopplegget for disse burde styrkes og er alt for dårlig mener
Frank Christiansen som gjorde en undersøkelse på bl.a. strømming av
jakthunder. At denne opplæringen må styrkes er noe også Stortingsmeldingen
om dyrevelferd presiserer og noe jeg etter en gjennomlesning av kursheftet er
helt enig i. Heftet ”Kurs i bruks av elektrisk dressur” er trykket i 2001, men det er
ikke oppdatert faglig de siste 30 år. Heftet inneholder mye tekniske
spesifikasjoner, myter om hundeatferd og hundetrening. Bivirkninger er viet en
halv side, av heftets i alt 60 sider. Så jeg er helt enig i at dette kurset bør styrkes.
Som det kommer fram av bladet Fuglehunden er det delte meninger om
eldressur på hund. De som mener dette er nyttig er bl.a. Johan B Steen
(professor i biologi ved UiO) og Jostein Hellevik (www.hovdmyra.no). Begge er
gjengitt i Fuglehunden 6/2003. Jeg ønsker å kommentere Johan B. Steens sine
uttalelser hvor han skriver: ” Det elektriske halsbåndet er den moderne utgaven
av ulvelederens nakkegrep på undersåtter eller dressørens nakketak på
hunden.” Jeg kan ikke forstå at en forsker med en slik bakgrunn som Johan B.
Steen har, kan være så lite faglig i denne og andre uttalelser han har kommet
med. Jeg skulle gjerne ha sett noen referanser til dette.

Konklusjon
Strømhalsbånd bør ikke brukes av personer som ikke vet hvordan det skal
brukes, hvilke effekter det har og når resultatet ikke kan oppveie ulempen for
hunden ved bruk av det. I dag kan hvem som helst kjøpe og bruke
strømhalsbånd og det selges omkring 600 stk årlig. Personer tolker loven slik at
halsbåndet kun skal brukes når hunden er under aktiv dressur, og derfor
legitimerer de det. Jostein Hellevik mener at de aller beste hundene på
fuglehundprøver i Norge har blitt strømmet for å nå så langt, og at det er en
nødvendighet i mange tilfeller. Johan B Steen er en av tilhengerne til bruk av
strøm og har gjennom sine hundebøker stått i bresjen for bruk av strøm og straff
i hundetreningen. Senest i år kom en av hans bøker ut. Forlaget som utgav
boken la også ut en spørsmål og svar side på Internett, hvor lesere kunne
komme med spørsmål som han besvarte. Etter noen få dager på Internett ble
denne siden tatt vekk etter store reaksjoner og protester fra hundefolk mot hans
brutale metoder.
Strømhalsbånd bør forbys til all bruk bortsett fra i situasjoner hvor resultatet av
bruken oppveier ulempen for hunden. Dette bør da gjøres av kyndige
mennesker.

Marianne
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ser sau. Hunden kan da velge å unngå strøm ved å ikke jage sau. Men den
positive forsterkningen hunden har ved å jage sau må kunne oppveies av den
negative ved strømmen. Derfor må strømstyrken stå i stil med hvor interessert
hunden er i å jage fugl, sau eller hva det måtte være. Men hvordan vet vi hvor
sterk strømmen skal være?

Løsningsord:
1. Vannrett!
Send løsningsordet på
SMS til 95909048
mail til: kth@statoil.com
postkort til:
Karstein Thunes,
Sandslimarka 129, 5254
Sandsli.

Strøm brukt til å trene fuglehunder til ikke å løpe etter fugl som letter, utføres ved
at hunden lærer sitt og om den ikke hører etter når kommandoen blir gitt,
etterfølges den av strøm. Men om hunden assosierer andre ting med strømmen,
f.eks. terrenget, eier eller t.o.m. viser frykt ovenfor fugl, har de fort et problem.
Problemet består i at strøm som er et så sterkt virkemiddel bidrar til å etablere en
unngåelses/flukt atferd ovenfor det hunden assosierer med strøm som ikke lar
seg reparere uten spesiell trening, og heller ikke da er det sikkert at hunden vil
bli bra. Til daglig jobber jeg med atferdsproblemer hos hunder, og opplever og
hører av og til om hunder som har fått store bivirkninger etter bruk av
strømhalsbånd.
Om hunden trenes med strøm i flere situasjoner f.eks. til vanlig dressur, vil
tilførsel av strøm føre til at hunden vil være på vakt i tilfelle den vil få et nytt støt.
Dette vil igjen føre til et høyere stressnivå, og i flg Yerkes og Dodson loven vil
dette stresset i seg selv føre til dårligere læring og lavere prestasjoner. I
situasjoner hvor frykten for straff er stor vil vi jobbe hardere, men ved et punkt vil
angsten bli så strek at den hindrer effektiv læring og prestasjon. Derfor vil
hunden prestere dårligere.
Eli Hiby ved Department of Clinical Veterinary Science ved University of Bristol
vil i februar 2004 publisere en artikkel i magasinet Animal Welfare. Hun
sammenliknet to grupper hunder, en gruppe som ble trent med belønning og en
gruppe som ble trent med straff. Det som var interessant var at den gruppen som
ble trent med straff presterte dårligere og hadde høyere forekomst av
atferdsproblemer enn den andre gruppen. Dette samsvarer med mye av teorien,
som beskriver aggresjoner og angst som bivirkning ved bruk av strøm.
Strømhalsbånd kan en også få som bjeffehalsbånd. Problemet med slike
halsbånd er at de finnes i den typen som utløser seg selv når hunden bjeffer, og
hundeeier kan derfor ikke styre støtene. Hundeeiere har fortalt i
diskusjonsforumet www.fuglehunder.no at deres bjeffehalsbånd reagerte på ulike
ting og hunden fikk derfor støt også når den ikke bjeffet. Slik tilde-ling av straff
usystematisk er en av de største kildene til angst, depresjoner og lært
hjelpeløshet, slik en lærte i eksperimentene med ”Shuttle-boksen”. Uansett
hvordan hunden endrer sin atferd for å komme unna støtet hjelper det ikke,
hunden kan ikke kontrollere eller forutse at den vil få støt.
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Vi trekker ut en vinner
blant de innsendte riktige
løsningene, som får en fin
premie.

LYKKE TIL!

**********************************************
Vannrett:
1. Land
8. Ryker
9. Regnet
10. Guttenavn
12. Tone
13. Tine
14. Bra
16. Elsker
17. Fersk
20. Ikke
22. Ekter
23. Alene

Loddrett:
1. Bydel i USA
2. Usikker
3. Utilpass
4. Svanger
5. Omdømme
6. Rust
7. Hovedstad
11.Band
15.Åpen
18.Mynt
19.God
21.Dessert
22.Pronomen

**********************************************
Løsningsord på SHIBA-X NR.2: Montreal.
Vinner av en liten blå glassbolle fra Hadeland ble Torill Birte Sell.
Vi gratulerer!
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En “annerledes” Shiba historie.
Helt siden vi ble Shiba eiere 12. Juli 2003 har jeg tenkt at skulle skrive til
Shib-a-visa om våre opplevelser med det. Dessverre blir det nu en helt annen
historie jeg kommer til at skrive. Ikke desto mindre er det veldig viktig for mig at
få skrevet den.
Vi er en lille familie : Svein, Christina (Sveins datter som delvis bor hos oss) og
undertegnede som er dansk, men har boet i Tromsø i 15 år.
Både Svein og jeg jobber 3-delt turnus, vi ville begge gjerne ha´ hund, men var
skeptisk til hvordan det skulle gå i forhold til jobb. Sommeren 2003 fikk vi ikke
ferie i lag, og vi skulle få en masse besøk fra Danmark så vi skulle ikke selv ut at
reise. Da besluttet vi at skulle vi noen gang få hund, måtte det være nu.! At det
ble Shiba skyldes nok mest tilfeldigheter. Jeg hadde en stille nattevakt og søkte
“på nettet”.
Der fant jeg Shiba og var “solgt” med en gang - dette var hunden for oss, men
hvordan skulle jeg overbevise Svein ?!! Også han brukte en nattevakt på det - og
så var også han “solgt”!! Christina var mest opptatt av det fakta at vi skulle få oss
hund. Så var det at finne en oppdretter, som hadde valpe til den tid vi gjerne ville
ha´. En voksen kunne være i lag med valpen gjennom 6 uker hvis vi fikk den i
juli. Da fikk vi kontakt med Paul Walle og han hadde valpe !! Etter et “forhør” om
hvem vi var , om vi skule bli´ i lag og hvordan vi bodde, hadde han også en valp
at selge oss. I en bisetning skal det her nevnes at Svein fridde til mig den
sommeren ! - og vi hadde kjøpt oss stort hus oktober 2002 nær Tromsø sentrum,
men med stor grunn og nær frilufts-arealer.
Vi hentet Siko (Christina fikk lov at bestemme navn) 12. Juli. Det ble´starten på
et liv med Shiba ! Siko var selvfølgelig en fantastisk hund - en lille “hjerte-knuser”
! Vi har et hjem hvor mange folk kommer og går - Siko sjarmerte dem alle, men
han var selektiv i forhold til hvem han ville han ville ha´ kontakt med. Dem han
likte ble hilst med ørene flat og masse “prat”, mens andre ble holdt på behørig
avstand.
Allerede før vi fikk Siko hadde vi få hørt om halvbroren Yoshi, som bor i
gangavstand fra oss. Også han har en dansk “mor”- Charlotte. Charlotte og jeg
kjente ikke hverandre fra før, men det ble fort et nært vennskap med hundene
som sentrum. Og etter hvert var vi plutselig involvert i et fantastisk flott og
energisk Shiba miljø her i byen. I skrivende stund er det vel rundt 18 Shibaer i
Tromsø og omegn. Vi har jevnlige treff - er nok bare ikke så flinke til at skrive om
det !
Tilbake til Siko, en lille hund som skapte så mye glede rundt sig. Siko var
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Hvordan virker et strømhalsbånd på hunden?
Smerte er den vanligste kilden til frykt, og tilførsel av smerte er brukt når en skal
studere hvordan frykt påvirker atferd. Frykt etableres veldig rakst fordi det er en
viktig egenskap for å kunne overleve i naturen. Det er ofte bare et forsøk som
skal til for å ha etablert en fryktreaksjon.
Det er flere usikre effekter ved bruk av slike halsbånd. Vi vet bl.a. at tilførsel av
aversiver (sterke ubehag) kan føre til sterke følelser som frykt og angst. Hunder
kan få omdirigert aggresjon og smerte aggresjon som følge av strømmen. Selv
har jeg hørt om hunder som, ved bruk av strømhalsbånd, har blitt aggressiv og
regelrett gått til angrep på sau eller menneske som følge av smerteaggresjon
eller omdirigert aggresjon.
Et klassisk eksperiment som ble gjort med hunder av Seligman og Maier i 1967
gikk ut på å sette hunder i en avlang boks, kalt ”shuttle box”. Denne boksen var
delt på midten med et lite gjerde som rakk hunden til bringen. Hundene ble satt i
boksen og det ble satt på strøm i bunnen av buret, etter et par sekunder hoppet
hunden over på den andre siden og var kvitt strømmen. I neste runde ble det satt
på en lampe før det kom strøm.
Hundene lærte dette fort og kunne da enten hoppe over før strømmen kom på
(unngå strøm) eller de kunne hoppe over når strømmen hadde kommet på
(flykte). Videre i eksperimentet sammenliknet de dette med en gruppe hunder
som også var satt i bur med strøm i bunnen. Forskjellen var at disse hundene
ikke hadde hatt noen fluktmulighet. Da de ble satt i ”shuttle-boksen” forsøkte de
ikke å flykte, men krøp sammen i bunnen av buret og ristet og pep til strømmen
var over. Disse hundene hadde fått det vi kaller for lært hjelpeløshet. Da
strømhalsbåndene kom på markedet var det meningen at de skulle brukes til
trening med unngåelsesatferd som resultat sik en erfarte i ”shuttleboxen”. Her et
eksempel med stopp kommando:
Første forsøk: STOPP KOMMANDO → STRØM
Flukt læring: STOPP KOMMANDO → STRØM → FLUKT → STRØM AV
Unngåelses læring: STOPP KOMMANDO → FLUKT → IKKE STRØM
Hunden har lært å unngå strøm og denne formen for læring er resistent mot
ekstingsjon, d.v.s. den vil ikke igjen sjekke om det virkelig kommer strøm etter en
kommando. Derfor vil hunden alltid vise unngåelsesatferd ved samme
kommando.
Når noen velger å bruke strøm på hunder er det fordi de ønsker å redusere
forekomsten av en gitt atferd. Har hunden lært riktig vil synet av sau bli et signal
på at jaging fører til strøm. Strømmen, som består av sterk smerte, er for hunden
så viktig å unngå at den vanligvis velger å ikke jage når den
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Er et strømhalsbånd en lettvint løsning for dårlige
hundetrenere?
Av Gry Løberg, hentet fra www.manimal.no
Elektriske dressurmidler til hund har blitt mer og mer utbredt. Du får
strømhalsbånd som en vanligvis bruker til sauedressur, bjeffehalsbånd med
strøm, ”Scat mat” som er en matte med strøm du kan legge på steder du ikke vil
hunden skal være, f.eks. i sofaen, og usynlige gjerder, med ditto strømhalsbånd,
hvor hunden får støt om den passerer eiendomsgrensen. Alt dette, og kanskje
mer, er dressurmidler som du fritt kan kjøpe i Norge eller over Internett.
Et strømhalsbånd er et halsbånd som det er festet et batteri, noe elektronikk og
to dioder til. Disse diodene peker inn mot hundens hals og det skal ledes strøm
mellom dem. Strømstyrken på halsbåndene kan reguleres på de fleste utgave,
på noen er det også mulig å regulere hvor lenge strømmen skal være på.
I Norge mener Landbruksdepartementet, Rådet for dyreetikk, Norsk
Kennelklubb, Fuglehundklubbenes forbund, Dyrevernalliansen og
Dyrebeskyttelsen, at bruk av strøm i hundetrening ikke bør skje annet enn ved
aversjonstrening mot bufe. Dyrehelsetilsynet skriver at: ”Ut fra forarbeidene til
dyrevernloven er bruk av elektrisk dressurhalsband kun tillatt brukt av person
som har gjennomført opplæring i dette i regi av Norges Jeger og Fiskerforbund.”.
Det har i siste nummer av bladet Fuglehunden blitt tatt opp dette med bruk av
strøm. Det viser seg at i noen fuglehundmiljøer (og kanskje også i en del andre
miljøer) blir strømhalsbånd benyttet systematisk i trening av hund. Bruk av strøm
er ment til å få en reduksjon i forekomsten av en gitt atferd. Vi kjenner til bruk av
strøm mot sau, men også til å lære fuglehunden til ikke å løpe etter fugl som har
lettet, innkalling, å ikke hoppe opp, slutte å bjeffe og løpe etter biler, aggresjoner
og lydighetsøvelser. Jeger og fisker-forbundet forteller at; om de oppdager at
autoriserte personer bruker strøm-halsbåndet mot andre ting enn
aversjonstrening mot bufe, vil de miste sin lisens.
Det er skrevet veldig lite i hundelitteraturen om hvordan en skal bruke
strømhalsbånd til atferdsendring og hvilke effekter strømhalsbåndet har.
Samtidig er strømhalsbåndene brukt mye, men da gjerne av personer som har
liten kunnskap om læringspsykologi og bivirkningene ved bruk av slike halsbånd.

forferdelig gla´ i god biter - noe som gjorde det enkelt at oppdra´ han - (og noe
som gjorde at Paul på et tidspunkt var bekymret for at Siko skulle bli´ for tykk !!!).
Vi gikk på det obligatoriske valpe kurs og instruktøren omtalte han som den
meste lydige Shiba hun hadde sett - han fikk en 2. plass på “eksamen”.
Siko ble´ en stor del av familien. Jeg for min del som er veldig gla´ i at gå tur
utnyttet fullt ut det at ha´ selskap. Vi gikk mange og alnge ture helst i skog og
mark og Siko elsket at springe løs - best var det når han fikk springe i lag med
Yoshi ! I det store hele var Siko veldig lydig, men når det var ryper i skogen
måtte han bare ta´ sig en jakttur !!
Tilbake kom han dog alltid og at han hadde en fantastisk stedsans fikk vi fort
oppleve. Fem måneder gammel forsvant han fra mig på en kveldstur hvor han
sprang fritt. Det var mørkt og jeg var selvfølgelig fortvilet men hunden kom ikke
hvor mye jeg enn kalte. I en bisetning skal det her nevnes at “mor” hadde vært
bortreist 10 dager, og jeg hadde selvfølgelig vært bekymret for hvordan de to
andre skulle takle at være alene med “mor´s” lille gutt !! Etter hvert ringte jeg til
Svein som var hjemme og 10 minutter senere ringer han mig og forteller at Siko
står på terrassen vår ! En annen gang gikk Svein bytur med han. Bytur var
absolutt ikke noe “hitt” mens han var valp, men hunden måtte jo sosialiseres !
Der klarte Siko at slite bandet og legge på spring hjem over - gjennom to
lyskryss, hvor Svein fortvilet forsøkte at dirrigere trafikken ! Heldigvis gikk det bra
!
Snø som vi har rikelige mengder av her i Tromsø var et stort “hitt” hos Siko. Han
elsket at springe etter hvert eneste snø fnugg. I tilegg hadde han en egenskap
som gjorde det artig at gå med han i selv den verste snøstorm. Han sprang
bukkespring gjennom snøen. Noen gange tror jeg han sprang etter sin egen
skygge andre gange etter snøfnuggene. Uansett fikk det latteren frem uansett
hvor trøtt og sliten man var og uansett hvor mye uvær det var !
Tanken for vår lille familie var jo egentlig bare at vi skulle få hund. Vi fikk hund,
men det var en Shiba ! Plutselig var også vi involvert i Shiba-miljøet og
utstillinger - og Siko var selvfølgelig den flotteste vi kunne tenke oss ! Han var på
en rekke utstillinger og i juni i Tromsø fikk han sitt første cent.! Vi var i Røros på
Shiba-specialen, men dessverre var han halt etter et slagsmål. Også han måtte
erfare - sin unge alder til tross - at selv beste kompisen ikke er til at stole på når
der er tisper i løpetid i nærheten ! Ikke desto mindre var det en stor opplevelse
for oss at være i Røros og se Shibaer fra mange forskjellige oppdrettere.
Som tidligere nevnt fridde Svein til mig rett før vi fikk Siko. Og etter noen
måneder besluttede vi at gifte oss i Danmark på min hjemplass sommeren
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2004. Siko var selvfølgelig med i disse planer og ble´ rabies vaksinert etter
gjeldende regler. 17. Juli i år skulle vi gifte oss i Ringe Kirke på Fyn. Bilen ble´
pakket og kjørte sørover med høyt humør slutten av juni. Vi kjørte gjennom
Norge nedover og hadde en fantastisk flott tur. Siko var etter hvert blitt vant at
være i bilen og det var helt uproblematisk. Turen gikk så greit og litt for fort synes
vi, så vi besluttet at ta´ en overnatning i sør Sverige før vi skulle ned til de
hektiske bryllups forberedelser. Det ble´ en beslutning vi i ettertid har spekulert
mye på !!

KENNEL ENERHAUGEN
ICHIOKASOW
Nippo reg

Vel ankommet campingplass og hytte, tok vi oss en øl på terrassen og var så
fornøyd med hvor enkelt det var at reise også med hund. Så skulle vi lufte Siko
før vi skulle grille. Nydelig svarberg og Siko sprang fritt. Plutselig ble´ han bitt av
en huggorm. Han hylte ikke, tror han ble´ forferdelig overrasket han også, han
slikket sig på bakkbenet og vi så bitemerkene. Etter bare fem minutter kunne han
ikke støtte på benet. Heldigvis så vi ormen så vi viste hva´ som hadde skeet.
Panikken var stor hos oss, og telefonen glødde til veterinær, som beroliget oss
med at sådant tåler hunder !
Behandlingen var antibiotika og kortison hvilket han fikk med en gang. Benet
hovnet voldsomt opp og Siko var ikke i noe særlig god form de neste dagene. Vi
var glade for at han ikke hadde fått bittet i nærheten av øvre luftveie ! Han ble bitt
på en tirsdag men allerede fredag tenkte vi at nu gikk det rette veien, da han
begynte at ville leke litt. Lørdag formiddag spydde han men var fortsatt i relativ
god form. Senere lørdag så jeg imidlertid at hans urin var forferdelig gul. Da
ringte en del alarm klokker hos mig (jeg er sykepleier), jeg viste at noe var galt
med leveren. I løpet av søndagen ble han bare dårligere og dårligere. Han drakk
godt, men klarte ikke at holde det i seg. Mandag morgen kjørte vi til veterinæren,
hvor han fikk tatt blodprøver. Hans levertall var over 1000 gange forhøyet,
nyrene fungerte greit. Veterinæren ble veldig usikker på dette og kontaktet en
kollega som forsket på dette med huggorme bitt og hunder. Ifølge henne får 1 -2
% av hunder som blir bitt organsvikt. Hun hadde sett det to gange før, men det
var 10 år siden sist. Da fikk en leversvikt mens den andre fikk nyresvikt.
Behandlingen av leversvikt er egentlig samme som han hadde fått , men i og
med leveren var slått helt ut ville vi ikke gi´ han mer medisin. Siden han drakk og
nyrene fungerte mente veterinæren ikke det var grunn for at legge han inn uten
han ville ha´ det bedre i lag med oss. De neste dage var kritiske forberedte hun
oss på, men vi håpet alle at hans unge alder skulle berge han. I løpet av
mandagen ble´ han gradvis dårligere og dårligere. Om kvelden begynte han at få
pusteproblemer og etter hvert fikk han kramper. “Heldigvis” tror jeg at han også
på dette tidspunkt mistet bevisstheten. Vi ringte veterinæren privat og hun ville
se han. Men Siko døde i bilen på vei dit.
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Shinryuu Go Shitarasou
Shinkou Go
Matsuyama Izumisou

Shuukoume Go
Matsuyama Izumisou
Tamana No Oujin Go
Kokubu Hisahidesou

Shippou Yuri Go
Kagawa Shippousou

Himeka Go
Kagawa Shippousou

Yuushin Go Aichi Ooiwa
Mayu Go Okazaki Oanosou
Genryuuhomare Go
Awaji Youjikan
Hideka Go Matsuyama Izumisou
Koujin Go Kyouto Daigo Kensha
Tamana No Sakura Go
Kokubu Hisahideshou
Somonryu Go Tosa
Minamikazesou
Benihidehime Go
Kagawa Shippousou

Christen Lang
Sandviksveien 173, 5035 Bergen, tlf. 55 95 17 01/90 98 12 95, faks. 55 95 84 02
E-post: christen.lang@tiscali.no Hjemmeside: http://home.no/enerhaugen

KENNEL ENERHAUGEN
ICHIOKASOW
Nippo reg

Plutselig var det et fakta at vår kjære lille Siko var død 14 måneder gammel. Det
var helt forferdelig. Opp i dette hadde vi et bryllup som skulle planlegges. Siko
ble´ begravd i en nydelig dansk hage (park - hos en nær venn av familien min)
en plass hvor vi kan komme når vi er i Danmark. Vi brukte mye energi på at få
vendt våre tanker bort fra Siko´ død og mot bryllup. Vi ble´ gift og hadde et flott
bryllup. Ikke desto mindre var det forferdelig tungt at reise fra Danmark uten
Siko, tungt også at komme hjem til Tromsø.
Nu er vi i gang at reetablere oss. Vi skal ha´ ny hund og det skal være Shiba !
Dette var vi faktisk enige om få timer etter Siko´s død ! Våre “Shiba-venner” har
gitt oss masse støtte og omsorg, og det er med stor glede at vi passer deres
hunder. Størst blir gleden når vi igjen har vår egen lille hund. Dessverre får vi
aldrig Siko igjen, han har vi bare en masse gode minner om ! Han lærte oss at
bli´ gla´ i denne fantastiske hunderase og bestandig vil han ha´ en stor plass i
våre hjerter. Vi ser lyst på fremtiden og vet at det finnes masse flotte og kjærlige
Shibaer i den store verden.
En varm hilsen til alle Shibaer og alle “Shiba-frelste” fra oss tre i Tromsø.
Lone Filipsen
hfilips@online.no

Daigo = Shippou No Shinichi Go Kagawa Shipposou er min nye import, han er oppdrettet
i Japan av Yasumasa Kameno, Kennel Kagawa Shipposou. Han har vært utstilt en rekke
ganger i Japan på Nippos utstillinger, og har fått gode plaseringer. Blant annet er han
tildelt Wakainushou m/excellent som gies til unge hunder av meget høy kvalitet.
Jeg er meget godt fornøyd med Daigo. Han er meget maskulin, har en utmerket rød farge
med urajiro og en prima pels og et meget godt temperament og en korrekt hale. Han fører
helt nye linjer og har allerede lovende valper etter seg i Japan og Spania.
Uten god hjelp fra mine venner Chieko Sugiyama, Hiroshi Oike og Ana & Jose Carlos
Santibanez Garcia, Kennel Pinaroka, Spania hadde det ikke vært mulig for meg å få
Daigo til Norge. - Jeg er dem alle stor takk skyldig!

Christen Lang
Sandviksveien 173, 5035 Bergen, tlf. 55 95 17 01/90 98 12 95, faks. 55 95 84 02
E-post: christen.lang@tiscali.no Hjemmeside: http://home.no/enerhaugen

Soldoggen´s Tsuyo-Goshi (Siko) som hadde bursdag på selveste 17. Mai !
Billedet er tatt en uke før han døde - altså ca. 14 måneder gammel.
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Bokomtale:
”Hund i huset”
av Solvor Nærland

Denne danske boka er egentlig en generell bok om å få hund, men likevel ekstra
kjærkommen for oss shibaeiere. Den er skrevet av veterinær og shiba-eier Bente
Iversen, og utgitt på forlaget Høst & Søn i 2000.
Boka tar for seg grunnleggende tema som å velge rett hund og å få et nytt
familiemedlem. Videre lærer vi om hundens utvikling og språk, om hunde-stress,
om læring og oppdragelse. Boka beskriver også følelser som angst, reaksjon på
lyder, aggressivitet, dominansatferd og usikkerhet. Vi hører om forsvarsatferd og
sykdomsrelatert aggresjon. Tilslutt foreslås noen måter å aktivisere hunden sin
på.
Boka er enkel og lettlest, og den gjennomsyres av en positiv måte å sam-handle
med hunden sin på. Boka anbefales varmt til alle nye hundeeiere.
Men det som gjør boka særlig spesiell for oss shibaelskere, er alle shiba-bildene
som illustrerer boka. Det er vi ikke bortskjemt med i vanlige hunde-bøker.
Dermed vil også gamle, erfarne shibaeiere ha ekstra stor glede av boka.
Som veterinær arbeider Bente Iversen med atferdsbehandling og alternativ
behandling av hunder. For tiden har hun to shibaer hjemme, men tidligere var
hun dessuten shibaoppdretter.

Pleie av øynene. Hundens øyne bør være klare og fri for puss. Mange hunder har
problemer med rennende øyne. Dette er verst om høsten og vinteren når det ofte
er fuktig vær og mye vind. Ofte har hunden materie i øyekrokene. Det kan du
tørke bort med en bomullsdott fuktet i desinfiserende øyerensemiddel. Bruk en
bomullsdott for hvert øye.
Munnhule og tenner. Du bør inspisere munnen til hunden din like ofte som du
sjekker øyne og ører. Venn den tidlig til at du pusser tennene dens. Det finnes
spesiell tannkrem for hunder. Den skummer ikke og det er ikke nødvendig å
skylle munnen etter børstingen. Hundens tenner skal være hvite og hele, og
tannkjøttet skal være svakt rosa. Er hunden frisk i munnen, lukter det friskt og
rent. Dersom tannkjøttet er rødt og irritert, eller det lukter vondt av munnen til
hunden din, bnør veterinæren kontaktes slik at tennene kan bli ettersett, kanskje
må tannstein fjernes. Noen ganger vil mye tannstein føre til tannkjøttbetennelse
som trenger separat behandling.
Poter og klør. Undersøk hundens poter daglig. Se etter sår og sprekker på
tredeputene. Potene kan renses med pyrisept, for eksempel, og smøres med en
god potesalve. Enkelte hundeeiere smører potene med vaselin, men den trekker
dårlig inn i huden og er ikke å anbefale. Pelshårene mellom tredeputene skal
være korte slik at grus og sand ikke fester seg så lett i dem. Om vinteren samler
det seg ofte isklumper i hårene, og da kan hunden få såre poter.
Klørne skal holdes korte og rene. Klipping av klørne er mange hundeeieres
store skrekk. Mange venter derfor til klørne er altfor lange. Det er ikke så
vanskelig å klippe klørne som en kanskje tror, men hvis du ikke tør gjøre det
selv, får du heller la veterinæren gjøre det. Noen hunder sliter klørne sine godt
selv, særlig i sommerhalvåret. Likevel anbefales kloklipp normalt hver fjortende
dag. Det er særlig viktig å holde øye med ulveklørne, det vil si de klørne som
noen hunder har litt opppe på benet. Disse slites ikke naturlig, og det vil som
regel være nødvendig å klippe dem oftere enn de andre klørne. Se også etter at
ingen klør er sprukket eller knekt. Det lyserøde området inne i kloa kalles
nervesekken. I denne går nerver og blodforsyning. Pass på så du ikke klipper
den. Det blør mye, og det vil være svært smertefullt for hunden.
Daglig rutine. La det bli en daglig rutine i å sjekke poter, pels, ører, øyen og
munn på hunden. Den venner seg raskt til det, og ved senere besøk hos
veterinær, er den godt forberedt. Og, ikke minst, en frisk og sunn hund er en glad
hund.
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Det daglige hundestellet
Klippet fra friskies magasinet nr 1-2004
Alle hunder trenger jevnlig stell. Hunden må vennes til å bli stelt fra den er
valp. Den skal tåle at du børster den, kikker den i munnen eller ørene uten at den
blir irritert eller sint. Avslutt med noe positivt – gjerne en godbit. Det er viktig at
du er bestemt, men vennlig og gjør stellet til en hyggestund, slik at hunden har en
positiv opplevelse av stellet.

KENNEL AK-INU-BA

Pelsstell. Det finnes mange typer pelstyper hos de forskjellige rasene, fra
glatthårete og korte til halvlange og lange. Enkelte pelstyper skal trimmes, det vil
si, nappes med en trimmekniv. Eksempler på trimmeraser er terriere eller
schnauzere. Andre pelstyper skal klippes eller formes, for eksempel pudler og
settere. Dette kan du lære av oppdretteren, eller du kan få en profesjonell klipper
eller trimmer til å gjøre det. Felles for alle pelstypene er at de skal ha daglig pleie
og ettersyn. Da holdes pelsen ren for støv, skitt og løse hår. På hunder med lang
og fyldig pels, må du være nøye med å gre ut alle pelsknuter. Ved jevnlig stell av
hundens pels vil du oppdage sår og skrammer, eller annet som hunden trenger
behandling for.
Bading eller ikke? Noen mener at hunden bør bades av og til, andre sier det er
unødvendig. Uansett vha men mener, kan det hende den må bades innimellom.
Hunder ruller seg i illeluktende ting eller gjørme og skitt, og man orker rett og
slett ikke ha den i huset. Hvis du bader hunden din, bør du velge en mild
hundeshampo som passer til pelstypen. Ikke bruk din egen shampo. Det er stor
forskjell på surhetsgraden (pH-verdien) i hundehår og menneskehår.
Hundeshampo er laget for å ivareta hundepelsens særegenheter. Andre
vaskemidler kan føre til at hundepelsen blir tørr og ”sprukken”. Pass på at
hunden ikke får shampo eller vann inn i ørene eller øynene. Skyll pelsen godt og
frottér den.
Pleie av hundens ører. Hundens ører skal ikke vaskes, men du bør kikke på
dem daglig , kanskje rense forsiktig med en bomullspinne. Ørene hos en frisk
hund skal være rene, og svakt rosa i fargen. De skal være tørre og ikke lukte
vondt. Faresignaler på at noe er galt: Ørene væsker , hunden klør veldig i ørene,
rister ofte på hodet, går med hodet litt på skakke. Dette kan bety at hunden hjar
vondt i ørene, og du bør oppsøke veterinær. Ikke kluss med dette selv.

Kita og Titt tei

Vi gratulerer med championat til:
N S Uch Ak-inu-bas Shiro Saki, “Shiro”
N Uch Ak-inu-bas Daitan ni Akobo, “Lilo”
Lilo har også flere gruppeseire og gruppeplasseringer i år
Kennel Ak-inu-ba

Lisbeth Høyem & Geir Aasheim
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu
+47 7416 2285
geilis@online.no
http://geilis.hos.online.no
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HELSERESULTATER per 20/9-2004:
HD og AA:
Hund
Soldoggen's Okashii Nemi

HD
Avlest
AA
Avlest
A 13.01.2004 A 19.01.2004

Edeängs Adron
Soldoggen's Nikko-Line
Mjærumhøgda's Yu Yuki
Suki Oyakata
Mjærumhøgda's Yukimi
Østbylias Glae Raya
Soldoggen's Qui Gon
Willemo's Saga
Soldoggen's Richi-Teki Onna
Soldoggen's Nakoma

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

13.01.2004
27.01.2004
30.01.2004
03.02.2004 A 10.02.2004
20.02.2004
02.03.2004
02.03.2004
14.04.2004
20.04.2004
22.04.2004 A 26.04.2004

Willemo's Sol
Mjærumhøgda's Yoshiharu
Østbylias Glae Tingo
Pei Fang No Macedo
Habagou's Dozo Osaki Ni Kyodai
Pei Fang Chianti Ruffino

A
A
A
A
A
A

22.04.2004
11.05.2004
18.05.2004
28.05.2004
01.07.2004
20.07.2004

Soldoggen's Mimawari
Gokumi Av Enerhaugen
Mjærumhøgda's Furyu-Akiaka
Soldoggen's Tensei-No Tenshi

A
A
A
A

22.07.2004 A 26.07.2004
12.08.2004
17.08.2004 A 27.08.2004
14.09.2004 A 20.09.2004

Øyelysninger:
Ak-Inu-Bas Daitan Na Chie
Østbylias Hælie Zorro
Willemo's Nytula
Mjærumhøgda's Furyu-Akiaka

FRI (Annet)
FRI (Annet)
FRI
FRI
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10.02.2004
10.02.2004
10.03.2004
14.08.2004

komme fram til senga uten å bli bitt. Jeg oppfordret han da til å gjenta akkurat
det samme; mao servere kona kaffe på senga allerede neste morgen. Etter noen
protester aksepterte han forslaget mitt - til tross for at dette kanskje skulle
spolere et bra argument for å slippe å servere kona kaffe på senga i framtida.
Jeg fortalte at alt måtte være slik som den første gangen da han ikke greide å
komme seg fram til senga. Samme tid på morgenen, kaffe og kaker, og hunden
hvilende ved foten av senga. Men en forskjell skulle det dog være. Når han kom
inn i rommet og hunden begynte å knurre, skulle kona sette seg opp i senga - og
ikke, slik som den første gangen, dra teppet over hodet og klage høylytt.
Dette ble gjennomført. Resultatet var oppløftende. Da kona satte seg opp i
senga, sluttet hunden å knurre. Mannen fikk komme bort til senga hvor alle tre
delte på kakene etterpå.

Forsvar av svekkede individer
Jeg har nå dratt den slutningen at det hos flokkdyr er en tendens i retning av at
de sterke og friske beskytter en tilfeldig svekket kamerat. Hos mennesker kan vi
se slik omsorgsatferd. Kanskje er det en iboende atferd hos alle flokklevende
dyrearter. Kanskje er det en del av arven vi har felles med dyrene.
Når hundeeiere etter dette ringer til meg og forteller om at deres ellers så snille
hund plutselig viser dårlig humør i forhold til en person som kom i nærheten,
bruker jeg å fortelle om denne tendensen til å beskytte kameraten sin. Dette
viser seg nemlig å være ganske vanlig på sommeren. Ei dame med en labrador
som ellers satte stor pris på kontakt med mennesker, opplevde for første gang at
hunden knurret mot en fremmed person da hun lå og solte seg foran huset sitt.
Hun trodde faktisk at hunden hadde fått solstikk.

Tenk på at:
Vær forsiktig når du går fram til en liggende hundeeier dersom hunden er der.
Sett deg opp eller reis deg opp dersom hunden din viser tendenser til å forsvare
deg når du ligger nede.
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oppgaven med å holde den skadde kua med selskap. Når de skulle melkes var
det helt umulig å få “beskytterkua” inn i sin ordinære bås, men hun skulle
absolutt stå ved siden av sin skadde venn.
Jeg begynte å lure på om dette med slik beskyttelse kunne gjelde flere dyrearter
- og tok til å undersøke lignende fenomener hos hunder.

Forsvar av eier
Jeg husker en avisreportasje om en mann i Malmø som var ute på tur med de to
schäfer-hundene sine. De var kjent som lydige og godmodige hunder som hvem
som helst kunne hilse på og klappe.
I løpet av turen ble mannen plutselig rammet av hjertesvikt og seg bevisstløs
sammen på gata. Folk i nærheten sprang raskt til for å hjelpe mannen, men ble
hindret av hundene. De hadde plutselig blitt forvandlet til to rasende villdyr som
voktet sin syke eier. Ingen fikk komme for nære. Ikke engang ambulansefolkene
som ble tilkalt kunne gjøre noe.
Først etter at hundevante politifolk hadde kommet til, lyktes man i å få roet
hundene slik at mannen kunne reddes. Enda en gang hadde jeg fått et eksempel
på at dyr beskytter flokkmedlemmer.

Ungdomsleiren
Neste belegg for min påstand fikk jeg under en ungdomsleir på Store Sofielunds
Hundskola. Under leiroppholdet hadde en av deltakerne i oppgave å vekke de
andre til rett tid om morgenen. Både hunder og ungdommer sov sammen, de
fleste hundene i senga til eieren. Snart kom det klager på at et par av hundene
ikke tillot at den som skulle vekke sine kamerater fikk utført “oppdraget”.
Hundene som ellers var kjent som snille og godmodige, knurret og viste tenner
når eierne skulle vekkes. Den som hadde fått den til tider så upopulære jobben
med å avbryte den deilige søvnen måtte stå i døra å rope. Dette gjentok seg ved
flere anledninger.

Et eksperiment
Så kom muligheten til å gjøre et eksperiment. Det gjorde meg overbevist om at
hundenes tendens til å forsvare øker dersom man er skadet, eller tilfeldigvis blir
oppfattet som svak - f.eks. ved at man ligger nede.
En familie som flere ganger tidligere hadde ringt meg om sin vanskelige welsh
terrier, tok igjen kontakt med meg. Det var en fortvilt eier som ringte. Kona hadde
nettopp hatt fødselsdag og han skulle servere henne kaffe på sengen. Han åpnet
forsiktig døra til soverommet hvor hun lå og sov. Ved fotenden ligger hunden.
Den ser anspent ut. I det han nærmer seg det langsomt våknende
fødselsdagsbarnet reiser hunden seg til stående stilling. Han begynner å knurre
og advarer eieren ved å blotte tennene. Blikket er stivt. Eieren forsøker å påvirke
hunden ved å be den om å være stille og gå unna, men uten hell. Eieren fortalte
at det hadde vært uråd å
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HELSESTATISTIKK FOR SHIBA I PERIODEN 1988-2003

År
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Ant Ant
reg HDrtg FRIE Svak Middels Sterk
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
11
2
2
0
0
0
12
3
3
0
0
0
22
6
5
0
0
1
17
6
5
0
1
0
23
9
9
0
0
0
17
8
7
0
0
1
37 21 18
0
1
2
31 19 15
3
1
0
27 16 14
0
1
1
36 19 17
1
1
0
50 24 22
2
0
0
43 24 22
2
0
0
49
6
6
0
0
0
57
0
0
0
0
0
437 163 145
8
5
5

Ant Ant
AA- AArtg fri
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2
0
0
0
0
1
1
3
3
1
1
6
6
6
6
1
1
0
0
21 21

Når det gjelder øyelysning, ble de første hundene undersøkt i 1996.
År
Antall
Frie for
Kommentarer
arvelige
sykdommer
1996 6
6
1997 0
1998 8
8
1999 8
8
2 med ”annet”, 1 m ”ikke arv. katarakt” som
senere er blitt fri-lyst
2000 7
7
1 med ”annet”
2001 4
4
2002 6
6
2003 11
11
1 med ”feilstilte øyehår”
Kommentaren ”annet” anmerkes bl.a hvis hunden har en skade som gjør at den
f.eks har et arr på netthinnen.

27

PRESENTASJON AV NY VANDREPREMIE
Klubben har akseptert en ny vandrepremie som skal utdeles på Shibaspesialen.
Denne gang er det en premie til beste oppdrettergruppe.
Brev fra Christen Lang:
I forbindelse med at det i år er 40
år siden min kennel ble registrert i
FCI, ønsker jeg å sette opp en
vandrepremie som skal
administreres i klubbens regi.
Vandrepremien, Kennel
Enerhaugens Oppdretterpris, er en
skulptur av en Shiba som jeg har
fått i gave fra Japan.
Den utdeles en gang i året på
klubbens årlige spesialutstilling til
utstilllingens beste oppdrettergruppe, og er evig vandrende.
Vinner bekoster inngravering
og det medfølger en bok som vinner skal oppbevare det året vedkommende har
premien i sin varetekt.
Vinner må i god tid før årets utstilling innlevere premien og boken til klubben
som så administrerer utdelingen.
Premien er satt opp til oppmuntring for oppdrettere til å få frem grupper av høy
kvalitet til glede for rasen.
Den utdeles første gang på klubbens spesialutstilling i 2005.
Dette for at alle oppdrettere som ønsker det skal ha mulighet for å delta med
sine grupper.
Premien vil bli overrakt klubben på årets spesialutstilling av undertegnede.
Vennlig hilsen
Christen Lang.

Skadet venn beskyttes
Av Anders Hallgren. Sakset fra boka “Hundens gyllene regler” Del 5
En lørdag like før jul ble to støvere sluppet. Unghunden Riff og gammel-hunden
Sippe skulle ut på sesongens siste harelos. Dette var i Norrbotten og det var
svært kaldt. Ingen av hundene kom hjem. Man lette, ropte og annonserte
dessuten i avisene, men ingen svarte.
Ti dager senere ble begge hundene funnet. Riff satt fast i en minksaks, et forbudt
fangstredskap. I ti dager hadde Sippe, til tross for kulden, trofast ventet hos sin
yngre venn. Da hundene ble funnet av den sjokkerte eieren av minksaksen, lå
Sippe med frambeina over den yngre hunden. Begge hundene var avmagret og
hadde frostskader. Etter noen dager ble Riff avlivet pga. det ødelgte beinet. Den
gamle Sippe ble også avlivet.

Hvorfor ble den gamle hunden igjen hos kameraten?
Det ble diskutert fram og tilbake hvorfor den gamle hunden ikke sprang hjem til
mat og varme. Til tross for store frostskader og fravær av mat i 10 døgn, ble den
igjen hos kameraten. Av spor i snøen kunne man se at han hadde forlatt
kompisen flere ganger, men ikke gått så langt før han igjen hadde gått tilbake.
Liksom for å lokke han med seg hjem.
Fra sakkyndig hold forklares denne atferden som pleiebetinget - og styrt av
klynkingen til den skadete hunden. Det skal absolutt ikke sies at dette er feil.
Men lignende atferd har man kunnet iaktta i en mengde andre situasjoner - og
jeg skal derfor våge meg på en annen forklaring. Dette er mere som en teori,
uten vitenskapelig belegg.

Den blinde ulven
Da jeg fikk høre om den blinde ulven i Kolmårdens dyrepark begynte jeg å tenke
på at dyr ser ut til å beskytte flokkamerater som er blitt svake, kanskje på grunn
av en skade. Det ble fortalt om denne ulven at man nesten alltid så at en annen,
seende ulv var ved hans side. Denne ulven sov også sammen med kameraten
sin. Fulgte han til mat og vann - og syntes ikke bare å beskytte ham, men hjalp
han også i enkelte situasjoner.
Hvordan skulle man forklare dette? Med pleieatferd? Ja, kanskje, men det virket
som om det var noe i tillegg til dette. Noe iboende. Noe om å stille opp for
flokken - som om flokken var viktigere enn de enkelte medlemmene.

Den skadde kua
Jeg fikk også høre snakk om ei ku som hadde blitt skadet. På samme måte som
ulven hadde også hun en “beskytter”. En annen ku hadde tatt på seg
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REFERAT FRA STYREMØTE I NSK 03.03.03

EVENTUELT:
Terje sørger for at det kommer ut giro med medlemsbladet til effekter og
kalender som kan kjøpes av medlemmer. Han sørger også for at info om nye
annonsepriser kommer med i bladet og han kontakter også Karstein vedr. nytt
trykkeri. Prøver å få nytt trykkeri på julenummeret med farger på forsiden.
Styret vedtok at annonse inntektene skulle økes. For 1/1 side blir det kr 500,- for
4 nr, kr 300,- for 2 nr og kr 200,- for 1 nr.
For ½ side blir det kr 300,- for 4 nr, 200,- for 2 nr og 100,- for 1 nr, det skrives
skriftlig kontrakt med annonsørene.
Da Terje etterlyste oppgjøret fra spesialen i år tar Petter av seg denne saken og
kontakter Lisbeth Høyem.
Lisbeth er ikke helt ferdig med avisa men regner med at den kommer i trykk i
løpet av uke 40.
Laila kontakter Thomas for evnt å sende noe effekter til han som kan vise frem
på shibatreffet som skal være i nord 3 oktober for å øke salget.

Tilstede: Lisbeth Høyem, Frode Løfall, Sverre Kjøbli, Dan Ove Tuven, Finn Håkon Svendsen, Laila
Nagel og Tove Nyvoll. Møtet ble avholt pr. telefon.
SAK 1/03 GODKJENNING AV REFERAT 29.11.02
Kommentar til sak 31/02. Vi stryker siste linje etter komma, og legger til – og avklare
ansvarsområder. Referatet godkjent med kommentar.
SAK 2/03 ØKONOMISK STATUS
Vi hadde et underskudd på kr. 1183.00 i 2002. Kasserer foreslår at vi stryker alle utestående
fordringer på kontingenten eldre enn 2001. De som ikke har betalt kontingent for 2002 strykes fra
d.d. Fullt regnskap kommer på neste møte. Økonomiutvalget ønsker forslag til videre arbeid. Dan
Ove Tuven er kontakt person.
SAK 3/03 BREV FRA VALGKOMITEEN
Brevet ble diskutert, og vi sender oppklarende svar med bakgrunn i brev f.o.m. 13/10.02. Lisbeth
og Sverre har saken. Alle brev som er innkommet legges til grunn for videre arbeid med
retningslinjer for valgkomiteen.
SAK 4/03 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN
Retningslinjer for valgkomiteen finnes alt i klubben. Endring punkt 5: Valgkomiteen bør bestrebe å
fremme flere kandidater til verv, for å sikre et reelt valg. Endring punkt 12: Ansvar for valgmateriale
er valgkomiteen, men må samarbeide med styret ang. layout og mengde.
SAK 5/03 JAPANSPESIALEN 2003
Hunderfossen 7-8 juni-03. Felles med Akitaklubben. Samme premieserie som i fjor. NAK ordner
med ringpersonalet.

Red anm.
Beklageligvis har det ikke vært offentliggjort styrereferater i
Shib-a-visa på en stund. Men nå skal vi være à jour med godkjente
referater.

SAK 6/03 ÅRSMØTET 2003.
Avholdes 8.juni 03 Hunderfossen. Vi har 5 års jubileum. Vi ser på muligheten til å gjøre noe
spesielt i denne anledning. Felles grillkveld. Frister for valg kommer i Shib-a-visa.
SAK 7/03 SHIBASPESIALEN 2004
NAK har ikke valgt pinsehelgen, vi beklager dette, de får ha med Shiba. Vi må eventuelt finne en
annen samarbeidspartner. NAK kan kanskje endre tilbake til pinsen.
SAK 8/03 SHIBAKLUBB.INFO
Dan Ove ønsker mer stoff til sidene.
SAK 9/03 HELSESTATUS PÅ SHIBA.
Et enstemmig styre går inn for å offentliggjøre resultater på HD-AA samt øyne i Shib-a-visa. Vi
starter med utgave 2-2003.
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SAK 10/03 NY HUNDELOV
Leder informerte om saken. Skriver et stykke i bladet, samt tar med brev fra Norsk Terrierklubb.
SAK 11/03 INNKOMMET POST.
Posten ble gjennomgått.
SAK 12/03 BESTE UTSTILLINGSSHIBA
Lisbeth har ansvaret for dette. Svenske resultater hentes direkte fra svensk dogweb. Utenlandske
resultater: For utstillinger der kun vinner plasseres, premieres alle øvrige plasseringer i BHK/BTK,
som nr.2.
SAK 13/03 DOMMERKOMPENDIUM
C. Lang sjekker et amerikansk, oversatt til dansk, om vi kan adoptere det.
SAK 14/03 ALBUM+ POKAL TIL BESTE UTSTILLINGS SHIBA
Utstillingsalbumet er dessverre noe uregelmessig. Vi kjøper nytt. Tidligere vinnere underrettes.

REFERAT FRA TELEFONMØTE I NSK 07.05.03
Tilstede: Lisbeth Høyem, Sverre Kjøbli, Frode Løfall, Tove Nyvoll, Marianne Holmli, Dan Ove
Tuven, Laila Nagel.
SAK 15/03 GODKJENNING AV REFERAT
Referat godkjent uten anmerkninger.
SAK 16/03 ØKONOMI
Regnskap sendt ut til alle i styret. Vi må ta et krafttak for å bedre klubbens økonomi. Kan bli aktuelt
med mindre aktivitet i 2003. Vi jobber mer økonomi på neste møte.
SAK 17/03 ÅRSMØTET
a. Beretningen skrives av Lisbeth Høyem og Tove Nyvoll.
b. Budsjettforslag settes opp av Lisbeth Høyem, Frode Løfall og Sverre Kjøbli.
c. Handlingsplan utarbeides av Lisbeth Høyem, Frode Løfall og Sverre Kjøbli.
d.

Styrets forslag. Økning av kontingent. Lisbeth og Sverre ser på §5, for å kunne
stryke medlemmer som ikke har betalt kontingent innen årsmøte.
Årsmøtepapirer utarbeides av Lisbeth Høyem og Sverre Kjøbli.

e.
f.
SAK 18/03 JAPANSPESIALEN
Tove bestiller premielister fra NKK, sendes Lisbeth. Felles grilling for alle utstillere. Frode
undersøker muligheten for leie av griller og hvordan det er med strøm. Vi oppretter en fest30

Det er skaffet dommere til utstillingen Wera og Rodi Hubenthal har takket ja og
ble glade for forespørselen. Hvem som skal dømme for hvilken klubbavgjøres
senere. (GJD/Shiba) Det bør være 1-2 repersentatner fra hver klubb som tar et
telefon møte før utstillingen for hvordan man skal samarbeide under pinse
helgen. I kiosken er det få som vil ha noe med å gjøre. Det er kommet forslag fra
Akita klubben om at den settes bort til Lillehammer hundeklubb, styret var enig i
det slik at vi kan konsentrere oss om utstillingen.
Da vi er to klubber som skal ha sin utstilling på lørdag starter utstillingen kl 09.00.
Vedr. grilling på lørdag har det kommet forslag fra Akita klubben om hotellet kan
stå for denne. Dette undersøkes nærmere.
Det har kommet et brev fra Akita klubben om plassering av spesialen 2006.
Akita klubben ønsker å ha utstillingen på Lillehammer, på årsmøtet i år ble det
fra vår side ønske om at vi byttet på Lillehammer mot et annet sted året etter.
Inger Merete kontakter Akita klubben orienterer de om hva vi ønsker.
Alle tenker gjennom hvor vi ønsker å ha utstillingen i 2006, og vi prøver å ta en
avgjørelse på neste styremøte, samt hvilke raser vi ønsker å ha med. Vi må tipse
Inger Merete om hvilke dommere som kan være populære for utstillingen i 2006.
Frist for søknad til NKK er 1/2-05.
Sak 45/04
I brev fra NKK ønsker de en gjennomgang av antallet hunder som kreves i
elev/aspiranttjeneste for å bli autorisert dommer for rasen. Pr. i dag kreves det
30 for elevfunksjon og 15 for aspirantfunksjon ved grunnautorisasjon.
Styret ble enige om at dette kunne være i det minste laget da det har vært en
økning av hunder på utstilling de siste 3-5 år. Laila kontakter Christen Lang og
Eivind Mjærum for å få en rettferdigere vurdering om antallet og gir
tilbakemelding til NKK.
Sak 46/04
Det sendes ut giro på medlemsavgift i desember sammen med medlemsbladet.
Betalingsfristen blir 15/2, for de som ikke har betalt innen fristen blir det sendt ut
purring med frist 1/4. Medlemmer som ikke har betalt innen 1/4 strykes som
medlem. Dette for at klubben ikke skal ha utgifter på medlemmer som ikke har
betalt. For nye medlemmer som melder seg inn etter 1/7 vil kontigenten være kr
150,- ut året.
Terje har sendt ut 11 purringer på ubetalte kontigenter.
Styret skal se på endringer på vedtektene vedr. medlemskontigent.
Sak 47/04
Petter og Dan Ove ser på muligheten om at valpekull kommer inn på
hjemmesiden og å få bilde siden opp å gå. Ved at valpekull er tilgjengelig på
siden kan valpekjøpere selv se hva som er tilgjengelig. Før valpekullene legges
ut skal de innom valpeformidler for godkjenning.
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* Brev fra NKK vedr Innføreing av registreringsrestriksjoner. Dette brevet
offentliggjøres i medlemsbladet. Samtidig som at HD/AA resultater skal
offentliggjøres. Også % av røntgene hunder. Dette skal gjelde fra 2004.
* Shibaregister. Dan Ove ser på denne saken.
* Referat fra styremøte skal være sendt ut innen 3 dager. Når referatet er lest og
motatt skal det sendes en tilbakemelding snarest helst innen 3 dager. Etter dette
blir referatet arkivert.
Laila
Styremøte 22/9 vil bli strøket hvis treffet blir 17-19 sept

komite. Forespørrer Mildrid Kjøbli. Utstillings leder er ordnet. Lisbeth bestiller glass til BIR og BIM,
2 til hver rase.

SAK 19/03 EFFEKTER
Vi jobber videre med Shiba kalenderen. Undersøker ang. kort når det gjelder både format, farge og
eventuelt flere motiver.

SAK 20/03 BREV FRA NKK ANG. KORREKTE DATA OM KLUBBEN
Dette blir tatt opp etter at Årsmøtet er avholt, for å bli fullstendig oppdatert.

REFERAT STYREMØTE 22/9-04
På tlf. Petter, Terje, Inger Merete, Dan Ove, Frode, Paul, Laila
Sak 40/04
Det er ønskelig at flere kan hjelpe til på fremtidige rasestand. Man burde være
min 4 stk begge dager. Riggingen ble gjort på fredagen og alt var satt frem slik at
det var kun å åpne teltet på lørdag morgen. Ellers gikk alt knirkefritt med noe
labert besøk på lørdagen, men det tok seg opp på søndag. Vi fikk i alt 9 forhånds
betalte bestillinger på kalenderen for 2005 som ble ettersendt når den var ferdig.
Noe effekter som t-shirt , klistre merker og stoff merker ble også solgt.
Sak 41/04
Laila kontakter NKK for å høre ordlyden i brevet som er sendt ut til dommere,
dommer elever og aspiranter vedr. måling av shiba på utstilling.Målingen skal
ikke ha innvirkning på bedømmelsen av hunden, den er kun til kartlegging for
klubben. Det er sendt ut mail til de klubber som har utstilling resten av året om
påminnelse om målingen.
Sak 42/04
I juleannonsen i hundesport 2004 vil alle få tilbud om faste 3 linjer og den 4 linjen
er valgfri Dan Ove tar seg av juleannonsen.
Sak 43/04
Laila har svart Sunnmøre hundeklubb om henvendelsen om å arrangere dobbelt
utstilling på Sunnmøre, noe som vi takker nei til da vi kun arrangerer Shiba
spesialen og at klubben ikke har kapasitet er landsdekkende.
Sak 44/04
Inger Merete har vært i kontakt med Akita klubben og GJD klubben vedr
spesialen til neste år. Hun har fått en dialog med begge klubbene. Det er nå slik
at Akita klubben skal ha sin spesial og jubileums utstilling på søndag. GJD
klubben og vi skal ha på lørdag. Det vil også bli avholdt årsmøte på lørdag.
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SAK 21/03 VALPESHOW

Lisbeth Høyem og Marianne Holmli prøver å arrangere valpeshow i Trondheims område til høsten.
Frode Løfall undersøker med Christen Lang om muligheten for noe lignende i Bergen.

SAK 22/03 MÅLING AV SHIBA PÅ UTSTILLING

Vi ønsker å få målt shiba på utstilling. Satser på å komme i gang i august, og ut 2004. Dette er kun
for å registrere.
SAK 23/03 STAND PÅ BJERKE 17/08.03
Lisbeth undersøker om vi har noen som er interessert i å dra på informasjons møte.
REFERAT FRA TELEFONMØTE I NSK TIRSDAG 13.05.03.
Tilstede: Lisbeth Høyem, Frode Løfall, Sverre Kjøbli, Dan Ove Tuven og Tove Nyvoll
SAK 24/03 GODKJENNING AV REFERAT
Godkjent uten anmerkning.
SAK 25/03 STATUSRAPPORT PÅ FORDELTE OPPGAVER
Må vurdere miljø utvalg. Beretning grei med noen justeringer. Budsjett forslag kr. 5200.- ,
overskudd kr. 3200.-. Handlingsplan er ok. Forslag fra styret, kontingent- § 5.
SAK 26/03 EFFEKTER
Vi bestiller kort, 4 forskjellige motiver. 200 stykker, utsalgspris kr. 10,-. Vi bestiller shiba kalender.
SAK 27/ 03 ÅRSMØTET
Papirer er i orden, likeså valg papirer. Ser om vi må ha møte før årsmøtet. Møteleder; Frode Løfall.
Tove og Frode skaffer referenter.
SAK 28/03 SPESIALEN
Frode har sjekket ang. griller og strøm. Mildrid er leder av festkomiteen. Vi må låne 3 telt.
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REFERAT FRA TELEFONMØTE I NSK 22.10.03.

REFERAT STYREMØTE 3/8-04 PR. TELEFON
Tilstede: Petter, Dan Ove, Bente, Inger Merete, Terje, Paul, Laila

TILSTEDE: Lisbeth Høyem, Inger M. Ingebrigtsen, Terje Ljosnes, Tove Nyvoll, Dan Ove Tuven, Finn Håkon Svendsen
og Wenche Ulleberg. Sverre Kjøbli var tilstede første del av møtet, under økonomi. Wenche kom inn etter at han gikk
ut.
SAK 29/03 TAUSHETSERKLÆRING
Erklæringen er kunngjort, og forstått av de fremmøtte.
SAK 30/03 ØKONOMI
Sverre har sendt papirene til Terje. Sverre bar ført ut September. Selv med et underskudd på over kr. 5000.- ser
regnskapet bedre ut enn forventet. Sverre fikk fortjent takk før han forlot møtet.
SAK 31/03 GODKJENNING AV REFERAT
Referatet fra møtet 13.05.03 ble godkjent uten anmerkninger.
SAK 32/03 POST
Innkommet post ble opplest. Ingen saker til styrebehandling innkommet.
SAK 33/03 STATUS STYRETS ARBEID
Styret har i ar et bedre utgangspunkt for videre arbeid enn i fjor, da alle vervene ble besatt på det ordinære årsmøtet.
Det har hittil ikke vært noen tunge saker å jobbe med.
SAK 34/03 SHIB-A-VISA
Lisbeth har jobbet som redaktør siden Christina valgte å trekke seg. Karstein Thunes overtar fra 01.01.04.
SAK 35/04 OPPFØLGNING AV SAK 22/03
Brev ang. måling av shiba på utstillinger er ikke sendt. Sekretær passer på at dette blir sendt.
SAK 36/03 SPESIALEN 2004
Avholdes på Røros i pinsen. Anne Indergaard er dommer. Annonse i neste shibablad.
SAK 37/03 OPPFØLGNING AV SAK 34/02
Leder og sekretaer følger opp saken.
SAK 38/03 SHIBAKLUBBENS HJEMMESIDER
Dan Ove håper å få bedre tid til dette arbeidet etter hvert. De gamle sidene legges ut i påvente av nye.
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Sak 31/04 RASESTAN BJERKE
Klubben har fått infokalenderen som skal deles ut på Bjerke. Vi får låne effekter
til utstillingen av Christen Lang. Runa, Laila og noen av medlemmene hjelper til
på standen begge dager.
Sak 32/04
EFFEKTER
Vi har bestilt og motatt 100 stk T- Shirt, 100 stk klistremerker og 100 stk
stoffmerker for salg.
Sak 33/04
SHIBAKALENDEREN 2005
Kalenderen er lovet skal være ferdig til salg på Bjerke. Har bestilt 40 stk. Kan
etterbestille senere til samme inn pris. Har fått 10 sponsorer til kalenderen
Sak 34/04
SPONSORER
Prøver å øke klubbens økonomiske status. Klubben går ut og skaffer sponsorer.
Paul er kontakt person. All henvendelse vedr. dette stilles til han.
Sak 35/04
DOMMER TIL SPESIALEN 2005
Inger Merete er kontakt person vedr. spesialen og hun tar kontakt med Lisbeth
vedr. dommer.
Sak 36/04
NYTT TRYKKERI
Terje kontakter Karstein for info om nytt trykkeri.
Sak 37/04
SALGSANNONSE I HUNDESPORT
Enstemmig at denne strykes, og at valpeformidleren skal stå under klubbens
spalte. Laila gir beskjed til Solvor.
Sak 38/04
STYRE TREFF
Paul finner billigste reise for alle også vara medlemmene. Sett av helga i uke 38,
17-19 september. Sted kommer senere.
Sak 39/04
EVENTUELT
* Klubben har sendt bårekrans til begravelsen til Grete-Sofie Mjærum.
Kontakter Tom Hofsli og Langhelle om de har mulighet til å skrive minneord til
shib-a-visa. Hvis ikke må styret ta denne saken.
* Klubben har gitt tilatelsek (enstemmig) til å ha klubbens link på utenlandske
shiba sider.
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Sak 29/04
Innkommende brev:
1. Brev fra Lisbeth Høyem om forslag om ny avstemmingsmåte til valg på årsmøte. Petter
sjekker om det er lovlig å stemme over nett. Tar opp saken på styre treff slik at andre
alternativer kan drøftes grundig.
2.

3.

Rutiner vedr utstillings resultater: Styret har enstemmig vedtatt at utstillingsresultater
offentliggjøres i klubb avisa etter hvert som de kommer til klubben fra de ulike
utstillingsarrangørene, mulig også evnt. publisering på klubbens hjemmeside. Gruppe og
Bis plasseringer, må eier melde fra selv. For utenlandske resultater skal kopi av katalog
med oversikt over hvem som evnt. ikke er møtt, medfølger kritikkene. Alle resultater skal
sendes sekretær for arkivering og videre distribusjon.
Årskonkurranse: Lisbeth får ansvar for oppdatering av årskonkurransene etter hvert som
resultatene kommer inn. Styret vedtok at utregnings malen på utstillings resultater settes
inn i klubb avisa på nytt.

Sak 30/04
Eventuelt:
Terje sender med NSK lover sammen med giro til nye medlemmer, Enstemmig vedtatt.
Der settes opp halvårsplan på styremøter, Laila sender ut forslag på datoer.
Post som sendes fra kasserer, formann, sekretær eller andre som har fått deligert oppgave,
sendes kopi til sekr. for arkivering.
Valpeformidler ønsker retningslinjer for sitt verv, Styret tar dette opp på styre treffet til høsten.
Sette opp rutiner vedr annonser i hundesport, shibakallender, shib-a-visa. Annonsene skal gå
gjennom Terje og Laila, det gis tilbakemelding før trykk til annonsør uansett hva som skal trykkes,
dette p.g.a. tidligere klager fra annonsører når det gjelder Shibakalender og stor annonse i
Hundesport.
Utstilling 2005, Akita klubben har jubileum i 2005, 5 japanske raser skal representeres, hvordan
ligger vår klubb an vedr. dommer, Laila kontakter Lisbeth.
Det bestilles 50 rase foldere som skal være med på Bjerke.

REFERAT FRA STYREMØTE I NSK TELEFONMØTE 10.03.04
Tilstede: Lisbeth Høyem, Inger Merete Ingebrigtsen, Terje Ljosnes, Tove Nyvoll, Laila Nagel, Dan
Ove Tuven og Finn Håkon Svendsen.
SAK 1/04 REFERAT
Godkjent uten anmerkning.
SAK 2/04 POST
Ingen post til sak, kun utstillingsresultater.
SAK 3/04 ØKONOMI
Kasserer orienterte om klubbens økonomi.
SAK 4/04 HJEMMESIDEN
Dan Ove orienterte. Er kommet i gang, den er nå klar for en redaktør som kan vedlikeholde den. Vi
kjøper plass på Scan host for you. Ca kr. 350.00 i året. Dan Ove tar seg av den tekniske delen.
Lisbeth er redaktør.
SAK 5/04 ÅRSMØTET
Frister kommer i avisa. Valgkomiteen er i arbeid. Tove lager utkast til beretning. Inger Merete og
Lisbeth setter opp handlings plan. Terje sender ut oppdatert budsjett.
SAK 6/04 SPESIALEN
Vi jobber med å skaffe ringpersonale. Hvis mulig tar Inger Merete seg av kiosken. Det blir felles
grilling. Klubben holder grill.. Gavepremier ønskes.
SAK 7/04 NKK;s REP.SKAP
Lisbeth reiser. Klubben dekker de faktiske utgifter.
SAK 8/04 STAND PÅ BJERKE
Laila drar på møte på NKK for innformasjon. Stiller også på standen.
SAK 9/04 OPPFØLGNING AV SAK 37/03
Det er bevegelse i saken så styret avventer en eventuell avgjørelse.
SAK 10/04 EVENTUELT
Effekter: Vi undersøker prisen på info- brosjyrer. Håper å få ferdig ny kalender til Bjerke
utstillingen. Finn Håkon er ansvarlig for å skaffe annonsører.

Fordele arbeidsoppgaver innad i styret, tas opp på styre treff til høsten.
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REFERAT FRA STYREMØTE 28. 04. 04

REFERAT STYREMØTE 17/6-04

Tilstede: Lisbeth Høyem, Inger Merete Ingebrigtsen, Terje Ljosnes, Tove Nyvoll, Laila Nagel,
Wenche Ulleberg

Tilstede: Petter Paulsen, Inger Merete Ingebretsen, Bente Pedersen, Terje Ljosnes, Dan Ove
Tuven, Frode Løvfall, Thomas Henriksen, Paul Walle, Laila Nagel

SAK 12/04 ÅRSMØTET
Referat er ferdig, budsjett og regnskap er også klart. Handlingsplan er utarbeidet og ble
gjennomgått av leder. Årsmøtepapirene sendes ut senest 6.mai 2004. Frist for poststempling av
forhåndsstemmer 22. mai 2004. Vi må ha møteleder og referenter klart før årsmøte. Sak til
årsmøtet fra styret, forandring av retningslinjer for gavemedlemskap.

Sak 21/04
Alle har fått taushets erklæring på mail, alle var inneforstått med innholdet og enige, får bekreftelse
pr mail.

SAK 13/04 SPESIALEN
Kiosk ønsker dobbel vaffeljern. Innvilget. Dårlig med påmelding foreløpig. Vi oppfordres til å skaffe
gavepremier. Arbeidet er i rute. Vi må ha fotograf. Wenke får oppdraget med å skaffe det.
SAK 14/04 STAND PÅ BJERKE
Det var ingen informasjon på det møtet Laila var på. Vi håper på et nytt brev hvor vi kan melde oss
på.
SAK 15/04 SHIB-A-VISA
Vi må ha klare retningslinjer for redaktør. Dette må presenteres før redaktør takker ja til jobben,
slik at vi ikke kommer i uføre på grunn dårlig innformasjon fra klubben om redaktørjobben.
SAK 16/04 INNKOMMET BREV
Saken avvises. Tove informerer.
SAK 17/04 KONTAKTPERSONER/ OMRÅDER
Sørlandet, Telemark og Agder fylkene. Bente Pedersen.
Østlandet Laila Nagel.
SAK 18/04 FREMTIDIGE ÅRSMØTER/ SPESIALER
Vi søker å få arrangere årsmøte på lørdag i pinsen. Vi må ta dette opp for hvert år, avhengig av
resten av arrangementet
SAK 19/04 EVENTUELT
Medlemslistene må gjennomgås for noen medlemmer er falt ut. Vi undersøker saken.

Sak 22/04
Skjema vedr styrets sammensetting ble oppdatert og sendes Nkk.
Sak 23/04
Bjerke: Det blir kjøpt inn to party telt til klubben og Petter ordner med vegger. Enstemmig vedtatt.
Laila er satt opp som kontakt person vedr. rasestanden. Petter, Paul, Laila og evnt Runa har
mulighet for å hjelpe til denne helga.
Sak 24/04
Blomster: Det ble enstemmig vedtatt at det blir sendt blomster til de som gikk ut av styret som takk
for jobben de har nedlagt.(ca kr 200,00 pr verv.) Enstemmig vedtatt at dette blir gjort automatisk i
årene som kommer. Sender ikke til vara fra 2005 da de kun er valgt inn for 1 år av gangen.
Sak 25/04
Lisbeth har satt seg villig til å ha ansvaret for avisa, fått brev fra Karstein Thunes om at han trekker
seg som redaktør. Enstemmig vedtatt. Petter og Inger Merete skal grovlese stoffet før trykk.
Lisbeth får ansvar for trykking av kalenderen for 2005 slik at den er ferdig til Bjerke. Petter og Dan
Ove får ansvar for oppdatering av hjemmesiden, ser også på mulighet til at andre sentrale
personer kan få tilgang i forhold til deres verv i styret. Ser på billigere muligheter for trykking av
avisas fremtidige utgaver. Sak 25/04 enstemmig vedtatt.
Sak 26/04
Vedr brev til Nkk angående måling av shiba på utstilling, sendes nytt brev med saks nr og dato for
vedtaket. Måling er et styre vedtak fra det gamle styret (sak 22/03). Hovedstyret i Nkk vil behandle
saken på sitt møte i juni 2004.
Sak 27/04
Terje og Laila samarbeider om antall og bestilling på klubb t-shirter etter at vi har fått tilbake
melding fra Finn Håkon Svendsen vedr. priser.
Sak 28/04
Styre treff: Alle sender mail til Laila for aktuelle helger for hver enkelt, og hun finner så en aktuell
helg. Klubben dekker reiseutgifter på billigste reise måte.
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