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REDAKTØRSKIFTE:
TAKK TIL LISBETH
Fra og med dette nummer har Shib-a-visa fått ny
redaksjon. Som ivrige lesere av bladet vil vi gjerne
takke Lisbeth for hennes store innsats med redaktørjobben gjennom flere år.
Ikke minst det store arbeid med å finne interessante
artikler og informasjon har gjort bladet spennende
for alle typer Shiba-eiere.
Vi håper at hun fortsatt vil bidra til Shib-a-visa på
denne måten og dermed glede oss alle!
Påtroppende redaktører
Charlotte og Thomas

Selv om jeg er en Shiba, sier matfar at jeg er en liten gris ved matfatet....
(Soldoggens Uba-Juba. Foto: Thomas Henriksen)
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DET GÅR DA FRAMOVER….
Velkommen til nytt nummer av avisa vår. Så har vi greid å komme til mars, og
vinter`n er vel snart over….trodde jeg. Men jammen satte det ikke inn igjen med
skikkelig snøvær, etterfulgt av kuldegrader og hålkeføre. Ikke så populært å gå turer
da med frøkna, på glatte veier eller skare-føre.
Vil få takke for alle tilbakemeldingene ang. forrige nummer av avisa. Ja, det gjorde
seg med litt farger. Nå vil jeg oppfordre dere alle sammen til å sende bidrag til oss.
De fleste har vel en eller annen historie de kan fortelle, morsom eller tragisk. Selv
syntes jeg de har mye rart for seg, disse shibaene. I hvert fall hun som ”styrer” her i
huset! Så jeg er sikker på at kanskje DU har noe på hjertet.
Er det noe du ikke liker – så kom med det. Her blir alle bidrag mottatt med takk.
Vil få rette en takk til Charlotte Damm og Thomas Henriksen, som har tatt på seg
arbeidet med avisen fremover. Og til resten av Styret selvfølgelig. Vi gjør nå så godt
vi kan, men som sagt – tilbakemeldinger eller ideer mottas med takk!
Til slutt vil jeg bare si at frøkna vår tror hun er katt, av og til. De lærer fort, men
dessverre, det kan gå galt når man prøver å komme seg opp i samme høyde som
katte-monsen. Fant fort ut at det får begrense seg til å hoppe opp i sofaen, og heller la
kjøkkenbenken og fryseboksen være kattens revir.
Ønsker alle to- og firebeinte en riktig fin vår, med fine turer og naturen som atter en
gang snart vil vise seg fra sin beste side.
Hilsen Petter

-Vilka varma tassar din hund har?
-Ja! Det är en italiensk vanthund.
- Har greve Dracula en hund?
-Ja! En engelsk blodhund.
- Din hund är ju alldeles blöt!
-Självklart, det är en vattenspaniel.
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PRESENTASJON AV DE NYE REDAKTØRER
Fra og med dette første nummer i 2005 har Shib-a-visa fått 2 nye redaktører. Senior i teamet er
Charlotte Damm. Jeg er 45 år og dansk. Men ettersom jeg har bodd 15 år i Nord-Norge, herav
nesten 14 i Tromsø, er jeg godt akklimatisert. Likevel vil det nok snike seg inn en del danske gloser
her og der – det håper jeg dere vil bære over med. Jeg er vokst opp med hund (bokser og collie)
samt hest, katt og diverse andre dyr, men min 2 ½ år gamle hann-shiba, Yoshi, er min første egen
hund. Jeg forelsket meg i shibaen ut fra bilder og rasebeskrivelser lenge før jeg faktisk så en shiba,
men jeg har bestemt ikke anget på valget. I temperament og væremåte er Yoshi akkurat som jeg
kunne forvente ut fra beskrivelser av shibaen - på godt og vondt. Rolig inne, aktiv ute, litt reservert
over for fremmede, men meget hengiven overfor de han kjenner, lærenem – men lydig mest når det
passer ham!
Som arkeolog har jeg anledning å ta ham med på feltarbeid i sommerhalvåret. Gravninger synes han
er kjedelig (hva er det de graver etter og hvorfor får jeg ikke være med?), mens turer på fjellet på
leting etter nye kulturminner er topp!

Charlotte med Yoshi og datteren Aicha (Foto: Lone Filipsen)
Medredaktøren heter Thomas Henriksen. Jeg er 25 år, oppvokst og bor på Kvaløya i Tromsø. Jeg
har 2 shiba, ei tispe som heter Uma (1.5 år) og en hann som heter Obi (2.5 år).
Jeg var 10 år da vi fikk vår første hund, en Bichon Frisee. Den hadde vi i nesten 11 år, men i april
2001 måtte vi ta den bort pga alderdom. Foreldrene mine gikk da til anskaffelse av Shiba
sommeren samme året. Det var mitt første bekjentskap til rasen, og jeg var solgt. Karo,
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som hunden heter, smelta hundehjertet mitt. Når jeg flytta hjemmefra med samboeren min, var det
tomt uten hund. Vi snakket lett om at vi måtte skaffe oss en firbent, og etter hvert ble prat gjort om
til realitet. Uten at jeg visste noe hadde samboeren min inngått avtale med oppdretter om å hente
hund, noe hun hadde holdt tyst om til meg i laaaang tid. Så en søndag (dagen derpå) da hun egentlig
skulle vært på Polarbadet, var hun å hentet Obi – min julegave. Hun kom hjem på ettermiddagen,
ringte på døren, og jeg lukket opp. Utenfor satt verdens søteste lille hund med en rød sløyfe rund
halsen . Hjertet hoppet over et slag, og MIN første Shiba var kommet til vårt hjem.
Et lite år senere hentet vi vår neste hund, og det har vi ikke angret ett sekund på. Vi trodde kanskje
det ble mye ekstra arbeid med to hunder, men der tok vi grundig feil. Mer moro og underholdning
ble resultatet.
Ved siden av å være Shiba-entusiast jobber jeg til daglig med oppussing av hus. Er nesten
ferdigutdannet som dataingeniør, men jobber altså nå som snekker.
Jeg har ingen erfaring som redaktør for noen typer klubbaviser eller lignende, så dette er nytt for
meg. Heldigvis har jeg og Charlotte god kontakt, en kontakt vi har opprettet via nettopp
shibamiljøet. Vi gleder oss til dette samarbeidet.

Thomas og Uma på skitur påsken 2004 (Foto: Andreas Lie)
Vi ser gjerne at dere som før har skrevet inn gode artikler og historier til shib-a-visa, også vil gjøre
dette i fremtiden. For at shib-a-visa skal fortsette å være den koselige ”happeningen” hver tredje
måned, er vi også avhengig av at dere som har gode historier og bilder, skriver inn til oss ! Trenger
ikke vært noe stort, bare dere har noe å dele med oss andre.
Så har du noen tips eller historier, ikke nøl med å sende de inn.
Mvh
Charlotte Damm og Thomas Henriksen
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Charlotte og Betsu (Soldoggens Betsu-Atsurae): Nærhet, kjærlighet og god kontakt! (Foto:
Espejord)
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JAPANSPESIALEN
2005

Norsk Shiba klubb inviterer til utstilling m/valpeshow for
Akita, Great Japanese, Japansk spisshund og Shiba
Lørdag 14 mai 2005 på Hunderfossen.
Dommer: Wera Hübenthal, Sverige
Det deles ut ”stor cert ”til Shiba
Påmelding på gamle A4 skjema sendes til
NSK v/ Inger Merete Ingebrigtsen, Gamle Kongeveg, 7340 Oppdal
Email og internett påmelding aksepteres ikke.
Påmeldingsfrist : 14 april
Påmeldingsavgift eksteriør kr 270,- Valp/veteran kr 150,f.o.m.3 .hund ½ avgift, gjelder ikke valp og veteran.
Betaling skjer til NSK
V/ Terje Ljosnes, Hans Haugesgt 1E, 5035 Bergen
Kto 0540 11 87369 avgift som ikke er betalt ved påmeldingsfristens utløp gir
50% tillegg.
Utenlandske utstillere kan etter avtale betale ved ankomst
NB: MERK INNBETALINGEN MED HUNDENS REG.NR,
RASE OG NAVN
Det tas forbehold om dommerendring
Utstillingen arr. etter NKK`s regler
For hytte eller hotell bestilling ring
Quality Hunderfossen tlf 61274000 og oppgi 44788 som ref nr.
Årsmøte til NSK vil bli avholt lørdag etter utstillingen.
Umiddelbart etter årsmøte vil vi i år også ha felles grilling.
Opplysninger om utstillingen rettes til
Inger Merete Ingebrigtsen tlf 91524838
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JAPANSPESIALEN 2005 PÅ HUNDERFOSSEN
Norsk Great Japanese klubb holder utstilling lørdag 14. mai for rasene Akita,
Shiba og GJD
Dommer: Rodi Hübenthal, Sverige.
Det gis storcert til GJD. Påmelding på gamle A4 skjema og betaling sendes til NGJK
v/ Randi Eide, Tuo, 5381 Glesvær. Kontonr. 3628.51.05492.
Mail: randeide@online.no
Påmeldings og betalings frist 14. april
Eksteriør kr 270,- Valp/veteran kr 150,-. F.o.m.3.hund med samme eier: ½ pris
(gjelder ikke valp/veteran) Avgift som ikke er betalt ved påmeldingsfristens utløp gir
50 % tillegg.
NB: Merk innbet. med hundens rase, reg. nr og navn. Utstillingen etter NKK`s
regler. Det tas forbehold om dommer endring.
Kontaktperson: Randi Eide, tlf. 56337151/95283949.
For hytte eller hotell bestilling ring
Quality Hunderfossen tlf. 61274000
Det blir felles grilling lørdag kveld

9

Shib-a-visa 2005-1

JAPANSPESIALEN
15. mai
2005
Norsk Akita klubb inviterer til 20 års Jubileumsutstilling søndag den 15.
mai 2005 for Akita, Great japanese dog, Shiba og Japansk Spisshund på
Hunderfossen Familiepark i Lillehammer.
Det utdeles ”stort Cert” for Akita.
NB! I år blir det ”Trippelutstilling” i samarbeid med NSK og NGJK som har
sine utstillinger for de samme rasene på samme sted
lørdagen den 14. mai 2005!
Eksteriørdommer søndag Ritva Raita, Finland
Det inviteres også til offisiell LP samt forenklet LP-prøve (uoffisiell) den
15. mai for Akita for dem som ønsker å prøve på dette som da kun vil koste
100.-. LP-dommer Svein Georg Rønning.
Husk! Merk giroen med hundens reg.nr., rase og navn. samt klasse og eventuelt
uoffisiell LP-prøve for Akita.
Påmelding på gamle A4-skjemaer til
NAK v/Ingunn Vognild, Rute 3, 7340 Oppdal,
Påmeldings- og betalingsfrist 15.april 2005
Påmeldingsavgift: Voksen og LP 270,- (Samme hund eksteriør/LP 420,-), Valp/Veteran
150,- F.o.m. 3.hund med samme eier halv pris, gjelder ikke valp og veteran.
Innbetaling: NAK, v/Ingunn Vognild, Rute 3, 7340 Oppdal. Konto nr 1822 17 35257
Påmeldingen er bindende. NB! Dersom avgiften ikke er betalt ved påmeldingsfristens
utløp må det betales 50% i tillegg.
Husk! Merk innbetalingskortet med hundens reg.nr., rase og navn.
Vi tar forbehold om dommerendring.
Hytte og campingplasser bestilles hos Quality Hotell, booking tlf. 61 27 40 00.
Det finnes også mange andre campingmuligheter i området.

Felles grilling og utlodding for alle deltakere på lørdagskvelden
ved utstillingsplassen så husk å ta med grillen og maten, smilet samt
gjerne noe til utloddingen.
Kontaktperson NAK: Ingunn Vognild, tlf. 72 42 43 01, ing-vo@frisurf.no
Kontakperson NSK: Inger Merete Ingebrigtsen, tlf. 915 24 838
Kontaktperson NGJK: Randi Eide, tlf 56 33 71 51/952 83 949

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig helg!

Shib-a-visa 2005-1
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Overnattings priser på Hunderfossen pinsen 2005
Hotell: pr. døgn inkl. frokost
Enkeltrom
kr 895,Dobbeltrom
kr 1015,Hytter/leiligheter: pr. døgn uten sengetøy og sluttvask.
2 pers uten vann/benytter sanitæranlegg
3 pers ----------------”------------------------4 pers ----------------”------------------------2 pers med innlagt vann
4 pers ----------”---------6 pers ----------”---------8 pers ----------”----------

kr 270,kr 480,kr 580,kr 450,kr 895,kr 1095,kr 1295,-

På hytter med innlagt vann kommer ett tillegg på obligatorisk sluttvask på kr.
2-sengs hytter
kr 250,- pr enhet
4/6 sengs hytter
kr 350,- pr enhet
8 sengs hytter/leilighet kr 450,- pr enhet
Mer info finner du på www.qualityhunderfossen.no

Hovedsponsor på Japanspesialen 14 mai 2005 på
Hunderfossen er
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Årsmøte i Norsk Shiba klubb
Årsmøte avholdes på Hunderfossen
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Som dere sikkert vet så skal klubben ha utstilling på Hunderfossen Familie park 14
mai 2005. I den anledning trenger vi noen personer som kan ta ansvar for kiosk og
kiosksalg. Er dere en familie som kommer, kan en eller flere av familie medlemmene
hjelpe til noen timer (mor, far eller en av de største barna).
Vi har kun en utstilling i året, og utstillingen er en inntektskilde for klubben. Jo flere
som hjelper til, jo mindre blir det å hver.
!
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SHIBA-X Nr. 5

Vannrett:
1. Kongelig person
8. Tekke
9. Tone
10. Ber mot……..?
12. Avl
13. Lever
14. Tone
15. Skipsbetegnelse
16. Si nei!
18. Dukkemann
20. Mannsnavn
21. Kvinnenavn
23. Fartøy
24. Månefase

Løsningsord: 1 Loddrett.

Loddrett:
1. Bibelsk by
2. Anger
3. Makte
4. Netto
5. Vita (fork.)
6. Akkurat nå
7. Tingene
11. Område
14. Egen
17. Slekt
19. Svarord
22. Plate

Send løsningsordet på SMS til
95909048,
eller mail til: kth@statoil.com
Kan også sendes via postkort til:
Karstein Thunes
Sandslimarka 129
5254 Sandsli

Premien: Vi trekker ut en vinner blant de innsendte riktige løsningene,
som får en fin premie. LYKKE TIL!
**********************************************
Løsningsord på SHIBA-X NR.4: Calcutta.
Vinner av et glass-smykke laget av Gjertrud Karevoll ble: Bente K. Pedersen, Gjøvik.
Vi gratulerer!
13
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LATSKAPEN LENGE LEVE…..
Av Grete Kvelstad
Lurer på om shibaen er det lateste individet – etter murmeldyret! Eller lærer de fort,
og blir som eieren? Selv er jeg ihuga B-menneske, og det har bikkje-lurva også blitt.
Snakk om å sove….Jeg kan sitte opp til både 2 og 3 på natta, da er hun i sitt ess! Da
er det kattejakt og leking på programmet. Klokka halv to skal hun gjerne ut på trappa,
men du verden – det går fort! Innen 15 sekunder har hun ”vannet” og så er det på`n
igjen! Det løpes gjennom ganger og stuer, og her ei natt skulle hun oppå
telefonbordet i gangen. For dit hoppa jo katten! Men den gang ei – det resulterte i et
brak, og der lå både hun og telefonen i gulvet.
Tror vel selv hun begynner å bli katt…jakter om natta og sover om dagen. For om
dagen, da sover hun da…..Gjerne til både ett og to. Da gidder hun ikke gå i dusjen å
tisse en gang, for ei blære!

Richi tar den med ro…..
Når hun endelig stabler seg på beine i to-tiden, er jeg rask med å BÆRE henne ut på
trappa, ellers blir det badet! Og så rett i seng igjen…Helt til hun hører bilen til ”far”,
da er det i hundre. Ihverfall for en stakke stund, så er godstolen fin å ha igjen!
Shib-a-visa 2005-1
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Når ”far” roper ”TUR”, letter hun litt på ene øyet, lytter litt med ene øret, og gjemmer
nesa mellom beina. Men det nytter ikke, har ”far” sagt TUR så blir det TUR….
Så er det da å sleeeepe seg makelig ut døra, og komme seg av gårde. Når de endelig
har kommet i gang, går det bra.
Selv står jeg gjerne i kjøkkenvinduet for å se dem komme hjemover, og for en fart det
er i den vesle rompa da….Da springe hun laaaangt foran, skjærer over veien, og før
en veit ordet av det har hun tatt plass mellom dynene i dobbeltsenga! Da sover vi
gjerne ett par timer eller 3-4…..
Når hun spiser? Veit ikke jeg, men det er da liv i henne.
Skulle vi mot formodning køye litt tidlig en kveld, da er det hundre og ett ute…Snakk
om å få fred! Da hopper hun rett opp på oss, slikker og ”klorer”. Fylder senga med
leker, og holder et himla rabalder. Men vi har funnet ut at gode råd er dyre, så vi sier
bare: Skal du ut å tisse? UUUT….Boms…rett i koma, og da sover hun til mårran.
Eller utpå dagen, da hun på ny BÆRES ut på trappa, og en ny dag tar til.
Og slik går nå dagene….hehehehe
Hilsen Richi og ”mor” Grete

NORSK UTSTILLINGSCHAMPION 2004
Følgende hunder har fått godkjent sitt norske utstillingschampionat i 2004:
(Opplysninger fra NKK)
N S Dk US Uch San Jo Lucky in Love

N Uch Mjærumhøgda's Naganobu
N Uch Willemo's Nytula
N Uch Soldoggen's Era Ta-Ta
N Uch Gensui av Enerhaugen
N S Uch Ak-Inu-Bas Shiro Saki
N Uch Ak-inu-bas Daitan ni Akobo
N Uch Pei Fang Takarai
N Uch Hideko av Enerhaugen
N Uch Mjærumhøgda's Yu Komatsu
N Uch Soldoggen's Oishiiba
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Helene Nordwall
Laila Nagel
Tom Hofsli
Unni M Viklund
Åke Roseth
Dan Ove Tuven
W Ulleberg/ S Bøhmer
Wenche Johansen
Anna Gyllin
Lise Kommisrud
Paul Walle
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Kommentar til styrets avgjørelse om måling av Shiba på
utstilling.
Av Christen Lang
Vi har i dag ingen problemer med størrelsen i rasen. Hvis vi går igjennom utstillings
kritikker for de siste år er det ikke grunnlag for en slik påstand. Det er derfor etter
min mening ikke behov for en måling, som i alle tilfelle ikke vil gi et korrekt bilde av
størrelsen i rasen da kun et fåtall hunder vil bli målt og de samme hundene vil bli
målt en rekke ganger. Et resultat av en slik måling har ingen verdi.
Om størrelsen hadde vært et problem måtte man finne en bedre, mer sikker måte å
måle på, slik at flest mulig hunder ble målt og ikke bare de som vises på utstilling.
De problemer vi har når det gjelder eksteriør er bittfeil og manglende tenner, ikke
korrekte farger, ikke korrekte haler, og testikkel mangel.
Av helseproblemer er allergi den mest alvorlige. Ellers har denne rasen få arvelige
problemer.
Det er ikke korrekt av styret å hevde at rasen nå er så stor at man bør vurdere å
innstramme avlskriteriene. Rasen har fortsatt en meget liten genbase, dette selv om
man ser hele Norden som et området. Vi trenger derfor fortsatt nytt blod og må passe
oss for å avle for meget på enkelte individer innenfor en kort tidsepoke. Flest mulig
hanhunder bør benyttes i avl, for å få til et bredt avlsgrunnlag videre. Det er de
hundene vi avler i dag som er grunnlaget for rasen i fremtiden.
Selvfølgelig må målet på sikt være å avle frem hunder med korrekt tannsett. Men
Norge må ikke sammenlignes med Japan hvor de har 100 000 vis av hunder å velge
blant. Vi må passe oss vel for ikke å la detaljer i rasen gå på bekostning av behovet
for genvariasjon.

Aj!
Bet hunden dej?
-Nej, jag stack mig på den, det är ju en spets.
Hunden fryser, varför sätter du inte på den ett täcke?
-Det går inte, det är ju en nakenhund.

Shib-a-visa 2005-1
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SHIBATREFF I TROMSØ 3. OKTOBER 2004
Av Lone Filipsen
De siste årene har vi i Tromsø hatt flere treff med våre kjære shibaer. Oftest har det
vært at vi har møttes, gått tur med hundene og deretter har vi mennesker koset oss
med kaffe og kake. Tidligere har det i hovedsak vært ”Soldoggen-treff”. På tur hjem
fra utstilling på Leknes var vi imidlertid noen stykker som fant ut at nu måtte vi få til
et ”riktig treff” og i bilene på vei nordover begynte planene at ta´ form.
Vel hjemme tok planleggingen fart. Den 3 Oktober fikk vi leid lokalitetene til
Tromsø Hundeklubb. Der hadde vi tilgang til treningsbane ute og oppholdsrom inne
hvor vi kunne drikke kaffe og spise.
Vi møttes kl. 10 ved Tromsø hundeklubb. 19 hunder i alle aldre møtte opp – yngste 6
måneder og eldste 9 år ! Noen hadde kjørt flere hundrede kilometer for at være med,
men hovedparten kom fra Tromsø og omegn. Soldoggen er rikt representert her i
Tromsø og omegn, men shibaer fra i alt 5 oppdrettere var møtt frem. Også de med
bare to ben var rikt representert – tror vi var rundt 36 stykker i alle alders grupper.

Hunder og folk hilser forventningsfullt på hinannen ved ankomst.
Vi begynte dagen ute med en kopp medbrakt kaffe, mens hunder og mennesker fikk
hilst på hverandre. Vi hadde planlagt dagen med forskjellige aktiviteter, så man
kunne være med på dele av det, hvis man ikke hadde mulighet at bruke hele dagen.
Alle var med på formiddagen.
17
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Klokken 11 hadde vi utstillingstrening ledet av Siv Oware. I invitasjonen hadde vi
lagt vekt på at selv om vi kalte det utstillingstrening, handlet det i høy grad om
kontakt med hunden og at det derfor også var veldig relevant for de som ikke var
interessert i utstilling. Alle deltok med stor interesse og under særdeles kyndig
veiledning. Det ble også tid til en liten seanse med bordtrening for de som hadde lyst
til det.

Alle gjør sig klar til utstillingstrening.

Vanskelig at få så mange hunder og folk på et billede.

Shib-a-visa 2005-1
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”Skal vi se om du har fine tenner ?!!”

Etter dette hadde vi arrangert lunsj i klubblokalene. Hundene fikk en velfortjent hvil i
bilene mens vi spiste og drakk kaffe. Med Paul Walle som primus motor hadde vi
lodd salg unner lunsjen. Han m.fl. hadde skaffet en del fine sponsorpremier som ble
loddet ut unner mye moro. Dette betyr at vi nu har en liten kapital til neste Shibatreff
vi skal arrangere. I forbindelse med formiddagens arrangement hadde vi litt utgifter
så hver familie betalte 100 kr for deltagelse.
Av ulike årsaker takket noen for sig etter lunsjen, mens vi andre kjørte ut til Tønsvika
et nydelig turområde. Det var en solrik høstdag med flotte høstfarger og derav også
mange andre folk der brukte denne søndagen til en tur i naturen. Mange sperret
øynene opp da vi kom der med 10-12 shibaer i samlet flokk. I og med der var så
mange andre folk på tur, torde vi dessverre ikke la hundene springe løs, men vi hadde
en fin tur for det.
Tror både hunder og folk var trøtte etter ca. 7 timer i lag ! Så vi avsluttede en flott
dag i høstsolen i Tønsvika.
Vi håper at vi med denne dag har lagt grunnlaget for jevnlige Shibatreff i
Nordnorge/Tromsø. Det er bestandig lærerikt og artig at treffe andre shibaer og deres
eiere. Og finnes der noe så fint som at se en stor samling av disse fantastiske
hunder?!!
På vegne av arrangements komiteen : Charlotte Damm, Thomas Henriksen, Wenche
Jensen og undertegnede.
Lone Filipsen
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VIL FÅ ØNSKE ALLE VELKOMMEN TIL MELSOM VIDREGÅENDE
SKOLE PÅ MELSOM I STOKKE ATTER EN GANG. DETTE ER DET
ANDRE SHIBATREFFET I VESTFOLD.
VI MØTES LØRDAG 28 MAI KL 12.00
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ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA 2004
Her følger en ny og lett revidert oversikt over resultatet for 2004.
Nr Poeng Ant.
Uts.

1
2
3
4
5

7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
33
34
35
37

41

62
60
46
42
39
39
36
36
34
34
31
30
30
29
28
27
26
24
23
22
22
20
18
18
17
16
16
16
15
15
14
14
14
13
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10

5
5
5
5
5
5
2
4
4
5
5
5
5
4
4
5
4
5
5
3
5
2
2
3
3
2
2
3
1
3
2
2
3
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1

Hund

Eier

Noriko av Enerhaugen
Nattfjärilen Chujitsu
Soldoggens Hokkyoku No Hoseki
Soldoggens Oi´shiiba
Chiyomaru av Enerhaugen
Soldoggens Beninesa
San Jo Lucky in Love
Soldoggens Obi Wan Kenobi

Christen Lang
Paul Walle
Paul Walle
Paul Walle
Einar Haavik
Paul Walle
Helene Nordwall
Thomas Henriksen
Christen Lang
Kåre Svendsen
Laila Nagel
Ulleberg/Bøhmer
Paul Walle
Dan Ove Tuven
C.Lang/S.Nærland
Samuel Skjelbred
P.Walle/W.Jenssen
Lise Kommisrud
Siv Lilleby
Lena Paulsen
Henry Cadman
Heidi Nilsen
K. & B. Pedersen
Heidi Hansen
Laila Nagel
Åke Roseth
Lone Filipsen
Nina Hvid
Christen Lang
Therese Hodne
Wenche Johansen
Walter Wilhelmsen
Høyem/Aasheim
C.Lang/S.Nærland
Helene Nordwall
Birgit Hillerby
Hilde Schyttelvik
Inger Lise Mandryck
U.Rimstad/M.Holmli
Christen Lang
H.Hopland/C.Lang
Eivind Mjærum
Tore Moen
Pedersen/Jensen

Shippou No Shinichi Go Kagawa Shipposou

Østbylias Edle Rosa På Ball
Mjærumhøgdas Naganobu
Aku-inu-bas daitan ni Akobo
Soldoggens Kyocera
Ak-inu-bas Shiro Saki
Ran av Enerhaugen
Østbylias Hælie Zorro
Soldoggens Uba Juba
Mjærumhøgdas Yu Komatsu
Pei Fang no Macedo
Nattfjärilen Ryujiro
Østbylias Hælie Noire
Soldoggens Ippiki-Ookami
Habagous Dozo Osaki Ni Kyodai
Marvinds Beni Tequilla
Mjærumhøgdas Furyu-Akiaka
Gensui av Enerhaugen
Soldoggens Tsuyo-Goshi
Mara-Shimas Hi Kitsune

Shippou No Naohime Go Kagawa Shipposou

Nakakuro av Enerhaugen
Pei Fang Takarai
Soldoggens Wan
Aku-inu-bas Kitaro no Kuro Shinju
Zenmai av Enerhaugen
Stämmlocks Atarashii Honto
Explorers Hiro
Mjærumhøgdas Sachiko
Kenzoku no Hikari Hoshi
Pei Fang Sorte Ting
Østbylias Edle Aya
Utsukushii av Enerhaugen
Mjærumhøgdas Yukihime
Soldoggens Japp Ann Babe
An-Ans Chisana Hana
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45 10
10
10
10
10
50 9
51 9
52 8
8
8
8
8
57 8
58 7
59 6
6
6
6
6
6
6
66 5
5
68 4
4
4
4
4
73 3
3
3

2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Soldoggens Era Ta-Ta
Pei Fang Chianti Ruffino
Mjærumhøgdas Tama
Explorers Jakuyuu
Ramnfløyas Kita no Otenba
Glendalin Fuyu-San
Soldoggens Tentai Tiko
Edeängs Belinda
Soldoggens Nikko-Line
Mjærumhøgdas Hikari Kiyomi
Mjærumhøgdas Fukubeni
Soldoggens Richi-Teki Onna
Mara-Shima Tyfoon
Soldoggens Inaoru Imoto
Soldoggens Musashimaru
Jinchoge av Enerhaugen
Soldoggens Naka-Yoshi
Soldoggens Ja-Pan Junior
Soldoggens Tensei-no Tenshi
Østbylias Kvikke Wimba
Explorers Inaguri
Kitano del Biagio
Soldoggens Pika-Ichi
Kenzoku no Geisha
Explorers Lurime
Willemos Nytula
Pei Fang Lille Inca
Sherae Haru Yokoi
Østbylias Hælie Totti
Østbylias Glae Tingo
Bi Ien Tingeling

Unni M.Viklund
Bjørsland/Holmli
Hege B. Myhre
Asbjørn Time
Bente Kittelsen
Christen Lang
Elsa Pedersen
Åsa Lundmark
Berit M.Sandtorv
Eivind Mjærum
Cato Strædet
Petter Paulsen
Christen Lang
Unni M.Viklund
Linda Tollefsen
Dale/Blydt-Svendsen
Charlotte Damm
Paul Walle
Mona Mathisen
Ingebrigtsen/Skjelbred
Birgit Hillerby
Svendsen/Holmli
Walle/Martinussen
Rydland/Lyshaugen
Charlotte Mellin
Tom Hofsli
Bjørsland/Høvring
Marianne Holmli
Lars Erik Susegg
May Holmvik
Sissel Skjelbred

ÅRETS BRUKSSHIBA 2004
Plass Poeng Grener/

Hund

Eier

1

10

1gr/2st

N Uch N S Vch Lorinis Bushido Washi

Halvor Størmer

2

8

2gr/4st

N Uch An-an's Chisana Hana

Mira Pedersen

3

7

2gr/5st

Mjærumhøgda's Yu Komatsu

Lise Kommisrud

starter
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KENNEL ENERHAUGEN

ICHIOKASOW
Nippo reg

NORIKO AV ENERHAUGEN

(Foto: Solvor Nærland)

ÅRETS UTSTILLINGS SHIBA 2004
Gratulerer og takk til Anne Marie og Kim som har holdt henne i topp kondisjon
gjennom året!

Christen Lang
Sandviksveien 173, 5035 Bergen. Tlf. 55951701 / 90981295, fax 55958402
E-post: christen.lang@tiscali.no Hjemmeside: http://home.no/enerhaugen
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RESULTATER 2005
(pr 18/2-05)

Årets utstillings shiba
Poeng Ant
uts
1
1
3
4
4
6

6
6
5
4
4
3

1
1
1
1
1
1

Hund

Eier

Mjærumhøgda`s Naganobu
Mara-Shimas Hi Kitsune
Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo
Mjærumhøgda`s Yukimi
Mjærumhøgda`s Furyu-Akiaka
Alina`s Petite Pomerol

Laila Nagel
Nina Hvid Talvela
Ulleberg/Bøhmer
Nyvoll/ Hofsli
Laila Nagel
Nina Hvid Talvela

Årets bruks shiba
11 p / 4 res

Nuch Mjærumhøgda`s Yu Komatsu,

Lise Kommisrud

UTSTILLINGS RESULTATER
Sandefjord Hundeklubb, Sandefjord 15/1-05
Dommer Helge Lie.
Åpen unghund klasse hann:
Mjærumhøgda`s Furyu-Akiaka
Laila Nagel
Champion klasse hann:
NUCH Mjærumhøgda`s Naganobu
Laila Nagel
Åpen klasse tispe:
Mjærumhøgda`s Yukimi
Nyvoll/Hofsli
Alina`s Petite Pomerol
Nina Hvid Talvela
Championklasse tispe:
NUCH Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo
Ulleberg/Bøhmer
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, Ekeberghallen 6/2-05
Dommer: Leif Lehmann Jørgensen
Åpen klasse hann:
Mara-Shimas Hi Kitsune
Nina Hvid Talvela
Åpenklasse tispe:
Alina`s Petite Pomerol
Nina Hvid Talvela
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1-1-HP-1VK-CERT-2BHK
1CHK-CK-1BHK-BIR
1-1VK-CERT-2BTK
1-2VK-CK-3BTK
1CHK-CK-1BTK-BIM

1-1VK-CERT-1BHK-BIR-2 BIG
1-1VK

BRUKSRESULTATER
Agility og hopp:
Toten og omegn Hundeklubb, Moelven 12/2-05
AG:
Nuch Mjærumhøgda`s Yu Komatsu,
Lise Kommisrud
HOPP:
Nuch Mjærumhøgda`s Yu Komatsu,
Lise Kommisrud
Gjøvik Hundeklubb, Moelven 13/2-05
AG:
Nuch Mjærumhøgda`s Yu Komatsu,
HOPP:
Nuch Mjærumhøgda`s Yu Komatsu,

2 PR.- 9.32 feilpoeng
1 PR- 2,78 feilpoeng

Lise Kommisrud

1 PR- 5 feilpoeng

Lise Kommisrud

1 PR- 5,78 feilpoeng

ÅRSKONKURRANSENE
Her kommer en kort redegjørelse for poengutregningen for alle årskonkurransene for 2005.

ÅRETS UTSTILLINGS SHIBA
Poeng beregnes etter plassering i BHK/BTK og antall deltakende hunder
BIR
BIM
2 BHK/BTK
3 BHK/BTK
4 BHK/BTK
5 BHK/BTK

1-8 delt
6
5
4
3
2
1

9-16 delt
12
10
8
6
4
2

17 >
18
15
12
9
6
3

• Utstillingsresultater offentliggjøres i Shib-a-visa etter hvert som de kommer til
klubben fra de ulike utstillingsarrangørene.
• For utenlandske resultater skal kopi av katalog med oversikt over hvem som
evnt er ikke møtt, medfølge kritikken.
• Grupper og BIS plasseringer teller ikke med i konkurransen.
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ÅRETS BRUKS SHIBA:
Poeng beregnes etter følgende premiering i de ulike grener
1 premie
3
4
5
6

LYDIGHET:
2 premie
2
3
4
5

3 premie
1
2
3
4

1 premie m/ HP
6

1 premie
4

BLODSPOR:
2 premie
2

3 premie
1

10 Poeng
Gir 6 poeng

9 poeng
4 poeng

FERSKSPOR:
8 poeng
2 poeng

7 poeng
1 poeng

AGILITY OG HOPP
1 premie
2 premie
3
2
4
3
6
5

3 premie
1
2
4

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Elite

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3

Poengutregningen er endret for agility og hopp. Ovenstående tabell er gjeldende for
konkurranser i 2005.
1 pr. 0.00 - 5,99 feilpoeng 2 pr. 6,00 - 15,99 feilpoeng 3 pr. 16,00 – 25.99 feilpoeng
Ingen poeng for feilpoeng over 25,99
•
•
•
•

Eier må selv sørge for at resultater kommer klubben i hende
Resultat bekreftes av kopi av kritikk
En hund kan samle poeng i flere ”grener” inntil 5 res. fra hver ”gren”
Hvis like mang poeng på flere ekvipasjer, vinner den som har oppnådd poengene på færrest
starter.

NYBEGYNNER PREMIE I AGILITY
Følgende kriterier legges til grunn for tildelingen:
•
•
•
•

Denne premien kan kun vinnes en gang og i det året man starter for første gang,
I perioden 1/1- 31/12 (kalender år)
Lavest poengsum av plassiffer + feilpoeng for 3 (tre) agilityløp i samme sesong.
Hvis ingen har oppnådd 3 resultater i agility kl 1, kan den deles ut til beste hund med 2
tellende resultater osv.
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Ichi og Myo´s agilitypris.
1. Tildeles beste Shiba i agility klasse 1 uansett størrelse.
2. Prisen deles ut en gang pr år, på et av klubbens arrangementer.
3. Prisen deles ut til den hund som er best i foregående sesong
dvs 1/1 – 31/12 (kalenderår).
4. Prisen kan bare vinnes en gang av samme hund.
5. Vinneren er selv ansvarlig for å sette på et lite navnskilt med navn på
hund og årstall.
6. Vandreprisen leveres styret i god tid før arrangementet den skal deles ut
ved.
7. Følgende kriterier legges til grunn for tildelingen:
• Lavest poengsum av plassiffer + feilpoeng for 3 (tre) agilityløp i
samme sesong.
• Hvis ingen har oppnådd 3 resultater i agility kl 1, kan den deles ut til
beste hund med 2 tellende resultater osv.
Vi ønsker dere lykke til, og glem aldri :

Hilsen
Venke Henning og Harald Schjelderup
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SKAL JEG SETTE VALPER PÅ TISPEN MIN?
Mange hundeeiere fristes av tanken på å ”sette valper” på tispen sin. Visst er det hyggelig og
lærerikt å se et valpekull fødes og utvikles, noe som mange tispeeiere gjerne vil unne både sine barn
og seg selv å oppleve.
Dessuten har man kanskje hørt om tisper at risikoen for livmorbetennelse er lavere etter et kull
valper. Dette finnes det imidlertid ikke noe veterinærmedisinsk belegg for.

Man blir ikke rik av oppdrett!

En ting bør slås fast med det samme: Som forretningsidé er hundeoppdrett ganske verdiløst. Masse
arbeid, veldig lite penger. Er penger drivkraften, vil man komme til å angre mange ganger. Å parre
sin hund for pengenes skyld, er altså en dårlig grunn. Hvert eneste kull, hver eneste kombinasjon,
må ha til hensikt å føre rasen fremover. Mener man derimot at man har noe vesentlig å bidra til
avlen med ved å parre sin tispe med en passende hann, da skal man absolutt sette i gang – under
forutsetning av at man har overveid saken grundig.

Har tispen din riktig kvalitet?

Dette er et spørsmål som alle som vil parre tispene sine må stille seg. Det første og viktigste er at en
presumptiv avlstispe må være noe bedre enn rasens gjennomsnitt. Det holder ikke at man selv synes
hunden er fin – det må finnes på papir. Man blir lett blind og ser bare hundens beste egenskaper.
Planlegger du avl, er det først og fremst feilene du skal se etter for å kunne komplementere med de
riktige egenskapene hos hannhunden. Rasen til hunden din inngår kanskje i et eller annet
helseprogram mot for eksempel øyesykdommer eller hofteleddsdysleksi. Snakk med avlsrådet i
raseklubben for å få vite hvordan det står til med rasen, også noen generasjoner tilbake.

Hundens mentale tilstand

Har hunden din en bra mentalitet? Er den slik som det beskrives i rasestandarden? Er hun snill mot
barn og andre hunder? Disse spørsmålene er de aller viktigste. Dårlig mentalitet er nemlig meget
arvelig. Hunden din bør ha vært på offisiell utstilling og fått minst en toer i kvalitetsbedømming.
Helst bør man gå på flere utstillinger for å få en oppfatning av hennes eksteriøre kvalitet. Hvis
dommeren gang på gang anser at hun ikke oppfyller rasestandarden, skal man absolutt avstå fra å
pare henne.
Finnes det spesielle bruksprøver eller jaktprøver som hunden din bør gå før hun parres? Undersøk
dette nøye.

Hva med din kvalitet som oppdretter?

Hvis du tror at ditt ansvar som oppdretter tar slutt den dagen valpene overleveres, tar du grundig
feil. Du må regne med å være valpekjøperne behjelpelig på alle tenkelig måter i mange år fremover.
For de første har du et rent juridisk ansvar. Dette reguleres av forbruksloven. Selv om du ikke driver
ditt eget oppdrett som en bedrift, har du det samme juridiske ansvaret mot dine valpekjøpere som
om du gjorde det. Kontroller det hos forsikringsselskapet der du vil forsikre hundene dine.

Er du flink med pelsstell?

Enten du har en hund som skal trimmes, eller en som skal klippes, hører det til god tone at man lar
valpekjøperne komme hjem til deg for å få en gratis undervisningstrimming.

Shib-a-visa 2005-1

28

Kan du svare på spørsmål?

Valpekjøpere er av naturlige grunner svært spørrelystne. Det gjelder alt fra kloklipping til fôr og
vanlig oppdragelse – og spørsmålene kommer fortrinnsvis når du spiser middag eller forsøker å
legge barna dine. Men dette er en service du må stille til rådighet for dine valpekjøpere. Er du
foreberedt på denne innskrenkingen i ditt privatliv? Har du kompetanse nok til å svare på alle
spørsmålene? Den tiden kommer også da valpekjøperne dine vil ha hjelp til å gå på utstilling eller
jaktprøve. Klarer du å guide valpekjøperne i denne, for dem, nye verden?
Alle disse spørsmålene bør kunne besvares med et rungende JA innen tispen din kommer i nærheten
av en hannhund.

Hva innebærer det rent praktisk?

Tispen bør pares første gang tidligst ved to års alder, senest når hun er tre og et halvt år. Hvis hun er
eldre, kan hun få komplikasjoner under valpingen. Har du funnet en passende hann? Kikk ikke bare
etter dem som er nærmest rent geografisk. Utvid grensene dine. Det kan bli nødvendig å sende
tispen av gårde med fly for å komme til den riktige kavaleren. Visst er dette dyrt, men du kan like
gjerne venne deg til utgifter.
Sørg for å ha god kontakt med en som er ”gammel i gamet” for å kunne få hjelp, både med
valpingen og med alle spørsmål som kommer til å dukke opp.
Alt kan man ikke lese seg til, og ikke vær redd for å spørre. Alle har en gang vært nybegynner.

Plass til valper.

Har du noe sted i huset der du kan ha en tispe med valper? Kjøkkengulvet er ikke noe passende sted
for en nyvalpet hund. Hun har rett til å få være i fred med sine små. Du må altså ha et eget rom i
huset du kan stille til rådighet for hundene.

Har du tid nok?

Å ha en tispe med valper tar masse tid, og det er ikke tale om at du kan ta heltidsarbeid ”ved siden
av”. Tispen og valpene må hele tiden passes på. Regn med at hele ferien din går med til dette. Et
kull valper skal ha mat fire ganger om dagen fra fjerde leveuke. Inntil da er det tispen som skal ha
masse service. Når hun har småvalper, må hun ut opptil ti ganger om dagen og gjøre sitt fornødne.
Økte kostnader.

Økte kostnader

Å ha en tispe med valper innebærer økte kostnader. Fôret er en dyr post. Tispen spiser veldig mye
mer etter valpingen enn det hun spiser til vanlig. Valper spiser enorme mengder, og mange ganger
om dagen.

Og det er ikke slutt ennå!

Alle valpene skal gjennom en veterinærkontroll.
Valpekjøpere pleier å komme og hilse på fra valpenes fjerde leveuke. Hold helgene fri så du kan ta
deg av dem best mulig. Det er ingen vits i å planlegge familieutflukter i tiden etter at valpene er
overlevert. Du bør nok holde deg hjemme.

Har du fremdeles lyst å bli oppdretter?

Har ikke alt dette avskrekket deg, og du vet at dette er noe du makter og har lyst til, så sett i gang.
Det er en aldeles fantastisk opplevelse å se et kull valper bli født og følge dere utvikling på vei til å
bli voksne hunder.

Denne artikkelen er sakset fra Friskies Magasinet nr 1/2003
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DAGS FÖR ÅRETS
STORA SHIBA-SPECIAL
söndag 29 maj på Södertälje brukshundklubb
med utställning & lydnad
lydnadstävlingen startar kl 8:00
utställningen startar kl. 10:00
domare: Per-Erik Wallin
övrigt: ringträning för ovan kl 9:00
barn/junior med Shiba under dagen
Det är föranmälan till utställning/lydnad/barn & junior med shiba
Priser till alla!

Mer information och anmälningsblankett kommer till alla medlemmar
i separat utskick. Detta finns även på www.shiba-no-kai.com

lnformation kan även fås av:
Lena Sonefors tel: +46 13-541 48 e-post: lena@stammlocks.com eller
Helene Nordwall tel: +46 176-26 54 24 e-post: honto-no@brevet.nu
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Ännu en lydnadstävling står för dörren
På shibaspecialen 29 maj har Du återigen möjlighet att tävla i
lydnadsklass 1 med din shiba. Tävlingen är inofficiell men vinnaren kan
ståta med titeln KLUBBMÄSTARE!
Låt oss slå ett slag för våra duktiga shibor som kan så mycket mer än att
bara vara vackra
Mer information och anmälningsblankett kommer till alla medlemmar i
separat utskick. Detta finns även på www.shiba-no-kai.com
Information kan även fås av Lina Stjärnebäck tel: +46 19-761 24 35
e-post: lina.stjarneback@comhem.se
Cafeteria finns, men ta gärna med något att sitta på
Lotteriförsäljning och försäljning av klubbmaterial, nya saker i lager!

ALLA HÄLSAS
VARMT VÄLKOMNA
TILL DENNA SHIBA-DAG
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REFERAT STYREMØTE 18/1-05

Tilstede: Paul, Inger Merete, Frode, Petter, Laila, Terje
Sak 1/05

Valg av samarbeidsutvalg 2005-2007
Petter kontakter tre foreslåtte personer som går under gr 5 til valg av representant
til samarbeidsutvalget. Marianne Holmli som i dag sitter som representant for gr 5
Mona Selbach, og Dag Rune Egge. Frist for forslag er senest 21 mars.

Sak 2/05

Omorganisering av Nkk regioner
Enstemmig på forslaget til Nkk om omorganisering av regionene.
Omorganiseringen har ingen betydning for klubben.

Sak 3/05

Mail fra Nkk vedr støtte til flodbølgekatastrofen
Enstemmig vedtatt å ikke sende penger p.g.a. klubbens økonomi og at de fleste har
allerede gitt privat, samt at Nkk har gitt kr 1,- pr medlem.

Sak 4/05

Innkommet brev Helse undersøkelse på Shiba
Styret var enstemmig på å utarbeide et skjema for helseundersøkelse på rasen.
Det skal settes ned en gruppe som skal utarbeide innholdet i skjemaet, som skal
godkjennes av styret før det sendes ut. Bente Pedersen, Tom Hofsli blir forespurt og
Paul Walle har satt seg villig til å sitte i denne gruppa. Nkk kontaktes for å få en
oversikt over shiba eiere slik at alle får helse undersøkelses skjema fra styret. Dette
da ikke alle er medlem i klubben og for at vi skal nå flest mulig eiere av rasen. Det er
opptil hver enkelt eier om de vil svare på denne kartleggingen, men håper at flest
mulig støtter opp. Skjemaet skal være til kartlegging av helse tilstanden på rasen og
hundenes navn og reg nr skal ikke offentlig gjøres. Klubben vil også søke Nkk om
økonomisk bistand til denne undersøkelsen.

Sak 5/05

Spesialen 2005 og 2006
pr klubb. Frist for innsendelse er 1/2-05
Kun påmeldinger som er sendt pr post på gammelt A4 skjema vil bli registrert.
Påmeldingsfrist og betalingsfrist er samme dag.
Påmeldingsavgiften økes fra kr 250,- til 270,-for voksne, Valp fra kr 130,- til 150,- og
veteraner fra 130,- til 150,- (enstemmig vedtatt)
Quality Hotell kontaktes om de har mulighet til å stå for grillingen på lørdag
kvelden. De må komme med en kuvert pris,
Dette da vi skal ha årsmøte rett etter utstillingen på lørdagen. GJD og Akita klubben
er også for dette.
Hovedsponsor er ordnet (Flatazor) og gir premier til BIS ringen samt BIS valp og
BIS veteran. Hovedsponsor får gratis annonse i katalog og shiba avisa. Alle
oppfordres til å tigge gavepremier til utstillingen. Det vil ikke bli kiosk fra klubbenes
side, men hotellet kontaktes for å høre om den kiosken som allerede er på plassen
kan være åpen. Alle i styret tenker gjennom sponsorer som blir egen sak på neste
styre møte. Dommer blir enten Wera eller Rudi Hubenthal, dette blir avklart etter at
GJD klubben har hatt sitt styremøte onsdag den 19/1-05.
Møtelokale til årsmøte er booket. Oppdateringen på boken om beste utstillings shiba
skal være oppdatert til årsmøte.

,-
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2006

For 2006 har Mona Selback satt seg villig til å dømme. Utstillingen vil bli holdt i
Trøndalagsomr. muligens på Oppdal. Det er søkt for Akita, GJD, Japansk spisshund
og Shiba.

Sak 6/05
Nybegynner premie i agility.
Harald Schjelderup og Wenche Henning har i sin tid satt opp en premie på årets
nybegynner i agility. Vi venter på statuttene vedr. denne premien. Den skal deles ut
første gang på årsmøte 2005.
Sak 7/05

Sponsorer
Paul hadde fått i oppgave å se på sponsorer. Denne saken settes opp på nytt på neste
styremøte, p.g.a datatrøbbel.

Sak 8/05

Norsk Shibaregister.
Klubben vil prøve å få et shiba register inn på hjemmesiden. Solvor Nærland har satt
seg villig til å ta imot all info. Hun blir kontaktet på hvordan hun vil ha det tilsendt.
Laila kontakter ansvarlige person på svensk shiba register for å høre hvordan de
gjør dette i praksis. Petter tar seg av det elektroniske vedr. dette.
Saken vil bli tatt opp på neste styre møte.

Sak 9/05

Gavemedlemmer 2004
De gavemedlemmer som har blitt meldt inn fra oktober 2004 og ut året får gå videre
som gavemedl. for 2005 p.g.a. manglende medlemstilbud fra klubben. (enstemmig)

Eventuelt:
Terje har utarbeidet et registrerings skjema for nye medlemmer. Dette skjema
legges ut på klubbens hjemmeside. Sammen med skjema skal kopi av forhånds
registrerte kull sendes med.
Dan Ove kontaktes vedr. om han kan ta seg av alle papirene til årsmøte og
Det vil bli en felles annonse i hundesport for alle tre klubbene som skal ha utstilling
på Hunderfossen i pinsen. Dette gjelder Akita klubben, Great Japanese og oss selv.
Annonse kostnadene da vil bli på ca 700 være kontakt person ovenfor valgkomiteen,
Dette for å få full oversikt. Må gi beskjed til valgkomiteen v/Christen Lang hvem de
skal forholde seg til.
Terje har fått inn penger og ikke bilag fra oppgjøret 2004 på spesialen fra Lisbeth.
Han kontakter Lisbeth på nytt.
Laila

Neste styremøte er 15 Mars.

Shib-a-visa 2005-1

34

STYRET I NORSK SHIBAKLUBB

KONTAKTPERSONER

LEDER Petter Paulsen
9304 Vangsvik
Tlf 7785 4231 – 976 60 780
pcdoc@online.no

NORD-NORGE Paul J. Walle
Se styremedlem
MIDT-NORGE Marianne Holmli
Sjøvold, 7650 VERDAL
Tlf 7407 7455 – 951 81 266
pei.fanf@online.no

NESTLEDER Inger M. Ingebrigtsen
Skarsem, 7340 Oppdal
Tlf 915 15 838
in-inge@online.no

VESTLANDET Christen Lang
Sandviksveien 173, 5035 Bergen
Tlf 5595 1701 – 909 81 295
christen.lang@tiscali.no

SEKRETÆR Laila Nagel
Engnesvn 31, 3092 Sundbyfoss
Tlf 3305 8883 – 916 68 579
laila.nagel2@tiscali.no

ØSTLANDET Laila Nagel
Se sekretær

KASSERER Terje Ljosnes
Hans Hauges gt 1B, 5033 Bergen
Tlf 5532 4667
terjlj@online.no

SØRLANDET Bente K Pedersen
Se varamedlem
AGILITY Harald Schjelderup
Rødsveien, 1540 Vestby
Tlf 6495 2053
harald.schelderup@c2i.net

STYREMEDLEM Dan Ove Tuven
Aspmoen 30, 8646 Korgen
Tlf 7519 1472 – 410 21 472
dan.tuven@monet.no
STYREMEDLEM Frode Løvfall
Vallahøgda 16, 5227 Nesttun
Tlf 934 38 958
frolov@broadpark.no

LYDIGHET Sissel Skjelbred
Dalsve, 7710 Sparbu
Tlf 7414 3269 – 975 67 022
k-svends@online.no

STYREMEDLEM Paul Walle
8533 Bogen i Ofoten
Tlf 7698 2000 – 826 52 844

BRUKS Halvor Størmer
Grindfjord E6 19, 8520 Ankenesstrand
Tlf 7694 0409
halvor-stormer@nfk.no

VARAMEDLEM Thomas Henriksen
Nermyra 9c, 9100 Kvaløysletta
Tlf 7767 4519 – 913 420 39
thomaseh@online.no

VALPEFORMIDLER Frode Løvfall
Se styremedlem
HUNDESPORT Solvor Nærland
Aad. Gjellesg. 16, 5035 Bergen
Tlf 5531 3784
solnaer@online.no

VARAMEDLEM Bente K Pedersen
Moneveien 2, 4879 Grimstad
Tlf 3707 1534 – 993 85 748
Chow.hagabou@c2i.net
Styret og utvalg setter pris på tilbakeMeldinger fra medlemmene – både ris,
ros, tips, ideer og saker til behandling.
Vi ber om å få alle henvendelser skriftlig.
Dette for at alle skal få lik behandling.

Kontaktpersoner er til for at medlemmene
skal kunne spørre om ting de lurer på.
Lokal aktivitet organiseres av nærmeste
kontaktperson.
35
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Retur:
NSK v/Terje Ljosnes
Hans Hauges gt 1E, 5033 Bergen
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