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Nå kommer min førte bok ut for salg:  
"TRÅKK IKKE HUNDEN PÅ HÅRENE." 

 
Ei humoristisk barne-/ungdomsbok, som kan bestilles fra www.darijo.net  

Boken koster kr. 175,- inkl. porto. 
P.S. Boken kan selvfølgelig også leses av voksne.... 

  
Richi er ei lita valpe-frøken, av rasen Shiba Inu. Sju uker gammel kommer hun 
til sitt nye hjem, på Senja i Troms. Der møter hun en familie på to voksne, seks 
barn, og den 12 år gamle katten, Johannes. Her møter hun stadig nye 
utfordringer, og sammen med katten, blir det til tider ville tilstander. 
  
Boken er rikelig illustrert, med morsomme tegninger, laget av 17 år gamle 
Wictoria Nordgård, fra Tromsø.  

 
 
 

Plutselig finner Richi ut at hun 
ikke liker hønene. Hun kaster 
dem en for en ut i bekken, ved 
huset. Johannes katt ser 
forundret på opptrinnet. Han er 
også en av hovedpersonene i 
boken. 

 
 
 

  
Med vennlig hilsen 

Grete Kvelstad 
 
  

http://www.darijo.net/�
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TRE AMATØRER PÅ TRENING 
 
Av Harriet Skogen Gleditsch 
 
Torstein og jeg er ferske Shiba-eiere og absolutt nybegynnere på hundetrening. Underveis 
har vi forstått at trening med Shibaer er litt annerledes enn med mange andre hunderaser. 
Enkelte ting går helt greit, mens andre ting har vi måtte lære hvordan vi tilpasser spesielt 
for Iso. Vi har deltatt på kurs, men vi er langt unna å ha en veltrent Shiba! Her vil vi 
fortelle om noen erfaringer fra treningen. PS det bare å le av tabbene våre!  
Valg av treningsfilosofi og metode 
På slutten av 80-tallet lærte jeg litt om ”Shaping” og Anders Hallgren og Marie Hanssons 
filosofi rundt det å trene hund. Det handler om å belønne ønsket adferd, og ingen bruk av 
tvang eller tilføring av ubehag. Vi fant ut at Canis hundeskole har en treningsmetode 
innenfor denne filosofien, og de kaller den ”Klikkertrening”. Vi har deltatt på 9 dagers 
valpekurs og en ukes Clicker Camp arrangert av Canis Hundeskole, og vi hadde Knut 
Pedersen som instruktør.  
Valpen kommer i hus 
Iso kom til oss vinterferien 2006, Han virket trygg, verdensvant og uredd nye miljøer og 
transportmidler. Han og kom ferdig stueren og aksepterte halsbånd. Våre valpe-
opplevelser i denne perioden er nok lik for de aller fleste hundeeiere uavhengig av rase; 
mye glede og litt ”hjelp, hva gjør vi nå ”-frustrasjon. Vi trente på ”vanlige valpe”-ting i 
starten, som.f.eks: * Vi drev med ”au-trening” for å lære Iso bitehemning. * Boken 
”KontaktKontraktet”  av Eva Bodfält ga mange tips om kontakt- og samarbeidstrening. * 
Lek med Iso ga mye fysisk kontakt, som også gjorde ham vant til å bli håndtert,og 
kontrollert, bl.a for flått. * Kloklipping tok vi en gang i uken når han var nyvåken og 
kosete.  

 
Iso bruker snuten på ”Finn godbit” - øvelser på tur 
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Iso gjorde noen små ”søk”-oppgaver hentet fra boken ”Nesearbeid for hund” av Anne Lill 
Kvam. Han fikk lete etter godbiter rundt om i stuen, ute i gresset, på trestammer og i 
busker. På turer hendte det at vi lot Iso passere oss i langlinen, så stoppet vi, satte oss på 
huk og ”gravde frem skatter”. Iso kom farende for å se hva vi hadde funnet. Vi hadde mye 
å venne oss til og å lære alle tre, og det ble en intensiv periode i starten! 

Min første treningstabbe 
Jeg hadde lyst til å begynne med klikkertrening, og syntes det  var lenge å vente på at 
valpekurset skulle starte. Boken ”Klikkertrening for din hund” av Cecilie Køste og Morten 
Egtvedt, ga meg mot til å sette i gang på egen hånd. Iso var 10 uker gammel da han ble 
introdusert for klikkeren. Ganske raskt visste han at klikket betydde ostebit. Jeg valgte å 
trene på ”sitt”, for det gjør han av seg selv. Med pitte små ostebiter i en skål, klikkeren i 
hånden, og på huk foran Iso, satt jeg og ventet på at han skulle sette seg frivillig. Iso satte 
seg, jeg klikket for det, og ga ham en ostebit. Belønningen fikk han slik at han ble nødt til 
å reise seg igjen, for da kunne jeg håpe på en ny ”frivillig sitt”. Det fikk jeg, og klikket og 
belønnet for det, trodde jeg. Men jeg hadde klikket altfor sent! Tro det eller ei, jeg hadde 
klikket for logring! Over en del dager ble tabben rettet opp. Jeg måtte klikke for sitt og 
klikke for logring hver for seg for å skille adferdene. Moralen er at ”du får det du 
forsterker, ikke det du tror du forsterker!”  Det morsomme (pinlige?) er at han fremdeles 
tilbyr ”frivillig logring”, enten han sitter, står eller ligger.  

Min største (og alt for høye) ambisjon fra egentreningen  
Sne, slaps og regn kom i bøtter og spann til Nesodden, og vi gikk turer som resulterte i at 
vi ofte fikk med oss en fuktig ullball inn. Tanken slo meg at jeg kanskje kunne trene Iso til 
å stoppe på et håndkle når han kom innenfor døren. Jeg slo opp i hundebiblioteket mitt, og 
fant ut at vi kunne trene musematte-target vha Shaping. I metoden gjelder det å fange opp 
handlinger hunden gjør ved å klikke og belønne for hvert trinn for å nå adferds-målet. 
Hunden vil etterhvert forstå hva den skal utføre. Jeg laget en treningsplan med tre mål, A) 
Iso skal trampe på musematten. B) Musematen legges et håndkle, og Iso skal gå opp på det 
og trampe på musematten der. C) Musematten skal fjernes, og Iso skal gå opp på håndkle 
og stå der. Godbitene var noe Iso liker: ost, tørket lever og påleggskinke. Jeg klarte å lære 
Iso å trampe på musematten! C)-målet, Targetoverføring, var litt vanskeligere å få til! Vi 
hadde et godt stykke igjen på læringskurven før vi kunne nå denne ambisjonen! Iso var 
rundt tre måneder og nybegynner i å lære kunsten å lære, og jeg var absolutt nybegynner i 
treningsmetoden. Likevel har vi begge lært mye gjennom denne øvelsen og fått et bra 
nybegynner-resultat på target-trening! Jeg burde delt opp målene i meget små, lett 
observerbare trinn for hver treningsøkt! Det lærte jeg om på Clicker Campen i juni!  
Valpekurset begynner 
De to første kursdagene fikk Iso oppleve T-banen midt i rushtrafikken i Oslo med nye 
lukter, lyder og folkemengder, og tok det hele med stor ro!. Kursinnholdet besto i 
sosialisering, hverdagslydighet med grunnferdigheter og aktiviseringsoppgaver. Hver 
treningskveld begynte med at valpene skulle lære å omgås andre hunder uten å hilse på 
dem. De fikk lov å leke sammen når treningstiden var over. Valpetreningen besto i bl.a 
”kontakt med fører”, ”følgetrening”, ”sitt”, ”innkalling” og ”target med musematte og 
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Target Stick”. De fleste på kurset oppdaget at det er enklere å trene valpen sin alene 
hjemme på kjøkkenet eller i hagen, enn i nytt miljø med mange andre valper rundt! Derfor 
skulle valpene lære seg ”treningsmodus”. De skulle få en forståelse av at de var i en 
treningssituasjon. Og de lærte etterhvert å arbeide med forstyrrelser rundt seg,og ble etter 
hvert ikke distrahert. Vi merket litt nybegynner-frustrasjon: Iso ble lett distrahert av det 
som skjedde i nærheten, og ville gjerne sitte som en Sfinx i fred og ro og kikke på 
omgivelsene. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre for å motivere ham til å like å gå på kurs, 
like å trene på ting, like å samarbeide med oss.  
 

 
 

Iso lærer luktdiskriminering på valpekurs 
 
 
Torstein og jeg erfarte at det er veldig annerledes å trene en Shiba sammenliknet med de 
andre hundene på kurset. Det virket som om de lærte ting fortere enn vår valp! Men det er 
ikke helt riktig, for mange av øvelsene hadde Iso trent på før kursstart, og fått det bra til. 
Han kan ha gått lei fordi han kunne oppgaven, eller fordi han ble distrahert. Etter 
valpekurset satt vi igjen med mange tanker: Jeg hadde fått lære at jeg kunne senke kravene 
til meg selv og til hunden, og dermed øke sjansene for å lykkes bedre på trening! Iso 
trengte mer sosialisering og kortere treningsøkter.Vi erfarte også at ulike trekk ved 
Shibane vår ble mer og mer tydelig, som f.eks  selvstendig-, sta- og egen-heten.  
Canis Clicker Camp 2006 
Vi ønsket å lære mer om treningsmetoden for å bli flinkere til å bruke den sammen med 
hunden vår. Derfor melder vi oss på en ukes treningsleir. På grunn av våre erfaringer fra 



Shib-a-visa 2005-3 8

valpekurset, bestemmer vi oss for å velge temaet ”Hverdagslydighet og aktivisering”. 
Dagene var fulle av læring både for hund og eier, og en fin kombinasjon av teori og 
praksis. Vi ble fortalt at ingen får med seg en ferdig trent hund hjem! På leiren skulle vi 
legge grunnlaget for å bli bedre på å trene hunden vår, og det hunden fikk til, var som 
bonus å regne (Jeg tror det var humoristisk ment?). På kveldene var det også hunde-
relaterte samtaletema. Det er ikke mulig å gjengi all den informasjonen og kunnskapen vi 
har absorbert på denne treningsleiren! Jeg har tatt med noen treningsepisoder med litt 
notater fra  teorien. 

Grunnferdigheter vi har trent på: 
Iso har fått smakebiter på de fleste av grunnferdighetene, og noen har vi måtte tilpasse 
spesielt for Iso . Vi arbeider fremdeles med innlæringen av dem, og det er få han utfører på 
signal / kommando. Vi har et godt stykke igjen på å trene på vår egen treningsteknikk før 
vi kommer så langt! Grunnferdighetene kan settes sammen til mange ulike øvelser på 
varierte treningsnivåer, både til hverdags- og konkurranselydighet. Listen er hentet fra 
boken ”Lydighetstrening i teori og praksis / Fra grunnferdigheter til konkurranse” av 
Cecilie Køste og Morten Egtvedt. 
 
1) Fokus, se på eier,  
2) Targeting a) 
musematte  
b) target stick,  
3) Sitt,  
4) Bakpartskontroll,  
5) Utgangsstilling 
6) Innkalling 

7) Gå og se opp,  
8) Ligg  
9) Stå  
10) Bli sittende / bli 
stående  
11) Doggie zen  
12) Holde fast uten å tygge 
13) Slipp 

14) Hals 
15) Hopp  
16) 
Luktdiskriminering  
17) Kryp 
18) Følge spor 
19) Ta kontakt med 
person/figurant 

Kontakt-trening 
På leiren ble det understreket at kontakt er første trinn på vegen for å få til et godt 
samarbeid med hunden. Vi fikk mange forskjellige oppgaver som gikk på å forsterke at 
hunden tok frivillig kontakt med oss. Vi startet med å trene på at hunden skulle ha fokus 
(se på) på oss. Deretter skulle vi trene på å få hunden til å følge etter oss mens vi gikk 
baklengs (følgetrening). Vi gikk i vinkler og belønnet hunden for å følge etter. Til slutt 
hadde vi så god flyt i spaseringen at vi kunne snu og gå rett frem, og fortsatt ha en hund 
som gikk og kikket opp av og til. Iso ble flinkere og flinkere.  

Gå pent i bånd – tabbe nummer to 
Gruppen vår hadde en fin diskusjon rundt temaeti ”å gå pent i bånd”, og ble enige om at 
hunden får gå litt hit og dit, men ikke trekke i båndet. Siden Iso hadde meldt seg inn i 
trekkhund-klubben, hadde vi begynt på en treningsmetode som havner på tabbelisten! Den 
gikk ut på at vi stoppet opp, ventet til han ikke trakk mer og da gikk vi videre. Denne 
metoden viker litt, men huden lærer ikke det vi tror den lærer. Hunden erfarer at den 
uansett kommer seg dit den ønsker. Vi fikk følgende oppskrift: Vi bør bruke trekk- eller 
sporsele og langline når vi er på tur. Hos oss er det strenge båndtvangregler, og derfor kan 
vi bruke langline som et signal til hunden at den har litt frihet. Vi skal velge et område 
hvor vi bytter til halsbånd kort leiebånd. Her skal vi starte ”gå pent i bånd”-treningen ved å 
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bruke kontakt- og følgetrening og gå en bestemt lengde av turen. Så skal vi stoppe opp og 
bytte tilbake til trekksele og langline. Etter hvert utvider vi strekningen vi har båndtrening. 
Denne treningen bør vi gjøre i flere miljøer. Slik lærer hunden at ”å ha på seg halsbånd og 
gå i kortline” betyr å gå rolig og ikke trekke. Vi er vel som hundeeiere flest og gjør så godt 
vi kan i hverdagen. Vi har en del turer igjen før vi er i mål.  

Å møte folk og å hilse pent 
Hundene på treningslaget har helt forskjellig måte å hilse på, men vi har alle erfart at 
hunden vår hopper opp for å hilse på mennekser. Hilsetreningen besto i at vi var figuranter 
i en ring, og en hundefører med hund i kortbånd gikk til en figurant av gangen. Hunden 
skulle sette seg ned foran personen, og først da fikk den  godbit, klapp og kos. Hvis den 
hoppet opp for å hilse, snudde vi oss og gikk vekk, mens føreren holdt igjen hunden gikk 
videre til neste. Etterhvert skjønte hundene at sitt-adferden ga klikk og belønning. Vår 
shiba ble trent litt annerledes: Iso fikk belønning dersom han ”gadd” å gå bort til en 
figurant for å bli klappet, fordi han er så reservert. Venner og kjente blir nå introdusert for 
teknikken, for å slippe at Iso hopper opp på dem. Egentlig forsøker vi å lære dem til å hilse 
pent på hunden vår (men ikke si det til dem, er dere snille!)  

Vi ”jukser” litt i timen 
Under ”stå” og ”bli stående”-treningen, velger vi å bruke litt tid på å forsøke å klikketrene 
inn Shiba-positur. Det er ikke enkelt, siden alt skal gjøres frivillig uten lokking, luring 
eller å fysisk flytte på bena hans! Vi holder fortsatt på med små treningsøkter med dette 
som tema. Vi har ett ”bevis” på at vi har fått det til i en treningsøkt:  
 

 
Iso er i gang med å trene å stå pent til utstilling 
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Lek er et samarbeidsprosjekt 
På frikvelden sin, i et skikkelig regnvær, stilte instruktør Thomas Stokke opp for å lære vår 
gruppe avanserte kontakt- og samarbeidsøvelser med hundene. Vi fortalte ham at vi synes 
Iso virker selvstendig og rolig, og at han av og til kan virke uinteressert i trening. Thomas 
Stokke mener at det kan være lurt å trene på ”sitt” og ”bli sittende” i små mengder, hvis 
man har en så rolig hund som Iso. Det er bedre å trene på å få opp initensiteten og 
interessen til hunden før en treningsøkt starter og forsøke å holde den oppe gjennom 
gjennom hele treningsøkten. Vi testet ulike lekesaker for å se hva han viste interesse for. 
Iso virket skikkelig fornøyd med en juksepelsvott med line som vi løp runt og jaktet på 
sammen. Alle på gruppen hadde det virkelig gøy sammen med hundene!  
Innkalling 
På leiren brukte vi mye tid på innkallingstrening, og vanskelighetsgraden økte jevnt og 
trutt, fordi hundene ble så flinke.  På ekstratimen i regnværet, ville Knut Pedersen at vi 
skulle  slippe to og to hunder i kryss forbi hverandre, med en person som 
figurantforstyrrelse i midten. Det fungerte! Hundene løp i stor fart til eieren sin! Iso fikk 
opp intensiteten og interessen, og kommer til slutt som en kule!  
Signal / kommando på adferder – treningstabbe nummer tre  
Vi har merket at Iso somler en del med å ”adlyde kommando”, og de andre på gruppen 
hadde liknende erfaringer. Instruktøren forteller at hunder som venter med å utføre 
adferden når de har fått signalet, rett og slett ikke kan adferden godt nok! Vi har ikke trent 
ham skikkelig. Vi har også gått i repitisjons-fellen: Vi har sagt samme kommando flere 
ganger, for å se om han utfører oppgaven til slutt. Dette skal vi ikke fortsette med, fordi 
hunden lærer bl.a. at en kommando ikke er noe å bry seg om. Nå vet vi at vi må vente med 
å sette på signal helt til Iso kan adferden skikkelig. Vi lærte også at vår kommando er en 
avtale med hunden, akkurat som klikkeren. Og til slutt lærte vi huskeregelen om at vi skal 
kun bruke kommandoer i se situasjonene vi vet sikkert at Iso vil utføre adferden 
øyeblikkelig, og selvfølgelig huske å belønne ham for det.   
Kriterieplan,  
Vi hadde veldig nytte av å lære om å lage kriterieplan. Kort fortalt er det en meget detaljert 
liste over de tingene/kriteriene hunden skal lære hver økt. Hvert kriterie trenes med 
maksimum 5 repitisjoner per treningsøkt. Dersom 4 av 5 repitisjoner er vellykket (80%-
regelen), kan man gå videre til neste økt. Vi gjør treningen enklere for oss selv med å lage 
små observerbare trinn. I tillegg tror vi at det vil bli enklere for oss tilpasse treningen etter 
etter hvordan Iso arbeider. Vi kan senke eller øke kriteriene (gå saktere eller fortere frem i 
treningen). ABC-planen min var starten på en kriterieplan, som manlet detaljenivået.  
Hvem sa det var enkelt å være nybegynner? – En oppsummering 
Vi har fått mange nyttige tilbakemeldinger fra instruktøren:. Våre treningsøkter med Iso 
bør være godt forberedt. De bør være korte og inneholde få repitisjoner, kanskje bare 2-5. 
Det betyr at vi har en liten ”tabbekvote”, så vi bør selv være veldig fokusert under trening! 
Korte økter er derfor en fordel for oss også! Lek er speiselt bra for å få opp intensiteten 
hans. Iso bør få gode pauser,som er kjedelige!.Nå har vi også lært oss at alt Iso er 
interessert i, kan brukes strategisk som belønning, ikke bare leverpostei på tube!. Vil han 
lukte på en spesiell busk når vi er på tur, skal vi lære ham å utføre en adferd først, før han 
får lov å gå bort til busken. Vi har hatt svært godt utbytte av kursene. Vi håper at vi 
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kommer til å få mange fine treningsstunder sammen med Iso fremover, og at vi blir mer 
enn bare tre nybegynnere etter hvert! 

Veien videre: 
”Det er forskjell på folk og det er forskjell på hunder, også på individer innenfor samme 
rase”. Vi har sett at raser som er avlet frem for å samarbeide nært med mennesker, er mer 
opptatt av å ha oppmerksomheten mot føreren. De er også mer forsterkningseffektive (er 
villig til å jobbe for nesten hvilken som helst belønning). Så lett er det ikke med en Shiba! 
Etter hvert har vi forstått at med en Shiba må vi trene smartere og helst ligge noen steg 
foran. Dette er en mental utfordring, som gjør treningsmetoden og –situasjonen spennende 
og vanskelig, for oss som nybegynnere. Torstein og jeg er ikke spesielt opptatt av 
konkurranselydighet. Vi ønsker heller ikke å ha en ”skarptrent”-Shiba, fordi vi synes de 
karakterisktiske egenskapene til Iso er fine å ivareta. For oss er aktiviteter sammen med 
hunden er et mål i seg selv. Nå gleder vi oss til ”Kantarell-søk”-kurset med instruktør Knut 
Pedersen!  
 
Ta gjerne kontakt med meg på e-post dersom du har noen kommentarer eller spørsmål: 
harriet@gleditsch.net  
 
 
 
 

 
STAMTAVLENE I SHIBAREGISTERET 

 
Nå kan du klikke deg videre fra navn i stamtavlene i Shibaregisteret, og få opp bilde. Hvis 
vedkommende hund selv er med i registeret, kommer du til denne siden. Hvis ikke, får du 
opp bilde av hunden hvis det finnes i billedarkivet. Du kan klikke deg videre fra stamtavle 
til stamtavle, og kanskje får du se hvordan tipp-tipp oldeforeldrene til din egen shiba så ut. 
  
Skulle du ha bilder av hunder som ikke er klikkbare (eller bedre bilder av noen som er 
brukt), blir Shibaregisteret ennå bedre ved at jeg får bruke dem. 
  
Send aktuelle bilder på mail til solnaer@online.no 
  
Hvis du har dem som papirbilder, kan de sendes som vanlig post til: 
Solvor Nærland, Aad Gjellesgt. 16, 5036 Bergen 
  
Etter å ha scannet dem, sendes bildene umiddelbart i retur. Jeg lover å behandle dem med 
stor forsiktighet. 
  
Solvor 
 
 

mailto:solnaer@online.no�


Shib-a-visa 2005-3 12

SHIBA-SPESIALEN 2006 
 

Her kommer bilder av deltakerne på årets spesial-utsttling søndag 4.juni på Vikhammer 
Camping. Dommer var Mona Selbach 
 
Bildene er tatt av Jorunn Kvalheim – en stor takk for at hun påtok seg dette! 
 
JUNIOR KLASSE HANNHUND 
 

We-Sedso Unryu VDH/DCNH-/SI 
00988/05, 20/08/05 Rød. C.Lang, 
Bergen. Jytte Röschke, Tyskland 
(EURO&BUNDES SIEGER 05 Yamato 
Choushuu Go Fuji No Numayamasou – 
Fukume Go) 
 
Utmerket type, velutviklet for alder, fint 
hode og yttrykk. Bra øyne, ører og bitt. 
Fin hals og overlinje. velutviklet 
forbryst, velansatt hale. Fin 
beinsteimme og poter. Vel 
muskelansatt. Gode eff. bevegelser. 
Flott pels og farge. 1 JK 1 JKK HP  
1 VK CERT 1 BHK BIM 
 

 
ÅPEN UNGHUND KLASSE HANNHUND 
 
Mangler bilde 
 
Pei Fang Kiriko 20365/04 16/08/04, Rød. Bjørn 
Frengstad. Marianne og Bjrynjar Holmli, Verdal 
(Nuch Kitano Del Biagio – NZ CH Sherae Haru 
Yokio) 
 

 
 
Velutviklet hann for alder. Hunden vil ikke la 
seg ta på, og viser aggresive tendenser. Behøver 
adskiillig mer trening. Fin pels og farge. 
Beveg.bra. 0 AUK  
 

Soldoggens Esikutora 03616/05 
13/01/05, Rød, Synnøve Skaga/Paul 
Walle, Emil Stangs vei 19c, 1346 
Gjettum. Paul Walle, 8502 Narvik. 
(Soldoggens Naka-Yoshi – NSUch 
Soldoggens Kyocera) 
 
Meget god type.Maskulint hode, bra 
bitt.Kunne hatt litt mørkere øyne.Fine 
ører, tilstrekk.vinkler, bra forbryst, god 
overlinje og kropp.Vel ansatt hale, godt 
muskel1satt. Bra pels og farge. OK 
beveg. 1 AUK 1 AUKK  HP 2 VK  CK 
5 BHK  
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Tingo Tokaji 01509/05 21/12/04, 
Rød. Oddbjørn og Hjørdis Moen, 
Rådyrv.23, 7620 Skogn. Runa 
Bjørsland og Kari Høvring, 7600 
Levanger. (NUch Habogou’s Dozo 
Osaki Ni Kyodai – Nuch Pei Fang 
Lille Inca) 
 
Hannhund som behøver litt mer 
ringtrening. Behøv først og fremst å 
trene på å vise tenner. Velskåret hode 
– kunne vært litt mer maskulin. Litt 
lyse øyne, litt kort lend, litt smal i 
kroppen. Fin pels og farge. Behøver 
mer ringtrening og får derfor KIP. 
 

 
 

Beniryu av Enerhaugen 22243/04 
09/08/05, Rød. Birte Blomli/Arve 
Frøyseth, Åmundsalen 65, 5115 Ulset, 
Christen Lang, bergen (AM CAN  DK S 
N Uch NV 03 San Jo Lucky in Love – 
Nuch Østbylias Edle Aya) 
 
Fin type som for dagen har lagt igjen 
mye av underpelsen hjemme. Bra hode, 
fint uttrykk, anelse lyse øyne, bra bitt, 
velplasserte ører. Tilstr. vinkler. Bra 
overlinje og kropp, velplass. hale. Fin 
farge og urajiro. Beveg seg bra. 
1 AUK 2 AUKK HP 3 VK CK 
 

 
 
Pei Fang Easy Rider 25604/04 
13/10/04 Rød. kari og Per Pedersen, 
Diskosve.1 2836 Biri. Marianne og 
Brynjar Holmli 7650 Verdal. (Østbylias 
Glae Tingo – Pei Fang Lille Ting) 
 
Meget veltrent hannhund. Maskulin 
hode, litt lyse øyne, fint bitt. Bra ører, 
tilstrek vinkler. Kraftig front, god 
overlinje, god kropp, litt lavt ansatt hale, 
beveg. seg litt daft for dagen, trives ikke 
helt. God pels og farge.  
1 AUK, 3 AUKK 
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ÅPEN KLASSE HANNHUND  

 
Øatbylias Glae Tingo 02450/02 21/01/02 
Rød. May Holmvik Nordberg, 7710 
Sparbu. Sissel Skjelbred, 7710 Sparbu 
(Chiharu av Enerhaugen – N S Uch  
 N Vch NORDV-98 Bi Len Tinge) 
 
Kraftig hann som kunne vært litt høyere 
på beina,Vel ansatt ører, fint bitt, velplass 
ører. Litt lyse øyne, noe fremskutt og steil 
skulder, litt løs i albuene, Bra overlinje, 
vel ansatt hale, bra vinkler bak. God 
kropp, pels i felling, litt tung. 2 AK 
 
 
 
 

 
CHAMPION KLASSE HANNHUND 
 
Mangler bilde. 
 
Soldoggens Tentai Tiko 12406/03 17/05/03, 
Rød. Elsa Pedrsen, Bjørnehiet 8, 8029 Bodø, 
Paul Walle, Narvik. (Soldoggens Li Ten-No 
Ototo – Catllefarms Kaze Ni Nare) 
 
 
 
 

 
 
Champ-hann som for dagens er i litt godt hold. 
Velskåret hode, fint bitt, mørke vakre lyne, Fine 
ører, bra hals og overlinje. Kunne hatt litt bedre  
benstamme. Noe steile overarmer, litt knappe 
vinkler bak, bra hale, litt løs i beveg. Fin pels og 
farge.  5 CHK 
 

 
 

 
Nuch Mjærumhøgdas Yu Komatsu 
14644/02 28/06/02 Lise Kommisrud, 
Sanderud 4 2092 Minnesund. Eivind 
Mjærum 1827 Hobøl. (N S Uch 
Mjærumhægdas Koronaka – Nuch 
Caniuki) 
 
Ch. hannhund som for dagen er litt tung. 
velskåret hode, fine øyne og ører, bra bitt. 
Litt knappe vinkler frem og bak. Litt 
fallende kryss, beveg seg litt tungt. Fin 
pels og farge.  CK  3CHK 
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N S CH N SV 04-05 Shippou Shinichi 
Go Kagawa Shipposou Nippo 14-
28231 20/09/02, Rød. Charisten Lang, 
Bergen, Yasumasa Kameno, Japan. 
(Shinkoo No Matsuyama Go Izumisou – 
Shippou Yuri Go Kagawa Shipposou) 
 
Meget god type. vakkert hode og 
uttrykk, bra bitt. Flott pigmentert, 
velplass. ører, fin hals og overlinjue, bra 
skuldre – noe steil overarm, God 
overlinje og kropp. Finhale, Noe 
trippende beveg. Flott pels og farge. 
CK 2 CHK 4 BHK 
 

 
 

CAN DK NU SU Uch NV-03 San Jo 
Lucky in Love S29683/2004 19/10/99, 
Rød. Helene Nordwall , Sverige  og 
Christen Lang, Bergen. Leslie Ann 
Engen & Frank Sakayeda, USA (USUch 
Bushuugen Go Yokohama Kohase – 
Mari Go Gold Typhoon) 
 
Ch. Hann. meget god type, mask. hode, 
fine øyne og ører, bra bitt. Velansatte 
ører. Litt bred i fronten, fin nakke, bra 
overlinje og kropp, litt hasetrang. Beveg 
seg OK fremme og fra siden. God pels 
og  farge. CK 1 CHK 3 BHK 
 

 
 

 
NUch Tenko av Enerhaugen 13078/04 
22/02/04 Rød. Eirik Knudsen Østre 
Hopsv 16, 5232 Paradis. Charisten 
Lang, Bergen (Stamlocks Atarashi 
Honto – Hideko av Enerhaugen) 
 
Meget god type, fint hode & uttrykk. 
Fine Øyne og ører, bra bitt. God hals, 
Bra skulder, men steil overarm. God 
overlinjue, bra kropp. Velansatt hale, 
bra vinkler bak. Fine beveg. Fin pels og 
farge. CK 4 CHK 
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VETERANKLASSE HANNHUND 
 
Mangler bilde. 
 
INT NORD FIN Uch Nattfjärilen Chujitsu 
S15137/97 15/01/97 Rød. Paul Walle, Narvik. 
Ulla & Åke Åstrøm, Sverige. (INT VDH & Tysk 
CH ÔSTR CH Tenryu of Matsukawa kensha JP 
– EUW-96 Such Benii Ken’s Fukushi – Shoni) 

 
Vet. og utmerket type. Hod emed gode detaljer, 
velplass. ører, fin eøyne, god hals, velvinklet. 
God kropp. Vel ansatt hale, gode effektive 
beveg., ikke i sin beste pels for dagen, fin 
urajiro. 1 AK CK 1 VETK 2 BHK  VET BIM. 

 
 
 
JUNIOR KLASSE TISPE 

 
Genka Go Ichiokasow av Enerhaugen 
20130/05 01/09/05, Rød. Christen Lang, 
Bergen. Eier.  (NSCHNSV 04-05 Shippou 
Shinichi Go Kagawa Shipposou  -  
Shippou No Nahime Go  Kagawa Shipposou) 
 
Jr. Tispe, meget god type. velskåret hode, fint 
uttrykk. velplass. ører, bra bitt, fin eøyne, fin 
hals, og overlinje. Bra kropp for alder. Litt steil 
overarm. Velansatt hale, bra vinkler bak, fin 
beinstamme. Fin pels og farge for alder. 
1 JK 1 JKK HP 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sakura Go  Shun ’you Kensha 
LOE1549419, 15/08/05 Rød.  
Eirik Knudsen Østre Hopsv 16, 5232 
Paradis. Silvia Exposito. 
(Yamatochoushuu Go Fuji No 
Numayamaysou – Multi Chanmpion 
Beniakia Di Likidada) 
 
Fem. tispe, finthode, anelse vidstilte 
ører, fine øyne, bra bitt. Fin 
overlinje,littkort og steil i overarm. Bra 
kropp for alder. Kuenne hatt litthøyere 
plassert hale, bra pels og farge for alder. 
beveg seg OK. 1 JK 2 JKK HP 
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Fukume av Enerhaugen 20125/05 
20/07/05, Rød. Christen Lang, 
Bergen. Eier.  (NSCHNSV 04-05 
Shippou Shinichi Go Kagawa 
Shipposou  -  Østbykias Glae Gyokume) 
 
Søt jr. som behøv litt mer tid. Fine 
mørke øyne, bra pigment, Fine Ører. 
Anelse rund i skallen. God hals og 
overlinje, til strek vinkler. Kunne vært 
litt rettere i frembena. Velansatt hale. 
Beveg seg litt veivete frem. OK bak. 
Ok pels og farge for alder. 1 JK 3 
JKK. 
 

 
 

Soldoggens Fushigi 19599/05 
10/07/05, Rød.  Kari og Per Pedersen 
Diskosv 1 2836 Biri. Paul Walle 
Narvik. Nuch Mjærumhøgdas Furyu-
Akiaka – Soldoggerns Tensei-No 
Tenshi ) 
 

Tiltalende jr tispe ikke i sin beste pels 
for dagen. Fem hode, fint uttrykk. 
velplass ører, fint bitt, noe steil 
overarm. Ennå litt smal i overlinje. Fin 
hale, litt rak bakvinkel, OK beveg. for 
alder. Fin farge, bra fremvisning. 
1 JK 4 JKK 
 
 

 
ÅPEN UNGHUNDKLASSE TISPE 

 
Honto-No Uchiko S22052/2005 
29/01/05 Gullborg Knudsen, østre 
Hopsv. 16 5232 Paradis. Hele Nordwall, 
Sverige. (San Jo Lucky in Love – 
Dragon House It’s Chili Time) 
 
Meget god type. velskåret hode, bra bitt, 
fint uttrykk. Bra øyne og ører. Tilstek 
vinklet frem og bak. God hals og 
overlinje. Vel ansatt hale. Gode effekt. 
beveg. Fin pels og farge. 1 AUK 1 
AIUKK HP 3 VK CK. 
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Mangler bilde 
 
Shira maina 01511/05 29/01/05, Rød. Runa 
Bjørsland/Kari Høvring, Gråmyrssbakken, 7600 
Levanger. Eier. Nuch Habgous Dozo Osaki Ni 
Kyodai – Nuch Pei Fang Lille Inca) 
 
 

 
Fem Tispe, hodet kunne vært noe bedre utviklet, 
bra bitt. Fine øyne og ører. Tilstrekk hals, noe 
steil overarm, bra overlinje og kropp. Litt lavt 
ansatt hale. Littåpen knevinkel. Litt myk pels. 
OK farge. Kunne hatt noe mer selvtillit på 
bordet. 

 
 

 

ÅPEN KLASSE TISPE 
 

Mjærumhøgdas Ginjishi Ichi 
18412/03 08/09/03 Black & tan. 
Eivind Mjærum, Hobøl. Grete-Sogie 
og Eivind Mjærum. (Nord INT Uch 
FINV-01 Tenkuu No Tetsu Go 
Yokohama Atsumi – 
Mjærumhøgdas Sakura) 
 
Utmerket type, velskåret hode, fint 
uttrykk, flott pigment. Velplass ører 
fine øyne. Bra bitt. Finhals og 
overlinje, godt forbryst. Bra kropp, 
litt lavt ansatt hale. Bra beveg. Flott 
pels o g farge. 1 AK 2 VK CK 3 
BTK 
 

 
Soldoggenss Mini-Meta 18891/01 
21/08/01, Rød sesam. Per Pedersen 
Bjørnehiet (, 8029 Bodø. Paul Walle 
narvik. (NSUch Saijotos Joi Hazumi 
– INT NORD Uch Soldoggens 
Beinesa) 
 
Trivelig tispe som for dagens er I for 
godt hold. Fem Hode, bra bitt. Fine 
øyne og ører. Tilsteek hals og 
forbryst. Noe løs i albuene. Noe lavt 
ansatt hale. Litt åpen knevinkler. 
Benstammen kunnen vært kraftigere 
i forhold til kroppen. Fin pels og 
farge. 2 AK 
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Mjærumhøgdas Hikari Kiyomi 
18413/03 08/09/03 Rød. Eivind 
Mjærum, Hobøl. Grete-Sofie og 
Eivind Mjærum, Hobøl. (Nord INT 
Uch  FINNV-01 Tenkuu No Tetsu 
Go Yokohama Atsumi – 
Mjærumhøgdas Sakura)  
 
Meget god type, fem hode med 
herlig uttrykk. Fine øyne og ører, 
bra bitt. God hals fin overlinje. 
Finkropp, bra vinkler, fin 
benstamme, fine beveg. Fin pels og 
farge. 1 AK 5 VK CK. 
 
 

 
Soldoggens Uwaki 13422/03 
13/07/03. Rød sesam. Synnøve 
Skaga, Emil Stangsv 19c, 1346 
Gjettum. Paul Walle. INT NORD 
FIN Uch Nattfjärilen Chujitsu – N S 
Uch Soldoggens Oishiiba)  
 
Trivelig tispe somkunne hatt litt mer 
selvtillit på bordet. Fem hodem fint 
uttrykk, fin eører. Tilstek vinklet 
frem, bra overlinje, kort kryss. Litt 
åpne knevinkler. Beveg seg OK 
frem, noe understilt bak. Fin farge, 
absolutt ikk ei sin beste pels for 
dagen. 2 AK 
 

 
 
Wakanami av Enerhaugen 
17037/04 18/05/04 Rød. Christen 
Lang, Bergen, eier.  NSCH NV-96 
SV-97 Nordv-98 Glendalin Fuyu 
San – Stämmlocks Anzu Go 
Enerhaugen) 
 
Fin type,velskåret hode m godt 
uttrykk. Fine øyne og ører, bra 
pigment. Noe steil overarm, fin 
overlinje, bra kropp, Høyt ansatt 
hale som kunne vært noe lengre. Litt 
myk pels. Fin farge. 1 AK 
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Yukime av Enerhaugen 18194/04 
19/05/04 Rød. Christen Lang, 
Bergen. (Nuch Kerriland Total 
Adventure – Østbylias Glae 
Gyokome) 
 
Utmerket type, fint hode og 
uttrykk. velpigmentert. Fine ører 
og bitt. God hals og overlinje. Noe 
steil overarm, bra forbryst. Bra 
kropp, velplass hale, beveg seg 
anelse veivende frem, OK bak. 
pels i felling. Fin farge. 1AK 4 VK 
CK 
 
 

 
Honto-No Reiko S24102/2003 
19/02/04 Rød. Helene Nordwall, 
Sättra 1504, 76010 Berghamra, 
Sverige. Eier (Stämmlocks 
Atarshii Honto – SUch Honto – 
No Zen-Ya) 
 
Meget god type. velskåret hode, 
fint uttrykk, fint pigment. Bra bitt. 
God hals, tilstrek vinkler. Fin 
overlinje, velkroppet. Fin hale. Bra 
beveg. Fin pels og farge. 
 
1 AK 1 VK CK 1 BTK BIR 
 
 
 
Honto – No Momoko 
S54215/2003 16/06/03 Rød. 
Helene Nordwall, Sverige, Eier. 
(CAN DK NU SU Uch NV-03 
San Jo Lucky in Love  - Sherae 
Chokey Break) 
 
Meget god type. Kunne hatt noe 
mer selvtillit på bordet. velskårte 
hode, fint uttrykk. Bra bitt. 
Velplass. ører, god hals. Tilstrek 
vinklet. Bra overlinje og kropp. 
Beveg seg OK. OK ples og farge.  
1 AK 
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CHAMPION KLASSE TISPE 
 
Mangler bilde 
 
Nuch Ak-Inu-Bas daitan Ni Akobo 18132/02 
05/08/02 Rød. Wenche og Svein Ulleberg-
Bøhmer. Skogv 10, 2030 Nannestad. Lisbeth 
Høyem og Geir Aashaim, 7710 Sparbu. (N S 
Uch NV-99 Innisfree Enterprise – N S Uch NV-
00 Soldoggens Chimpira) 

 
Meget god type. Velskåret hode, trangt saksebitt. 
Fint pigment, bra øyne og ører. Bra overlinje. 
Noe steil overarm. Kraftog kropp, fin hale, bra 
beveg. Fin pels og farge. 2 CHK 

 
 
Mangler bilde 
 
N S Uch Soldoggens Oishiiba 10962/03 28/9/02 
Rød Paul Walle narvik. Eier. 
N S Uch Saijotos Joi Hazumi – Cattlefarms Kaze 
Ni Nare) 

Meget god  type. Feminin. Fint bitt. Fine øyne og 
ører. God hals. Bra vinkler og kropp. Vel ansatt 
hale. Bra beveg. Fin pels og farge. CK 1 CHK 4 
BTK 

 
 
 
VETERAN KLASSE TISPE 

 
NSCH NORDV-03 NV-05 Ran av 
Enerhaugen 08809/97 16/12/96, Rød. 
Solvor Nærland & Christen Land, Bergen. 
Christen Lang. (NS INT CH SV93 NV95 
NORDV95 EUROW97 KBHV97 
Glendalin Burande – Fujihime av 
Enerhaugen) 
 
Neste 10 år gammel veteran. Meget vel 
bibeholdt vet. Fint hode og uttrykk. 
velanstte ører- God hals og overlinje. Bra 
vinkler. Fin hale, gode beveg. Fin pels og 
farge. 1AK CK 2 VETK 5 BTK 
 
 

 
 
Mangler bilde 
 
INT NORD FIN Uch Soldoggen’s Beninesa 
19340/97 02/02/97 Rød. Paul Walle & Signe 
lilleng, Narvik. Paul Walle. (Kleivanes Ka-Ko 
Zamfir – N S Uch Kuroichi av Enerhaugen) 
 

Nesten 10 år. Meget god type. Feminint hode, 
bra bitt. Fine ører. God hals og overlinje. Fine 
vinkler. Bra kropp. Gode effektive beveg for 
alder. Fin pels og farge. 1 AK CK 1 VETK 2 
BTK VET BIR. 
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SUch Honto – No Zenya S21926/99 
26/01/99. Rød. Helene Nordwall, Sverige. 
Eier. (Ryu Taro av Enerhaugen – Gendai av 
Enerhaugen) 
 
Rundt 7 år. Meget god type. velskåret hode, 
fint bitt. Litt åpen vinkler fremme. velkroppet, 
emn må ikke bli rundere. Finhale. Bra 
bakvinkler. God pels og farge. Bra beveg. 
 
1 AK CK 3 VETK 
 
 
 

 
OPPDRETTER KLASSE 
 
Enerhaugen. Christen Lang. Sandviksv. 173, 5035 Bergen. 
Beniryu av Enerhaugen, Tenko av Enerhaugen, 
Genka Go Ichiokasow av Enerhaugen og 
Yukihime av Enerhaugen. 
 

Gr bestående av 4 komb. rasetypiske indivi. m 
godt kjønnspreg og gode detaljer. Et utmerket 
resultat.  
HP 2 OPPDK 
 
 

Soldoggen Paul J. Walle, Pb 156 8502 Narvik 
Soldoggens Esikutora, Soldoggens Mini-Meta, 
Soldoggens Oishiiba og Soldoggens Beninesa. 
 

Grp med 4 komb. Rasetypiske indiv. med fine 
detaljer. En jevn gruppe med godt kjønnspreg.  
HP 3 OPPDK 
 

 
Honto-No Helene Nordwall, Sättra 1504 76010 Bergshamra, Sverige 
Honto- No Reiko, Honto – No Momoko, Honto – 
No Uchiko og  Honto – No Zenya 
 

Oppdr.grp bestående av 4 komb. Meget gode 
indivi m gode detaljer og velutviklete kropper. 
En meget typelik grupp av høy kvalitet.   
HP 1 OPPDK 
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 Kennel Enerhaugen 
          

ICHIOKASOW  
Nippo reg  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fra Tineke van Toor og Frank Daams, Kennel Narmenak i Belgia kommer min siste import Fujinago 
Narmenak. Hun er født 13 mai 2006 og er linjeavlet på hunder fra den anerkjendte amerikanske kennelen 
Hi-Jinx og har i stamtavlen kjente amerikanske og japanske hunder.  
  
På utstilling i Høgbro bruk i Sverige 15 juni fikk kennelen sin 50 Hederspremie for oppdrett av Shiba. 
Det er jeg selvfølgelig både stolt og glad for å ha oppnådd. Takk til alle dere som hjalp til å stille der. 
  
Stor gratulasjon til Jenny og Lena Sonefors med at Umai av Enerhaugen ennå en gang ble BIR på en stor 
utstilling i Sverige og til Solvor med at Ran av Enerhaugen ble BIR veteran på Bjerke.  
  

 

Christen Lang 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen. Tlf. 55951701 / 90981295, fax 55958402 

E-post: chr-lan@online.no   Hjemmeside: http://home.no/enerhaugen 

mailto:chr-lan@online.no�
http://home.no/enerhaugen�
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KENNELHOSTE 
  
Sakset fra dyreklinikk.no 
 
Kennelhoste er en infeksjon i luftveiene, som kan gi kraftige forkjølelsesymptoner hos 
hunder. Luftveisinfeksjonen forekommer hyppigst i tette hundepopulasjoner som ved 
hundekenneler, utstillinger,jaktprøver,dressurkonkurranser, miljøtreninger og dressurkurs. 
Derfor ses ofte mange kliniske tilfeller like etter store arrangement med store ansamlinger 
av hunder.Det er flest utbrudd av kennelhoste i høst-og vinterhalvåret. 
  
Kennelhoste forårsakes av virus og bakterier, hvor virus er den hyppigste (primære) årsak 
til smitte og sykdom. Sjeldnere ses kompliserende (sekundære) infeksjoner med bakterier, 
Hunder blir smittet via spytt og luftveisekret inneholdende virus. Dette betyr at det kan 
skje smitte med kennelhoste ved direkte kontakt mellom hunder og indirekte 
Kontakt mellom hunder via mennesker, leker, utstyr og inventar. 
  
SYMPTOMER   
Symptomene på kennelhoste oppstår brått fem til ti dager etter smitte. Det er en tendens til 
at yngre hunder og individ uten regelmessig vaksinering mot kennelhoste angripes 
kraftigere av sykdommen. Hunder med kennelhoste har ofte tørr og kraftig hoste, og ikke 
sjelden resulterer hosten i oppkast. En del hunder med kennelhoste utvikler også feber, og 
har derfor nedsatt appetitt. Symptomene ved kennelhoste er ofte så voldsomme at de 
påvirker hundens almentilstand med uro og rastløshet. På grunn av svekket immunforsvar 
under sykdommen kan hunder med kennelhoste utvikle kompliserende (sekundær) 
lungebetennelse. 
  
DIAGNOSE  
Normalt vil dyrlegen stille diagnosen på bakgrunn av de kliniske symptomer og en 
sykehistorie mm nylig opphold ved en stor hundepopulasjon. Dyrlegen vil også under 
konsultasjonen undersøke for komplikasjoner. Det vil også ved undersøkelsen alltid bli 
lagt vekt på om pasienten kan drikke og innta for uten å måtte kaste opp, da dette vil 
forverre og forlenge sykdomstilstanden uten tilstrekkelig symptomatisk behandling. 
  
BEHANDLING  
Kennelhoste behandles symptomatisk med hostestillende medisiner, og antibiotika gis kun 
ved kompliserende infeksjoner med bakterier. Ellers er det viktig at pasienter med 
kennelhoste får fullstendig ro i tre til fire uker og luftes i hundesele. Disse tiltak vil 
redusere luftveisirritasjonen, hosten og rekovalesenstiden. Hoste er selvforsterkende, og 
ved manglene kontroll av symptomene ved kennelhoste vil sykdommen forlenges og 
risikoen for komplikasjoner øker. 
  
FOREBYGGING  
Kennelhoste forebygges optimalt med regelmessig årlig vaksinering. Vaksinering gir dog 
ingen fullstendig beskyttelse, men vaksinerte hunder, som utvikler kennelhoste, vil få en 
mildere form for kennelhoste. Ellers er det viktig å unngå kontakt med hunder, som har 
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utbrudd av kennelhoste. Det er størst smitterisiko ved kontakt med hunder som er i den 
akutte fase av kennelhoste, da virusutskillelsen er størst tidlig i sykdomsforløpet. Nyere 
forskning viser også at vaksinering (mot kennelhoste) to ganger årlig nedsetter 
smitterisikoen for hunder som kommer i kontakt med store hundepopulasjoner. 
 

 
  
Sakset fra Fjellander hundeskole:  
Det er godt å bli stelt omsorgsfullt med når man er syk. Slik er det også for hunden din. 
Hunden bør bare tas på korte tisseturer så lenge den er syk og du bør bruke sele framfor 
halsbånd slik at hunden ikke blir mer irritert i luftveiene. For noen hunder kan det være 
ubehagelig å svelge tørrfor, så det kan være godt for hunden at du bløter maten eller gir 
den våtfor I perioden den er syk. Hunden bør også få mye ro og fred og få ligge lunt og 
komfortabelt. 
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UTSTILLINGS RESULTATER 
 
 

Norsk Rottweilerklubb 30.04.06 Stangehallen, Stange. Dommer: Zeljka Zidar 
Pei Fang Easy Rider Kari og Per Pedersen 1.AUK 1.AUKK HP 1.VK 
Soldoggen's Fushigi Kari og Per Pedersen 1.JK 1.JKK HP 1.VK CERT 

1.BTK BIR 
 
Haugesund og Omegn hundeklubb 26.05.06  Haugesund. Dommer: Mona Selbach. 
Aiji Go Ichiokasow Av 
Enerhaugen 

 1.AUK 1.AUKK HP 1.VK 
CERT 1.BHK BIR 

Mariko Av Enerhaugen  1.AK 1.VK CERT 1.BTK 
BIM 

 
 
Mo Hundeklubb, 27.05.06 Mo I Rana. Dommer:  Vera Hubenthal 
Soldoggen's Tentai Tiko  1.CHK CK 1.BHK BIM 
Ak-Inu-Bas Shiro Saki  2.CHK 
Soldoggen's Mini-Meta  1.AK 2.VK CK 2.BTK 
Honto-No Omamori  1.AK 1.VK CERT 1.BTK 

BIR 
 
 
Norsk Akitaklubb, 3.06.06 Trøndelag. Dommer:  Geir Nordahl Pedersen 
We-Sedso Unryu  1.JK 1.JKK HP 1.VK CERT 

2.BHK 
Pei Fang Red Baron  1.AUK 3.AUKK HP 4.VK 
Beniryu Av Enerhaugen  1.AUK 2.AUKK HP 3.VK 
Akira Go Ichiokasow Av 
Enerhaugen 

 1.AUK 4.AUKK 

Pei Fang Gunther Quick  1.AUK 1.AUKK HP 2.VK 
CK 4.BHK 

Pei Fang Easy Rider  2.AUK 
Tenko Av Enerhaugen  4.CHK 
Shippou No Shinichi Go 
Kagawa Shipp 

 2.CHK CK 3.BHK 

San Jo Lucky In Love  1.CHK CK 1.BHK BIM 
Mjærumhøgda's Yu Komatsu  3.CHK CK 5.BHK 
Tisper   

http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=25604%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19599%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18982%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18982%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=05394%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=12406%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10767%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18891%2F01�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S21129%2F2004�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=VDHDCNHSI00988%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=20368%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=22243%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18983%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18983%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=25605%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=25604%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=13078%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NIPPO14-28231�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NIPPO14-28231�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S29683%2F2004�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=14644%2F02�
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Sakura-Go Shun'you Kensha  1.JK 2.JKK 
Genka Go Ichiokasow Av 
Enerhaugen 

 1.JK 3.JKK 

Fukume Av Enerhaugen  1.JK 1.JKK HP 
We-Sedso Takahana-Hime  2.JK 
Soldoggen's Fushigi  1.JK 4.JKK 
Honto-No Uchiko  1.AUK 1.AUKK HP 2.VK 

CK 3.BTK 
Wakanami Av Enerhaugen  1.AK 
Mjærumhøgda's Ginjishi Ichi  1.AK 5.VK 
Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi  1.AK 
Yukihime Av Enerhaugen  1.AK 4.VK 
Honto-No Reiko  1.AK 1.VK CERT 1.BTK 

BIR 
Honto-No Momoko  1.AK 3.VK CK 4.BTK 
Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo  1.CHK CK 
Soldoggen's Chimpira  1.AK 1.VET CK 2.BTK 
Ran Av Enerhaugen  1.AK 2.VET CK 5.BTK 
Honto-No Zen-Ya  1.AK 3.VET CK 
 
Norsk Japansk Spisshundklunn 10.06.06  Stavanger/samdnes. Dommer: Mona Selbach 
Tatsumaki's Akikaze  1.JK 1.JKK HP 1.VK 

Kinu Hana Iris  1.AUK 1.AUKK HP 1.VK 
CERT 2.BTK 

Ramnfløya's Kita No Otenba  1.CHK CK 1.BTK BIR 
 
 
Norsk dalmatiner klubb, 10.06.06 Tromsø Dommer: Beth Warman 
Soldoggen's Funzori-Kaeru  1.JK 1.JKK HP 2.VK CK 

3.BHK 
Soldoggen's Buranko  1.AUK 1.AUKK HP 1.VK 

CERT 1.BHK BIM 
Soldoggen's Obi Wan Kenobi  1.AK 3.VK 
Nattfjärilen Chujitsu  1.AK 1.VET CK 2.BHK 
Tisper   
Soldoggen's Tensei-No Tenshi  1.AK 2.VK 

http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=LOE1549419�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=20130%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=20130%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=20125%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=VDHDCNHSI00981%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19599%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S22052%2F2005�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=17037%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18412%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18413%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18194%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S24102%2F2004�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S54215%2F2003�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18132%2F02�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=03621%2F98�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=08809%2F97�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S21926%2F99�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19276%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=01510%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=07979%2F01�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19597%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=15649%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10959%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S-15137%2F97�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=12408%2F03�
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Soldoggen's Tawai-Naku  1.AK 1.VK CERT 2.BTK 
Soldoggen's Uba Juba  3.CHK CK 5.BTK 
Soldoggen's Kyocera  2.CHK CK 4.BTK 
Soldoggen's Hokkyoku No 
Hoseki 

 1.CHK CK 3.BTK 

Soldoggen's Beninesa  1.AK 1.VET CK 1.BTK BIR
 
Tromsø Hundeklubb 11.06.06 Tromsø Dommer: Joao V. Lisboa 
Soldoggen's Funzori-Kaeru  1.JK 1.JKK HP 1.VK CERT 

1.BHK BIM 
Soldoggen's Obi Wan Kenobi  2.AK 
Nattfjärilen Chujitsu  1.AK 1.VET CK 2.BHK 
Soldoggen's Uba Juba  2.CHK CK 3.BTK 
Soldoggen's Hokkyoku No 
Hoseki 

 1.CHK CK 2.BTK 

Soldoggen's Kyocera  3.CHK 
Soldoggen's Beninesa  1.AK 1.VET CK 1.BTK BIR
 
Norsk Kennelklubb, 17.06.06 Drammern. Dommer:  Nils-Arne Törnlöv 
Pei Fang Easy Rider  2.AUK 
Beniryu Av Enerhaugen  1.AUK 2.AUKK HP 2.VK 

CK 3.BHK 
Beniichi Av Bjødnatun  2.AUK 
Pei Fang Red Baron  1.AUK 1.AUKK HP 1.VK 

CERT 2.BHK R.CACIB 
Soldoggen's Ekisutora  1.AUK 3.AUKK 
Østbylias Modige Lacota  1.AK 3.VK 
Mjærumhøgda's Sachiko  1.CHK CK 1.BHK CACIB 

BIR 
Tisper   
We-Sedso Takahana-Hime  1.JK 2.JKK HP 2.VK CK 

3.BTK 
Soldoggen's Fushigi  1.JK 3.JKK 
Explorer´s P-Emi  1.JK 4.JKK 
Sakura-Go Shun'you Kensha  1.JK 1.JKK HP 1.VK CERT 

2.BTK 
Honto-No Uchiko  1.AUK 1.AUKK HP 3.VK 

CK 4.BTK R.CACIB 

http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=12407%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=13420%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=15414%2F01�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10596%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10596%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19340%2F97�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19597%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10959%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S15137%2F97�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=13420%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10596%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10596%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=15414%2F01�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19340%2F97�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=25604%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=22243%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=14481%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=20368%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=03616%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=08344%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=23797%2F01�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=VDHDCNHSI00981%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19599%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S24496%2F2005�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=LOE1549419�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S22052%2F2005�
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Okami`s Emiko  1.AUK 2.AUKK 
Mjærumhøgda's Tamaaki  1.AK 4.VK 
Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo  1.CHK CK 1.BTK CACIB 

BIM 
Okima's Eiko  2.AUK 
  
 
Norsk Welsh Corgi Klubb, 24.06.06 Romerike. Dommer: Janusz Opara 
Østbylias Modige Lacota  1.AK 1.VK CERT 1.BHK BIR 
  
 
Norsk Belgisk fårehund klubb, 24.06.06 Bodø Dommer: Gunnel Holm 
Pei Fang Zanko  1.AUK 1.AUKK HP 1.VK 

CERT 1.BHK BIR 
Genji San  1.AUK 2.AUKK 
Ak-Inu-Bas Shiro Saki  1.CHK CK 2.BHK 
Soldoggen's Tentai Tiko  2.CHK CK 3.BHK 
Tisper   
Soldoggen's Chihiro  1.AUK 1.AUKK 
Honto-No Omamori  1.CHK CK 2.BTK 
Kleivane's Ka-Ta Zhuni  1.AK 2.VK 
Soldoggen's Mini-Meta  1.AK 1.VK 
Soldoggen's Oishiiba  2.CHK CK 3.BTK 
Soldoggen's Beninesa  1.AK 1.VET CK 1.BTK 

BIM 
  
 
Salten Brukshundklubb 24.06.06 Bodø Dommer:Wilhelmine van Deijl 
Pei Fang Zanko  1.AUK 1.AUKK HP 1.VK 

CERT 1.BHK BIR 
Soldoggen's Tentai Tiko  2.CHK 
Ak-Inu-Bas Shiro Saki  1.CHK CK 2.BHK 
Nattfjärilen Chujitsu  1.AK 1.VET HP 
Tisper   
Kita Kaze Hime  2.AUK 
Honto-No Omamori  2.CHK CK 2.BTK 
Kleivane's Ka-Ta Zhuni  2.AK 
Soldoggen's Mini-Meta  1.AK 1.VK CERT 4.BTK 

http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S59341%2F2004�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=23795%2F01�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18132%2F02�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S59343%2F2004�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=08344%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=25603%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=01074%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10767%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=12406%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=06427%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S21129%2F2004�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=08844%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18891%2F01�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10962%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19340%2F97�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=25603%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=12406%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10767%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S15137%2F97�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=01075%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S21129%2F2004�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=08844%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18891%2F01�
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Soldoggen's Oishiiba  1.CHK CK 1.BTK BIM 
Soldoggen's Beninesa  1.AK 1.VET CK 3.BTK 
  
Norsk Kennelklubb 1.07.06 Trondheim Dommer: Marianne Holmli 
Østbylias Qule Kaiser  1.JK 1.JKK HP 1.VK 

CERT 1.BHK BIM 
Østbylias Qule Ayla  1.JK 2.JKK 
We-Sedso Takahana-Hime  1.JK 1.JKK 
Østbylias Kvikke Wimba  1.AK 1.VK CERT 2.BTK 

CACIB 
Bi Ien Tinge Ling  1.AK 1.VET CK 1.BTK 

BIR 
  
Vestnes Hundeklubb, 9.07.06 Vestnes. Dommer: Kari Engh 
Østbylias Nætte Uga-No-
Mitama 

 1.AK 1.VK CERT 
1.BTK BIR 

  
 
Irsk Ulvehundklubb Norge 5.08.06  Nesbyen Dommer: Knut Helge Pedersen 
Beniichi Av Bjødnatun  1.AUK 1.AUKK HP 1.VK 
Soldoggen's Ekisutora  1.AUK 2.AUKK 
Soldoggen's Uwaki  1.AK 1.VK CERT 1.BTK 

BIR 
  
Norsk Collieklubb 5.08.06 Vestvågøy Dommer: Brenda Banbury 
Soldoggen's Ippiki-Ookami  1.CHK CK 1.BHK BIM 
Soldoggen's Tentai Tiko  2.CHK CK 2.BHK 
Tisper   
Nattfjärilen Betsu Mikata  1.JK 1.JKK HP 2.VK CK 

3.BTK 
Soldoggen's Dansu No 
Kitanaia 

 2.AUK 

Soldoggen's Nakoma  1.AK 1.VK CERT 2.BTK 
Soldoggen's Mini-Meta  1.AK 3.VK CK 5.BTK 
Soldoggen's Hokkyoku No 
Hoseki 

 1.CHK CK 4.BTK 

Soldoggen's Beninesa  1.AK 1.VET CK 1.BTK 
BIR 

 

http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10962%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19340%2F97�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=13669%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=13674%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=VDHDCNHSI00981%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=22235%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=08307%2F98�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=09667%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=09667%2F04�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=14481%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=03616%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=13422%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=05874%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=12406%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S68706%2F2005�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=08969%2F2005�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=08969%2F2005�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=20210%2F02�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18891%2F01�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10596%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10596%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19340%2F97�
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Norsk Terrierklubb, 6.08.06 Nesbyen Dommer:Christiane Broecker 
Soldoggen's Ekisutora  1.AUK 1.AUKK HP 1.VK 

CERT 1.BHK BIR 
Beniichi Av Bjødnatun  2.AUK 
Soldoggen's Uwaki  1.AK 1.VK CERT 1.BTK 

BIM 
 
Vestvågøy Hundeklubb 6.08.06 Leknes Dommer:Helge Lie 
Nattfjärilen Akakabuto  1.JK 1.JKK HP 1.VK 

CERT 2.BHK 
Soldoggen's Tentai Tiko  1.CHK CK 1.BHK BIM 
Nattfjärilen Betsu Mikata  1.JK 1.JKK HP 1.VK 

CERT 2.BTK 
Tisper   
Soldoggens Dansu No Kitanai  1.AUK 1.AUKK 
Soldoggen's Mini-Meta  1.AK 2.VK 
Soldoggen's Hokkyoku No 
Hoseki 

 1.CHK CK 3.BTK 

Soldoggen's Beninesa  1.AK 1.VET CK 1.BTK 
BIR 

 

http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=03616%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=14481%2F05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=13422%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S58774%2F2005�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=12406%2F03�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S68706%2F2005�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=08969-05�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=18891%2F01�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10596%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=10596%2F00�
http://medlem.dogweb.no/nkkapp/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19340%2F97�
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NORSK SHIBA KLUBB ÅRSMØTE 2006 
 
Tromsø 29.07.06. 
 
REFERAT  
 
1. Konstituering 

a) Forretningsordenen ble godkjent. 
b) Bengt Eggen ble valgt til møteleder. På grunn av få fremmøtte ble det bare valgt 
en referent (Charlotte Damm). Telleskorpset besto av Thomas Henriksen, Liv 
Solveig Nilsen og Charlotte Damm. Thomas Henriksen og Tine Knobelauch-
Hansen ble valgt til å underskrive protokollen.   
c) Innkallingen ble godkjent. 
d) Dagsorden ble godkjent. 

Det var 6 medlemmer til stede og det forelå 7 godkjente fullmakter, dvs totalt 13 stemmer. 
 
2. Årsberetningg 2005-2006. 
Årsberetningen ble lest.  Det ble poengtert at siden denne ble sendt ut i iforkant av 
årsmøtet er oppgjøret for spesialen 2005 kommet inn og dette vil komme til uttrykk på 
neste års regnskap. 
 
Årsberetningen ble godkjent. 
 
3. Regnskap 2005. 
Regnskapet og revisjonsberetning ble lagt frem. Regnskapet ble godkjent. 
 
4. Handlingsplan 2006-2007. 
Planen ble lest og diskutert. Det ble fremhevet at det allerede nå er vedtatt å ha en felles 
komite for neste års fellesutstilling på Hunderfossen, foreslått med to medlemmer fra 
NAK og to fra NSK. 
 
Handlingsplanen ble godkjent. 
 
5. Budsjett for 2006. 
Ettersom regnskapet for 2005 viser at en rekke poster har vært underbudsjettert må 
budsjettet for 2006 justeres slik at det blir bedre samsvar mellom budsjett og faktisk 
regnskap. Spesielt må det sees nærmere på utgiftene for medlemsbladet. 
 
Med et sent årsmøtet ble det problematiske med å legge frem budsjettet for inneværende år 
spesielt tydelig. Årsmøtet foreslår at man fremover legger budsjett for det kommende 
kalenderår, dvs. at årsmøtet i 2007 vedtar budsjett både for 2007 og for 2008. Årsmøtet ber 
om at dette tas opp som sak på neste årsmøte. 
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6. Innkomne forslag. 
 a)  Egne aktivitetsgrupper. 

Fung.sekretær understreket at styret først og fremst fremmet saken for årsmøtet for å 
få oppbakning til å se nærmere på hvordan slike aktivitetsgrupper kan organiseres, 
med henblikk på å fremme et konkretisert forslag på årsmøtet i 2007. Et endelig 
vedtak om evt. dannelse av slike aktivitetsgrupper kan tidligst skje på årsmøtet i 
2007.  
 
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for og 2 i mot. 
 
b) Antall tellende utstillinger, årkonkurranser 
Det ble enstemmig vedtatt at det også i 2007 og fremover skal regnes med 6 tellende 
utstillinger. 

 
7. Valg 
Innstillingen ble lest opp. Nestleder Heatta hadde vurdert å trekke seg, selv om han ikke 
var på valg, men fortsetter perioden ut under forutsetning av at han ikke pålegges større 
spesialoppgaver. 
 
Det var 6 medlemmer til stede. 46 forhåndstemmer ble funnet gyldige, mens 8 var 
ugyldige.  
 
De avgitte stemmer ble som følger: 
 
  JA NEI 
Leder  
(2 år) 

Bengt Eggen 
 

47 1 

Sekretær 
(2 år) 

Paul Walle 
 

45 7 

Styremedlem 
(2 år) 

Lise Kommisrud 
 

44 5 

Styremedlem 
(2 år) 

Runa Bjørsland 
 

32 16 

Kasserer 
(1 år) 

Liv Solveig Nilsen 
 

48 0 

Varamedlem 
(1 år) 

Thomas Henriksen 
 

47 2 

Varamedlem 
(1 år) 

Siv Lilleby 42 7 

Revisor 
(1 år) 

Per Oddvar Sæth 
  

47 2 

Vararevisor 
(1 år) 

Line Laumann 
 

46 3 

Valgkomite  
(1 år) 

Brit Heggland 
 

37 12 
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Valgkomite 
leder 
(1 år) 

Christen Lang 
 

22 27 

Valgkomite 
(1 år) 

Synnøve Skaga 
 

48 1 

Vara 
valgkomite 

Mildrid Kjøbsli  
 

46 3 

Vara 
valgkomite 

Lone Filipsen 
 

44 5 

 
Resultatet av valget ble at alle de innstilte ble valgt med unntatt av den foreslåtte leder for 
valgkomiteen, Christen Lang. Det nye styret vil ta kontakt med de nye vara-medlemmer 
for valgkomiteene, slik at en herfra trer inn. 
 
 
8. Utmerkelser og årskonkurranser.  
Premier ble utdelt på Shiba-spesialen i juni med unntak av årets oppdretter, hvor det ennå 
mangler en komplett liste fra en oppdretter.  
 
 
Charlotte Damm 
referent 
 
 
Protokoll-underskrivere: 
 
Tine Knobelauch-Hansen    Thomas Henriksen 
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STYRET I NORSK SHIBAKLUBB 
LEDER Bengt Eggen,   
Strandveien 8 A, 9360 Bardu,  
bengt.eggen@online.no,  
77182535, 90569390 
         
NESTLEDER Nils Johan Heatta,  
Doaresdievva 33, 9730 Karasjok,  
nils.johan.heatta@nrk.no,  
78467222, 90121626  
         
KASSERER Liv Solveig Nilsen, 
Frøyas vei 10, 9019 Tromsø,  
lsolve@online.no  
77672245  
         
SEKRETÆR Paul J Walle, 
postboks 156, 8502 Narvik,  
pajowa@online.no,  
92652844  
        Styremedlem  
STYREMEDLEMMER  
Bente Kittelsen Pedersen, 
Moneveien 2, 4879 Grimstad,  
bente.pedersen@losmail.no,  
37041534, 92653462  
        Styremedlem Lise Kommisrud, 
Lise Kommisrud 
Sanderud 4, 2092 Minnesund,  
lisekom@online.no,  
63969978  
        Styremedlem Runa Bjørsland, 
Runa Bjørsland 
Gråmyrsbakken, 7600 Levanger,  
(permisjon)  
 
VARAMEDLEMMER  
Thomas Henriksen  
Nermyra 9c, 9100  Kvaløysletta 
thomaseh@online.no   
 913 420 39     
 
Siv Lilleby 
Skades veg, 7724 Steinkjær 
siv.lilleby@t-a.no 
 
Styret og utvalg setter pris på tilbakemeldinger 
fra medlemmene – både ris, ros, tips, ideer og 
saker til behandling. Vi ber om at alle 
henvendelser skjer skriftlig, slik at alle får lik 
behandling.   

KONTAKTPERSONER 
NORD-NORGE Paul Walle 
Se styremedlem 
 
MIDT-NORGE Marianne Holmli 
Sjøvold, 7650 Verdal 
74077455-95181266 
pei.fang@online.no 
 
VESTLANDET  Christen Lang 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen 
5595 1701 – 909 81 295  
chr-lan@online.no 
 
ØSTLANDET Laila Nagel 
Engnesv.31, 3092 Sundbyfoss  
3305 8883 – 916 68579 
l-nag@online.no 
 
SØRLANDET Bente K.Pedersen 
Se styremedlem 
 
AGILITY  Harald Schjelderup  
Rødsveien, 1540 Vestby  
6495 2053 
harald.schelderup@c2i.net  
 
LYDIGHET Sissel Skjelbred 
Dalsve, 7710 Sparbu  
7414 3269 – 975 67 022 
k-svends@online.no 
 
BRUKS  Halvor Størmer  
Grindfjord E6 19, 8520 Ankenesstrand  
7694 0409   
halvor-stormer@nfk.no 
 
VALPEFORMIDLER  Frode Løvfall  
Vallahøgda 16, 5227 Nesttun  
934 38 958 
frolov@broadpark.no  
 
HUNDESPORT  Solvor Nærland  
Aad. Gjellesg. 16, 5035 Bergen  
5531 3784 
solnaer@online.no 
 
Kontaktpersoner er til for at medlemmene skal 
kunne spore om ting de lurer på.
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           Retur: 
             NSK v/ Paul Walle  
                           Soldogen kennel, Pb 156, Narvik 

H
er er det plass til alle! 
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