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STYRET: 

 

Leder Solvor Nærland 

Tlf 55 31 37 84 Mob 481 18 971 

e-post: solvor@shibaliv.com 

 

Nestleder Inger Merete Ingebrigtsen 

Mob 915 24 838 

e-post: inger@oppdal.com 

 

Sekretær Mary Kallekleiv Ellingsen 

Klubbens adresse: Helle, 5936 Manger 

Mob 993 59 414 

e-post: marykel49@hotmail.com 

 

Kasserer Terje Håheim 

Mob 918 25 497 

e-post: terje@nordic-integrator.no 

 

Styremedlem Torstein Gleditsch 

Mob 958 06 490 

e-post: torstein@gleditsch.net 

 

Styremedlem Laila Nagel 

Mob 916 68 579 

e-post: l-nag@online.no 

 

Varamedlemmer 

Tove Holmøy   

Tlf 3336 9332  

e-post: t.holmoy@online.no 

 

Sverre Kjøbli   

Tlf 7415 2816 Mob 915 75 329 

e-post: skjobli@online.no 

 

Dan Ove Tuven   

Tlf 7591 0475 Mob 926 92 407 

e-post: dan.tuven@monet.no 

KONTAKTPERSONER: 

 

Sørlandet Bente K. Pedersen, 

 Tlf 37 04 15 34 Mob 993 85 748 

e-post: habagou@tele2.no 

 

Østlandet Laila Nagel,  

Tlf 33 05 88 83 Mob 916 68 579 

e-post: l-nag@online.no 

 

Vestlandet Christen Lang,  

Tlf 55 95 17 01 Mob 909 81 295 

e-post: chr-lan@online.no 

 

Midt-Norge Mildrid Kjøbli,  

Tlf 74 15 28 16 Mob 957 20 175 

e-post: skjobli@online.no 

 

Nord-Norge Paul J. Walle,  

Mob 926 52 844 

e-post: pajowa@online.no 

 

Agility Lise Komisrud,  

Tlf 63 96 99 78 Mob 916 87 047 

e-post: lisekom@online.no 

 

Lydighet Sissel Skjelbred,  

Tlf 74 14 32 69 Mob 975 67 022 

e-post: k-svends@online.no 

 

Bruks Halvor Størmer, 

 Mob 913 29 027 

e-post: halvor.stormer@nfk.no 

 

Valpeformidler  

Ingrid Hofflund-Nystad 

Mob 474 15 152 

valpeformidler@gmail.com 

 

mailto:%69%6E%67%65%72%40%6F%70%70%64%61%6C%2E%63%6F%6D
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FORSIDEBILDET 

BIR og BIS Shibaspesialen 

Foto: Laila Nagel 
 

BAKSIDEN 

Valpebilde fra Hunderfossen 

Foto: Laila Nagel 
 

UTGIVELSESPLAN 

Nr. 1 Mars (Manusfrist 15/2) 

Nr. 2 Juni (Manusfrist 15/5) 

Nr. 3 September (Manusfrist 15/8) 

Nr. 4 Desember (Manusfrist 15/11) 
 

ANNONSEPRISER 

Helside i enkeltnummer 100,- 

Halvside i enkeltnummer 75,- 

Priser for 2008 kommer! 
 

MEDLEMSKAP 

Kontakt kasserer for priser og 

fremgangsmåte. 
 

STOFF TIL SHIB-A-VISA 

sendes Lisbeth Høyem,  

Leiraplassen 6,  7710 Sparbu 

E-post  lisbeth@akinuba.no 

Bilder ønskes i .jpg og min 300dpi 
 

KLUBBEN PÅ NETT: 

www.norskshibaklubb.net 

 

Webmaster Harriet Gleditsch 

harriet@gleditsch.net 

 

INNHOLD 

Styret 

Innhold/nyttig info 

Lederens side 

Fra Redaktøren 

Referat ekstraordinært årsmøte 

Referat årsmøte 

Handlingsplan 2007  

Informasjon fra NKK 

Spesialen 2007  

Sommerkonkurranse 

Lover for NSK 

Resultater NAK 

Resultater NAAK 

Treff i Bergen 

Japanertreff på Eidsvoll 

Referat fra styremøte 

Livet med shiba 

Om årskonkurransene 

På tur i Japan 

 

Utstillingsresultater 

Årskonkurransene per 30/6 

Valpekassen 

2 

3 

4 

5 

 

 

HUNDETORGET PÅ BJERKE 

Klubben skal ha stand på 

hundetorget under NKKs utstilling 

på Bjerke 11. og 12. august. 

 

Ansvarlige er den nye 

sponsorgruppen, og det vil være 

salg av klubbeffekter. 

 

Alle som er i området ønskes 

velkommen innom! 
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Lederens side 
Så er vi i gang med et nytt styre og en ny redaktør (som har gjort dette før). 

  

I starten har vi prioritert å få informasjon ut på klubbens webside. Ved hjelp av 

vår meget kompetente og ivrige webmaster, planlegger vi utover høsten bl.a. å 

få lagt ut alle årgangene av Shib-A-Visa på nettsiden. 

  

Jeg vil også gjøre oppmerksom på en ny gruppe, som vi av mangel på et godt 

navn foreløpig kaller sponsorgruppen. De kommer til å ta seg av 

organiseringen av Hundetorget på NKK Bjerke i august, de utvikler og vil selge 

gamle og nye klubbeffekter, og de vil lage Shibakalender for 2008 (se mer om 

dette annet sted i bladet). De dukker stadig opp med kreative tanker for å 

bedre klubbens økonomi. 

  

Kos dere med Shib-A-Visa. Jeg ønsker at alle får en fin sommer sammen med 

shibaene sine. Om ikke været er topp alle steder, er nok ikke så viktig for 

hundene våre. Det som er viktig for shibaene, er at vi har tid til å være mye 

sammen med dem.  

  

Hilsen Solvor 

 

Shibaer og eiere koser seg i Bergen (Foto Solvor Nærland) 
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Red. anm. 
 

Hei alle sammen! 
Her har dere endelig ett nytt nummer av Shib-a-visa. Jeg håper dere kan kose 

dere med bladet i sommerlige omgivelser. 

 

Shib-a-visa denne gang er hovedsakelig viet til årets store begivenhet: 

Shibaspesialen! Men jeg håper at alle finner noe av interesse i bladet. 

Denne utgaven er et pilotprosjekt for meg. Jeg har nemlig fått ny versjon av 

Office…. Og det har vært mye frustrasjon over ting som ikke blir som jeg vil og 

funksjoner jeg ikke finner ift forrige Office. Det er også et nytt trykkeri og et 

nytt format på manus, så jeg er veldig spent på det ferdige resultatet. 

 

Jeg håper dere vil komme med kommentarer, både på ting som er bra og ting 

som ikke er så bra. Det er bare på den måten jeg kan forbedre  

Shib-a-visa. 

 

Klubben har siden forrige nummer fått nytt styre og nye redaktører, og listen 

over kontaktpersoner er oppdatert. Jeg håper å kunne komme tilbake med en 

presentasjon av styret og andre personer med nye roller, i neste nummer. 

Denne gangen har jeg hatt et luksusproblem, det har vært så mye stoff 

tilgjengelig at jeg har måtte sette noe på vent. Men jeg håper likevel dere vil 

bidra med stoff til Shib-a-visa! Send bilder, artikler og morsomme historier til 

lisbeth@akinuba.no.  

 

GOD SOMMER! – og så snakkes vi til høsten.. 

Lisbeth, redaktør 

  



6 
 

Referat fra ekstraordinært årsmøte 

2007-05-22 Webmaster 

Det har vært store problemer med å få ut dette referatet, men det har vært viktig 

for leder å få dette publisert før årsmøtet, og det nå er klargjort helt på tampen. 

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

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Shiba Klubb 

Møtet ble holdt på 21. oktober 2006 kl 1800 i Åslandvegen 26 på Kvaløysletta. 

Det var ni stemmeberettigede til stede ved møtets åpning, ett medlem forlot 

møtet før vedtak ble fattet. 

Leder av Norsk Shiba Klubb ledet møtet. 

Til behandling forelå en sak: 

NKKs organisasjonsendring med nye medlemsavtaler og vedtekter/lovnormal 

for klubbene. 

Leder orienterte om saken og framla styrets forslag til vedtekter som de nye 

vedtekter for Norsk Shiba Klubb. 

Etter votering ble følgende forslag enstemmig vedatt: De framlagte vedtekter 

vedtas som nye vedtekter for Norsk Shiba Klubb. 

(Red anm  Dette referatet er klippet fra www.norskshibaklubb.net  ) 
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Referat fra Årsmøte i Norsk Shibaklubb på Lillehammer 26. mai 2007 

 

Tilstede: 

" 23 medlemmer (hvorav 2 observatører uten stemmerett) 

" 3 fullmakter 

= 24 stemmer 

Det var ikke tilstede noen fra det sittende styret.  

 

Sak 1. Konstituering 

a. Godkjenning av forretningsorden: Godkjent uten merknader 

b. Valg av møteleder, to referenter, tre personer til tellekorps, to personer til å 

underskrive protokoll: 

- Valgt møteleder ble Lisbeth Høyem 

- Valgte referenter ble Solvor Nærland og Christen Lang 

- Valgt til tellekorps ble Bente Kittelsen Pedersen, Per Pedersen og Per Oddvar Sæth 

- Valgt til å underskrive protokoll ble Mary Kallekleiv Ellingsen og Harriet Gleditsch 

c. Godkjenning av innkalling: Godkjent, men med merknad om at årsmøtet ikke hadde 

fått medlemslisten, og det dermed ikke var mulig å kontrollere om kontingent var betalt. 

Hver enkelt bekreftet betalt kontingent muntlig, noe årsmøtet godkjente. 

d. Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble godkjent uten merknader 

 

Sak 2. Årsberetning for driftsåret 2006 

Årsberetningen, som var vedlagt tilsendte årsmøtepapirer, ble tatt til etterretning. 

 

Sak 3. Godkjenning av regnskap for 2006 med revisjonsberetning 

Kasserer var ikke til stede, men revisor var tilstede. Lisbeth Høyem hadde fått tilsendt 

regnskap med alle bilag.  

Det ble stilt spørsmål om utbetalte forskudd til dekning av utgifter i forbindelse med 

utstillinger i 2005 og 2006, som ikke er oppgjort. Begge disse står fortsatt som 

utestående fordringer i regnskapet. Revisor svarte på spørsmålene, og presiserte at 

disse må følges opp. Revisor anbefalte bedre regler ved utbetaling av forskudd. Med 

disse merknader ble regnskapet godkjent. 

 

Sak 4. Handlingsplan for 2007 

Det forelå et forslag fra styret i årsmøtepapirene. I tillegg ble det lagt fram et forslag fra 

Solvor Nærland. Forlaget fra Solvor Nærland ble valgt. 

 

Sak 5. Budsjett 2007 

Budsjettforslag fra styret var vedlagt utsendte årsmøtepapirer. Det ble påpekt at 

utgiftene med trykking av Shib-a-visa har steget betraktelig, og at det her kan spares inn 

penger. 

Styrets forslag til budsjett for 2007 ble godkjent, men med pålegg til styret om å vurdere 

utgiftene til trykking av medlemsbladet. 
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Sak 6. Innkomne forslag 

a. Lovendringer, foreslått av Lisbeth Høyem 

Disse var vedlagt årsmøtepapirene, og inneholdt til sammen 29 forslag. Forslagene var i 

hovedsak gjort for å få vedtektene i tråd med NKKs lovnormal, og for å korrigere mindre 

feil. Årsmøtet godtok å behandle forslagene under ett. Lovendringene ble vedtatt. 

 

b. Nye regler for poengberegning av årskonkurransene, foreslått av Solvor Nærland 

Saken inneholdt 2 forslag (vedlagt årsmøtepapirene), hvor det første var at årmøtet 

skulle gi styret i oppdrag å gjennomgå klubbens årskonkurranser, og evt. komme med 

nytt system (med innspill fra medlemmene). Dette forslaget ble vedtatt. 

 

Sak 7. Valg 

Forhåndsinnsendte stemmer ble talt opp, og bestod av 8 stk. Av disse var 4 personer 

tilstede, og kunne derfor ikke avgi stemme påny. Det skulle dermed avgis totalt 28 

stemmer.  

 

Valgkomitéens forslag var vedlagt årsmøtepapirene. Alle ble valgt med følgende 

stemmetall:  

Verv Navn Ja Nei Blank 

Leder 1 år Solvor Nærland 28 
  

Nestleder 2 år Inger Merete Ingebrigtsen 27 
 

1 

Sekretær 1 år Mary Kallekleiv Ellingsen 28 
  

Kasserer 2 år Terje Håheim 28 
  

Styremedlem 2 år Torstein Gleditsch 28 
  

Styremedlem 1 år Laila Nagel 25 1 2 

Vara til styret 1 år Tove Holmøy 28 
  

Vara til styret 1 år Dan Ove Tuven 26 2 
 

Vara til styret 1 år Sverre Kjøbli 28 
  

Revisor 1 år Per Oddvar Sæth 27 1 
 

Vara revisor 1 år Sara Hauge 28 
  

Valgkomité 1 år Tom Hofsli 26 2 
 

Valgkomité 1 år Christen Lang 27 1 
 

Valgkomité 1 år Gullborg Knudsen 26 1 1 

Vara til valgkomité 1 år Kjell Grødal 28 
  

 

Sak 8. Utmerkelser 

Årsmøtet hadde ikke fått overrakt noen premier eller utmerkelser, og kunne derfor ikke 

foreta noen slik utdeling. 

Vandrepremiene ble etterlyst. Det ble påpekt at det fortsatt ikke er utpekt Årets 

Oppdretter for 2005. Dette må det nye styret finne ut av.  
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Sak 9. Avslutning 

Møteleder takket de frammøtte, og ble selv takket for sin utmerkede møteledelse.  

 

Årsmøtet ble avsluttet. 

 

Referent:   Referent: 

Solvor Nærland  
 

Christen Lang 

(sign) 
 

(sign) 

      

Protokollunderskriver:  
 

Protokollunderskriver: 

Harriet Gleditsch  
 

(Mary Kallekleiv Ellingsen 

(sign) 
 

(sign) 

      

Originalt og underskrevet referat finnes i klubbens arkiv Red anm 

 

 

 
Zarek og Sakura leker med en bamse (Foto Geir Aasheim) 
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  Kennel Enerhaugen 

 

  Ichiokasow (Nippo reg.) 

 

 
 

Ny Japansk import 
 

 
Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 

 

Kennelen fikk i 2006 11 ganger Hederspremie i oppdretterklasse og oppdrettet 
5 nye Champions. Til nå har vi oppdrettet 40 Champions  

i denne rasen og fått 57 ganger Hederspremie i oppdretterklasse for Shiba.  

 

Vi er svært takknemlig over å ha fått lov til å få Hachiman til Norge fra 

 en så kjent og respektert japansk oppdretter som Yuuichi Tomimoto. 

 

Christen Lang 
 

Sandviksveien 173, 5035 Bergen  Tlf. 55951701/90981295 Fax: 55958402 

E-mail adresse: chr-lan@online.no  Hjemmeside:  www.enerhaugen.net 
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  Kennel Enerhaugen 

 

  Ichiokasow (Nippo reg.) 

 

 
 

Ny Japansk import 
 

 
Aso No Kiyoka Og Takayuusou 

 

Mer om Kiyoka kan du lese på vår hjemmeside. 

 

På Shibaspesialen ble vår japanske import Shippou No Shinichi Go Kagawa 

Shipposou BIR og BIS! Kennelen vant også beste oppdrettergruppe og kennel 

Mjærumhøgdas vandrepremie til BIR, samt kennel An-Ans vandrepremie til 

beste norsk oppdrettede Shiba. 

 

På NAAKs utstilling dagen etter ble det BIR og BIS til vår tyske import  

We-Sedso Unryu 

 

Takk til alle gode hjelpere og venner for en hyggelig helg på Lillehammer! 
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Handlingsplan 2007 
 

Målsetting for perioden: 

Styret og medlemmene skal arbeide for å bygge bro over tidligere 

uoverenstemmelser og konflikter, slik at vi gjennom saklig 

meningsutveksling kan arbeide til beste for rasen. Norsk Shibaklubb 

skal bli et naturlig forum for alle som er opptatt av rasen. 
 

Prioriterte oppgaver i perioden: 

-  Ved hjelp av utnevnt webmaster lage en nettside som inneholder fyldig 

informasjon om organisasjonen og rasen, samt hyppig oppdatering av aktuelt 

stoff/resultater. Også valpeformidling / omplassering hører til her. 

 

-  Utnevne ny redaktør av Shib-a-visa, slik at medlemsbladet kan utgis i 

henhold til utgivelsesplan. 

 

-  Fullføre tidligere igangsatt arbeid med rasekompendium. 

 

-  Skape aktiviteter og finne metoder som kan bedre klubbens økonomi. 

Vurdere om det skal utnevnes 1-2 personer som skal arbeide spesielt med 

dette og med sponsoravtaler. Utarbeiding/salg av effekter og kalender vil kunne 

inngå i disse personers arbeidsoppgaver. Personene skal arbeide nært 

kasserer. 

 

-  Utnevne Hundesport-kontakt, som kan profilere rasen ved å skrive om 

relevante arrangement/tema. 

 

-  Arrangere raseutstilling og klubbens10-års jubileum pinsen 2008. 

Samarbeide med NAK og NAAK om pinsearrangement. Utnevne 

utstillingskomité. 

 

-  Utarbeide/iverksette nye regler for poengberegning av årskonkurransene. 

 

-  Juleannonse i Hundesport 

 

-  Delta på ”Hundetorget” på Bjerke i forbindelse med NKK-utstillingen i august. 

 

-  Velge representant til NKK’s Representantskap (se kap. 7 i NKK’s lover) 
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Korrigering i reglene for brukshundprøver - 

nordisk program 
 

Til orientering,  

I Norsk Kennel Klubs Hovedstyremøte, V/07 - den 14. juni, 

vedtok HS følgende korrigeringer av ovennevnte regelverk.  

 

Endringer står i kursiv.  

 

Lydighetsøvelser - Klasse B 

Innkalling med stå:  

Utførelse: Føreren forlater hunden liggende sittende og går ca. 50 meter. På 

plasskommandantens ordre kaller føreren hunden inn. Før hunden har passert halve 

strekningen, kommanderes hunden til å stå. Øvelsen avsluttes med at hunden kalles inn 

og inntar utgangsstilling. 

 

Hals på kommando: 

Utførelse: Øvelsen og bedømmelsen begynner og slutter på plasskommandantens 

ordre. På førerens kommando skal hunden halse. På plasskommandantens ordre 

kommanderes hunden til å tie. Deretter gjentas halsgivningen. Øvelsen utføres i denne 

rekkefølge: Stille – Hals – Stille – Hals - Stille . Alle deler utføres i ca. 7-8 sekunder. 

Hunden skal sitte ved førers venstre side. 

 

Spesialøvelser - Klasse C. 

Budføring  

Utførelse: Budføring skal foregå mellom fører og hjelpefører, som begge skal være 

synlige for hunden. Hjelpeføreren utpekes av dommeren. Hjelpefører plasseres ut før 

øvelsen starter. På beskjed fra dommer/kommandant går føreren og tar kontakt med 

hjelpefører. Føreren og hjelpeføreren stiller seg opp ved siden av hverandre med den 

koblete hunden mellom seg med front mot budføringsstrekningen. Føreren går med 

hunden koblet ca. 50 100 meter i anvist retning. 

 

Endringen av reglene gjøres gjeldende fra 1.7.2007, og vi ber om at endringene gjøres 

kjent for klubbens medlemmer.  

 

Med vennlig hilsen  

Norsk Kennel Klub  

 

Janne Gregersen , Jakt- og Brukshundavd.  

Tlf: 21 600 900 / 986 90 545  Faks: 21 600 901 

Besøk våre nettsider på www.nkk.no  
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Hannhund 4-6 mnd 

 

Chonix Chuu-Sami 

S14883/2007, 24/12/06, Rød Mattsson 

Anna, Engdahlsgatan 6 B, 412 59  

Göteborg, Sverige  Mårtensson Annika, 

Sverige (Noven's Juuyoubunkazai At 

Chonix - Honto-No Umiko) 
 

En lovende ung han m korr uttrykk 

Skifter tenner nå God hals, topplinje 

Rører seg friskt God pels Korr hale 

Rør seg bra 

Nr 1 i klassen, 2bhk 

Hannhund 6-9 mnd 

 

Stämmlock's Fujitaro 

S63340/2006, 04/10/06, Rød  Ingrid 

Og Bjørn Hofflund - Nystad,   Lena 

Sonefors, Sverige (Danshiro Av 

Enerhaugen - Stammlocks Akiko) 
 

En ung han m korr uttrykk God hals og 

fast toplinje Fine ører av god str Godt 

ansikt og båret hale Godt utv muskl for 

alder Friske bev Litt valpete framme 

En skjønn hanne 

Nr 1 i klassen, 1bhk BIR 

Tispe 4-6 mnd 

 

Ak-Inu-Bas Hayai Sakura-

Hime 03820/07, 12/01/07, Sort/Tan  

Eier/oppdretter: Høyem, Lisbeth/ 

Aasheim, Geir, Leiraplassen 6, 7710 

Sparbu  (Pei Fang Gunther Quick - N S 

UCH NV-00 Soldoggen's Chimpira) 
 

En femi tispe av rikt proposj Lovende i 

sin unge alder Godt uttrykk Stram kropp 

God haleføring God pels Korr farge 

Rører seg enda valpete En m god kval 

for sin alder                    Nr 2 i klassen 
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Rikakurohime Av 

Enerhaugen 05735/07, 23/01/07, 

Sort/Tan/Krem Lang, Christen, 

Sandviksvn 173, 5035 Bergen Lang 

Christen, 5035 Bergen (Honto-No 

Yushin Kuro - Ina No Kurohime Av 

Enerhaugen) 

 

Femi tispe Godt uttrykk og gode ører 

God farge Kunne ønske litt mer lyst 

under kroppen Rører seg m godt for 

alder En lovende ung tispe 

Nr 3 i klassen 

 

 

Habagou's Haru Hana 

02272/07, 02/01/07, Viltfarget 

Pedersen, Bente K Og Iselin J, Monevn 

2, 4879 Grimstad Pedersen Bente K/ 

Jensen-Pedersen Kim, 4879  Grimstad  

(Tatsumaki's Akikaze - Kinu Hana Iris) 
 

En femi tispe m gode mørke øyne God 

str på ører og skjønt uttr Gode prop i 

kropp God utv for alder Rører seg m 

bra for alder En sjarmerende unghund 

Nr 4 i klassen 

 

 

Habagou's Aki Hana 02274/07, 

02/01/07, Rød   Håheim, Heidi Og 

Terje, Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg  

Pedersen Bente K/ Jensen-Pedersen 

Kim, 4879  Grimstad   (Tatsumaki's 

Akikaze - Kinu Hana Iris) 

 

En tispe m bra uttr Skjønne ører Gode 

prop Kunne ønske litt mer benst for str 

God muskl for alder Rører seg friskt 

OK pels For det meste god haleføring 
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Honto-No Chika S19227/2007, 

20/01/07, RødSesam Helene Nordwall, 

Sättra 1504, 76010 Bergshamra, 

Sverige  Helene Nordwall, Sverige 

(SUCH Honto-No Raigozu - Dragon 

House It´s Chili Time) 
 

Femi tispe God mørk farge på øyne og 

tegninger God prop i kropp M god pels 

God haleføring og lengde Gode bev 

for alder Tenner i felning Bev seg livlig 

og bra for alder 

Nr 1 i klassen, 1 btk BIM 

 

 

Habagou's Natsu Hana 

02273/07, 02/01/07, Rød  Pedersen, 

Bente Og Kim J, Monevn 2, 4879 

Grimstad   Pedersen Bente K/Jensen-

Pedersen Kim, 4879 Grimstad 

(Tatsumaki's Akikaze - Kinu Hana Iris) 
 

En femi tispe m mange gode 

egenskaper men hennes meget 

deformerte høyre frem som forstyrrer 

hennes bev Vel ansatt hale og god 

pels En livlig god liten tispe 

 

 

Honto-No Benimitsu 

S16612/2007, 06/01/07, Rød  

Kleemla, Anny Lindholt, Sannervn. 43, 

2335 Stange Nordwall, Helene, 

Sverige (AM CAN NORD UCH NV-03 

San Jo Lucky In Love - Honto-No 

Tenkou) 
 

En skjønn liten tispe Fint uttr Gode 

mørke øyne Prop riktige ører God hals 

og topplinje Ønsker bedre haleføring 

God kropp God benst Helt korr farge 

God urajiro 
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Tispe 6-9 mnd 

 

Mai Go Ichiokasow Av 

Enerhaugen 23516/06, 19/09/06, 

Rød Lang, Christen, Sandviksvn 173, 

5035 Bergen Lang, Christen, 5035  

Bergen (N UCH Beniryu Av Enerhaugen 

- Akane Go Ichiokasow Av 

Enerhaugen) 
 

En femi tispe m sjarm uttr God farge 

på øyne og form og str på ørene Stram 

kropp God haleføring Rører seg m 

godt for alder God pels    Nr 2 i klassen 

 

 

Lucky Dragon's Jin Ima 

S63049/2006, 08/09/06, Rød Kolås, 

Karin, Tunheimbakken 22, 1340 Skui 

Bloom, Yvonne, Sverige  (PL RO CH 

Bushido Taiko Siwash Legend - PL CH 

Ryukyu Of Bonsai Xandrina) 

 

En tispe med sjarm uttr Gode ører Fin 

kropp Fargen rød sesam Bev seg godt 

for sin alder 

Nr 1 i klassen, 2 btk 

 

 
BIR valp Stämmlock’s Fujitaro                      BIM valp Honto-no Chika
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Juniorklasse hannhund 

 

Kotei Av Enerhaugen 

15515/06, 22/06/06, Viltfarget   

Bjørsland, Runa, Gråmyrsbakken, 7600 

Levanger   Lang, Christen, 5035 

Bergen (N UCH Nakakuro Av 

Enerhaugen - Sachiko Av Enerhaugen)  
 

En kjekk ung han M godt shiba uttr 

med gode ører Gode mørke øyne 

Stram kropp God vinkl frem og bak 

God hale Bev seg godt 

1jk-2jkk-HP 

 

 

Hisakuro Av Enerhaugen  

04596/06, 19/12/05, Black/Tan/Creme 

Spjeld, Ove, Breiholten 26, 5257 

Kokstad Lang Christen, 5035 Bergen 

(Mjærumhøgda's Gyoku - Ina No 

Kurohime Av Enerhaugen) 
 

Maskul han Ønsker litt mørkere øyne 

til farg Gode ører, hals og toppl God 

brystkorg Gode vinkl frem og bak Bev 

seg godt frem Trange bakb bev God 

pels 

1jk-3jkk-HP 

 

 

Honto-No Yushin Kuro 

S15155/2006, 02/01/06, Black/Tan 

Lang, Christen, Sandviksvn 173, 5035 

Bergen Nordwall, Helene,  Sverige (INT 

VDH B NL LUX SK PL NORD CH Shingen 

Go Chousei Sou - Dragon House It's 

Chili Time) 

 
En mask han Korr uttr og m skjønn for 
fargekomb er m fin Høy pelskval Stram 
overl God haleføring God muskl Bev 

seg m godt 
1jk-1jkk-ck-cert-2bhk 
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Unghundklasse hannhund 

 

Hidekuro Av Enerhaugen 

04597/06, 19/12/05, Black/Tan/Creme  

Gleditsch, Harriet, Togangen 39, 1453 

Bjørnemyr   Lang Christen, 5035 

Bergen   (Mjærumhøgda's Gyoku - Ina 

No Kurohime Av Enerhaugen) 
 

God ung han Mask han Velplasserte 

ører og form og str er god Skjønne 

prop i kropp Godt båren hale Bev seg 

korr God pelskval God 3farget han 

1uk-2ukk-CK 

 

 

We-Sedso Unryu Vdh/Dcnh-

Si00988, 20/08/05, Rød  Lang, 

Christen, Sandviksvn 173, 5035 Bergen  

Röschke, Jytte, Tyskland   (D CH VDH 

CH EUV-05-06 Yamatochoushuu Go Fuji No 

Numayamas - Fukume Go Enshuu 

Hirosesou) 

 
Mask han av god shibakval Korr uttr 
Gode prop ører i forhold til hode Stram 
toppl og brystkasse Korr hale M god 
musk Fin korr farge M godt bitt og 
tenner Bev seg prima 
1uk-1ukk-CK 

Åpenklasse hannhund 

 

Yamazakura´s Asatsuyu 

Senjutsu S61868/2004,08/10/04, 

Rød  Tina Gävert /Maria L Olofsdott, 

Herresta Prästgård, 68696 Ö.Ämtervik, 

Sverige  Anna Gyllin, Sverige  

(Tanasea´s Tomodachi Li - Hideko Av 

Enerhaugen) 
 

Mask han Skjønt, typisk uttr God hals 

og stram toppl Godt ans hale Korr vinkl 

frem og bak M gode bev typiske for 

rasen                                1ak-3akk 
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Pei Fang Easy Rider 25604/04, 

13/10/04, Rød Pedersen Per & Kari, 

Diskosvg 1, 2836 Biri  Holmli Marianne, 

& Brynjar, 7650 Verdal  (Østbylias Glae 

Tingo - Pei Fang Lille Ting) 
 

Mask han For dagen i full røyting 

Skjønne øyne Fine ører Em aning lang 

i kropp For dagen litt ustabil i 

haleføring Bev seg bra 

2ak 
 

 

 

Soldoggen's Zetetsu 01629/04, 

08/01/04, Rød Hansen, Geir, Viksenga 

20, 3530 Røyse Walle Paul, 8502 

Narvik (Edeängs Adron - Soldoggen's 

Nakoma) 
 
En skjønn han Kunne ønske litt mer 
maskulinitet Skjønne øyne og ører 
stram kropp God hale Fin, korr farge 
rød sesam Bev seg godt og typisk 
1ak 

 

 

 

 

Hachiman Go Ryuukyuu 

Uruma Jkcjs-12987/02, 15/08/02, 

Rød Lang, Christen, Sandviksvn 173, 

5035 Bergen Tomimoto, Yuichi, Japan 

(J CH Banri Go Ryuukyuu Uruma - 

Meme Go Higo Ebisu) 

 

En m typisk shibahan m prima prop 

Stram kropp God muskler Bev seg m 

godt Toppkval pels 

1ak-2akk-CK 
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Østbylias Qule Falco 13670/05, 

03/06/05, Rød Steen, Øivind, 

Nermarka 21, 2320 Furnes Skjelbred 

Karen Og Sissel, 7717 Steinkjer (N 

UCH Kitano Del Biagio - Østbylias Glae 

Raya) 

 

Mask han m typisk uttr og prop Kunne 

ønske mørkere øyne God haleføring 

og bev God pelskval 

1ak 

 

 

Soldoggen's Wakai Balder 

20797/03, 15/10/03, Rød  Sæth, Per 

Oddvar, Storteigen 4, 6300 Åndalsnes  

Walle Paul, 8502 Narvik (Soldoggen's 

Li Ten-No Ototo - N S UCH 

Soldoggen's Kyocera) 

 
En god hanhund m typisk shibauttr 
Stram, sterk kropp Tilr vinkl bak og 
frem God haleføring Gode tenner og 
bitt Bev seg godt 
1ak-4akk 

 

 

Beniichi Av Bjødnatun 

14481/05, 22/12/04, Rød Kvitberg, 

Ingrid Alice, Rognstad, 3632 Uvdal 

Haavik Einar, 5784  Øvre Eidfjord (N 

UCH Chiyomaru Av Enerhaugen - 

Nishikime Av Enerhaugen) 

 

En mask han av god kval Skjønne bev 

Men dessverre i dag lar han seg ikke 

håndtere derfor er det dessverre en 

KIP 

KIP 

  



22 
 

 

S UCH Honto-No Raigozu 

S24099/2004, 19/02/04, Rød Mona 

Urbig, Malmönvägen 20, 731 37  

Köping, Sverige Helene Nordwall, 

Sverige  (Stämmlocks Atarashii Honto - 

S UCH Honto-No Zen-Ya) 

 
Han m skjønt hode Gode mørke øyne 

God hals og stram overlinje Gode prop 

Godt vinkl frem og bak M korr urajiro 

1ak-1akk-CK-3bhk 

Championklasse hannhund 

 

N S UCH NV-04-05 SV-04 

Shippou No Shinichi Go 

Kagawa Shippousou Nippo14-

28231, 20/09/02, Rød  Lang, Christen, 

Sandviksvn 173, 5035 Bergen   

Kameno, Yasumasa, Japan (Shinkou 

Go Matsuyama Izumisou - Shippou 

Yuri Go Kagawa Shippousou) 

 
Skjønn mask han av høy kval m 

skjønt uttr Kraft, god prop kropp 
God stri pels Bev seg m godt 
1chk-1chkk-CK-1bhk-BIR 

 

 

N S UCH Tenko Av 

Enerhaugen 13078/04, 22/02/04, 

Rød Knudsen, Eirik, Østre Hopsvei 16, 

5232 Paradis Lang Christen, 5035 

Bergen (Stämmlocks Atarashii Honto - 

Hideko Av Enerhaugen) 

 

En skjønn representant av rasen m 

korr farge Skjønt uttr Stram kropp 

Prima hale Kraft musklatur Bev seg m 

godt 

1chk-2chkk-CK-4bhk 
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AM CAN NORD UCH NV-03 

San Jo Lucky In Love 

S29683/2004, 19/10/99, Rød  Helene 

Nordwall/Christen Lang, Sättra 1504, 

760 10 Bergshamra, Sverige  Leslie 

Ann Engen Og Frank Sakayeda, Usa   

(AM.CH Bushuugen Go Yokohama 

Kohase - Mari Go Gold Typhoon) 

 

Elegant mask hanhund m prima uttr i 

hode Stram kropp Gode vinkl frem og 

bak Korr farge Bev seg m friske skritt 

1chk-3chkk-CK 

Veteranklassehannhund 

 

N S UCH NV-96 SV-97 

NORDV-98 Glendalin Fuyu 

San 21386/95, 31/05/95, Rød Lang, 

Christen, Sandviksvn 173, 5035 Bergen 

Lane, Mr G A, Australia (JAP AUST CH 

Tetsuo Go Hokusetsu Daihachiso - 

Glendalin Kyoto)  

 

En mask m elegant veteran 12 år som 

bærer sin alder utrolig godt Korr shiba 

uttr Spenstige bev Exelent han 

1vtk-1vtkk-CK 

Juniorklasse tispe 

 

Två Älvars Aiko S14306/2006, 

21/12/05, Rød Hultgren, Else Marie, 

Romolslia 19 D, 7029 Trondheim  

Lundmark, Åsa, Sverige   (NORD UCH 

SV-01 FINV-03 Explorer's Hiro - 

Edeängs Belinda) 

 

M femi tispe m skjønt uttr Fine 
ører Stram kropp Gode prop God 
haleføring Bev seg bra Godt hode 

1jk-1jkk-CK-Cert-2btk 
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Fujinago Narmenak  
Losh0998866, 13/05/06, Sort/Tan 

Lang, Christen, Sandviksvn 173, 5035 

Bergen Mevrouw, M A Van Toor, 

Belgia (Hi-Jinx Black Shade Narmenak 

- Painted In Black And Tan Go 

Narmenak) 

 

M femi tispe Litt i minste laget M 

skjønne prop Stram kropp Kunne 

ønsket litt mere benst Bev seg m lett 

og elegant 

1jk-2jkk-HP 

 

 

Taichung Spring Affair 

Akcnp12876503, 26/04/06, Rød  Paula 

Granqvist, Lundagårdsvägen 23, S-

70229 Örebro, Sverige  Laura 

Perkinson, Usa  (USCH Taichung How 

Do You Like Me Now - Aso No Kaori Go 

Takayuusou) 

 

Femi tispe Skjønt uttr Stram overlinje 

God korr farge God urajiro Spenstig 

kropp Bev seg godt God pels 

1jk-3jkk 

 

 

Jun Av Enerhaugen 14189/06, 

03/06/06, Rød Kvalheim, Jorunn, 

Nikolaikirkealmenning 5 B, 5003 

Bergen Lang, Christen, 5035 Bergen 

(Akira Go Ichiokasow Av Enerhaugen - 

Benihidemi Av Enerhaugen) 

 

En femi tispe m godt uttr og gode prop 

Kunne ønske mer masse For tiden er 

pels strukt ikke helt som ønsket Bev 

seg veldig fint 

1jk-4jkk 
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Unghundklasse tispe 

 

Soldoggen's Fushigi 19599/05, 

10/07/05, Rød  Pedersen, Kari Og Per, 

Diskosvn 1, 2836 Biri Walle Paul, 8502 

Narvik  (N UCH Mjærumhøgda's Furyu-

Akiaka - Soldoggen's Tensei-No 

Tenshi) 
 

Femi tispe Gode mørke øyne Skjønne 

ører Stram kropp God haleføring Bev 

seg godt Har god pelsfarge og kval 

1uk-2ukk-CK 
 

 

Fukume Av Enerhaugen 

20125/05, 20/07/05, Rød Lang, 

Christen, Sandviksvn 173, 5035 Bergen 

Lang Christen, 5035  Bergen (N S UCH 

NV-04-05 SV-04 Shippou No Shinichi 

Go Kagawa Shipp - Østbylias Glae 

Gyokume) 
 

M søt femi tispe M fin kval på hode og 

kropp og farge Korr haleføring og gode 

vinkl frem og bak Fortreffelige bev God 

kval pels 

1-uk-1ukk-CK-4btk 

 

 

 

Østbylias Qule Kiowa 

13673/05, 03/06/05, Rød  Aarkvisla, 

Christin, Åsmarkvn 728, 2364 Næroset  

Skjelbred Karen Og Sissel, 7717 

Steinkjer (N UCH Kitano Del Biagio - 

Østbylias Glae Raya) 

 

Femi tispe Korr uttr Gode ører God 

hals og stram kropp Korr vinkl frem og 

bak Bev seg deretter Gode prop på 

kropp 

1uk-4ukk 
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Aangenaam Lunar Eclips  

S57441/2005, 15/09/05, Black & Tan 

Paula Granqvist, Lundagårdsvägen 23, 

S-70229 Örebro, Sverige  Paula & 

Daniel Granvist, Sverige   (Ina No 

Kuronishiki Av Enerhaugen - USCH 

SUCH NUCH Taichung Total Eclips Of 

The Hrt) 
 

En femi tispe m søtt uttr Gode prop på 

kropp Kunne ønske litt mer masse Litt 

mere utpreget urajiro ønskes 

1-uk-3ukk 

Åpenklasse tispe 

 

Honto-No Rekishi  

S24101/2004, 19/02/04, Rød  Anders 

Ossmyr, Älvdalsvägen 10, 792 96 

Våmhus, Sverige   Helene Nordwall, 

Sverige (Stämmlocks Atarashii Honto - 

SUCH Honto-No Zen-Ya) 
 

Femi tispe m godt uttr i hodet Stram 

kropp God hale i bev Tilstr vinkl frem 

og bak Bev seg bra frem Litt trang bak 

God pelsfarge og pelskval 

1ak 

 

 

Genka Go Ichiokasow Av 

Enerhaugen 20130/05, 01/09/05, 

Rød Lang, Christen, Sandviksvn 173, 

5035 Bergen Lang Christen, 5035 

Bergen (N S UCH NV-04-05 SV-04 

Shippou No Shinichi Go Kagawa Shipp 

- N UCH Shippou No Naohime Go 

Kagawa Shippo) 
 

Femi tispe m skjønt uttr og fin stram 

kropp Korr vinkl Fin farge og pelskval 

God utstråling Bev seg fint 

1uk-2ukk-CK 
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Soldoggen's Uwaki 13422/03, 

13/07/03, Rød Sesam   Skaga, 

Synnøve, Emil Stang's Vei 19 C, 1346 

Gjettum  Walle Paul, 8502 Narvik (INT 

NORD FIN UCH Nattfjärilen Chujitsu - 

N UCH Soldoggen's Oishiiba) 

 

Femi tispe av god kval Mørke øyne 

Shibauttr Bra prop Bev seg m godt Bra 

pels 

1ak-1akk-CK-3btk 

 

 

 

Honto-No Momoko 

S54215/2003, 16/06/03, Rød  Helene 

Nordwall, Sättra 1504, 76010 

Bergshamra, Sverige Helene Nordwall, 

Sverige (CA DK NU SU USCH NV-03 

San Jo Lucky In Love - Sherae Chocky 

Break) 
 

En typisk shibatispe Femi uttr Mørke 

øyne God hals Stram kropp God 

haleføring Korr farge God pels Bev seg 

godt 

1ak-3akk 

 

 

Østbylias Modige Shiba 

08346/04, 29/03/04, Rød  Frankrig, 

Cathe, Hammerenvn 400, 1912 

Enebakk  Skjelbred Karen Og Sissel, 

7717 Steinkjer (N UCH Kitano Del 

Biagio - N S UCH N VCH NORDV-98 Bi 

Ien Tinge Ling) 

 

En typisk femi tispe m korr uttr Gode 

kropp prop Pels i røyting, men god 

farge Bev seg godt 

1ak-4akk 
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Kinu Hana Iris 01510/05, 

21/12/04, Rød   Pedersen Bente K Og 

Kim J, Moneveien 2, 4879 Grimstad  

Bjørslang Runa/ Høvring Kari, 7600 

Levanger (N UCH Habagou's Dozo 

Osaki Ni Kyodai - N UCH Pei Fang Lille 

Inca) 

 

Femi tispe m skjønn farge Stram i 

kroppen Bev seg godt 

1ak 

Championklasse tispe 

 

N UCH Ak-Inu-Bas Daitan 

Ni Akobo 18132/02, 05/08/02, Rød 

Wenche Ulleberg/ Bøhmer Svein, 

Skogvn 10, 2030 Nannestad   Høyem 

Lisbeth/Aasheim Geir, 7710  Sparbu   

(N S UCH NV-99 Innisfree Enterprise - 

N S UCH NV-00 Soldoggen's Chimpira) 

 

En femi tispe av prima kval m skjønn 

prop Riktig i kropp Bev seg korr 

1chk-2chkk-CK 

 

 

 

N UCH Honto-No Uchiko 

S22052/2005, 29/01/05, Rød Knudsen, 

Gullborg Richardsen, Østre Hopsv 16, 

5232 Paradis   Nordwall, Helene, 

Sverige  (AM CAN NORD UCH NV-03 

San Jo Lucky In Love - Dragon House 

It's Chili Time) 
 

En femi tispe av bra str Mørke øyne 

God stram kropp Gode vinkl frem og 

bak Lette bev I røyting, ellers god 

pelskval 

1chk-3chkk-CK 



29 
 

 

Benihidemi Av Enerhaugen 

22247/04, 09/08/04, Rød Lang, 

Christen, Sandviksvn 173, 5035 Bergen 

Lang Christen, 5035  Bergen (AM CAN 

NORD UCH NV-03 San Jo Lucky In 

Love - N UCH Østbylias Edle Aya) 

 

En meget sjarmerende femi tispe m 

meget gode prop og stram kropp Korr 

hale Gode vikl og beveger seg som 

ønsket God pels og farge 

1chk-1chkk-CK-1btk-BIM 

Veteranklasse 

 

N S UCH NORDV-03 NV-05 

Ran Av Enerhaugen 08809/97, 

16/12/96, Rød Lang, Christen/ 

Nærland, Solvor, Sandviksvn 173, 

5035 Bergen  Lang, Christen, 5035  

Bergen (INTNSUCHSV93 NV95 

NORDV95EURV Glendalin Burande - 

Fujihime Av Enerhaugen) 
En femi tispe av høy kval En flott 

represetant i sin aldersgr Godt uttr 

Stram kropp Bev seg fint God farge 

Mørke øyne 

1vtk-1vtkk-CK  BIR veteran 

 

 

SUCH Honto-No Zen-Ya 

S21926/99, 26/01/99, Rød Helene 

Nordwall, Sättra 1504, 76010 

Bergshamra, Sverige Helene Nordwall, 

Sverige (Ryu Taro Av Enerhaugen - 

Gendai Av Enerhaugen) 

 

En femi tispe Korr uttr Gode mørke 

øyne Stram kropp God farge og pels 

God hale Bev seg m fint 

1vtk-2vtkk-HP 
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Oppdretterklasse 

Kennel Enerhaugen; 30, 32, 55, 69 Lang, Christen, 5035 Bergen 

En stor kvalitet på hundene har og det samme på tispene Viser ett godt 

kjønnspreg og meget gode farger 

1 m HP 1oppdk 

 

Kennel Honto-No; 42, 62, 66, 70 Helene Nordwall, Sverige 

En meget jevn kval på gruppen Alle med fin farge og korr uttr for shiba 

Noen litt bedre utv enn andre 

1 m HP 2oppdk 
 

 
BIM vet Glendalin Fuyu San       BIR vet Ran av Enerhaugen 

 
BIS veteraner   1. Akita,  2. american akita,  3. Shiba 
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BIR OG BIM SHIBASPESIALEN 2007 

 
Til høyre BIR Shippou No Shinichi Go Kagawa Shippousou 

Til venstre BIM Benihidemi av Enerhaugen 

 

 

BIS SHIBASPESIALEN 
 

N S UCH NV-04-05 SV-04 

Shippou No Shinichi Go 

Kagawa Shippousou, 

eier Christen Lang. 
 

BILDER FRA  

JAPANSPESIALEN 

En stor takk til de som har bidratt til 

at vi har fått disse flotte bildene: 

 

Harriet Skogen Gleditsch 

Ingrid Hofflund-Nystad 

Solvor Nærland 

Laila Nagel   
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Sommerkonkurranse! 
 

Årets sommershiba! Enten fotografert eller illustrert! 

 

Konkurransen har to kategorier: 

1. Barn og Shiba 
Hva er mer sjarmerende enn sommerungen med årets sommershiba?  

2. Sommershiba 
Hva er vakrere enn en shiba om sommeren?  

Konkurranseregler: 

 Konkurransen starter i dag, tirsdag 26. juni og varer til og med søndag 
12. august  

 Vinnere blir annonsert i slutten av august.  
Det kan hende at bidragene blir publisert i Shib-a-visa og på nettsiden. 
Juryen har ikke avgjort det enda ;-)  

 Dere kan levere fotografi eller en tegning/illustrasjon.  
Ta gjerne et aktivitetsbilde, eller et "tett på shibaen"- nærbilde. 
Vi kårer en vinner i foto og en vinner i tegning i hver kategori! (4 
premier!)  

 Husk å skrive hvilken kategori dere ønsker å delta i  

 Hvis dere scanner inn bidraget, anbefaler vi en oppløsning på 180 dpi 
(helst 300) og at filtypen lagres enten som jpg eller psd.  

 Konkurransen gjelder for medlemmer i NSK.  
Hvis dere melder dere inn innen 12. august 07, kan dere delta! Vi 
sjekker medlemslisten ;-)  

 Juryen kan ikke delta!  

 Juryen består av: 
Solvor Nærland, Leder 
Jeanette Hoff, Sponsorgruppen 
Ingrid Hofflund-Nystad, valpeformidler og Sponsorgruppen 
Bjørn Hofflund-Nystad, Sponsorgruppen 
Harriet Skogen Gleditsch, Webmaster  

 Send bidragene til webmaster:  
o i posten som vanlig brev: Harriet Skogen Gleditsch 

Togangen 39, 1453 Bjørnemyr  
o på e-post med bidraget som vedlegg: harriet@gleditsch.net  

Lykke til med kamera og tegnesaker i sommer! 

Hilsen fra oss i juryen 
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LOVER FOR NORSK SHIBA KLUBB 
Vedtatt av årsmøtet den 27. juni 1998. Sist endret av årsmøtet 26.mai 2007  

 

KAPITTEL 1; NAVN OG FORMÅL 

 

§1.Navn 

1.1 Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb. Her forkortet til NSK 
 

§2 Tilknytning 
2.1 NSK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og omfatter rasen Shiba.  
2.2 Klubben har sete og verneting i Oslo. 
 

§3 Formål 

Klubbens formål er å 
3.1 Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet 
3.2 Fremme muligheter for aktiviteter med hund  
3.3 Fremme utviklingen av den rasen klubben forvalter. 
3.4 Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne typeriktige, funksjonelle 

      og sosialt vel tilpassede individer. 
3.5 Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper. 
3.6 Ivareta medlemmenes kynologiske interesser. 
 

KAPITTEL 2; MEDLEMSKAP 
 
§4 Medlemskap 
4.1 Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som  

       medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. 
4.2 Familiemedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som 

      hovedmedlem. Personer som bor utenfor sin faste adresse pga studier kan fortsatt 
      være familiemedlem 
4.3 Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært 

      medlem av NSK. Oppdretter betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger  
      å motta gavemedlemskap, må selv betale Grunnkontingent (GK) til NKK. 
 

§5 Medlemskontingent 
5.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.  
5.2 Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt 
5.3 Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år. 
       
§6 Medlemsplikter 
6.1 Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer  
6.2 Medlemmene forplikter seg til å opptre på slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. 

6.4 Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. 
6.4 Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen 

      mulig gjeld i forhold til klubben, i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i 
      klubben 
 

§7 Opphør av medlemskap   

Medlemskap i klubben opphører ved: 
7.1 Skriftlig utmeldelse.  
7.2 Strykning på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld  

       til klubben. 

7.3 Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK. 
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7.4 Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre. 
7.5 Vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite. 
7.6 Vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører  

      da i alle NKKs medlemsklubber klubber. 
 

§8. Disiplinære reaksjoner (Felles regler for alle klubber)  
8.1 Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan 
      ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige 
      aksept på dette.    
8.2 Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller  

      stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. 
8.3 Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.  
8.4 Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket 

      inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen 
      om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at  
      avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.        
8.5 Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets 

      avgjørelse er endelig og bindende. 
 

§9. Æresmedlemmer 
9.1 Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens  

      æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. 
9.2 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent 
9.3 Styret kan påskjønne personer som har ytt klubben spesielt store tjenester i en 

      enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn. 
 

KAPITTEL 3; ORGANISASJON 
 
§10. Klubbens organer  
10.1 Årsmøte 
10.2 Ekstraordinært årsmøte  
10.3 Styre 
10.4 Valgkomite 
 

§11. Årsmøtet 
11.1 Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. juli og innkalles av styret med 
        minst 4 ukers varsel. 
11.2 Møtedatoen skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 10 ukers 

        varsel, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan  
        medtas i den formelle innkallelsen. Fristen regnes fra når kunngjøringene er  
        poststemplet. 
 11.3 Med innkallelsen skal følge: 
   11.3.a Dagsorden. 
   11.3.b Undertegnet årsberetning. 
   11.3.c Undertegnet regnskap med revisors beretning. 
   11.3.d Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater sendes til 

              Valgkomiteen og må være poststemplet senest 6 uker før møtedagen 
   11.3.e Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra 
              medlemmene sendes til styret må være poststemplet senest 6 uker før 
              møtedagen. 
11.4 Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. 
11.5 Det skal velges 6 styremedlemmer for 2 år ad gangen og 3 vararepresentanter for 
        1 år av gangen. 3 styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmene velges 
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         i prioritert rekkefølge 
11.6 Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 
11.7 Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten 

        for det år årsmøtet avholdes 
11.8 For å inneha verv i klubben må man være medlem. Ingen kan velges uten å ha 

        gitt sitt samtykke 
11.9 Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt eller ved 

        forhåndsstemmer. Ingen medlemmer kan stille med mer enn 3 -tre- fullmakter på 
        årsmøtet. 
11.10 Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal  

          være poststemplet senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi  
          hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være  
          hemmelig 
11.11 Ved personvalg skal det være skriftlig avstemming 

 

§12. Ekstraordinært årsmøte 
12.1 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det  
12.2 Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker  

        som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 
12.3 For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. 
 

§13 Årsmøtet behandler 
13.1 Valg av møteleder, referent (er) og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, 

        eventuelt tellekorps 
13.2 Årsberetning. 
13.3 Regnskapet med revisors beretning. 
13.4 Budsjett for neste år. 
13.5 Planer for drift og aktiviteter neste år. 
13.6 Opprettelse eller nedleggelse av avdelinger. 
13.7 Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer styremedlemmer og varamedlemmer  
        etter etablert rullering. 
13.8 Valg av revisor og vararevisor. 
13.9 Eventuelt honorar for revisor. 
13.10 Valg av valgkomite med vararepresentanter. 
13.11 Andre saker som står oppført på dagsorden. 
 

§14. Tillitsverv 
14.1 Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevern "  

        (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
 

§15. Styret 
15.1 Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer som alle velges 

        av årsmøtet 
15.2 Styret har ansvaret for å: 
    15.2.a Lede klubben mellom årsmøtene. 
    15.2.b Avholde årsmøte. 
    15.2.c Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen. 
    15.2.d Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
    15.2.e Oppnevne komiteer, redaktør, eventuelt avlsråd og representanter for klubben.  
    15.2.f Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region 
    15.2.g Utarbeide retningslinjer for komiteer, redaktør og eventuelt avlsråd og  

               avdelinger. 
15.3 Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre  
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        styremedlemmer er til stede. 
15.4 Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styrets  

        medlemmer krever det.  
15.5 Det skal føres protokoll over styremøtene. 
 

§16. Valgkomite 
16.1 Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 2 vararepresentanter. 
16.2 Hvert år velges 1 medlem av valgkomiteen for 2 år, de øvrige velges for 1 år  
16.3 Vararepresentantene velges i prioritert rekkefølge. 
16.4 Valgkomiteen velger leder innen sin midte. 
16.5 Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som 
         skal besettes. 
  
§ 17 Avdelingene 
Dersom NSK vedtar å opprette avdelinger, vil bestemmelser angående disse falle 
under denne paragraf.  
 

KAPITTEL 4; REVISOR 
 
§18. Revisor 
18.1 Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene  
        og avgir beretning til årsmøtet 
18.2 Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer  

        med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
  
KAPITTEL 5; DIVERSE BESTEMMELSER 
 
§19 Lovendring 
19.1 Lovendring kan kun skje på ordinære årsmøter og må vedtas med minst 2/3 flertall  
19.2 Lovene og endringene av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige. 
 

§20. Stemmetall 
20.1 Det kreves kvalifisert (2/3) flertall for: Valg av æresmedlemmer, lovendring og oppløsning.  
20.2 Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall 
  
§21. Oppløsning 
21.1 For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. 
21.2 Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.  
21.3 Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til fremme 

av de under paragraf 3 nevnte formål. 
 

DEFINISJONER 
Absolutt flertall Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke 

stemmer er gyldige stemmer. 
Kvalifisert flertall Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 ved lovendring) er 
for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. 
Stemmelikhet i styret. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme  
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Har nå parret 

 

 
Tatsumaki`s Akihime       med   Int & NORD CH, FinV-03                                        

                                                                         SV-01 & -06,NV-06 

                                                                           Explorer`s Hiro  

 

Hvis alt går etter planen ventes valper i uke 34  

 

Taka er  HD:A, AD: A, Øyelyst: Fri og Patella:U.A. Hiro har HD:A. 

 

Ønskes mer info om foreldrene eller evnt om kullet ta kontakt med   

 

Kennel Katsumoto 

Laila Nagel 

Engnesvn 31 

3092 Sundbyfoss 

+47 91668579 

www.litenhund.com 
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JAPANSPESIALEN 2007 – NORSK AKITAKLUBB 

 
 

 

Dommer Per Svarstad 

 

T.v.: BIM og BIR 

BIR Honto-No Raigozu  

BIM Benihidemi av 

Enerhaugen 

 

Under t.v: BIM og BIR valp 

BIR Honto-no Chika 

BIM Stämmlocks Fujitaro 

 

Under t.h.: BIS veteran 

Honto-No Zen-Ya 

 
 

 

NAK arrangerte også parklasse og 
BIS gikk til far og datter; 
Shippou no Shinichi Go Kagawa 
Shipposou og Fukume av 
Enerhaugen 
BIS Oppdretter ble Honto-No 
BIS Avlsklasse San Jo Lucky In 
Love 
 
Takk til Solvor Nærland for bilder. 
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JAPANSPESIALEN 2007 – NORSK AMERICAN AKITA KLUBB 

 

 

Dommer Britt Nyberg 

 

T.v.: BIR og BIM 

BIR We-sedso Unryu 

BIM Honto-no 

Momoko 

 

Takk til Solvor 

Nærland for bilder 

 

  
 

 
T. v.: BIS ble shiba! 

We-Sedso Unryu gikk helt til topps  
og ble dagens BIS. 

 
Over t.v. BIR og BIM valp 
BIR Stämmlocks Fujitaro 

BIM Honto-no Chika 
 

Over t.h.: BIR og BIM Veteran 
BIR San Jo Lucky In Love 
BIM Ran av Enerhaugen 

 
BIS Oppdretter Honto-No 

BIS Avlsklasse San Jo Lucky In Love  
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Shiba treff i Bergen 
Av Christen Lang, distriktskontakt for Vestlandet. 

 

 
 

Hvert år pleier vi Shibaeiere her i Bergen og omegn å møtes til et treff. 
 
I år var det søndag den 17. juni som var dagen for treffet. I uken før hadde vi 
rekord fint vær med sol og over 20 grader, men søndagen opprant med 
overskyet vær og regnbyger. Disse gav seg heldigvis like før vi startet. 
 
Plassen vi pleier å være på, er marken bak Haakonshallen som ligger sentralt 
til like ved bryggen. I år fikk vi være alene på grunn av været, men ellers er 
dette en populær plass å sole seg på for byens befolkning. 
 

 

Ideen med treffet er jo ført og fremst at 
vi eiere skal bli bedre kjent og at vi skal 
få se på hverandres hunder. En av 
aktivitetene er derfor en presentasjon 
av hver enkelt hund i forhold til 
hundenes nærmeste slektninger. I år 
hadde vi med Glendalin Fuyu San som 
nå er blitt 12 år gammel og han stilte 
med flere tipp tipp oldebarn så her var 
det mange generasjoner å se selv om 
ikke rekken var komplett. 
 
Ved valget tidligere i år har klubben fått 
nye tillitspersoner. To av disse er fra 
vårt distrikt. Tilstede på treffet denne  
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dagen var vår nyvalgte leder 
Solvor Nærland.  
 
En ny aktivitet av året var 
utlodning, det så ut til å være 
en populær aktivitet som vi 
kommer til å fortsette med. 
 
Ellers hadde vi 
spørrekonkurranse med vekt 
på spørsmål om Japan og 
selvfølgelig om Shiba. Denne 
ble vunnet av Hege Camilla 
Fonnes. 
 
Treffet er lagt opp som en 
piknik hvor folk tar med seg 
mat og drikke. 

 

Tilslutt var det tid for ”familiebilde”. Hele 33 hunder med sine eiere hadde møtt 
opp i år så det var ikke helt enkelt å få samlet oss til et felles bilde, men med 
god organisering fikk vi da til et ganske bra bilde tross alt. 
 

 
 

Takk til Solvor Nærland som har tatt bildene fra treffet. 
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Treff på Eidsvoll 
 

Vi hadde i år treff sammen med Norsk Akita klubb og American Akita klubb på 
Eidsvoll Hundeklubb sitt område den 22. april.  
 

 

Vi var ikke så heldige 
med været i år det 
regnet, sluddet og kaldt 
var det. Det ser ut til at vi 
skal få fint vær annen 
hvert år vi har treff, men 
været hindret ikke i at 
folk kom. Trofaste som 
de er. Godt at vi i år 
hadde et sted å kunne gå 
inn for å varme oss. 

 
I år var det møtt frem ca 25 shibaer, 4 Akita og 4 American Akita. Godt 
fremmøte av shiba folk i år også. Noe vi setter stor pris på. 
 
Vi startet litt med å hilse på 
hverandre ute for så å gå inn 
for å varme oss. Godt var det 
å få tørket litt opp, spise 
nystekte vafler og drikke 
kaffe. Mens vi var inne 
hadde vi et lite loddsalg med 
mange fine premier. Totalt 
kom det inn 2300,- kr som 
ble delt på de tre 
klubbene.Tusen takk for at 
dere kjøpte mange lodd. Det 
satte vi stor pris på.  

 
 
Når varmen hadde kommet i kroppen og lommeboka var tom, var det så å gå 
ut for å ha noen aktiviteter. Vi delte alle hundene inn i to grupper. Gruppene 
besto av like mange valper, voksne Shiba og av store hunder Akita og 
American Akita. 
 
Vi skulle ha stafett. Hinder løype sto Wenche og Lise for. Tre hopp hindre og 
en liten slalåm var satt opp. Valpene startet med å løpe mellom hindrene hvor  
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pinnen lå på bakken, så 
gjennom slalåmen, rundt en 
kjegle og tilbake så for å 
sende neste hund ut. Når 
valpene var ferdige ble 
hindrene bygget opp og da 
ble det litt mer fart på 
sakene. Trodde vi da! Ikke 
alle hundene var like i farta, 
noen vegret helt og andre 
rev. Men gjennom kom de 
alle. 

 
 

 

Etterpå så skulle vi se hvem hund 
som var raskest. Her stilte tre lag, 
valper, voksne Shiba og store 
hunder. Valpene fikk litt kortere vei å 
løpe de andre måtte ta frem 
kondisen. Men her var det noen som 
var litt for optimistiske. Lise som 
driver med agility med Komatsu 
regnet med at her er saken biff, vi 
skal jo bare løpe rett frem uten 
hinder. Men nei da Komatsu tok like 
godt hinderbanen og slalåmen som 
sto ved siden av. Så tiden ble ikke så 
bra, men show ble det ut av det. Han  

ville jo bare vise hvordan en skulle gjøre det. Flink var han. Her vanket det 
premie til alle for den fine innsatsen. 
 
Vi håper dette ga mersmak og at vi kanskje kan 
få et treff til høsten, slik at vi kan få en tradisjon 
med å ha treff på våren og på høsten. 
 
Takker for godt fremmøte og håper vi ses til 
høsten.Har dere noen ønsker for høsten så si 
fra. 
 
Laila 
Kontaktperson for Østlandet 
Tekst og bilder 
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Referat fra styremøte i Norsk Shibaklubb 19.06.2007 
 

Telefonmøte.  
 

Tilstede: Mary, Solvor, Inger Merete, Terje, Laila, Torstein, Sverre og Tove. 
Dan Ove hadde meldt forfall 
 
Innkommet post: Brev fra NKK ang. utst.res.  Arkiveres. 

 
Sak 01/07: Innføring i rutiner i styret. 

Sekretær skriver sakliste, referat fra styremøtene og bestiller telefonmøte.  
Sekretær tar og imot post som kommer til klubben og oppbevarer alt som skal 
arkiveres i diverse permer. Svarer på post selv, eller videresender til den som 
kan svare Sekretær arkiverer og kritikkskjema som kommer fra utstillings-
arrangører. Resultatene til poengberegning Årets utstillingsshiba blir hentet på 
Dog Web. Sekretær svarer og på søknad om å ha vår rase med på utst. Alltid 
positivt svar, foruten når egen spesial skal arrangeres. 
Sekretær og leder får begge mailene som kommer fra NKK. 
Leder har ansvar for Eierdata. 
Kasserer melder inn eventuelle nye medlemmer. 
 
Sak 02/07: Fordeling av oppgaver/områder i styret. 

Leder tar seg av informasjon om klubben. 
Inger Merete har ansvar for utstilling. 
 
Sak 03/07: Økonomi. 

Kasserer redegjorde for klubbens økonomi. Han har fått komplett regnskap fra 
(-99). Er i gang med prossessen til tilgang til konto. Har ikke betalt akt.avgift, 
men er i dialog med NKK om dette. Ellers ingen store regninger på vent. 
Klubben har pr. 31. mai kr.31000 på konto. 
Kasserer skal prøve å inndrive utestående midler. 
Distriksøkonomien diskuteres på senere styremøte. 
Klubben har pr. dags dato 175 medlemmer.  
 
Sak 04/07: Manglende tilgang på klubbens korrespondanse. 
Styret sliter med å få tak i protokoller, permer og post fra tidligere sekretærer. 
Sekretær og leder prøver å få tak i dette. Sender brev rekommandert. 
 
Sak 05/07: Vandrepokaler. 
An-An’s vandrepokal er i dag hos P. Walle. Skal til C. Lang. 
Årets oppdretter er hos P. Walle. Skal innleveres til styret. 
Årets utst.shiba hos P. Walle. Vant den for 2006. 
Årets vet. Hos P. Walle. Vant den for 2006. 
Årets junior og unghund hos P. Walle. Vant den for 2006. 
Årets bruksshiba hos L. Kommisrud. Vant den for 2006? Hvis ikke, skal den 
leveres til styret. 
Årets nybegynner hos L. Kommisrud. Skal leveres til styret. 
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Sak 06/07: Diplom. 
Spørsmål fra Lisbeth om å gjeninnføre diplom til vinnere av pokaler. Dette er 
veldig positivt siden pokalene må leveres tilbake. Kjekt å ha et håndfast bevis 
på at en har vunnet den. Tar kontakt med Lisbeth og sier ja. 
 
Sak 07/07: Årskonkurransene. 
Uenighet blant oppdrettere om utenlandsutstillinger skal telle med for 
oppdretterprisen, noe som er avgjørende for hvem som ville vunnet i 2006. 
Siden det dessuten, til tross for innsendte resultater for 2005, aldri har blitt 
offentliggjort noen vinner for det året, kom styret til at begge årene måtte 
kanselleres.  
 
Vedtak: 
Erfaringen i disse to første årene med Årets oppdretterpris har vist at reglene 
er vanskelige. For 2005 er det fortsatt ikke kåret noen vinner, og for 2006 er det 
uenighet om hvem som er vinner fordi reglene tolkes ulikt. Shibaklubben kan 
ikke ha regler som fører til uklarhet eller uenighet og strid om rett vinner av 
årspremier. Styret vedtar derfor å kansellere konkurransen om Årets oppdretter 
for både 2005 og 2006. Vandrepremien for Årets oppdretter vil dermed for 
første gang bli utdelt for 2007, men da med nye regler for poengberegning som 
ikke kan tolkes ulikt. 
 
For Årets oppdretter-premien må klubben få nye regler allerede for 2007. For 
de andre årspremiene vil nytt regelverk for poengregning først gjelde for 2008. 
Men med tilpasning allerede i 2007 for NKKs endrede regel om bare 4 i stedet 
for 5 plasser i BHK/BTK. 
 
Styret må tenke på nye regler fram til neste styremøte. Må presenteres i Shib-
A-Visa og be om kommentarer. 
 
Sak 08/07: Bruksshiba 2005-2006. 

Kan ikke finne at det er kåret vinner verken i 2005 eller 2006. Men for denne 
årspremien er reglene klare, slik at det er mulig å finne fra til vinner.Etterlyse 
resultater for begge årene i medlemsbladet. 
 
Resultater 2005 og 2006 må sendes inn senest 2 uker etter at det har stått i 
Shib-A-visa. Blir og skrevet om det på klubbsidene. For fremtiden må 
resultatene sendes inn innen 31.12. gjeldende år. 
Inngravering på brukshundpokal: 
For 2005 må styret få navn inngravert, hvis det ikke er kåret en vinner som 
allerede har fått den, og som ikke vi vet om.Senere er det vinneren som er 
ansvarlig for å få navnet gravert på. 
Alle vinnere, Statutter og utregninger skal arkiveres hos sekretær. 
En person i styret har ansvar for at alle pokaler er innlevert før årsmøtet. Laila 
har sagt seg villig til dette. 
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Sak 09/07: Utstilling. 
Utstillingen for 2007 ser ut til å være ferdig oppgjort. 
 
Utstilling 2008. 
Vi har ikke fått svar fra NKK om at søknaden om å få avholde utstilling i 2008 
er godkjent. 
Vi var for sent ute men håper det beste. Inger Merete og Lisbeth er oppnevnt til 
å jobbe med utstilling, med Inger Merete som ansvarlig. Trekke inn andre 
intresserte ved behov. 
Inger Merete snakker med et par dommere når svaret fra NKK kommer. 
Dommerne er plukket ut av styret. Snakker med Akitaklubben om samarbeid i 
2008 og 2009. Må bestemme sted for 2009 og 2010. Inger Merete har ansvar 
for dommere, sted og tidsfrister. Blir bare to utstillinger samtidig i 2008. Vi har 
fått dommerliste som er satt sammen av E. Mjærum og C. Lang. Mjærum 
kommer også med liste over dommere utenfor Norden.  
 

Sak 10/07: 10 års jubileum. 

Klubben har 10 års jubileum neste år, og vi bør i den forbindelse arrangere en 
jubileumsfest i forbindelse med spesialutstillingen. Til dette må vi ha en komite. 
Kommer tilbake til dette på neste styremøte. Vi kunne og prøvd å ha et 
fagseminar i forbindelse med utstillingen. Vi har mange med mye kunnskap og 
kompetanse i klubben. 
 

Sak 11/07: Redaktør Shib-a-visa. 
Lisbeth ble oppnevnt til ny redaktør. Vi får da en erfaren dame til jobben.  
 

Sak 12/07: Webmaster. 

Leder har spurt Harriet Gleditsch. Hun har sagt ja , og er allerede godt i gang. 
 

Sak 13/07: Valpeformidler. 
Som valpeformidler ønsker ikke klubben en reg. oppdretter. Ingrid Hoff Nystad 
er interessert, og kan gjøre en god jobb. Vedtak: Hun får jobben. 
Valpeformidler sitter med info om rasen til even. Valpekjøpere, og 
hjemmesiden til klubben har en side med kommende kull, valper og 
omplassering. Solvor følger opp. 
 

Sak 14/07: Kontaktpersoner. 

 
Distriktkontakt Østlandet: Laila Nagel. 
Distriktkontakt Vestlandet: Christen Lang. 
Distriktkontakt Sørlandet: Bente Kittelsen Pedersen 
Distriktkontakt Midt Norge: Mildrid Kjøbli 
Distriktkontakt Nord Norge: Paul Walle. 
Kontakt Bruksshiba: Halvor Størmer 
Kontakt Lydighet: Sissel Skjelbred. Obs.Henvise til henne ved adferdsproblem. 
Kontakt agility: Lise Komisrud 
 
Torstein sjekker hvor mange shiba i hvert fylke ang. even. Ny distriktsinndeling. 
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Sak 15/07: Hundesport. 
Solvor stiller som hundesport kontakt. 
 
Sak 16/07: Rasekompendium. 
Den gamle komiteen har allerede gjort mye av jobben. Det nye styret ønsker at 
den samme komiteen skal fullføre jobben med rasekompendium. Komiteen 
består av: Christen Lang, Helene Nordwall og Lena Sonefors. 
Alle tre har svart ja på henvendelse. Torstein fra styret følger opp. 
 
Sak 17/07: Økonomi/ sponsoravtaler. 
Ingrid og Bjørn Hoff Nystad og Jeanette Hoff er interessert i å jobbe med dette. 
Eventuelt prøve å skaffe til veie krus m/ shiba, genser m/ shiba osv. Laila 
veileder. Kasserer fra styret følger opp. 
 
Sak 18/07: Poengregning for årets premier. 

Eirik Knudsen har regnet poengene det siste året, og er interessert i å få 
fortsette.. Det er helt greit. 
 
Sak 19/07: Representant i NKK’s Representantskap. 

Vi må høre med NKK hvordan dette skal gjøres. Laila sjekker til neste 
styremøte. 
 
Sak 20/07: Hundetorget NKK Bjerke i august. 

Det er nok kommet forespørsel fra NKK om hundetorget til det forrige styret. 
Tas opp på neste styremøte hvis det ikke er for sent. 
 
Sak 21/07: Styremøter. 

Leder setter opp plan over styremøter frem til jul. 
Satser på ett møte pr. måned. 
 
Møtet avsluttet kl.21.50. 
 
 
 
Sekretær 
Mary K. Ellingsen. 
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Liv og leven med Knerten 
I februar 2006 var jeg så heldig å 
bli forvert for en shiba ved navn 
Knerten (Soldoggens Kyocera) fra 
Paul Walles oppdrett. Hun var da 
4.5 år og hadde hatt to valpekull.  
 
I ettertid, ja langt i ettertid faktisk, 
har jeg lest rasebeskrivelsen. Vil 
man ha en hund som adlyder i alle 
situasjoner så er ikke shiba rasen 
du bør ha. Periodisk døvhet er noe 
som går igjen og tålmodigheten bør 
være stor. Likeså hjelper det med 
humor. Begge delene passer på 
Knerten.  
 

 
 
Katter må være det morsomste 
Knerten vet om og kommer det en 
sådan forbi så er det bare å 
glemme å få kontakt med henne.  
 
En gang var hun så heldig at da 
hun stakk hodet inn i en stikkrenne 
så satt det en katt der! Nå må alle 
stikkrenner i nabolaget undersøkes 
når vi går tur for man vet jo aldri….  

 
Det har hendt at hun har lagt seg 
ned og nektet å gå videre når vi har 
truffet på en katt. Og har jeg da hatt 
hastverk så har jeg løftet henne 
opp og båret henne et stykke…. 
Akk ja. Manipulert?  
 
Jeg har trøstet meg med at hun er 
så liten så jeg kan da ikke slite i 
båndet og risikere nakkeskade på  
henne. Jada.  
 
For ikke så lenge siden var jeg på 
besøk hos onkelen min. Jeg hadde 
planlagt en fisketur i et 
nærliggende ørretvann. 100 meter 
unna ligger nabogården der Ranja 
og Per bor. Knerten og jeg rusla 
forbi huset deres på vei til vannet.  
 
Fisket var godt og jeg fikk 11 fine 
steikfisker som for øvrig Knerten 
beit og herja med. Hun er veldig 
ivrig når det kommer til fisking 
også. Det er muligens hennes 
andre lidenskap nest etter katter. 
Vel vel.  



49 
 

 
 
Vi kom forbi innkjørselen til nevnte 
naboer på heimveien og Knerten 
tok av og opp til huset. Jeg ropte 
på henne men ingen kontakt der 
nei. Jeg kunne se at det ene øret 
rørte på seg men ellers ga hun 
blaffen. Bare gå tenkte jeg og dro 
videre til onkelen min.  
 
Midt i sløyinga ringte telefonen og 
det var Ranja som lurte på om jeg 
hadde mistet en hund. Jeg kunne 
ikke nekte for det selvsagt og sa at 
jeg skulle komme etter henne når 
jeg var ferdigsløyd. Ranja fortalte at 
Knerten hadde kommet opp på 
verandaen, gått forbi deres hund 
og dem selv, inn verandadøra og 
lagt seg på kjøkkengolvet!  
 

 

Frekkheten kjenner ingen grenser 
altså. Så da jeg kom var alle ute på 
verandaen bortsett fra en viss hund 
som lå langstrak på kjøkkengolvet. 
Hun kom rundt kjøkkenhjørnet med 
et spørrende uttrykk som om hun 
lurte på hva jeg gjorde der? Aldri 
har hun vært inne hos dem før så 
det var underlig og komisk at dette 
skjedde.  
 
Jeg sendte melding til Paul for å 
høre om det var en typisk sær 
shiba-ting og fikk til svar at det var 
det!  
 
Senere på kvelden kom nabokatta 
forbi onkelen min sitt hus og jeg 
skal love dere at hun fikk fart med 
en lidenskapelig kattejeger i 
hælene. Full fart nedover til 
naboene og noen minutter etterpå 
var hun heime igjen så hun slo seg 
ikke til ro på kjøkkengolvet hos 
dem den gangen.. 
 

 
 
Hilsen 
Siv Hansen og Knerten  
Shib-a-visa oppfordrer alle til å 
sende inn små historier og bilder 
om livet med shiba! 
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Årskonkurranser 
 
Årsmøtet 2007 ga styret i oppdrag å gjennomgå klubbens årskonkurranser, og 
evt komme med nytt system. Medlemmene ble oppfordret til å komme med 
innspill. Styret har ennå ikke diskutert selve forslagene, men ber om å få 
innspill innen 15. august . 
 
Innspill sendes til Solvor Nærland 
 
 

Forslag til ny poengberegning for klubbens Årskonkurranser  
ved Solvor Nærland 

 

Poengutregningen må være så ukomplisert at alle lett får oversikt, og den må 
være mulig å kontrollere. Hvis den er komplisert og vanskelig å etterprøve, vil 
vi kunne få innvendinger og diskusjoner ved vinnerkåringene. Samme måte å 
regne poeng på, bør brukes for Årets utstillingsshiba, Årets veteran og Årets 
junior/unghund.  
 
Bare plasseringer i egen rase er viktig i denne sammenheng. Det å vinne over 
andre shibaer, betyr mye mer for tittelen enn å vinne over andre raser i BIG og 
BIS. Ved at poeng dermed bare regnes etter resultat som klubben får tilsendt 
fra arrangørene, kan alle selv følge med på DogWeb. Dette sikrer dessuten at 
alle hunders resultat kommer med, man ”mister” ikke poengene til eiere som 
selv ikke ville sendt dem inn til klubben.  
 
Systemet skal sikre at vi får vinnere som har slått mange hunder på utstillinger 
med et høyt antall deltakere. Jo flere tellende utstillinger, jo flere utstillinger 
med få deltakere vil kunne avgjøre resultatet. Færre tellende utstillinger vil 
premiere de høyest plasserte hundene på de største utstillingene.  
 
Det nåværende systemet for å finne fram til Årets veteran har skilt seg fra 
poengberegningen for de andre premiene. Det har dessuten vært avhengig av 
at eier selv sender inn BISvet-resultater. Alle eiere gjør ikke det. Dermed 
kommer ikke alle poeng med, og beregningene kan heller ikke kontrolleres av 
andre.  
 
Systemet kan føre til at Årets veteran blir en annen hund enn den beste 
veteranen på listen over Årets utstillingsshiba. At en veteran slår yngre hunder i 
rasen, bør telle mer enn å slå andre veteraner i andre raser. Mer kompliserte 
måter å regne poeng på, ville muligens gitt andre vinnere. Men et system som 
kun er basert på plasseringer i rasen, som er oversiktelig og som kan 
etterprøves (fordi alle resultat står på DogWeb), er så viktige prinsipp at vi 
uansett bør bruke samme måte å regne poeng på for Årets veteran som for 
øvrige premier. 
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Poengberegning for Årets oppdretter har vært så komplisert at det har vært 
vanskelig å forstå og ha oversikt over systemet, og alle har dermed ikke vært 
motivert for å sende inn sine resultater. Det har også vært uklare sider ved 
reglene som har ført til uenighet om hvem som er rette vinnere. Systemet må 
forenkles kraftig.  
 
Også Oppdretter bør kun sanke poeng i rasen, BIS-plasseringer er av mindre 
betydning i denne sammenheng. Det må være mulig for alle å kontrollere 
poengberegningen også for denne premien. For at dette skal bli mulig, må 
poeng for øket antall kombinasjoner fjernes. Det ville være mulig å kåre Årets 
oppdretter ved å bruke lista over årets utstillingsshiba, og plukke ut den 
oppdretter som har for eksempel de fire eller fem beste hundene.  
 
Men i dette ene tilfellet mener jeg at vi må avvike denne regelen. Det bør ikke 
være nok at den som blir Årets oppdretter har noen fine hunder. 
Vedkommende bør også kunne dokumentere at han/hun har noen avlsmål, en 
plan med oppdrettet sitt. Det kan bare gjøres ved at det er gitt Hp til kennelens 
oppdrettergrupper. 
 
Det har imidlertid kommet forslag om å finne fram til vinneren også av denne 
premien ved kun å bruke listen over Årets utstillingsshiba. Selv om jeg primært 
mener at den som blir Årets Oppdretter må kunne dokumentere avlsmål ved å 
vise til tildelte Hp’er, ser jeg også fordelene ved at også denne premien utdeles 
på bakgrunn av samme liste som de andre premiene. Jeg gjengir derfor flere 
forslag for poengberegning Årets Oppdretter.  
 
Konklusjon:  
Systemet for å regne ut Årets utstillingsshiba, skal premiere de hunder som 
slår flest hunder. Poeng blir bare regnet etter plassering i rasen, ut fra 
resultater som klubben får tilsendt fra arrangørene. Inntil 5 resultater i løpet av 
året blir tellende. Dermed premieres å vinne over mange hunder på de største 
utstillingene, og det sikrer verdige vinnere. Den samme listen brukes også til å 
finne fram til Årets junior/unghund og til Årets veteran. 
 
Også systemet for å finne fram til Årets Oppdretter skal være så enkelt at alle 
kan ha oversikt over det, og det skal være mulig å kontrollere. Også for 
oppdretter gjelder at kun poeng i rasen gjelder. Mitt primære forslag er at det 
skal stilles krav om Hp i oppdretterklasse. Men jeg gjengir også andre enkle 
forslag. 
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Forslag til ny poengberegning Shibaklubbens årskonkurranser: 
 
1. Årets utstillingsshiba, Årets veteran, Årets junior/unghund 

- Poeng regnes bare etter plassering i rasen, ut fra resultater som 
klubben får tilsendt fra utstillingsarrangøren. 

- Inntil 5 resultater i løpet av året blir tellende 
- Inntil 1 utenlandsk resultat kan telle med blant de 5. I dette tilfellet må 

eier gi beskjed om hvilken utstilling. Gjelder det en utstilling i et nordisk 
land, trengs ikke å sende inn kopi av katalog og kritikk (resultatene er 
tilgjengelige i database). Fra utstilling i land som ikke har slik database, 
må dette sendes inn av eier. 

- Den utregningsmåten som har vært brukt tidligere, fortsettes. Men 
siden kun 4 hunder nå blir plassert i BHK/BTK, tilpasses 
poenggivningen dette: 
 

 1-8 deltakere 9-16 deltakere 17-> deltakere 

BIR 5 10 15 

BIM 4 8 12 

2 BHK/BTK 3 6 9 

3 BHK/BTK 2 4 6 

4 BHK/BTK 1 2 3 

       
- Lista som viser Årets utstillingsshiba, med nr 2, 3, 4 osv, brukes til å 

finne fram til de andre titlene. Dvs at den veteran som kommer høyest 
opp på listen, blir Årets veteran. Den junior/unghund som kommer 
høyest opp på listen, blir Årets junior/unghund.  
 

2. Årets oppdretter 

 Forslag a:  
- Alle Hp for oppdrettergruppe gir 5 poeng, uavhengig av antall 

kombinasjoner 
- Deltar det flere oppdrettergrupper i rasen, gir det flere poeng. Eks: Ved 

3 deltakergrupper, skal den gruppen som vinner gange sine 5 poeng 
med 3 (=15 poeng), og nr 2 med 2 poeng (=10 poeng). Deltar det 2 
grupper, ganger vinnergruppen sine 5 poeng med 2 (=10 poeng). 
Grupper som ikke får Hp, får ingen poeng. 
 
Forslag b: 

- Poeng beregnes etter inntil 5 hunder fra samme oppdretter med 
minimum 2 kombinasjoner, fra samme listen som Årets utstillingsshiba 
m.m.  
 
Forslag c: 

- Poeng beregnes etter inntil 5 hunder fra samme oppdretter uten å telle 
kombinasjoner, fra samme listen som Årets utstillingsshiba m.m. Når 
ikke antall kombinasjoner får betydning, trenger man ikke flere 
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opplysninger enn det som framgår av listen. 
 
For alle 3 forslagene gjelder: 

- Inntil 1 utenlandsk resultat kan telles med. 
- Bare norske oppdrettere kan være med i konkurransen 
- Ved poenglikhet vil resultatet fra Shibaspesialen telle mest. 
 

 
3. Årets bruksshiba 

    Her fortsetter det gamle reglementet (se Shibaklubbens webside) 
 
4. Årets nybegynner i agility 
    Her er kriteriene fastsatt av innstifterne av premien (Venke Henning og  
    Harald  Schjelderup), og klubben kan dermed ikke endre dem. 
    
5. Endringer 

- Endringer i systemet skal normalt tre i kraft fra starten av det neste 
utstillingsåret. 

 
 

 

ÅRETS BRUKSSHIBA 2005 OG 2006 
 

Styret kan ikke finne innsendte resultater for 2005 og 2006. 
 

Ekvipasjer som har resultater for disse årene,  
og som IKKE har sendt dem inn etter årsmøtet,  

bes om å sende inn på nytt til Solvor Nærland innen 1/8! 
 

For -05 og -06 er det nok å sende en oversikt over resultatene 
 

Styret ønsker å ha komplette lister også for denne  
konkurransen og minner om at ALLE må sende inn kopi  

av kritikkskjema fra ulike konkurranser. 
 

Resultater fra lydighet, agility og blodspor teller i  
denne konkurransen 
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Reisebrev fra Japan 
Av Christen Lang, foto Jorun Kvalheim 

 

 
 

 
 

 

Hundesport er en hobby som er 
meget sosial og skaper relasjoner og 
vennskap over landegrenser. 
 
Som dere vet er jeg oppdretter av 
Shiba og dømmer også en del av de 
andre nasjonale japanske 
hunderasene. Det selvfølgelig derfor 
meget interessant for meg å få 
mulighet til å studere dem i rasens 
hjemland. 
 
Jeg er så heldig å ha meget gode 
japanske venner. Chieko Sugiayma 
har selv Shiba og vi er blitt kjent 
gjennom denne felles interessen. 
Chieko har gode kontakter i 
raseklubben for Shiba i Japan Nihon 
Ken Hozonkai (Nippo). 
 
Nippo er ikke tilknyttet FCI slik den 
japanske kennelklubben (JKC) er, og 
de praktiserer en annen type 
bedømning av hunder en det vi er 
vant til i vårt system. Nippos 
bedømmelse er mer lik det vi vil kalle 
en beskrivelse av hunden og de 
legger lite vekt på bevegelser. Nippo 
omfatter i dag rasene Kishu, Shikoku, 
Kai og Shiba. 
 
I november 2003 var jeg så heldig å 
få være med Chieko til Japan for 
første gang, sammen med en liten 
gruppe oppdrettere fra Canada og 
Sverige for å se på den store årlige 
Nippo Grand National. 
 
Nippo arrangerer 100 lokale og 8 
regionale utstillinger rundt om i Japan 
i løpet av året. For å kunne delta på 
Grand National som avholdes hvert 
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år i november må hundene 
kvalifisere seg på en av disse 
utstillingene. 
 
Da Chieko så på nytt kom med tilbud 
om fellestur til Japan i 2006 for å 
besøke Nippo Grand National og en 
del kjente kenneler var det bare 
umulig å si nei. Det å reise med en 
som kan språket og har gode 
kontakter er bare uvurderlig. Så min 
samboer Jorunn og jeg bestemte oss 
for å bli på denne turen. 
 
I Shin Fuji besøkte vi kennel 
Fujinomiya Kensha som blant annet 
har eksportert hunder til USA, En av 
disse er Hideryu Go Fujimine Kensha 
som Laura Perkinson, Kennel 
Taichung i sin tid tok inn og som 
ligger bak noen av mine egne  

hunder. Jeg hadde selvfølgelig med bilder av mine hunder og det var stort å få 
god tilbakemelding på disse fra en kjent japansk oppdretter. 
 
Så var det tid for å treffe våre venner i Tokyo. Gruppen denne gangen besto av 
en oppdretter fra Canada og noen Shiba og Shikoku interesserte fra USA og 
Canada, samt oss to fra Norge. Chieko tok oss med på en rundtur i byen med 
innlagt besøk på Nippos hovedkontor. Her ble vi meget godt mottatt av 
Terukuni Uki. Han er kontorsjef og var kjent fra vårt forrige besøk i 2003. Jeg 
møtte ham første gang i 2003 i Sverige i forbindelse med Nippos utstilling der. 
På veggen i kontoret hang en fin kalender med foto av norske Shiba i norsk 
natur av Solvor Nærland. 
 
Så var det tid for å reise til Nagano hvor Nippo hadde lagt sin hovedutstilling 
dette året. Utstillingen ble avholdt i en liten landsby noen mil nord for selve 
byen.  
 
Lørdag 18. november var det utstilling for Skikoku, Kishu, Kai og Akita. Det var 
utstilt 136 Shikoku, 165 Kishu, bare sju Kai da dette er en sjelden rase selv i 
Japan. På utstillingen var det også utstilt to Akita, denne rasen har egne 
klubber så det pleier ikke å være mange Akita på Nippos utstillinger. På 
søndag var det utstilt 790 Shiba. 
 
Bedømmelsen er inndelt i to. Den individuelle bedømmelsen starter om 
morgenen. Her beskrives hundene og en dommerassistent kontrollere tenner 
og måler hunden. Ikke på skulderbladstoppen som vi gjør, men like bak 
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Dommere og assistenter  

 
denne. Hunden går så en gang i en liten triangel, men for det meste foregår 
bedømmelsen ved at hunden står oppstilt mens dommeren noterer. Dette er 
bare til eget bruk og utstiller får ikke som hos oss en kopi av kritikken. 
Dommeren berører heller ikke hunden. Det han ser etter foruten detaljer som 
ører, hale etc er hundens utstrålning. Den må være stolt og ha et verdig utrykk 
og være balansert. Vikler, bevegelser og slike ting som vi er meget opptatt av i 
vårt bedømmelses system er mindre viktig hos Nippo. Her er det hundens 
karisma som er det absolutt viktigste. 
 
Etter lunsj er det så konkurranse bedømmelse og plassering. Alle hunder blir 
plassert i sine klasser fra nr 1 og nedover. 
 
Kvaliteten på de utstilte hundene er høy. Siden de må kvalifisere seg for å delta 
og siden det er så stor prestisje i å plassere seg bra, vil jo 
oppdretterne/utstillerne bare komme med det aller beste de har. Men 
selvfølgelig, med så mange utstilte hunder så vi jo hunder med feil. Spesielt 
steile fronter/overarmer var det mange hunder som hadde.  
 
De fleste hundene hadde korrekte farger. De røde hundene hadde den dype 
røde fargen med gode kontraster (Urajiro) som er ønskelig, og black & tan 
hundene hadde også gode tegninger og gode kontraster. Vi så også noen 
ganske få viltfargede hunder, også disse med fine kontraster (Urajiro) Denne 
fargen regnes av japanerne som den vanskeligste fargen å få til korrekt.  
 
Hundene er inndelt i flere seksjoner i forhold til alder. Bare vinnerne fra de tre 
eldste klassene, Wakainu II, Soken og Seiken kommer til finale om best i 
rasen. I denne finalen kommer det inn tre hanner og tre tisper. Her er det fire 
dommere og hoveddommer som bestemmer og det foretaes en avstemning. 
Hoveddommer avgjør om det blir uavgjort mellom noen av hundene. 
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Vinnende Shiba var en meget harmonisk tispe uten overdrivelse. Men så er jo 
også Nippos motto at shiba skal være en naturlig skjønnhet i full balanse både 
når det gjelder eksteriør og psyke.  
 

 
Rød shiba 

Etter Shiba bedømmelsen 
var det så Best In Show 
som ble overvåket av 
klubbens president. Det ble 
en mektig Kishu hannhund 
med sterk utstrålning som 
vant denne prestisjetunge 
tittelen. 
 
På utstillingen møtte vi en 
del oppdrettere og ble også 
presentert for 
hoveddommeren for Shiba 
og også for utstillingens nye 
sjefsdommer. Vi ble invitert 
til lunsj av representanter 
for JKC som også var 
tilstede. Og undertegnede 
hadde en 

interessant samtale med Ichiro Ishikawa som skal dømme Akita på 
verdensutstillingen i Stockholm i 2008. 
 
Etter utstillingen dro vi først på besøk 
hos en lokal oppdretter nær Nagano, før 
vi så dro videre til øya Kyushu som 
ligger helt sør i Japan. Det var en lang 
tur med tog, men togene i Japan er 
meget presise og behagelige.  
 
I Fukuoka besøkte vi den meget kjente 
kennelen til Yuuichi Tomimoto, Ryuuku 
Uruuma (navnet han bruker i Nippo) 
Han har også registrert kennelnavn i 
JKC der han er autorisert dommer. Da 
bruker han Gold Typhoon. Hunder med 
dette kennelnavnet er nok mer kjent da 
han har eksportert en rekke  

Black&tan shiba 
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topphunder med dette  kennelnavnet til USA. Blant annet Sho Go Gold 
Typhoon som i sin tid var en av USAs mest premierte shiba. 
 

 
Sesamfarget shiba 

Siste kennelbesøk var i 
Kumamoto hos Kazutake 
Miyazaki, Kennel 
Takayuuso. Han hadde 
med smått og stort 180 
hunder å vise frem. Her 
så vi forresten en 
mekanisk innretning som 
”gikk tur” med hundene. 
Hunden var festet til et 
bånd som igjen var festet i 
en bane som gikk i en 
sløyfe og på den måten 
fikk hundene gå en stor 
runde før de var tilbake til 
utgangspunktet. Effektivt, 
men veldig uvant for oss. 

I denne kennelen mosjonerte de også hundene ved å kjøre scooter med en 
hund på hver side. 
 

 
Beste hannhundsklasse 

 
Av andre hunder vi så i Japan var det mest små hunder, med chihuahua som 
den mest vanlige. Men vi så også mange dachshunder og en del av de andre 
små hunderasene vi er kjent med. Felles for disse var at de var ledsaget av 
damer og at vi så dem i de store byene. Vi så også en del shiba og lignende 
hunder. Shiba er jo så desidert den mest vanlige hunden i Japan. Noen av 
disse så vi på landet hvor de da gikk løse. 
 
Vi hadde en meget hyggelig og interessant tur. Det å få se over 1000 hunder i 
rasens hjemland gjør inntrykk og er selvfølgelig meget nyttig for meg både som 
oppdretter og dommer. 
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BIR NIPPO Grand National 2007 

          

 

Utstilling i Japan 

En spesialutstilling i Japan er mye mer 

høytidelig enn hva vi er vant med. På 

bildet ser vi den offisielle åpningen, der 

alle dommere og assistenter står 

oppstilt. Og i Japan dømmer man i 

dress. 

 

Vi takker Christen og Jorun for at de 

deler sine opplevelser med oss, og så 

kan vi jo drømme om å kanskje få ta 

turen til soloppgangens land selv en 

gang. 

Red. anm 
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ÅRETS BRUKSSHIBA 
I konkurransen Årets bruksshiba teller oppnådde resultater fra følgende 

”grener”; Lydighet, Blodspor, Ferskspor, Agility og Hopp. 

 

Hver ekvipasje kan telle inntil 5 resultater i hver gren. 

 

Poeng tildeles ut fra følgende; 

 

Lydighet 1. premie 2. premie 3. premie 

Klasse I 3 poeng 2 poeng 1 poeng 

Klasse II 4 poeng 3 poeng 2 poeng 

Klasse III 5 poeng 4 poeng 3 poeng 

Eliteklasse 6 poeng 5 poeng 4 poeng 

    

Blodspor    

1. premie m. HP 1. premie 2. premie 3. premie 

6 poeng 4 poeng 2 poeng 1 poeng 

    

Ferskspor    

10 poeng 9 poeng 8 poeng 7 poeng 

6 poeng 4 poeng 2 poeng 1 poeng 

    

Agility 

& Hopp 1. Pr 2. Pr 3. Pr 

Klasse 1 3 2 1 

Klasse 2 4 3 2 

Klasse 3 6 5 4 

 

 

Alle deltakere er selv ansvarlig for å sende inn kopi av kritikker med 

resultater. Resultatene sendes til 

Solvor Nærland, Aad Gjellesgt 16, 5036 Bergen 

solvor@shibaliv.com 
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KENNEL AK-INU-BA 
Akita & shiba 

 

N S Uch Ak-inu-bas  

I-ma-ru Eikou no Hoshi 
 

Totalt ble Eikou 2. beste 

utstillingsakita i Norge 2006, 

bare slått med 1 poeng…. 

 

2007: BIR og CHAMPIONAT 

på 2 årsdagen i april, 2 x 

BIM Japanspesialen, S Uch 
 

 

 

 

Ak-inu-bas Daitan Futeki 
Til avl: Tuk er HD-fri og har 

stor-cert. 

 

I vårt siste shibakull har vi fått 

to nye arbeidsvillige valper og vi 

takker alle valpekjøpere som 

bruker ”våre” hunder på jakt, 

spesialsøk og aktiv trening! 
 

 

 

Lisbeth Høyem 

& Geir Aasheim 
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu 

+ 47 7416 2285 / +47 917 16 284 

 

lisbeth@akinuba.no    

www.akinuba.no 
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UTSTILLINGSRESULTATER, per 30/6 

Sandefjord Hundeklubb 20/01 Hayward, James 

Tatsumaki's Akihime 
1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIR 

 

 

Norsk Miniatyrhund Klubb 03/02 Jørgensen, Leif Lehmann 

Tatsumaki's Akihime 
1.UK 1.UKK CK 2.BTK 

Najanin's Amie Of Joy 
1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR 

  

Ølen - Etne - Vindafjord 10/02 Baden, Marianne 

Hisakuro Av Enerhaugen 
1.JK 1.JKK CERT 3.BHK 

Beniryu Av Enerhaugen 
1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK 

Tenko Av Enerhaugen 
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 

Sakura-Go Shun'you Kensha 
1.UK 2.UKK CK 3.BTK 

Fukume Av Enerhaugen 
1.UK 1.UKK CK 2.BTK 

Honto-No Uchiko 
1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM 

  

Åsnes Og Omegn Hundeklubb 10/02 Selbach, Mona 

Tatsumaki's Akihime 
1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIR 

  

Norsk Boxerklubb 17/02 Haugsten, Anne-Mari 

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 
1.JK 1.JKK CK 3.BTK 

Tatsumaki's Akihime 
1.UK 1.UKK CK 2.BTK 

Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi 
1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR 

  

Norsk Kennel Klub Bø 24/02Sunde, 
Marit 

 

Østbylias Supre Ronaldinho 
1.JK 1.JKK 

Lucky Dragon´s Digimon 
1.AK 1.AKK 

Tatsumaki's Akihime 
2.UK 

Mjærumhøgda's Ginjishi Ichi 
1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR 

  

Nordhordland Hundeklubb 10/03 Pedersen, Geir Nordahl 

Honto-No Yushin Kuro 
1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR 

Tenko Av Enerhaugen 
1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK 

Aiji Go Ichiokasow Av Enerhaugen 
1.CHK 2.CHKK CK 3.BHK 
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Beniryu Av Enerhaugen 
1.CHK 3.CHKK CK 4.BHK 

Genka Go Ichiokasow Av Enerhaugen 
1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIM 

Fukume Av Enerhaugen 
1.UK 2.UKK HP 

Akane Go Ichiokasow Av Enerhaugen 
1.AK 2.AKK 

Honto-No Uchiko 
1.AK 1.AKK CK 2.BTK 

  

Norsk Dobermann Klub 17/03 Brempt, Monique V 

Soldoggen's Ekisutora 
2.AK 

Fukume Av Enerhaugen 
1.UK 1.UKK CK 2.BTK 

Soldoggen's Uwaki 
2.AK 

Najanin's Amie Of Joy 
2.AK 

Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi 
1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR 

  

Norsk Kennel Klub Bergen 24/03 Schepers, Jo 

Honto-No Yushin Kuro 
1.JK 1.JKK CERT 4.BHK 

Hidekuro Av Enerhaugen 
1.UK 1.UKK CK 

Beniryu Av Enerhaugen 
1.CHK 3.CHKK CK 3.BHK 

Tenko Av Enerhaugen 
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR 

Shippou No Shinichi Go Kagawa Shipp 
1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB 

Kuromusume Av Enerhaugen 
2.JK 

Fujinago Narmenak 
1.JK 1.JKK CK 4.BTK 

Genka Go Ichiokasow Av Enerhaugen 
1.UK 1.UKK CK 3.BTK R.CACIB 

Fukume Av Enerhaugen 
1.AK 2.AKK 

Honto-No Uchiko 
1.AK 1.AKK CK 1.BTK CACIB BIM 

Ran Av Enerhaugen 
1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK 

  

Norsk Kennel Klub Harstad 21/04 Assenmacher, Hassi 

Nattfjärilen Akakabuto 
1.UK 1.UKK CERT 1.BHK CACIB BIM 

Sika Den Stille Fjæring 
1.JK 1.JKK CK 4.BTK 

Soldoggen's Nakoma 
1.AK 1.AKK CERT 3.BTK R.CACIB 

Soldoggen's Dôwa 
2.AK 

Soldoggen's Oishiiba 
1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK CACIB 

Soldoggen's Beninesa 
1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR 
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Sør-Rogaland Brukshund-Klubb 05/05 Rotner, Rajko 

Joubeniryu Av Enerhaugen 
1.JK 1.JKK HP CERT 1.BHK BIM 

Mjærumhøgda's Yoshiharu 
1.AK 1.AKK CK 2.BHK 

Fukume Av Enerhaugen 
1.UK 1.UKK HP CERT 1.BTK BIR 

Willemo's Setsuko 
1.AK 1.AKK CK 2.BTK 

  

Norsk Kennel Klub Kristiansand 12/05 Berg, Hans Van Den 

Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi 
1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR 

  

Sunnmøre Hundeklubb 19/05  Heikkinen-Lehkonen, Paula 

Østbylias Nætte Uga-No-Mitama 
2.AK 

  

Norsk Kennel Klub Drammen 02/06 Shiboleth, Myrna 

Nattfjärilen Akakabuto 
1.UK 1.UKK CERT 2.BHK R.CACIB 

Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 
2.AK 

Beniryu Av Enerhaugen 
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIM 

Nattfjärilen Chujitsu 
1.VTK 1.VTKK CK 3.BHK 

Soldoggen's Fushigi 
2.UK 

Fukume Av Enerhaugen 
1.UK 1.UKK CK 3.BTK 

Genka Go Ichiokasow Av Enerhaugen 
2.AK 

Nattfjärilen Betsu Mikata 
1.AK 1.AKK CERT 1.BTK CACIB BIR 

Honto-No Uchiko 
1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK R.CACIB 

  

Norsk Kennel Klub Trondheim 23/06 Nyberg, Britt 

Østbylias Tøffe Zorro 
1.JK 1.JKK CK 3.BHK 

Østbylias Qule Kaiser 
2.AK 

Pei Fang Gunther Quick 
1.AK 2.AKK CK 2.BHK R.CACIB 

Østbylias Raske Nemo 
1.AK 1.AKK CERT 1.BHK CACIB BIR 

Østbylias Glae Tingo 
1.AK 3.AKK 

Østbylias Modige Sniff Mac Snusen 
1.AK 4.AKK 

Østbylias Supre Koko 
1.JK 1.JKK HP 

Ak-Inu-Bas Asamoya No Machiko 
1.UK 1.UKK CERT 2.BTK CACIB 

Två Älvars Aiko 
1.UK 2.UKK HP 

Østbylias Nætte Tinki Winki 
2.AK 

Bi Ien Tinge Ling 
1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIM 
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ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA, Resultater per 30/6-2007 

Nr Poeng Ant uts Hundens navn 

1 21 4 Honto-No Uchiko 

2 18 3 Tenko Av Enerhaugen 

3 16 4 Tatsumaki's Akihime (Beste junior/ungh) 

4 16 4 Beniryu Av Enerhaugen 

5 15 3 Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi 

6 15 4 Fukume Av Enerhaugen 

7 10 1 Østbylias Raske Nemo 

8 10 1 Nattfjärilen Betsu Mikata 

9 10 2 Nattfjärilen Akakabuto 

10 8 1 Bi Ien Tinge Ling (Beste veteran) 

11 8 2 Genka Go Ichiokasow Av Enerhaugen 

12 7 2 Honto-No Yushin Kuro 

13 6 1 Ak-Inu-Bas Asamoya No Machiko 

 
6 1 Pei Fang Gunther Quick 

 
6 1 Ran Av Enerhaugen 

 
6 1 Shippou No Shinichi Go Kagawa Shipp 

17 5 1 Soldoggen's Beninesa 

18 5 1 Mjærumhøgda's Ginjishi Ichi 

19 5 1 Najanin's Amie Of Joy 

20 4 1 Joubeniryu Av Enerhaugen 

21 4 1 Østbylias Tøffe Zorro 

22 4 1 Nattfjärilen Chujitsu 

23 3 1 Soldoggen's Oishiiba 

24 3 1 Mjærumhøgda's Yoshiharu 

 
3 1 Willemo's Setsuko 

26 2 1 Aiji Go Ichiokasow Av Enerhaugen 

27 2 1 Hisakuro Av Enerhaugen 

 
2 1 Sakura-Go Shun'you Kensha 

 
2 1 Soldoggen's Nakoma 

30 2 1 Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 

31 2 1 Fujinago Narmenak 

32 1 1 Sika Den Stille Fjæring 
RESULTATER HENTES FRA DOGWEB OG JAPANSPESIALENE ER IKKE MED ENDA! 
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KALENDER FOR 2008. 
Vi i sponsorgruppa har fått i oppgave å lage Shibakalender for 2008. Vi ønsker 
flest mulig bilder av Shibaene-deres: morsomme shibaer, shiba med barn, 
shiba i snø, carnevals-shiba, sinna-shiba, glid-shiba, sliten-shiba og alle andre 
mulige Shiba-bilder.  
 
Det er utlyst en sommer-bilde-konkurranse på www.norskshibaklubb.net og 
vinneren her vil få sitt bilde i kalenderen (hvis eieren av bildet tillater det).  
 
Skriv gjerne en liten tekst til bildet.  
 
Jeg oppfordrer også oppdretter og kenneler i Norge om å sende inn et lite 
bidrag/presentasjon av sitt oppdrett til kalenderen (sånn som tidligere år).  

 

Bilder  kan sendes til valpeformidler@gmail.com 

  
Mvh, Ingrid, Bjørn og Jeanette i sponsorgruppa. 
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NY VALPEFORMIDLER I SHIBAKLUBBEN. 
 
Endelig er sommeren her, til tross for mye regn og blåst. Mine Shibaer koser 
seg best inne, og vil kun ut å gå tur i regn hvis jeg bærer dem ut og sleper dem 
etter meg. Er nok flere som opplever dette. Skjønner hundene godt jeg!  
  
Jeg har blitt valgt til ny valpeformidler i Shibaklubben, og syns det kunne være 
greit å presentere meg. Alle oppdretterene skal ha fått mail av meg i juli, men 
syns det kan være greit å si "hei" til alle shiba-eiere også.  
 
For å si litt om meg selv, så kan jeg nevne at jeg er 26 år, gift med en Shiba-
entusiast, har 2 Shibaer: Chika på 3 år og Fuji på 9 mnd. Jeg er ikke 
oppdretter, men tror nok jeg kan si at iløpet av 3 år har jeg fått noen erfaringer. 
Mye kan man lese seg til i bøker og blader, men en del erfaringer må man få 
erfare selv.... sånn er det iallefall med Shiba-rasen. En rase litt utenom det 
vanlige.  
  
Jeg ønsker å gjøre en god jobb som valpeformidler, og for at jeg skal klare det, 
er jeg avhengig av at oppdrettere sender mail eller ringer meg og gir info om 
valpekull. De som ønsker å kjøpe Shiba eller bare er nysgjerrige på rasen, må 
selvfølgelig også ringe. Jeg har mottatt en telefon om en "eks-Shiba-eier" som 
ønsker seg en omplasseringshund, så det er fullt mulig å gi meg beskjed hvis 
du har eller vil ha en omplasserings-Shiba.  
  
Min mailadresse er: valpeformidler@gmail.com 
Tlf.nr: 47415152 
  
Jeg vil anbefale alle som ønsker seg Shiba, om å benytte seg av 
www.norskshibaklubb.net, det vil etterhvert legges ut valpekull på denne siden 
(dette er under utforming av meg, men ting tar tid i sommerferien!)  
God Shiba-sommer.  
--  
Med vennlig hilsen  
Ingrid Hofflund-Nystad 
Valpeformidler og sponsoransvarlig i Norsk Shibaklubb 
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Retur: NSK v/ Mary K Ellingsen 

Helle, 5936 Manger 


