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HUSK Å BRUKE #SHIBAVISA NÅR DU POSTER BILDER PÅ INSTAGRAM.
KANSKJE ER DET DITT BILDE SOM BLIR VIST I NESTE UTGAVE AV AVISA.
BRUK OGSÅ GJERNE #NORSKSHIBAKLUBB SÅ ER DET KANSKJE DITT
BILDE SOM BLIR DELT PÅ KLUBBENS INSTAGRAMKONTO.
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LEDEREN HAR ORDET
Lue, votter, kamera, skismøring,
blinkelys, trekksele, skjerf,
refleksvester, hodelykt, brodder osv.
osv. ønskelista mi til jul er uendelig!!
I vinter skal vi ut i all slags vær,
ikke fordi vi må, men fordi det er det
som gir oss overskudd til å holde
ut i mørketiden. Det er lite som kan
sammenliknes med følelsen av frost
i kinnene, stjerneskudd på himmelen
og hunder som ruller rundt i snøen......
Kom dere ut i mørket! Jeg lover, det
er verdt det
Om få dager går vi inn i et nytt år.
Denne gangen gjør vi det med et
skikkelig smell og kliner til med nytt
navn i samme slengen! Vi har i lengre
tid også vært en klubb for rasene
Kai, Shikoku, Hokkaido og Kishu.
Det er bare et fåtall av disse rasene
som er repressentert i Norge og ennå
færre er medlemmer av klubben, men
jeg håper et nytt navn og en varm
velkomst i fra shiba-bamsene vil lokke
flere urhunder inn i klubben.
Jeg ønsker dere en riktig god jul og et
aktivt nytt år!!
Mvh
Leder i Japansk Urhundklubb i Norge,
Vibeke
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REDAKTØREN HAR ORDET
Kjære shibavenn!
2018 er på vei til å gå over i historien.
Kanskje var det et superår, kanskje ble det ikke
slik du trodde og håpet. Heldigvis er det snart tid
for å bla om på kalenderen (for du har vel kjøpt
klubbkalenderen?). Hva ser du mest frem til i
2019? Det blir spennende med navnebytte, ny
logo og nettside. Jeg gleder meg også til å treffe
igjen dere fine folk og firbeinte i 2019. Hva med
å melde på til blodsporprøve og samtidig få med
deg klubbtreff?
Det er som alltid spennende å jobbe med avisa,
jeg lærer stadig noe nytt. Tusen takk for alle
som bidrar! Det mener jeg virkelig, selv om
det kanskje kan komme feil ut av og til. I 2019
starter vi med blanke ark og helt nytt navn!
I denne utgaven får du bla. vite litt mer om
hvordan det har gått med valpen Nikito som vi
ble kjent med i forrige utgave. Anna-Sofie bidrar
raust med oppskriften på en lekker genser og
dere får både litt treningstips, referater og litt om
utstilling.
Ønsker dere alle en god, forspist, forkjælt og
fredfull jul og ikke minst et riktig godt nytt år!
Mvh
Gro Karete
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E-post: laila@kennelkatsumoto.com
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NÅR NETTENE BLIR LANGE
TEKST OG FOTO: MARIE-HELEN HANSEN

.....Kan det vere greitt å flytte noko
av treninga inn i stua. Det finnes
mange aktiveter ein kan gjere heime:
frå smeller til lydigheit. Men, er du på
jakt etter ein aktivitet som krev mykje
fysisk og mentalt styrke? Då er kanskje
FitPaws eit alternativ for din hund.
Kva er FitPaws?
FitPaws er eigentleg namnet til ei
rekke treningsprodukt, men det blir
også brukt om ulike aktiveter som
gjev hunden moglegheit til å styrke
kjernemusklane, trene fokus, balanse
og koordinasjon. Tenk deg ein slags
pilates-yoga-core-trening for hund.
Produkta blei lansert i 2010, og var
fyrst tenk til bruk i rehabilitering
etter skade og operasjonar, men i
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dag er treningsmetoden også nytta
i førebyggande trening for bruks-,
idretts- og arbeidshundar. Dette er
hundar som kan oppleve stor fysisk
påkjenning, men som med riktig
trening, kan utsetje «pensjonsalderen,
og få eit lengre og smertefritt yrkesliv.
Denne typen trening er også særs
nyttig for familiehundar, og difor gjekk
Kiko og eg eit lite FitPaws kurs hos
innehavar og dagleg leiar av Hund I
Form, Anita Linn Jansen.
Anita Linn Jansen held til i Stavanger
og er utdanna rehabiliteringsterapaut
og har lang erfaring med hundehald
og trening. Ho seier at «hunden sin
kropp må trenast opp til å tåle den

påkjenninga det er å spring etter
ting, klare ein fjelltur/skitur/joggetur
o.l Dette gjeld all type hundeidrett:
agility, jakt, lydighet, loursecoursing,
WP, gjeterhunder, redningshunder
og yrkeshunder bør ha denne typen
trening minst en gang i veka.» Vidare
seier Jansen at ho ser andre resultat
på hunder som driv med slik trening,
med bl.a betre haldning, betre
balanse, propriceptionen (even til å
styre og regjere over ulike delar av
kroppen), ledda blir meir stabile, betre
styrke- koordinasjon mellom dei ulike
muskelgruppene og betre refleks.

Pods er fire halv-kuler av tjukk plastikk.
Her skal hunden ha ein pote på kvar
pod, og så halde balansen. Kiko syntes
ikkje dette var noko stas, men likte
heller balansebrettet, som er ein oval,
litt tjukk pute. På denne gjekk det fint
å både rygge oppå, sitte og stå. Det er
viktig å ha godtgjersle med høg verdi,
enten om det er blodpølse eller vafler.

Me prøvde oss også på IKEA
badekrakken, der hunden lærer
bakparts kontroll, Kiko er nemleg ein
av dei som ikkje alltid hugsar at ho har
bakbein. Ho synes det er ganske stas
å stå støtt med frambeina på krakken
Før ein starter med treninga, er det
og snu rundt med bakbeina.
sjølvsagt viktig med oppvarming .
Sjølve treningsøkta skal også
Oppvarminga bør helst vere rolege
vere kort: mellom 3-5 min i tre-fire
rørsle som er så lik treningsforma
repetisjonar, og eg merker at Kiko
som mogleg, slik at du varmar opp
er trøtt og lei når me er ferdig. Du
dei same muskelgruppene som skal
kan jo prøve sjølv og balansere på
jobbe. Døme på oppvarming kan vere eit balansebord, så merker du fort
variasjonar av dekk/sitt/stå/sitt bjørn, å at du blir sliten sjølv. Fordi eg held
gå slalåm, eller berre lett trav i omlag
utstyret Kiko jobbar med, hjelper og
10-15min.
oppmuntrar henne, hjelper denne
treninga også med å styrke vårt
På introduksjonskurset til FitPaws får
samhald. «Denne typen trening vil
me prøve oss på det ulike FitPaws
vere med på å gje hunden ein betre
utstyret: peanut, doughnut, bone,
kvardag,» sier Jansen, «fordi den vil få
pods og balansebrett. Peanut er ein
brukt hovudet og kroppen og treninga
stor, gul, oval ball, forma som ein- ja,
bygger relasjon med eigaren. Hunden
ein peanut og er omlag 40cm høg
for betre fokus og kontroll. FitPaws er
(alt utstyr kjem i ulike storleik). På
ei form for trening ein ikkje får ved å
denne skal Kiko sitte/stå, medan eg
symje, gå tur eller andre aktivtetar»
held ballen. Heldigvis har me ein slik
heime, så det er ikkje vanskeleg å be
Personleg så synes eg at FitPaws
henne om å hoppe oppå.
er ein kjekk treningsmetode fordi
Sjølve smultringen er litt verre, dette er hunden må nytte både hovudet og
mykje glattare og hunden sig lett ned
kroppen, og dette gjer ho trøytt, men
«holet» i midten. Ein godt trente hund lykkeleg. Ein sliten shiba er ikkje
kan sitje «bjørn» på denne ballen.
(alltid) så interessert i å underhalde
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seg sjølv med å leike med klesvasken,
tørkeruller eller kattane.
P.S Om ein kikkar litt på nettet, finn ein Driver du og hunden din på med en
mange bilete og klipp av instruktørar
gøyal treningsform? Har du deltatt
som fortel og viser bruk av FitPaws,
på et kurs og har lyst å fortelle om
eller som kjem med lure tips til
dine erfaringer til andre? send oss
alternativt utstyr som; båtblåse, store
en mail da vel?
puter. Om du følgjer Anita Jansen
redaktor@norskshibaklubb.no
på Facebook eller Instagram får ein
ganske ofte tips og triks til variasjon av
trening.

Påminnelse til klubbens medlemmer:
For å få tilsendt klubbavisa også i 2019 må medlemskontingenten
betales. Faktura blir normalt tilgjengelig på «min side» på NKK ila. januar.
Styret ønsker alle våre medlemmer en god jul og et godt nyttår!
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ANNONSE
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CROSSROADS
- beretninger fra en nyforelsket Shib-a-dame
TEKST OG FOTO: MARIANNE BRUUSGAARD

Shib-a-visa spurte hvilke forventinger
vi hadde da vi fikk en valp. Etter å ha
tenkt en del over det spørsmålet kom
jeg frem til at det i vårt tilfelle nok var
valpen som hadde forventninger til
oss. Han var jo litt forsiktig de første
dagene, men fant seg fort til rette
nøyaktig på midten av sin egen pute og
liksom bare tok imot alt vi hadde å by
på. Og vi har vært på tilbudssiden, det
kan det ikke være noen tvil om. Det var
litt skummelt i begynnelsen. Om han
pustet litt fort, haltet litt, spiste nok, for
varm, sulten, faller han ut av sengen,
forsvinner han i blåbærlyngen? Men
det gikk seg til.
I begynnelsen var det mye blikket.
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Vi kjente jo ikke hverandre. Mørke
øyne inni hvit pels. Et blikk som ikke
ber om noe, men sier noe. Det var
noe jeg lurte mye på i begynnelsen.
Hva sier han egentlig? Etter noen
ukers funderinger kom jeg frem til at
han i hovedsak sa «Jeg er like mye
verdt som deg». Og det er ganske
fint. For jeg synes jo det. Dyr er
likeverdig oss mennesker. Og jeg
tenker at menneskenes språk ikke
kan være det åpenbare målet for
kommunikasjon i møte med dyr. Vi
har tøyset litt med det hjemme. Snu
det på hodet og tenke at nå synes
Nikito vi har vært flinke, siden vi har
lært oss å forstå så mye av det han
forteller oss.

Målet når vi fikk en valp var at akkurat
vår hund skulle bli verdens lykkeligste.
Eventuelt Nord-Europas lykkeligste.
Dermed har Nikito blitt skrullete
bortskjemt på kjærlighet, komplimenter
og tøys. Han elsker komplimenter og
nå sier han også en annen ting med
øynene «Jeg er glad i deg». Og jeg
tror også at han sier «Jeg respekterer
deg», selv om det kan hende at han
egentlig mener «Vi nyter hverandres
gjensidige respekt».
Nikito kom til oss sammen med
hetebølgen sommeren 2018 og
det var lett å se at varmen ikke
gjorde han lykkelig. Og tur var ikke
noe lykkeprosjekt. Bitteliten hvit
hund sitter i enden av båndet med
nakkeflesket trukket opp rundt hodet
og sier «I hagen har vi alt. Vi har ball,
sol, skygge, hageslange, katter og
blåbærlyng. Hvorfor skal vi da måtte
traske gatelangs?». Men etter hvert
gikk han med på å gå sammen med
oss ned til stranden. Og strand er
virkelig et lykkeprosjekt for en liten
hund i den varme sommeren. Først
en avbalansert raptus i sanden, så
en avkjølende tvangsdukkert med
påfølgende raptus av typen helt ute
av kontroll. Deretter slappe av på et
håndkle i skyggen av et menneske,
tøyse litt med en passende valpeleke,
drikke litt vann og så flate ut og
forsvinne inn i en deilig blund. Det
var så fint å være på stranden at
motivasjonen for å gå hjem igjen
uteble fullstendig. «Vi har fjord, sand,
skygge og morsomme mennesker.
Jeg ser ingen grunn til at vi nok en
gang skal måtte tvinge oss selv til å
traske gatelangs». Oslofjordens Nikito
av Enerhaugen. Fremdeles er det

vanskelig å få han hjem fra stranden.
Selv på en regnfull høstkveld. Men han
har blitt nokså flink til å gå tur.
Som dere sikkert har skjønt er Nikito
oppdratt til å bli en skikkelig kosehund
og ikke en utpreget brukshund. Jeg
liker å tro at det er noe vi i fellesskap
har kommet frem til. Vi har lyst til å
prøve litt agility og spor etter hvert,
og vi har gått på noen kurs. Nikito er
kjempeflink. Men det vi er aller flinkest
til å legge inn kalenderen er kos og tur.
Vi liker å gå i skogen. Det er fint å se
hvordan han koser seg og løper rundt
og har det så moro at han faktisk har
lyst til å vise oss alt han kan og har
lært. For han har lært ganske mye, men
er liksom ikke typen til å skryte av det i
tide og utide.
Vi har også lært en hel del av Nikito.
Jeg har blant annet lært å stoppe opp
i veikryss. Stoppe helt opp, og kjenne
at jeg og lille Nik faller inn i vår egne
sone av stillhet. Der dukker det opp
lyder vi ikke ellers ville hørt, fugler vi
ikke ville sett og om sommeren kan
man liksom se luften. Og man kan se
de forskjellige alternativene et veikryss
tilbyr. Vi skal gå den veien, men vi
kan også sette oss ned litt og vurdere
hvordan det hadde vært å gå den andre
veien. Crossroads, tenker jeg. Tenker
på veivalg og livet og tenker på den
filmen fra 80-tallet som het Crossroads.
Det var et støvete veikryss, det var en
elgitar og det var noe med en djevel?
Den aller første gangen Nikito stoppet
tiden, var vi på vei rundt et lite tjern.
Han var kanskje ti uker gammel og vi
tenkte at han skulle få oppleve skogen.
Det var full klaff og han løp løs på stien
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og raste rundt i alle retninger. Moro. På
et tidspunkt oppdaget han selve tjernet.
Han så ned mot vannet og satte av
gårde i en viss fart og vi tenkte at nå
bærer det ut i vannet. Men da han kom
ned til vannkanten satte han seg ned
og bare satt der og stirret utover tjernet.
Helt stille. Vi begynte å hviske og
satte oss ned fullstendig betatt av den
bittelille hunden som satt der for seg
selv og filosoferte i vannkanten. Nikito
merket at vi hadde satt oss ned på en
benk og kom og ville sitte sammen med
oss. Og så satt vi der alle tre i stillheten
og det var øyenstikkere og dirrende sol
og fuglekvitter.

sitt. Man kan lure på hvor de skal,
studere hva de har på seg og måten
de går på. Lure på hva de tenker.
Jeg og Nik undercover.
En liten hvit Shiba-pels med kropp
som går over i hode uten synlig
markering av hals, har etablert
seg i livet vårt og skrullet oss
fullstendig til. Han representerer de
fundamentale verdiene; kjærlighet
og tillit. Det er ikke mer å si. Jo, det
er en ting til å si!

Da Shib-a-visa tok kontakt forsto jeg
at Norsk Shibaklubb ikke er et slags
åndelig fellesskap med automatisk
medlemskap. Jeg har liksom tatt det
Nikito har også lært oss å virkelig
studere ting som forsvinner i
for gitt at når man får en Shiba inn i
horisonten. Mennesker som går forbi
livet sitt er man automatisk medlem
eller hunder som trasker videre på
av klubben. Skjønner at det ikke er
turen sin. De vet ikke at vi studerer dem tilfelle, så nå skal vi melde oss inn.
bakfra idet de forsvinner bortover mot
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JUBILEUMSTREFF I SNERTINGDAL
TEKST: HILDE D. HIRAI, FOTO: LAILA NAGEL

Den 6.oktober troppet en glad gjeng
to- og firbente opp til jubileumstreff
hos Vibeke I Snertingdal.
Det var tidligere avtalt at
klubbens styre skulle ha en sosial
sammenkomst i løpet av 2018,
og denne ble lagt til treffet slik
at styret fikk mulighet til å treffe
medlemmene.
Vibeke ønsket velkommen,
og deretter bar det ut på tur i
Snertingdals vakre natur. Som alltid
på treff gikk hundene eksemplarisk,
på kort kobbel og uten antydning
til tøys eller tull. Turen var på ca.
fem km. I lett terreng som passet
alle aldersgrupper. Vel tilbake fra
turen sto kaffe og vafler klare, og
etter hvert ble grillen fyrt opp og de
fremmøtte koste seg med medbrakt
grillmat og drikke.
Måltidet ble avbrutt av et meget
overraskende musikalsk innslag
til ære for 20. års jubileet! Hilde
Hirai hadde skrevet shibasang,
akkompagnert av Vibeke på
trekkspill, i sannhet en duett av
det sjeldne slaget! Teksten ble
delt ut og alle sang med. Og til og

med Lise Kommisruds’ Kiri, for øvrig en
voksen dame med mange talenter, ble så
begeistret at hun måtte synge med, hun
også!
Deretter sto et veldig morsomt rebusløp
på programmet. Deltakerne ble delt i lag
og la i vei ut i småskauen og på jordet på
jakt etter poster og løsninger. Oppgavene
var varierte og morsomme, og lagene
koste seg veldig underveis, og svarene
var en god miks av kreativitet, humor,
rett og galt. Team Kamikaze gikk av med
seieren og kunne lykkelige ta med seg
hvert sitt reflekskobbel hjem.
Lotteri til inntekt for klubben er fast innslag
på treff av dette kaliber, og det var et
rikholdig premiebord som raskt ble tømt av
ivrige loddkjøpere. Takk til alle som støtter
klubben med kjøp av lodd!
Det var lagt til rette for å kunne gå
bevegelig sporprøve I løpet av helgen.
Fire hunder prøvde seg med varierende
resultater, men alle var enige om at det
hadde vært gøy, og har lyst til å fortsette å
trene. Vi håper at klubben kan arrangere
ordinær blodsporprøve i 2019.
En stor takk til styreleder Vibeke som
raust åpner sitt hjem til glede for klubbens
medlemmer, og også til alle som bidro
til arrangementet og en hyggelig dag og
helg. Vi gleder oss allerede til neste år!
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SHIBAVISE
TEKST: HILDE HIRAI, MELODI: DYRENE I AFRIKA

Det er ei lita shibavise som du nå får høre
om meg og mine tobente og alt vi har å gjøre
lek og trening året rundt, ut på tur det er så sunt
når vi er i farta, ja da går det trill trall rundt
At jeg er sta og egen, jada det vet vi jo alle
jeg hører ikke etter når du prøver å innkalle
vimser rundt på egenhånd, veldig gjerne uten bånd
furter hele veien når du tar meg i din hånd
Du vet jeg er robust og sterk og tåler alskens vær
regn og sludd og snø og vind, jeg liker ikke klær
men våt på labben fysj og føy, og bade det er ikke
gøy
ren og blank er pelsen min, og halen kjempefin
Når jeg skal ut på do da kan det ofte ta litt tid.
jeg velger plass med omhu, ja jeg gjør meg faktisk
flid.
inn i skogen, langt av sted, la meg være helt i fred
når jeg er klar med nr.2, ja da er verden god!
Du drar meg med på utstilling og jeg får sløyfer på.
men det er ganske kjedelig å hele tiden «stå»
rundt i ring og opp på bord, excellent og fine ord
BIR og BIM og BIS i fleng og mere skal jeg få
Lydighet og smeller kurs, ja alt lar du meg prøve
men det er ikke sikkert at jeg har så lyst å øve
weightpull, AG, RL, spor, la meg slippe, kjære mor,
jeg vil heller kose meg i sofaen og sløve.
Jeg er din yndlingskosehund og beste kamerat
la meg ligge på din arm, og gi meg masse mat
tilgi meg for tøys og tull, du vet jo jeg er god som gull
min kjærlighet er grenseløs og veldig sjenerøs
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HUND PÅ UTSTILLING
TEKST: CHRISTEN LANG, FOTO:DORIJANA POROPAT BRATONJA/HI NO ARASHI

(munnen skal være lukket) etter hvert
Har du tenkt å ha hunden din på
utstilling? Det er en hyggelig hobby å bretter du forsiktig leppene til side slik
drive med, du vil treffe andre som har at det er mulig å se hundens bitt og
tenner. Gi hunden en belønning i form
samme rase og så vil du gjøre god
reklame for rasen ved å vise den frem av noe den liker godt slik at det blir
kjekt å stå på bordet. Dommeren skal
til nye potensielle valpekjøpere.
Hvis du har slike planer for valpen din se på bitt og tenner og han skal også
ta på hundens kropp og når det gjelder
må du starte å trene den fra den er
ganske liten. Det er en påkjenning for hannhunder skal han kontrollere at
en hund å komme på en utstilling med begge testikler er på plass.
mange fremmede mennesker og hunder En hund som er godt trent på bordet
vil oppleve mindre stress når den
og der hunden din vil bli håndtert av
kommer på utstilling. Da vil dette bare
en fremmed. (dommeren) Da er det
viktig at hunden din er godt sosialisert bli en av mange ganger den opplever
å bli håndtert og det vil ikke oppleves
på forhånd. En god begynnelse er å
skremmende.
trene valpen til å stå på bord og til å
vise frem tennene = bittet. Små hunder På utstillinger er det bare 2 posisjoner
blir som oftest bedømt på bord. Da må som gjelder (i tillegg til at den blir
kontrollert på bordet) Hunden skal
hunden være trent til det på forhånd,
den må også være vant til å bli håndtert trave og kunne stå stille. (aldri sitte)
Dommeren ønsker å se hundens
av fremmede. Hvis dommeren ikke
bevegelser fra siden i trav og her må
får sett på bittet eller ta i hunden kan
han ikke premiere den. Start treningen du ha litt fart for at den skal kunne ta
med å sette valpen på et bord og stryk ut stegene sine. Så vil han se hunden
pekefingeren langs hundens tenner,
i bevegelse frem og tilbake, da må du
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ta det litt roligere (en vanlig feil er at
mange, selv erfarne utstillere går for
fort frem og tilbake) Det er viktig med
god kontakt mellom deg og hunden
i ringen, småprat med den å få den
til å ha opp hodet ( det er ikke så
bra om den går med hodet i bakken)
Så må hunden kunne stå i ro foran
dommerbordet slik at dommeren
får mulighet til å skrive en kritikk av
hunden. Den skal stå sidelengs, ikke
med hode eller halen mot dommeren
og du skal stå bak hunden. Du må
ikke stå for tett inntil dommerbordet
men du må selvfølgelig heller ikke stå
altfor langt unna.
Shiba er en stolt rase som skal vises
uten mye innblanding fra handleren.
I noen land ser vi at handleren sitter
bak hunden og holder den stramt i
kobbelet og holder på halen. (slik
man viser en puddel eller amerikansk
cocker spaniel) Dette er ikke den
rette måte å vise en japansk hund
på. La den stå alene. En god handler
er lite synlig, han lar hunden være i
fokus.
Hunden må være i full pels på
utstillingen, en Shiba har en naturlig
pels og trenger hverken å bades,

børstes eller blåses opp før en utstilling
men den må selvfølgelig være ren.
Hunden må være godt luftet på forhånd
(det tar seg ikke ut at den legger fra seg
i ringen)
Du må melde på hunden i god tid,
vanligvis er fristen en mnd. på forhånd.
Det er lov til ikke å møte opp, men det
er ikke mulig å etteranmelde hunden.
Du har kort tid i ringen og det koster
å anmelde, da er det viktig (både
for deg og for dommeren) at hunden
presenterer seg på en best mulig måte.
Men dette må det trenes på. Tenk bre
på all den treningen som skal til for at
en idrettsutøver skal presentere gode
resultater, det klarer han ikke uten
mye trening, det samme gjelder for
oss når vi skal presentere vår hund på
utstilling, men ikke la deg skremme, vis
dommeren at du har en trivelig og glad
hund så går det bra.
Vil anbefale deg å trene mye når valpen
er liten, ta den gjerne på bordet en
gang om dagen. Når den er trent er det
ikke nødvendig å øve så mye, da sitter
lærdommen og kan lett oppfriskes, men
siste uken før en utstilling bør du trene
på bord hver dag. Lykke til!
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MJALLARSHIBA GENSEREN
MØNSTER OG DESIGN AV ANNA-SOFIA VINTERSOL (@A.VINTERSOL)
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Flere av klubbens medlemmer har
kanskje sett den fine shibagenseren
som Anna-Sofia har designet. Som
en liten julegave vil hun dele mønster
og oppskrift med dere. Genseren
er strikket i varm ull og med tjukt
garn. Skulle du ha noen spørsmål
vedr oppskrift så kan du skrive til
annasvintersol@gmail.com
Lykke til med strikkingen!

bestiller derfra og bruker rabattkoden
#shibamani

Ps! Jeg har tatt utgangspunkt i den
røde shibavarianten, men den finnes
også med garnforslag til black & tan og
sesame.Disse garnforslagene kommer
til slutt.
Pps! garnmani.no gir klubbens
medlemmer 10% rabatt dersom man
Genseren er strikket fra bunn til topp.
Begynn med å strikke bolen og begge
ermene opp til bærestykket. Underarms
maskene til bolen og ermene er flyttet
til ubrukt garn eller maskeholdere
og de resterende maskene av bolen
og ermene er sammensatt på en
rundpinne til utforming av bærestykket
som er formet med enkle reduksjoner
til maskene på halslinja er kasta av.
Underarms maskene på bolen og
ermene er masket sammen.
Garn:
Álafosslopi – 100 g nøster
RED: 0118 Navy 5 ( 5, 6, 6, 7)
RED: 0008 Light Denim Heather 2 (2,
2, 2,2)
RED: 0051 White 1 (1, 1, 1, 1)
RED: 1235 Ray of Light 1 (1, 1, 1 , 1)
RED: 9971 Amber Heather 1 (1, 1, 1
, 1)

RED: 9959 Indigo 1 (1, 1, 1 , 1)
Strikkefasthet:
13 masker og 18 omg glattstrikk på
6mm pinne = 10cm x 10cm
Sjekk fastheten og juster hvis
nødvendig.
Pinner:
Rundpinne
Rundpinne
Rundpinne
Rundpinne

40
40
80
80

cm
cm
cm
cm

4½mm
6 mm
4½mm
6 mm

Størrelser:
S(M, L, XL, XXL)-bol størrelse,
lengde og erme for hver størrelse
er oppgitt i begynnelsen av hvert
mønster. Observer disse tallene når
du velger størrelsen du ønsker å
strikke. Instruksjoner for den minste
størrelsen er oppgitt først, etter det
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stiger størrelsene. Hvis bare et tall er
gitt gjelder det for alle størrelser.

Bærestykke:
Sett sammen bol og erme med 6cm
rundpinne. Plasser 8(9, 11, 10, 10)
Bol: 80 (92, 105, 111, 116) cm
masker fra bolen på maskeholder.
Lengde til underarm:
Glattstrikk de første 36(37, 39, 42,
40(42, 45, 46, 48) cm
42) maskene på den først ermen,
Ermelengde til underarm:
strikk 44 (51, 57, 62, 70) masker av
48 (49, 51, 52, 52) cm
bolen(fremsiden),plasser deretter 8(9,
11, 10, 19) masker på maskeholder.
Bolen:
Strikk 36 (37, 39, 42, 42) av den
Legg på en 4.5mm rundpinne,
andre ermen, strikk 44(51, 57, 62, 70)
100(116, 132, 140, 156) masker
masker av bolen (baksiden) => 160
av hovedfarge i en sirkel. Så, 2
(176, 192, 208, 224) masker.Jobb
rette-2 vrange i c.a. 10 omganger
med mønsteret på bærestykket (kart
eller 7.5cm. Bytt til 6mm pinne og
2) og fell tilsvarende. Bytt til kortere
glattstrikk en runde, øk 4 (4, 4, 4 ,4)
rundpinne når nødvendig. Med en gang
jevnlig over hele runden, masker sånn mønsteret på bærestykket er ferdig bytt
at du ender opp med 104(120, 136
til 4.5mm rundpinne. => 60 (66, 72, 78 ,
144, 160) masker. Kart 1. Fortsett
84) Strikk 1 omg og fell 4(6, 8, 10, 12)
med glattstrikk i hovedfarge, til bolen masker jevnlig over runden sånn at du
er 40(42, 45, 46, 48) cm. Ikke strikk
ender opp med => 56 (60, 64, 68, 72).
de siste 4(4,5,5,5) maskene av siste masker.
omgang, sett til side og strikk erme.
Halskant:
Erme:
Ribbe, 2 rette - 2 vrange i 4 cm.
Legg på en 4.5mm rundpinne, 28 (28, Fell av løst.
32, 32,32) masker av hovedfarge i
en sirkel. Så, 2 rette2 vrange i c.a.
Avslutning:
10 omganger eller 7.5cm. Bytt til
Sett sammen underarm maskene av
6mm pinne og glattstrikk en runde,
bolen og erme med Kitchener. Vev in
øk 4 (4, 8, 8,8) jevnlig over omg,
løse ender. Vask plagget når det er
masker sånn at du ender opp med
strikket ferdig. Plagget burde vaskes
32(32, 40 40, 40) masker. Kart
for hånd i lunkent vann (30c) med et
1.Fortsett glattstrikk i hovedfarge
mildt ullvaskemiddel. Bløt plagget i
og øk 2 m, 1 etter 1ste m og en før
omtrent 10 minutter. Ikke gni eller vri på
siste maske i omgangen og deretter
plagget.Pakk inn i håndkle og trykk ut
hver 8. omgang, 6( 7,5,6,6) ganger
så mye væske som mulig. Gjør en siste
44(46, 50, 52, 52) masker.Fortsett til rens, for en mykere overflate brukes
ermen er blitt 48(49, 51, 52, 52) cm.
litt bløtningsmiddel, hårbalsam (uten
Plasser 8(9, 11, 10, 10) masker av
silikon) eller litt eple-eddik i det siste
underarmen på en maskeholder, de
rensevannet.Pakk plagget på nytt i et
resterende maskene burde være 36( håndkle og trykk ut så mye væske som
37 , 39, 42, 42) masker.Sett til side
mulig med å stå på håndkleet. Spred ut
og strikk den andre ermen på samme plagget på et tørt håndkle, dra forsiktig i
måte.
form og la det tørke.
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GARNFORSLAG:
BLACK & TAN :
0085 Oatmeal Heather 5 ( 5, 6, 6, 7)
BLACK : 9964 Golden heather 1 (1,
1, 1 , 1)
Mønsterrapporten til bol og ermer
BLACK : 9961 Bordeux Heather 2 (2,
2, 2 , 2)
BLACK : 1232 Arctic Exposure 1
(1,1,1,1)
BLACK : 0052 Black Sheep Heather
1(1,1,1,1)
SESAME :
9966 Cypress Green Heather 5 ( 5, 6,
6, 7)
SESAME : 0085 Oatmeal Heather 2
(2, 2, 2, 2)
SESAME : 0052 Black Sheep Heather
1(1,1,1,1)
SESAME : 0867 Chocolate Heather 1
(1, 2, 2, 2)
SESAME : 1237 Sheep Sorrel 1 (1, 1,
1 , 1)
SESAME : 0051 White 1 (1, 1, 1 , 1
Håper flere lar seg inspirere og finner Det finnes også en eget mønster
til hundegenser. Her er det Kiko
frem strikkepinner. Det hadde også
som er modell.
vært spennende å få sett resultatene
etter hvert så bruk gjerne #shibavisa
#norskshibaklubb dersom du deler
bilder av genseren. Anna-Sofia blir
også veldig glad om du kan bruke
#mjallarshibaknits #vintersoldesign
#mjallarshibasweater dersom du poster
bilder på instagram.
Så da er det vel bare å sette i gang?
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KLUBBEFFEKTER
Har du sjekket ut shibaklubbens mange effekter som er til salgs?
Visste du for eksempel at klubben har sitt eget shibadesign?
Før Norsk Shiba Klubb snart blir JUN, kan det kanskje være ekstra interessant
å sikre seg noen av effektene som snart blir samleobjekter.
Ta gjerne kontakt med kasserer@norskshibaklubb.no dersom du er vil kjøpe
noe eller lurer på noe vedrørende klubbeffektene.
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ANNONSE

Kennel Enerhaugen

Fra Kennel Mjallarshiba kommer kennelens nye tilskudd Kuroteru
Mjallhviti af Mjallarshiba- Faren er NUCH Chiyo av Enerhaugen og moren
er den japanske importen Koyuki Kokushinshu Go Enshuu Ammasou.
Tusen takk Anna-Sofia og Sindri for godt samarbeide og for at vi får
denne fine black & tan hannhunden til Bergen.
Han skal bo hos Cathrine og Frode Løvfall.
Håper han vil bli til mye glede for både de og oss.
Jorunn Kvalheim og Christen Lang
www.enerhaugen.net chr-lan@online.no Tlf. 90981295
Følg oss på FB : Enerhaugen Kennel Shiba Inu.
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ANNONSE

Kennel Enerhaugen

NUCH NORDV18 NV18 Daiichi Ichihime av Enerhaugen.
Foto: Tharline Rosvoll Storebø
For en oppdretter er det en drøm å kunne oppdrette en hund som har de
kvaliteter som er ønsket i rasens hjemland. Det syntes vi at vi har fått til med
Ichi, som betyr den første på japansk. Hun er både vakker og meget snill og
begge hennes foreldre er også oppdrett av oss. Tusen takk til sameierne Tharline Rosvoll Storebø og Kim Anders Søvde Rosvoll som holder henne i topp
kondisjon. Uten deres innsats ville det ikke ha vært mulig å oppnå det vi har
oppnådd med Ichi i år.
Jorunn Kvalheim og Christen Lang
www.enerhaugen.net chr-lan@online.no Tlf. 90981295
Følg oss på FB : Enerhaugen Kennel Shiba Inu.
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Endring i regler for Årets brukshund fra 2019
Fra 01.01.2019 må 3 av gjeldene resultater være fra 3 forskjellige dommere
i en og samme gren for at resultatene skal gjelde. Detter for at man ikke skal
kunne gå for en og samme dommer hver gang. Dette gjelder alle grener.
Man kan fortsatt ha 5 gjeldene resultater for å delta i Årets brukshund

Vi gratulerer

Izumi Go Ichiokasow av Enerhaugen fører Gro Karete Bråtveit
Ølenskjold`s Vinni fører Geir Saxeide
som godkjente ettersøksekvipasjer

Ordinær blodsporprøve
Helgen 31. aug - 1. sept 2019 blir det
mulighet til å melde seg på ordinær
blodsporprøve i regi av NSK/JUN
og etter nye regler som gjelder fra
01.01.2019. Prøven vil avholdt i
Snertingdal. Det søkes om to prøvenr
slik at det er mulig å få gå to prøver
på samme helg for de som ønsker det.
Begrenset antall påmeldinger.
NB: Denne prøven er åpen for alle.
Ved overtegning må det foretas
trekning. Påmelding via Dog Web.
Hadde vært gøy hvis noen shiba
ønsker å prøve seg.
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Judy og Wenche U.Bhømer har
gått sin første blodprøve.
Med dommer Hanne Kiil

FORELØPIGE RESULTATER ÅRETS BRUKSHUND 2018

GREN

ANT. RES.

POENG

1

Shibatroll`s Savannah
Of Tengai
Eier:Eirik Knudsen/
Bente K. Pedersen
Fører: Bente K.P.

RALLYLYDIGHET

4

16

2

Shibatroll`s Warrior At
Heart
Eier/fører: Stina Lande

RALLYLYDIGHET

3

8

Ølenskiold`s Vinni
Eier/fører: Geir Saxeid

BLODSPOR +
FERSKSPOR

2

8

Izumi Go Ichiokasow
Av Enerhaugen
Eier: Gro K.Bråtveit og
Frank Møllevik
Fører: Gro K. Bråtveit

BLODSPOR +
FERSKSPOR

2

6

Katsumoto`s Inari
Eier/fører: Laila Nagel

BLODSPOR

3

5

Katsumoto`s Fuku
Eier/fører: Laila Nagel

BLODSPOR

1

4

Quannik`s Cria Tutten
Mc Dreamy
Eier/fører: Vibeke
Standal

BLODSPOR

1

4

Wakayuki av
Enerhaugen
Eier: Helle Sletvold og
Bjørn Fornes
Fører: Helle Sletvold

BLODSPOR

1

4

Chonix Yoshino
Eier: Laila Nagel
Fører: Kim Pedersen

RALLYLYDIGHET

1

3

Kurojo`s Suzujka
Eier: Lise Kommisrud og
Bent Jaabæk
Fører: Lise kommisrud

RALLYLYDIGHET

1

3

3
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Negi-inu`s Noa
Eier: Svein-Tore
Ulleberg-Bhømer
Fører: Wenche UllebergBhømer

BLODSPOR

1

2

Go Klumpens Fox
Jimmi
Eier: Gro Karete Bråtveit
og Frank Møllevik
Fører: Frank Møllevik

BLODSPOR

1

1

Tetsuyuki av
Enerhaugen
Eier: Vanja Marie
Sigvartsen og Lars
Bersvendsen
Fører: Vanja Marie
Sigvartsen

BLODSPOR

1

1

Det er så gøy å se at vi har så mange hunder som er med å konkurrerer om
Årets Brukshund.
Ny rekord i år.
Vil minne på at dere som har deltatt i noen av grenene som går under Årets
brukshund og som ikke står på lista over sender meg reg nr, eier og fører på
hunden. Jeg henter resultater fra Dog Web.
Det gjelder også de av dere som har fått en tittel på hunden deres, send meg
reg nr og tittel.
Mail kan sendes til l-nag@online.no slik at vi i første utgave av avisa i 2019 får
en endelig resultat liste.

30

SHIBABONANZA PÅ DOGS4ALL
TEKST OG FOTO: SANDRA JANZSÓ, AMANDA WAD HENRIKSEN,
MAIKEN FLENGSRUD BRENDEN, LISE METTE KJELLBERG

tilgang til, milepæler som skulle nås,
ansvarsområder for den enkelte, møter
underveis, og en prosjektleder som
rapporterte direkte til styret. Fordi vi først
og fremst var venner, og deretter frivillige
for klubben, gikk vi aldri i den klassiske
«frivillig-fella» hvor det meste av
arbeidet gjøres av et par ildsjeler, mens
andre, som kanskje ikke føler like stort
eierskap, slipper unna mens irritasjonen
bygger seg opp. Vi hadde det veldig
gøy og inspirerende underveis, og føler
vi har funnet nøkkelen til hvordan slike
Styret i klubben delegerte ansvaret
for standen til en liten venninnegjeng større arrangementer kan gjennomføres
uten at det går på helsa løs, hvor alle
i Oslo, og vi jobbet prosjektbasert
bidrar med det de kan, og klar og tydelig
hele veien mot novemberhelga,
kommunikasjon er bærebjelka hele
med arbeidsdokumenter alle hadde
16. til 18. november inviterte NKK
igjen til Dogs4All, Nordens største
hundemesse og -utstilling, og
ettersom Norsk Shibaklubb ikke var
til stede på stand i fjor, måtte vi reise
kjerringa i år! Etter nyttår skifter
klubben navn til JUN – Japansk
Urhundklubb i Norge, og vi ønsket
å bruke deltakelsen på D4A til å
markedsføre navnebyttet, i tillegg til
å vise fram rasen.
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veien.
Vi var veldig klare over at navnebyttet
markerer en milepæl i klubbens
historie, og at vi derfor hadde en gylden
mulighet til å gå en ny vei med standen.
Ikke til forkleinelse for tidligere år, men
vi ønsket å gå for en mer minimalistisk
og japansk estetikk framfor den litt
mer «rustikke» stilen som har prega
standen tidligere, med fokus på å
være tilgjengelige for besøkende, og
på at det skulle være ekstra ålreit for
hundene å være der.
For å sikre at det ville oppleves som lite
belastende for dem vi spurte om å stille
opp på stand, bestemte vi oss tidlig
for at det var vi fire i gruppa og våre
hunder, som skulle ha primæransvaret
for bemanninga. Det var utfordrende,
ettersom NKK hadde lagt en utstilling
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til fredagen også, men ved å bruke
en feriedag og med god hjelp fra
Vanja Sigvartsen og Helle Sletvold
fra Tromsø, fikk vi vært tilstede også
på fredag.
Noe av det første vi gjorde, var å
opprette et Facebook-arrangement
via Norsk Shibaklubb. Her spilte
vi på populariteten til «Doge»,
shibaen som det har blitt lagd
millioner av memes av, og som
har gjort rasen kjent i hele den
vestlige verden, med teite utsagn
tilsynlatende fra hunden som «such
wow», «much pretty» og «very
stubborn» etc. Dette arrangementet
holdt vi «varmt» underveis med
bilder fra arbeidsmøtene og litt
mimring fra tidligere år. Gleden

var stor da potensielle besøkende
våre, og at de gjerne planla det i
brukte arrangementet til å stille oss
henhold til programmet vi hadde satt
spørsmål om standen og opplegget.
opp. Noe vi også la merke til, var at
Vi brukte også mye tid på å utarbeide det var svært mange besøkende som
det visuelle uttrykket, hvor vi ba om
hadde planlagt lenge å stikke innom
bildebidrag fra klubbens medlemmer,
standen vår for å hilse på shibaer, men
og brukte bilder som allerede hadde
også for å kunne snakke med helt ekte
blitt sendt inn til klubben i forbindelse
mennesker som lever med rasen.
med kalenderen. Det var viktig for
Det er lett å få et skeivt bilde av
oss å vise fram «hverdagsshibaen», i
shibaer dersom ens primærkilde
tillegg til å formidle hvor fantastiske de for informasjon er amerikanske og
japanske rasene er som turkompiser og engelske forum, så vi håper vi kunne
til ulike aktiviteter. Vi ønsket å tilby de bidra til å knuse noen myter og servere
besøkende noe ekstra, og la opp til en noen sannheter.
stand hvor de kunne treffe helt vanlige I arbeidsgruppa har vi hele tida vært
shibaeiere med mye og variert erfaring opptatte av at det å stå på stand ikke
med både egne og andre hunder, i
handler om å «reklamere» for rasen
tillegg til et sett med «eksperter» på
som i at vi ønsker å bidra til å selge
sine felt. Det var også viktig for oss at flere shibaer, men at det handler om
hundene skulle være tilgjengelige og
å gi god og ærlig informasjon til dem
ha det behagelig, og vi droppa derfor
som stopper opp. Vi håper derfor at vi
utstillingsbord og satte heller opp en
i tillegg til å trygge dem som føler at
binge hvor de kunne slappe av.
shiba er rasen for dem, kunne hjelpe
Fordi våre raser skulle stilles ut på
andre til å velge rasen vekk. Det at
lørdagen og vi antok at flest besøkende shibaer er vakre og mjuke bør ikke
ville komme da, spurte vi ekspertene
være hovedmotivasjonen for å skaffe
våre om å ta vakter da.
seg dem.
Først ut var Tone B. Nilsen fra
Sørlandet, for dagen ekspert på det
Det var en voldsomt intens helg for
å ha barn og hund sammen. Hun
både hundene våre og oss, men det å
kom med sine to tisper og kjekke
få bruke så mye tid med gode venner,
hannhund, og kunne dele sin erfaring folk i rasemiljøet som stakk innom med
som småbarnsmor, oppdretter og aktiv hundene sine, ekspertene våre og alle
hundeeier med dem som stakk innom de nysgjerrige og fine folka som stakk
på standen. Deretter kom Christen
innom standen, er så givende at det
Lang og Jorunn Kvalheim fra Vestlandet å bruke et par dager på å hente seg
for å dele av sin erfaring med shibaer inn, er verdt det! Vi gleder oss til neste
siden oppstarten i Norge, under temaet år, uavhengig av om prosjektgruppa
«Shibahistorikk». Mot slutten av dagen består eller andre tar stafettpinnen
kom Lise Kommisrud og Bent Jaabæk videre. Dogs4All er en unik plattform
fra Nord-Østlandet og delte av sin
for å vise fram rasene våre, og for å
ekspertise på sporarbeid med shiba.
komme sammen som rasemiljø. Og
Det var veldig gøy å se at folk kom til
sistnevnte skaper vi sammen.
standen for å snakke med ekspertene
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HUNDERS REAKSJON PÅ SKUDD,
SMELL OG FYRVERKERI
AV SOLVOR NÆRLAND
(SU ANBEFALER ET GJENSYN FRA SHIB-A-VISA 3/04)

Kerstin Malm, som er fil.dr. i etologi,
behandler overnevnte tema over tre
nummer av
Svensk Hundsport (nr 10, 11 og
12/2002).
Hun sier at mer enn 40% av hundene
i et utvalg viste redsel eller ubehag
overfor lyd. Av disse var 10% blitt
medisinert for sin redsel. Det som er
aller mest skremmende for hunder, er
impulslyd som ikke kan forutsees eller
påvirkes. Dessuten er varigheten av
stor betydning. Fyrverkeri som varer
lenge skaper redsel hos mange hunder.
Alle hunder kan bli redd for lyd
Malm mener at lydfølsomhet ikke kan
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avles bort. For det første vet man
ikke nok om det. For det andre er
det kanskje de kvikkeste hundene
som reagerer mest, mens de litt mer
dorske ikke bryr seg like mye. I andre
sammenhenger ønsker vi oss kvikke,
lettlærte hunder. For det tredje mener
man at lydfølsomhet i seg selv er lite
arvbar. Mye viktigere er påvirkning fra
miljøet og hendelser i livet.
Vi kan aldri ta for gitt at en hund som
virker helt uberørt overfor skudd og
fyrverkeri, forblir det hele livet. Også
hunder som er mentaltestet, kan
plutselig begynne å reagere.
Hunder hører innenfor et mye bredere

frekvensområde enn mennesker.
De opplever virkelig hvor høy en
impulslyd er, og det kan være direkte
smertefullt for dem. Det finnes
teorier om at impulslyd kan føre til
øresus hos hunder. Det forklarer i
såfall hvorfor noen individer blir så
sensitive med alderen.
Hunder er dessuten i noen perioder
mer følsomme enn ellers. Hvis vi
har uflaks utsettes den akkurat i
en slik periode for noe som starter
problemet. Mange tisper er spesielt
følsomme i perioden etter løpetid
og når de har falsk drektighet.
Den største gruppen som i et
utvalg ble henvist til behandling
på grunn av dette problemet, var
tisper over fire år. Og med tanke
på den økte sensitiviteten etter
løpetid, er ikke det så rart. Jo
flere løpetider eller perioder med
falsk drektighet tispen har hatt,
jo større er risikoen for at hun før
eller siden har uflaks og utsettes
for noe som starter reaksjonen.
Dersom en hund ikke er helt frisk
(f.eks. har problem med ørene eller
har vondt), er den dessuten ekstra
sensitiv. Likeså om den begynner å
vise aldringsforandringer, eller om
den rett og slett ikke er i humør. I
tillegg til de moment som berøres
i artiklene, er det kjent at de
hormonendringene som fører til at
hunder feller pels, fører til ekstra
følsomhet.
Sannsynligvis er det oftest ren uflaks
og ulykkelige omstendigheter som til
syvende og sist avgjør om en hund
blir redd for spesielle lyder.

Assosiering og utvidelse av reaksjon
Kerstin Malm kommer også inn på at
det skjer fysiologiske forandringer i
kroppen når et individ utsettes for noe
ubehagelig eller oppskakende. Det
medfører at vedkommende har lett
for å reagere på ting som hender like
etterpå. Derfor bør vi unngå å gjøre
hunden oppjaget når lyden forventes
å komme. Vi bør ikke leke voldsomt
med den samtidig som den utsettes
for skudd eller andre høye lyder. Selv
om den oppjagede tilstanden ikke er
ubehagelig eller skremmende i seg
selv, reagerer mange hunder kraftigere
på en høy lyd da enn de gjør i rolig og
avslappet tilstand.
Ofte henger det igjen en effekt etter den
skremmende hendelsen, noe som fører
til at hunden reagerer kraftigere neste
gang den opplever noe lignende. Det
betyr at til og med lave lyder, og lyder
fra lang avstand, kan utløse redsel.
Hunden blir da mer og mer følsom
for det som skremmer den, og kan
etterhvert reagere også på noe som
bare ligner det den er redd for.
En hund som opplever en lyd som
ubehagelig, assosierer den ofte med
ting som hender samtidig med selve
lyden. Dette er egentlig en svært
viktig beskyttelsesmekanisme, som
for et vilt dyr betyr at det kan unnvike
faren. Men for våre hunder er det et
alvorlig problem, fordi listen over ting
de reagerer på kan utvides for hver
episode. Da har vi virkelig en vond
sirkel. Det kan tenkes at de hunder som
er flinkest til å assosiere, er mest utsatt
for dette. I trening er ellers dyktighet til
å assosiere en stor fordel.
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Tiltak og behandling
Lydfølsomhet er uhyre vanskelig å
behandle bort. I allefall krever det en
nøyaktig og langsiktig treningsplan, og
vi må være innstilt på å bruke mye tid
på å gjennomføre den.
Dersom hunden reagerer på innspilt
lyd fra kassett/CD, kan treningen
foregå innendørs. Prinsippet er at
lyden skal spilles med så lavt volum
mens hunden er så avslappet eller
sover, at den ikke reagerer. Lydvolumet
økes seinere så sakte og gradvis at
den ikke merker det, og ikke begynner
å vise noen redsel. Går vi for fort fram,
og hunden blir redd, må vi starte helt
fra begynnelsen igjen.

(Det viser at treningen må starte lenge
før nyttårshelgen).
For å gjøre treningen litt lettere, brukes
iblant samtidig medisinsk behandling.
Både psykofarmaka og hormoner kan
forsterke treningen. Men medisinene er
bare en hjelp til å komme videre. Det
er selve treningen som kan gi varige
endringer i hundens atferd.

Mest effektivt er å forsøke å forebygge
redsel for høye lyder. Det forutsetter
at vi unngår situasjoner der risikoen
vurderes som stor. Samtidig må vi
passe på at hunden allerede som valp
og unghund utsettes for lyder som er
passe med hensyn til type, styrke og
varighet. Særlig dersom vi merker at
den er følsom, må det trenes mye i
Under treningsperioden må ikke
forebyggende hensyn. Også da kan
hunden utsettes for det som den er
redd for. Dersom vi har kommet et
det være lurt å bruke innspilte bånd til
stykke på vei i treningen, og den
å trene innendørs under rolige forhold.
plutselig opplever f.eks. nyttårsraketter Og likevel har vi ingen garanti...
og blir redd, må vi begynne forfra igjen.
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Referat styremøte NSK tirsdag 11.09.2018 kl. 19.30

Til stede: Hege Urdal, Yumi Hirai, Eivind Mjærum, Amanda Wad Henriksen, Ole
Arntzen, Vibeke Standal og Vanja Marie Sigvartsen
Forfall: Kristin Bugge Moen, Frida Dybedal og Mette Vedal
Sak 65/18 Post/info
- Avlsrådskurs NKK 2019 (påmeldingsfrist 01.12.2018)
- 2 interessenter fra styret
- 4 interessenter fra SU
Styret syns det er positivt at det er mange som ønsker å delta, men grunnet
økonomiske forhold skal det på styremøte i oktober vurderes hvor mange
klubben skal melde på. Etter tilbakemelding fra SU, foreslås det å dekke
kursavgift for to av medlemmene i SU.
- Fra NKK: nytt regelverk for blod- og fersksporprøver gjeldende fra 01.01.2019.
Dette er en prøveordning som i første omgang er gjeldende for 1 år.
- Tatt til etterretning. De nye reglene er publisert på klubbens
hjemmeside.
- Klubben kommer ikke til å søke om å få arrangere bevegelig
blodsporprøve i 2019.
- Godkjenning av styrereferat 14.08.2018: godkjent per epost og sendt til
publisering.
Sak 46/18 (videreført sak) Utstillingskomite
- Styret har mottatt henvendelse fra to av medlemmene i utstillingskomiteen.
Styret tar henvendelsen til etterretning og sender tilbakemelding per epost.
Sak 48/18 (videreført sak) Dogs4all 2018
Status per 11.09.2018:
Planlegging og arbeidet med gjennomføring av stand på Dogs4all 2018 er godt
i gang.
Styret har mottatt forslag til budsjett:
- Trykksaker kr. 1500
- Diverse (oppheng, kaffekrus, mat/drikke etc.) kr. 1500
- T-skjorter med trykk kr. 100 per stk.
- Rigging av stand og parkering
Budsjettet må muligens revideres underveis, avhengig av hva vi får lånt av
utstyr.
Standen blir på 12 kvm ved siden av NAK og muligens NAAK.
Det er planlagt et eget opplegg for organisering og opplegg på stand. Det vil bli
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tatt bilder og skrevet tekst som sendes inn til shibavisa i etterkant.
Sak 58/18 (videreført sak) Endring av klubbens logo
- Status per 11.09.2018: mottatt 1 nytt forslag.
Amanda Wad Henriksen og Ole Arntzen arbeider videre med utvikling av logo.
Det er ønskelig å publisere ny logo i shibavisa etter nyttår. Det skal også loddes
ut premie til et av de innsendte forslagene.
Sak 59/18 (videreført sak) Navnebytte klubbavis
- Saken skal arbeides videre med utover høsten.
Det skal publiseres på hjemmesiden og facebook at vi ønsker nytt navn til
klubbavisa. Ønsker at nytt navn på klubbavis og ny logo er klar til januar 2019.
Sak 62/18 (videreført sak) Taushetsbelagt
Saken unntas offentlighet. Informasjonen under vil ikke publiseres til
medlemmer utenfor styret.
Sak 66/18 Økonomi
- Status økonomi: Ingen kursinntekter da det ikke pågår noen kurs i regi av
klubben for tiden. Klubben har ingen store utgifter. Økonomien er stabil og god
per 11.09.2018.
- Forventet større utgifter i forbindelse med enkelte arrangementer.
Sak 67/18 Ny nettside
- Vibeke Standal, Harriet Skogen Gleditsch, Torstein Gleditsch og Sandra
Janzsó skal starte arbeidet med ny hjemmeside.
- Foreløpig pris pr. Mnd. For ny nettside: kr. 209.
- I en overgangsperiode vil vi beholde det gamle domenenavnet.
- Informasjon fra Christen Johansen vedrørende .no adresser videresendes til
de som skal starte arbeidet med ny nettside.
- Det er ønskelig at ny nettside er klar til 2019.
Eventuelt:
- Ny valpeformidler: Ole Arntzen tar kontakt med nåværende valpeformidler
og kommer deretter med tilbakemelding til styret. Ole Arntzen tar også kontakt
med Yumi Hirai vedrørende informasjon om oppgaven som valpeformidler.
- Representant til RS 2018: Amanda Wad Henriksen kan ikke delta. Ole Arntzen
er ny representant for NSK på RS 2018.
- Frida Dybedal har trukket seg. Ole Arntzen er 1. Vara og trer inn som
styremedlem.
Neste møte: 06.10.2018 hos styreleder Vibeke Standal. De saker som ikke
drøftes 6. Oktober, videreføres til styremøte 16.10.2018 kl. 19.30.
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Referat styremøte 16.10.2018 kl. 19.30

Til stede: Kristin Bugge Moen, Vanja Marie Sigvartsen, Vibeke Standal, Ole
Arntzen, Eivind Mjærum, Amanda Wad Henriksen, Yumi Hirai (06.10.2018) og
Hege Urdal (16.10.2018)
Forfall: Hege Urdal (06.10.2018) og Yumi Hirai (16.10.2018)
Ikke møtt: Mette Vedal
Post/info
- Info til alle prøvearrangører fra NKK.
Det vil høsten 2019 bli arrangert ordinær blodsporprøve i Snertingdal.
Påmeldingsavgift settes til kr. 450. Info fra NKK til prøvearrangører
videresendes til Laila Nagel.
- NKKs disiplinærliste pr. 06.10.2018: ingen merknader som gjelder våre
raser. Tatt til etterretning.
- Info fra NKK: klubbmail-systemet legges ned inntil videre grunnet svindelog søppelmail som slipper gjennom sikkerhetsfiltre.
- Forslag til kandidater: NKKs komiteer.
- Styret har ingen forslag til kandidater. Informasjon publiseres på
klubbens nettside for å undersøke om det er noen som syns dette er aktuelt.
- Styret har mottatt redigert og godkjent årsmøtereferat. Referatet sendes til
publisering i shibavisa og klubbens hjemmeside.
- NKK har mottatt søknad om navneendring (klubbnavn). Søknaden er ikke
behandlet per 16.10.2018.
- Tilbakemelding fra NKK vedr. lovmal: tilbakemelding sendes til klubben når
Hovedstyret har behandlet lovene.
- Info fra NKK: omorganisering av NKKs disiplinærorganer: tatt til etterretning.
- NKKs avlsrådskurs 2019:
- Det besluttes at Lisbeth Høyem og Christen Lang får delta på NKKs
avlsrådskurs i 2019. Kristin Bugge Moe er vara.
- Det er ikke budsjettmessig dekning til å melde på flere enn to
kandidater.
Sak 46/18 (videreført sak) Utstillingskomite
Styret har mottatt henvendelse fra Laila Nagel og Wenche Ulleberg-Bøhmer
hvor de opplyser at de trekker seg fra utstillingskomiteen. Styret tar dette til
etterretning.
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Maiken F. Brenden er fortsatt medlem i utstillingskomiteen. Styret
starter arbeidet med å forespørre aktuelle kandidater til tillitsverv(ene) i
utstillingskomiteen.
Sak 48/18 (videreført sak) dogs4all
NSK har fått stand ved siden av NAK og NAAK. Det dekkes 1 helgekort ift.
Parkering.
Planleggingen er godt i gang og arrangement er delt på facebook. De fleste
vaktene til standen er fylt opp.
Det påregnes høyere kostnader til standutstyr (lys og annet nødvendig utstyr til
rigging av stand). Amanda Wad Henriksen undersøker pris for trykking av logo
på refleksskjerf og det vurderes deretter hvor mange skjerf det skal trykkes logo
på til dogs4all.
Sak 50/18 (videreført sak) Samarbeid med NAAK og NAK
- NAK har foreslått dialogmøte den 22. eller 23.10.2018. Det gis tilbakemelding
om at vi ønsker å gjennomføre dialogmøte på skype den 22.10.2018. Målet er å
drøfte videre samarbeid klubbene imellom.
Amanda Wad Henriksen, Vibeke Standal og Vanja Marie Sigvartsen deltar på
møtet.
Sak 57/18 (videreført sak) Innkommet forslag: poengberegning for årets
brukshund
- Innkommet forslag: På bakgrunn av nye regler for blodsporprøver gjeldende
fra januar 2019, foreslås det et tillegg til allerede besluttet poengberegning av
14.08.2018.
Vedtak: for 2019 vedtas forslag til ny poengberegning for de som stiller i
eliteklassen.
Det gjøres en ny vurdering for 2020 idet nye regler for blodsporprøver er
gjeldende for ett år fra 01.01.2019.
Sak 58/18 (videreført sak) Endring av klubbens logo
Styret har ikke mottatt flere nye forslag til logo.
Logogjengen arbeider fortsatt med videreutvikling av logo. Det arbeides med å
ha et ferdigstilt forslag til neste styremøte 13.11.2018.
Sak 59/18 (videreført sak) Navnebytte klubbavis
Styret har mottatt to forslag til nytt navn på klubbavis:
- Junnews
- JUNnytt
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Vedtak: styret beslutter at nytt navn på klubbens avis fra 01.01.2019 blir
”JUNnytt”.
Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferans
- Dato/tid: lørdag 11.01.2020 kl. 10.00 til søndag 12.01.2020 kl. 15.30
- Sted: Gardermoenområdet. Pris undersøkes nærmere før det besluttes hvilket
hotell/lokale som skal benyttes.
- Program:
- Lørdag: Shiba – historikk, dommerkompendiumg og RAS.
- Søndag: øvrige raser.
- Budsjett/økonomi: det skal søkes om tilskudd til videreutdanning og
reisestøtte hos NKK. Videre må det påregnes utgifter til lunsj/middag lørdag og
lunsj søndag.
- Søker om samarbeid med Autoriserte hundedommersforening.
- Annonsering: utarbeides en kort invitasjon/annonsering som publiseres i
november 2018. Sendes ut kvartalsvis frem til november 2019.
Saken videreføres også til neste styremøte 13.11.2018.
Sak 69/18 - RS 2018
- Ole Arntzen er påmeldt til RS 2018. Eivind Mjærum er vara.
- Raseforbundets fellesallianse har møte den 23.10.2018 på Gardermoen. Det
blir skrevet referat.
Sak 70/18 – Henvendelse fra klubbmedlem
- Styret har mottatt henvendelse fra klubbmedlem.
Styret sender henvendelsen videre til SU hvor det bes om uttalelse. SU blir
også opplyst om at det er ønskelig at det skrives en artikkel om temaet i
shibavisa.
Saken videreføres og det vil være oppfølging på saken.
Sak 71/18 – Økonomi
Status per 16.10.2018:
Klubben har fortsatt god og stabil økonomi.
Eventuelt
- Kontaktperson for bestilling av klubbeffekter: Kasserer – Amanda Wad
Henriksen
- Ny valpeformidler: Ole Arntzen og Yumi Hirai tar over som valpeformidler etter
Christen Johansen.
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- Henvendelse fra Solvor Nærland vedrørende bok:
- Styret/NSK ønsker ikke å reklamere for en bok som blir gitt ut på
privat basis. Dersom vi får inn en bokanmeldelse, kan vi vurdere å ta det inn på
nettsiden/avisa.
- Mette Vedal trekker seg som styremedlem. Kristin Bugge Moe rykker opp fra
vara styremedlem til styremedlem.
- Oppdretterseminar 2019: Det er ønskelig at RAS er oppdatert før
oppdretterseminaret. Videre skal det vurderes nytt navn for seminaret.
- NSK på instagram: Maiken F. Brenden har frem til nå hatt ansvar for
oppdatering av klubbens instagram-konto, men ønsker at noen andre tar over
ansvaret. Styret tar dette til etterretning. Gro Karete Bråtveit tar i første omgang
over ansvaret for kontoen og har begynt med publisering (repost) av innlegg
som merkes med #norskshibaklubb.
- Elektroniske kritikker på utstilling: På Japanspesialen 2019 vil bli gjennomført
med papirbasert løsning. Det skal vurderes å benytte det elektroniske systemet
fra 2020.
- Lone Filipsen avslutter arbeidet med strikking av effekter (sitteunderlag og
vesker) for klubben. Vibeke Standal tar kontakt med den som har rettighetene
til oppskriften/mønsteret for å undersøke om andre kan benytte seg av det i
forbindelse med strikking av klubbeffekter.

Neste styremøte: 13.11.2018 kl. 19.30.
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Referat styremøte 13. November 2018 kl. 19.30

Til stede: Amanda Wad Henriksen, Vibeke Standal, Eivind Mjærum, Ole Arntzen, Yumi Hirai og Hege Urdal
Forfall: Kristin Bugge Moe
Post/Info
- Høring – regler for brukshundprøver. Ingen bemerkninger.
- Høring – regler for internasjonale prøver (RIK). Ingen bemerkninger.
- Brev fra NKK vedr. Mva-registrering.
NKK har gitt alle klubber frist for å utrede merverdiavgiftsspørsmålet (se lov
om merverdiavgift § 3-13). Kasserer tar kontakt med revisor for å undersøke
spørsmålet nærmere.
- Info fra NKK vedrørende elektroniske kritikker.
Det tas sikte på benytte den elektroniske løsningen fra og med 2020. Dagens
løsning med kritikker på papir benyttes ut 2019. Se også styrereferat fra 6. og
16. Oktober.
- Korrekturlesing terminliste bruks.
Søknad om gjennomføring av blodsporprøve i Snertingdal 2019 fremgår av
terminlista.
- Landslagsuttak agility.
Klubben blir ikke å søke om være arrangør for uttaksstevnet til landslaget 2019.
- Info fra NKK: revidert lovmal godkjent av NKK den 13.11.2018.
Den nye lovmalen publiseres på klubbens hjemmeside.
Sak 46/18 (videreført sak) Utstillingskomite
Vanja Marie Sigvartsen, Vibeke Standal og Hege Urdal trer inn i utstillingskomiteen. Enkelte oppgaver vil også bli delegert til andre medlemmer som har meldt
sin interesse.
Elektronisk påmelding: frist for påmelding og andre forhold rundt elektronisk
påmelding videresendes til utstillingskomiteen.
Sak 48/18 (videreført sak) dogs4all
Status per 13.11.2018:
God kontroll foran helgas stand og raseparade. Alt materiell trykkes opp onsdag
14. November. Rigging av utstyr skjer torsdag og nedrigging blir søndag ettermiddag. Vibeke Standal bidrar til at noe av utstyret blir fraktet tilbake.
Sak 50/18 (videreført sak) Samarbeid med NAAK og NAK
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Det ble den 22.10.2018 gjennomført et dialogmøte mellom NAK og NSK. Det
har også blitt skrevet et felles brev som sendes til NAAK på vegne av NAK og
NSK.
Ny vurdering av eventuell trippel-utstilling vil bli gjort etter spesialen 2019.
Sak 57/18 (videreført sak) Innkommet forslag: poengberegning for årets brukshund
Styret har mottatt henvendelse fra klubbmedlem i forbindelse med poengberegning for ”årets brukshund”.
Styret ønsker å opprettholde tidligere beslutning, men vil gjøre en ny vurdering
av poengberegningen mot slutten av 2019. Klubben ønsker at det stimuleres til
aktivitet blant medlemmene. Det er ønskelig at medlemmene gir tilbakemelding
på hvordan den nye poengberegningen fungerer.
Sak 58/18 (videreført sak) Endring av klubbens logo
Status per 13.11.2018:
Det er ønskelig at det gjøres endringer på innsendt forslag og at det utarbeides
en brevlogo. For å få dette ferdigstilt, samt unngå plagiat av annens arbeid, vil
det bli foreslått en sum for å få ferdigstilt arbeidet.
Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse
Status per 13.11.2018:
Det er utarbeidet et utkast som kan publiseres blant annet på Autoriserte Hundedommers Forening (AHF). For å nå ut til elever og aspiranter, tas det kontakt
med NKK.
Stedet for konferansen vil mest sannsynlig bli ”Garder kurs og konferansesenter”. Det vil bli tilbudt dobbeltrom, eller ekstra betaling for enkeltrom. Det skal
gjøres en nærmere vurdering av hvor mange rom som skal bookes.
Nærmere samarbeid med AHF skal også drøftes fremover.
Saken videreføres til styremøtet i desember.
Sak 69/18 (videreført sak) RS 2018
Status fra RS 2018:
Ole Arntzen var representant for klubben under årets RS. Vedtakene fra RS er
publisert på NKK.
Flere vedtak er av betydning for klubben. Dette gjelder blant annet beslutninger
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om antall stor-cert og alternativ ved stemmeseddel til årsmøte.
Sak 70/18 (videreført sak) Henvendelse fra klubbmedlem
Saken er videresendt til SU for uttalelse. Vi har ikke mottatt tilbakemelding per
dags dato.
Saken videreføres til desember.
Sak 72/18 Økonomi
Status per 13.11.2018:
Medlemsavgift til RFA er 500,- pr. år.
Det er budsjettert for underskudd i 2019, da det har vært for mye innestående
på konto. Per dags dato er det et lite underskudd.
Arbeidet med budsjett for 2019 er startet. Det må vurderes hvor mye som skal
budsjetters til ”andre utgifter”, som feks. dommerkonferansen i 2019 og hvor
mye som skal avsettes for 2020. Det er nedgang i inntekter fra kurs.
Det sendes en henvendelse til NAK hvor vi ber om et mer detaljert regnskap for
spesialen 2019.
Eventuelt
- Gro Karete Bråtveit ønsker å arrangere uoffisiell rallylydighetskonkurranse under Japanspesialen. Alle raser kan delta og hun foreslår en påmeldingsavgift på
50,-. Inntektene skal dekke premier e.l. Styret er positive til dette. Informasjon
tas også med videre til utstillingskomiteen.
Neste møte: 11.12.2018.
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HUSK Å BRUKE #SHIBAVISA NÅR
DU POSTER BILDER PÅ INSTAGRAM.
KANSKJE ER DET DITT BILDE SOM
BLIR VIST I NESTE UTGAVE AV
AVISA. BRUK OGSÅ GJERNE
#NORSKSHIBAKLUBB SÅ ER DET
KANSKJE DITT BILDE SOM BLIR DELT
PÅ KLUBBENS INSTAGRAMKONTO.
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RETUR NSK V/AMANDA WAD HENRIKSEN,
AGATHE GRØNDAHLS GATE 34
0478 OSLO
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