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Rettelse til innlegg i siste Shib-a-visa. 
I siste nummer av Shib-a-visa  skrev 
undertegnede om Shiba-treff i Bardu i 
september 2011. Der skrev jeg blant 
annet at dette var det første Shiba-treff i 
nord arrangert uten for Tromsø. Dette 
stemmer ikke. Der har vært flere treff i 
nord før jeg kom inn i «Shiba-verdenen»! 
Må bare beklage at jeg ikke var historisk 
korrekt. Om noen har spørsmål til Shiba 
historien i Nord er Paul Walle mannen 
som vet. 
Lone Filipsen 
Distriktskontakt for Nord-Norge 
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BAKSIDEN 
Negi-Inu's Li-Qu-Yoshi With Kichiko og 

”Texas” Foto: Hilde Schyttelvik 
 

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,- 
Helside helårsannonse  300,- 
Halvside i enkeltnummer 75,- 
Halvside helårsannonse 250,- 
Kommersielle annonser: 3x pris 
 

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 
Redaktøren forbeholder seg retten til 
å bruke, redigere og forkorte innsendt 
materiale. 
 

SORT-HVIT OG FINE FARGER 
Shib-a-visa utgis i sort-hvit,  
men ca 4 uker etter utsendelse kan 
du finne artikler og bilder i farger på 
www.norskshibaklubb.net! 
 

KLUBBEN PÅ NETT: 
www.norskshibaklubb.no 

 

KLUBBENS KONTO: 
0540.11.87369 

 

HUSK Å MELDE FRA 
HVIS DU FLYTTER! 



4 

 

STYRET: 
Leder Torstein Gleditsch 
 Mob  958 06 490 
e-post:  torstein@gleditsch.net 
 
Nestleder Ann Margot Whyatt 
 Mob 920 30 772 
e-post: amw@kokstad-bht.no 
 
Sekretær Lisbeth Høyem 
Klubbens adresse:   
Leiraplassan 6, 7710 Sparbu  
 Mob 917 16 284 
e-post: shiba@akinuba.no 
 
Kasserer Christen Johansen 
e-post: kasserer@norskshibaklubb.no 
 
Styremedlem Solvor Nærland 
Tlf 55 31 37 84 Mob 481 18 971 
e-post: solvor@shibaliv.com 
 
Styremedlem Gro Mandt 
Tlf 55 95 12 41 Mob 958 33 427 
 e-post: gro.mandt@bm.uib.no 
 
Styremedlem Lone Fillipsen 
Tlf 77 68 05 97 Mob 995 94 074 
e-post: hfilips@online.no 
 

Varamedlemmer 
Eirik Knudsen   
e-post: eirik@shibatroll.com 
Sandra Janzsó 
e-post: sandra@trollbolla.com 
Maria Mathisen 
 e-post: skrolsbay@hotmail.com 

KONTAKTPERSONER: 
Sørlandet Bente K. Pedersen 
Tlf 37 04 15 34 Mob 993 85 748 
e-post: habagou@tele2.no 
 

Østlandet og utstilling 
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 og lydighet 
Sissel Skjelbred 
 Tlf 74 14 32 69 Mob 975 67 022 
e-post: k-svends@online.no 
 
Nord-Norge Lone Fillipsen 
 Tlf 77 68 05 97 Mob 995 94 074 
e-post: hfilips@online.no 
 
Agility Lise Komisrud 
Tlf 63 96 99 78 Mob 916 87 047 
e-post: lisekom@online.no 
 
Bruks Halvor Størmer 
Mob 913 29 027 
e-post: halvor.stormer@nfk.no 
 

Valpeformidler  Ann Margot 
Whyatt        Mob 920 30 772 
valpeformidler@norskshibaklubb.no 
 

Sunnhetsutvalget 
Leder: Lisbeth Høyem. 
Christen Lang, Eivind Mjærum, 
Solvor Nærland. 
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LEDERENS SIDE 

 

Vi er godt i gang med det nye året og alle lengter frem til våren med 
huset fullt av brukt pels og løpetisper på hvert gatehjørne.  Men det er 
ennå litt vinter igjen noen steder og mange av oss vil nok ta en tur til fjells 
i påsken med hundene for å se dem fryde seg i snøen. 

Selv om jeg ikke ønsker å være på Facebook selv har jeg lagt merke til 
at Shiba-aktiviteten der er stor. Nye grupper blir dannet og enda flere 
Shibaeiere diskuterer Shiba og viser flotte bilder av Shibaene sine. Disse 
gruppene har også gjort det lettere å avtale å møtes for en tur og andre 
uformelle aktiviteter.  

Våren er også en tid hvor styret summerer opp fjoråret og legger planer 
for neste slik at alt er klart for årsmøtet i pinsen. Fjoråret var bra og det 
ser det ut at dette året blir også. I år skal styret i samarbeid med 
sunnhetsutvalget arrangere et oppdretterseminar som slett ikke bare er 
rettet mot oppdrettere men mot alle som er interessert i Shiba og dens 
helse. Vi jobber nå med å få tak i eksterne foredragsholdere som kan 
sørge for at seminaret får et faglig høyt nivå. 

Ellers vil jeg bare oppfordre alle til å sjekke valgkomiteens innstilling som 
publiseres i dette bladet og komme med egne forslag hvis de har noen 
de heller ville ha hatt i styret. Husk bare å spørre kandidaten først slik at 
vi ikke velger noen som ikke ønsker å gjøre en innsats. 

Ha en fin vår og husk båndtvangen som starter 1. april. 

Torstein 
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Plagg Farge Shiba Str 
 
Pris 

T-skjorte rett form Antrasittgrå Rød S-XXL 
 
110,- 

 
Antrasittgrå  B&T 

  
110,- 

 
Oliven Rød S-XXL 

 
110,- 

 
Oliven B&T 

  
110,- 

T-skjorte innsvinget  Eplegrønn Rød M-L-XL 
 
120,- 

 
Eplegrønn B&T 

  
120,- 

 
Brun Rød M-L-XL 

 
120,- 

 
Brun B&T 

  
120,- 

College-genser  
med glidelås i halsen 

Antrasittgrå Rød S-XXL 
 
250,- 

 
Antrasittgrå B&T 

  
250,- 

 
Lys gråmelert Rød S-XXL 

 
250,- 

 
Lys gråmelert  B&T 

  
250,- 

Ved kjøp av to eller flere plagg, får man 15% rabatt!  
Porto kommer i tillegg  

 
Krus med frostet overflate med Shibamotiv 
Pris: kr 70,- + porto 
 

 
SE KLUBBSIDENE FOR FLERE EFFEKTER! 

www.norskshibaklubb.no 
 

 
Bestilling av klubbeffekter: 

Send dine bestillinger på e-post eller mobil til: 
Eirik Knudsen 
mobil 40863442     e-post: eirik@shibatroll.com 
Adresse: Østre Hopsvegen 16,5232 Paradis 
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Plutselig svevde jeg som en fugl, men siden jeg ikke har vinger, falt jeg veldig 
raskt ned igjen. Og da falt jeg hardt! Nysnø på speilblank is er skummelt… 
 
Etter 2 uker med ro, er 
jeg nå på tur tilbake. Og 
det er nok på tide… Det 
er ikke bare enkelt og 
egentlig skulle være 
liggende, når man har 7 
hunder som vil ha 
oppmerksomhet og 
stell. De voksne 
hundene har taklet 
dette fint og ikke brydd 
seg så veldig, men 
”tenåringen” Yoyo 

 
synes det er hysterisk moro når jeg ikke klarer å få tak i han. For han skjønte 
ganske raskt at matmors rekkeevne var redusert.. 
 
De viktigste sakene i denne Shib-a-visa er kunngjøring til årsmøte og 
Nyhetsbrev; Japanspesialen. Det trengs folk til å hjelpe til, så jeg håper alle 
kjenner litt på om de kan hjelpe til under Japanspesialen! 
 
Takk til dere som har bidratt med bilder og artikler. Men en spesielt stor takk 
til Solvor som på kort tid laget en artikkel om sitt fantastiske møte med 
levende ulver. Jeg regner med det er mange som skulle ønsket at de kunne 
dele denne opplevelsen. 
 
Ha en fin vår, og så håper jeg vi ses på Japanspesialen. 
 
Lisbeth 
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KUNNGJØRING 

 
 

Årsmøte i NSK avholdes 
fredag 25. mai 2012  
på Hunderfossen. 

 
Saker som ønskes behandlet  

på årsmøtet må sendes til 
NSK v. Lisbeth Høyem, Leiraplassen 6, 
7710 Sparbu eller til shiba@akinuba.no 

 
Brev må være poststemplet  

og mail sendt,  
senest 13.april 2012 

 
For forslag på kandidater til valget,  

se eget oppslag. 
 
 



9 

 

VALG 2012 
Foreløpige kandidater til valg 2012: 

Verv Foreslås av Kandidat Periode 
    

Leder Valgkomiteen Ann Margot Whyatt Ny 
    

Nestleder Valgkomiteen Bjarne Jåtten 1 år, ny 
    

Sekretær Valgkomiteen Elisabeth Steen 2 år, ny 
    

Styremedlem 
2 ledige verv 

Valgkomiteen Solvor Nærland 2 år, gjenv. 

Valgkomiteen Torstein Gleditsch 2 år, ny 

Medlem Lisbeth Høyem 2 år, ny 
    

Varamedlemmer 
til styret, 

3 ledige verv 

Valgkomiteen Eirik Knutsen 1 år, gjenv. 

Valgkomiteen Sandra Janzso 1 år, ny 

Valgkomiteen Maria Mathiassen 1 år, ny 
    

Revisor Valgkomiteen Per Oddvar Sæth 1 år, gjenv. 
    

Vararevisor Valgkomiteen Janne Lanneskog 1 år, ny 
    

Valgkomiteen 
2 ledige verv 

Valgkomiteen Christen Lang 2 år, gjenv. 

Valgkomiteen Gullborg Knudsen 2 år, gjenv 

Medlem Wenche Ulleberg-Bøhmer 2 år, ny 
    

Vara til valg-
komiteen, 

2 ledige verv 

Valgkomiteen Harriet Skogen Gleditsch 1 år, gjenv. 

Valgkomiteen Karstein Thunes 1 år, gjenv. 

 

Alle de foreslåtte er spurt og har sagt seg villig. 
 

DU KAN FORTSATT FREMME FLERE KANDIDATER! 
Hvis du ønsker å fremme andre forslag til kandidater,  

må dette gjøres skriftlig til Valgkomiteen v. Gullborg Knudsen, 
Østre Hopsvegen 16, 5232 Paradis    eller    g.r.knuds@gmail.com 

 

Forslagstiller må bekrefte at kandidaten har sagt ja, og må også sende 
med en kort presentasjon av kandidaten. 

Alle innkomne forslag vil bli satt opp på stemmeseddelen til årsmøtet. 
 

FORSLAG MÅ VÆRE POSTSTEMPLET/MAILET  
SENEST 13. APRIL 
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NY valpeformidler 
 
Hei, som mange nok har fått med seg, har eg teke over som valpeformidlar for Norsk 
Shibaklubb. Eg har vore medlem av klubben i nærare fire år og sete i styre i snart 3 år, 
som nestleiar. Tidlegare erfaring innan organisasjonsarbeid har eg frå idretten der eg 
mellom anna har vore leiar for Bergen Pistolklubb i 3 år. 
 
Eg hadde lenge ynskja meg hund og kva rase me skulle velja vart heftig debattert og 
diskutert. Kva passa for oss? Hunden måtte ha riktig storleik, trenga passe mengde 
mosjon, lite pelsstell i tillegg til at den måtte vera roleg inne for å nemna nokre av dei 
viktigaste punkta. Temaet ”val av hunderase” vart nemnt for ein kollega og han meinte at 
kanskje Shiba kunne vera noko for oss. Me leste oss opp på rasen og i tillegg var me så 
heldige at kollegaen presenterte oss for Shibatispa si og ein 5 ½ månader gamal 
hannvalp som dei då passa. Eg vart seld – forelska ved første møte. Det var ingen tvil 
lenger kva rase me skulle ha. Like etter vårt første møte med rasen vart me dei heldige 
eigarane av den skjønne og snille hannvalpen, som no snart vert 4 år. Nummer to, òg ein 
hann, kom til oss frå 2 år sidan. 
 
Dei to er svært ulike både i utsjånad og veremåte. Ein funderande, roleg og ettertenksam. 
Han må vurdera alt fleire gongar før han kan bestemma seg for om han skal 
gjennomføra. For nummer to er det ”action” som tel og så sant der er ein godbit i 
nærleiken kan han vera med på det meste. Det er fasinerande å fylgja utviklinga til kvart 
enkelt individ, men etter kvar som eg har vorten kjent med fleire hundar av rasen, kan eg 
òg skilja mellom individuelle og rasebestemte særtrekk. 
 
Som nemnt på Shibaklubben sine heimesider er oppgåvene til valpeformidlaren todelt; 
Ein skal formidla informasjon til og svara på spørsmål om rasen frå potensielle 
Shibaeigarar i tillegg til å halda kontakten med Shibaoppdrettarane. For å kunna utføra 
sistnemnte oppgåve så raskt som mogeleg er det viktig at motteken informasjon er i tråd 
med klubben sine informasjonsretningsliner (malar) for fødde valpekull og planlagde kull.  
 
Ved alle hendvendingar med omsyn til både fødde og planlagde kull kan det vera lurt å 
senda med eige visittkort som ligg under oppdrettarlinken, der både oppdrettar- og 
kennelnamn er oppgjeven i lag med naudsynt kontaktinformasjon. I tillegg er det viktig å 
få med fult namn på foreldreparet og legg gjerne med bilete. Ein må òg informera om at 
HD-status er kjend. Ved annonsering av fødde kull må ein i tillegg få med fødselsdagen 
og talet på valpar, der ein spesifiserar talet på hannar og tisper samt kva farge valpane 
har. Eit bilete med mor og valp(ar) gjer seg òg. 

 
Vil prøva å gjera mitt beste som valpeformidlar og ser fram til eit god samarbeid. 

 
Beste helsing 

Ann Margot Whyatt 
valpeformidler@norskshibaklubb.no 

mobil 920 30 772 

mailto:valpeformidler@norskshibaklubb.no
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Referat fra styremøte i NSK 26/1 kl 20.00 

Til stede: Torstein, Christen, Ann Margot, Solvor, Gro, Eirik, Sandra, Lone og  Lisbeth  
  
Sak 1/12 Post/Info 

*Kommentar på korrekturlesning utenfor klubben  
Styrereferatet i sak 59/11 har ikke vært klart nok ift ”korrekturlesing” av det engelske 
rasekompendiet. Styret ønsker at Frank Christiansen skal lese korrektur på de engelske 
kynologiske uttrykkene og ikke på selve innholdet om rasen. Frank Christiansen har sagt 
ja til å gjøre dette. 
 
Sak 2/12 Økonomi 

Christen har sendt ut oversikt, og vi ligger an til et bra overskudd på ca 15 000,- Salget av 
kalender har gått litt tregt.  
 
Sak 3/12 Rasespesifikke dommeranvisninger for shiba 

NKK er i startgropa med å utarbeide Rasespesifikke Dommeranvisninger. De ber oss 
uttale oss om 2 punkter som NKK mener kan være/bli et problem for shiba; Gemytt/atferd 
og hudproblemer.  Vi har ikke erfaring fra at dette er så store problemer at de bør følges 
som rasespesifikke anvisninger.  Klubbens helseundersøkelse gir ingen pekepinn på at 
vår rase har dårligere gemytt og større hudproblemer enn gjennomsnittet. 
 
Det er veldig få dommere som har ført negative anmerkninger om rasen på utstillinger i 
2011. Men likevel ønsker vi at dommere skal bruke skalaen for å skille på uønsket atferd i 
ringen. En shiba skal ikke være aggressiv og heller ikke redd. 
 
Solvor, Torstein og Lisbeth lager utkast til svar til NKK. 
 
Sak 4/12 Høringsforslag om Regler for kennelnavn 

Vi synes dette er et godt forslag og vi gir det vår tilslutning. 
 
Sak 5/12 Høring om endringer i etiske grunnregler for avl og oppdrett 

Vi synes dette er et godt forslag for å ivareta sunnhet i avlen. Selv om disse variantene 
ikke finnes i våre raser, støtter vi at dette tas inn som et punkt i de etiske reglene for avl 
og oppdrett 
 
Sak 6/12 Klubbhåndbok 

Utkastet er sendt ut og Ann Margot ga en kort orientering. Det jobbes videre med 
innholdet. Alle må lese og komme med innspill. 
 
Sak 7/12 Ny lovmal fra NKK 

Lisbeth har laget en sammenstilling av den nye lovmalen fra NKK og klubbens vedtekter. 
Saken fremmes på årsmøtet som en sak, og det stemmes over hele dokumentet samlet. 
 
Sak 8/12 Innkommet forslag om ”godtgjøring” for arbeid i utstillingskomiteen 

Vi støtter prinsippet med å påskjønne innsats for klubben, men en godtgjørelse som 
avslag i pris for en spesifikk komité, er vi prinsipielt i mot. Styret vil stå fritt til å vurdere 
når og hvem som fortjener en påskjønnelse for utført arbeid. 
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Sak 9/12 Oppdateringer på hjemmesiden 

Det er viktig at oppdateringer kommer ut på siden. Vi prøver å finne flere som kan bidra. 
Løsningen vi har krever noe programmering, og altså en viss kunnskap for å kunne bidra.  
 
Klubbsiden skal være hovedkilden til info på nett, private facebooksider kan være 
”skygger” og videreformidle info som allerede ligger på klubbsiden. Sandra snakker med 
Stine Christiansen. 
 
Torstein og Harriet lager et utkast til hvordan ting kan organiseres. Solvor får ansvar for å 
sende info fra styret til siden, og for å følge opp at sakene faktisk kommer ut. 
 
Sak 10/12 Elektronisk arkiv 

Torstein har kikket på ulike løsninger. Foreløpig foreslår Torstein at vi lagrer på en egen 
server hos Torstein. Torstein sender brukernavn og passord til alle i styret. Det må legges 
en fast, ryddig struktur. 
 
Sak 11/12 Oppfølging av helseundersøkelsen 

NVH ønsker å innlemme shiba i prosjektet om lydberørthet. Klubben er veldig positive og 
vi vil fronte prosjektet på klubbsiden og i Shib-a-visa. 
 
Vi ønsker fortsatt å gå dypere inn i emnene hud/kløe og aggresjon, dette arbeidet 
fortsetter. 
 
Sak 12/12 Årsmøtet 

Orientering om tidsfristene:  
Kunngjøringsfrist : 16/3 
Frist for innkomne forslag : 13/4 
Utsendelse av årsmøtepapirene:  4/5 
(Regnskap, budsjett, beretning, handlingsplan, valgkomiteens innstillinger) 
 
Sak 13/12 Japanspesialen 

Komiteen jobber videre og har begynt å se på dommer for 2014. Vi venter på formell 
bekreftelse fra dommer for 2013.  
 
Sak 14/12 Eventuelt 

* Valpeformidler får egen e-postadresse under klubbens hjemmeside. Denne adressen 
går i arv når ny person overtar vervet. Hjemmesiden må oppdateres med ny 
valpeformidler. 
Vi ser også på om flere skal bruke denne typen adresser. 
* Manglende referater og Shib-a-visa sendes på nytt til hjemmesiden. Kopi sendes til 
styret. 
* Kort orientering fra Eirik om status for årskonkurransene. 
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Innkalling til styremøte 23/2-12 kl 20.30 

Tilstede: Torstein, Christen, Solvor, Ann-Margot, Lone, Eirik og Lisbeth 
Forfall: Gro 
 
Sak 15/12 Post /Info 

* Til orientering: Forespørsel om kandidater til NKKs hedersbevisninger.  
*Til orientering:  Info om arbeid på NKKs mailsystem 
 
Sak 16/12 Økonomi 

Regnskapet for 2011 er snart klart for revisjon. Klubbens likviditet er god, og vi har rom 
for aktiviteter. Budsjett for 2012 gjøres sammen med forberedelser til årsmøtet. 
 
Sak 17/2 Japanspesialen 

* Styret har fått oppdatert oppgaveliste fra komiteen 
* Klubben måtte bytte dommer pga forfall fra Anne Indergaard. Ny dommer er Erna 
Upmeijer.  
* Utstillingskomiteen foreslår at dommeransvar flyttes til komiteen, men et system der 
styrene skal lage en ønskeliste hvert år. 
 NSK ønsker å prøve dette for 2014, men det må spesifiseres at listen er prioritert. Saken 
diskuteres videre på neste styremøte. 
Medlemmene får muligheten til å foreslå dommere til listen for 2014 i neste Shib-a-visa. 
 
Sak 18/12 Eventuelt 

*Mulighet for å annonsere valpekull på finn.no. Vi ønsker ikke å benytte dette tilbudet. 
*Vi venter fortsatt på svar fra foreleser til Oppdretterseminar. Vi må få en raskt avklaring, 
og evt gå videre på listen over ønskede forelesere. 
*Vi gjennomgikk svar til NKK ang Rasespesifikke dommeranvisninger. 
 
 
Videre møteplan: 29/3, 19/4, 10/5 kl 20.30 
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Manni, en liten tøffing 
 
Vi fikk Najanins Ei Tomodachi Manni da han var 10 mnd i Juni 2009 
I juli samme år ble han selvfølgelig med på sommerferie på Hardangervidda, to uker i telt, 
og Manni sov ute fra første dag.  
 

 
 
Han har også vært med på flere jaktturer etter småvilt i høyfjellet, til stor glede for han og 
noe mer engstelse fra meg ettersom han dro ut etter alt fra sommerfugls størrelse, 
STOR interesse for elg, reinsdyr og ikke minst sau har gjort sitt til at han heretter går i 
bånd. Men han er fortsatt med på skogsfugljakt. 
 
Den første vinteren hos oss fikk han vist sin iver etter å trekke, sammen med en av 
Malamutene våre trekker han en liten slede, selen fikk vi sydd på Seleverkstedet.  
På teltturer vinterstid sover han inne i teltet på et Jervehi fra Jervenduken, dette ligger 
han også i ute på dagtid, han er jo egentlig ikke en polarhund, men ikke si det til han. 
Litt halm i bunnen er ekstra stas. 
 
Påsken og uka etter er absolutt å anbefale, når de aller fleste har dratt ned fra fjellet og 
løypene ligger der harde og fine kan man etter vår mening ikke ha det bedre. 
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En tur vi husker spesielt godt, hadde vi sammen med et vennepar fra Gomobu, deres 14 
Malamuter og en Parson Russel terrier. Turen gikk fra Nøsen og nordover langs vannet 
Helin til nordenden av Nordre Syndin, en tur på ca 4 mil. 
 
Da vi hadde slått opp teltet og satt å spiste, ble vi var en rekke med reinsdyr som gikk 
over vannet akkurat der hvor sol og skygge møttes, 43 i tallet.Ingen av hundene enset 
dyrene, til vår lettelse. Dagen etter fikk vi derimot pes av en mindre flokk, bikkjene var 
slitne da vi kom til bilen……. 
 
Da han nærmet seg to år 
fikk vi sydd en kløv, det er 
greit at en liten hund som 
Shibaen jo er også kan 
bære med seg sin del av 
mat/utstyr. Vekten i kløven 
ligger et sted mellom 3-5 kg, 
noe han ikke har problemer 
med. Det viktigste er at 
vekten er lik i kløvtaskene 
og at ingen skarpe ting 
ligger inn mot kroppen 
 
I skrivende stund nærmer 
det seg påskeferie, håper 
snøen holder seg slik at vi 
nok engang kan nyte 2 uker 
på Hardangervidda med 
våre tre firbeinte. 

 
 
Turhilsen fra Morten N Olsen 
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OK, du er 
større enn 
meg.  
Men det er 
altså min ball, 
så SLIPP! 
 
Se der,  
jeg fikk ballen 
min tilbake  
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Lisa Johansen  

 

 





 







http://www.akita.no/
http://www.americanakitaklubb.com/


http://www.akita.no/
http://www.americanakitaklubb.com/
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UTEN HJELP FRA DERE, 

BLIR DET INGEN UTSTILLING! 
 

FOR Å KUNNE AVVIKLE  

JAPANSPESIALEN 

TRENGS DET FLERE TIL Å HJELPE TIL! 
 

VI TRENGER FOLK SOM KAN  

* STÅ I KIOSK  

*HJELPE TIL Å RIGGE OG RYDDE 

*JOBBE i SEKRETERIAT  

*BISTÅ I RINGENE 
 

Vi håper på frivillige som kan hjelpe til! 
 

Meld din innsats til Sandra 

sandra@trollbolla.com 

snarest! Men senest 13. april. 

Gi beskjed om du kan hjelpe til  

fredag, lørdag eller søndag. 

Gi også beskjed om du skal  

stille hund eller ikke! 

 
 

mailto:sandra@trollbolla.com
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DEN JAPANSKE HUNDENS BEVEGELSER. 

Denne artikkelen er hentet fra det amerikanske tidskriftet Shiba Journal, Volum VII,no 1, 
Winter 1993.(Tidsskriftet er ikke lenger i produksjon) og er skrevet av daværende 
sjefsdommer i Nippo Takio Higuchi. Artikkelen er oversatt fra japansk til engelsk av Yuko 
Salvadori og fra engelsk til norsk av Christen Lang. 

Så vidt oversetter vet, har det ikke skjedd noen forandring i måten Nippos dommere 
bedømmmer bevegelser på, på tross av de meninger Hr. Higuchi fremsetter i denne 
artikkelen.  

Hundens bevegelser. 

Det finnes fire former for bevegelse hos hund. Gange, trav, kort galopp og galopp. I 
Japan betegner man passgang som Sokutaiho, denne vil også bli omtalt her. 
 
Gange: 

Dette er den langsomste formen for bevegelse. En fot beveger seg om gangen. Venstre 
fremme, høyre bak, høyre fremme og venstre fot bak. To av bena er alltid på marken 
samtidig og støtter kroppen. Denne bevegelsesformen sparer energi og er den mest 
behagelige og letteste formen for bevegelse. 
 
Trav: 

Venstre forben og høyre bakben (diagonale par) beveger seg fremover samtidig. Hvert 
diagonale par gjentar sine bevegelser og denne formen for bevegelse skaper en to takts 
rytme. Dette er den mest naturlige formen for bevegelse hos hunder. Den går fort og 
virker ikke slitsom. I standard trav er ikke alle føttene i luften samtidig, men hos f.eks. 
schaferhund kan dette være tilfelle når hunden beveger seg i høy fart. Det såkalte 
flytende (sveve) trav. 
 
Kort Galopp. 

Føttene beveger seg slik: venstre bakfot, høyre bakfot og venstre fremfot beveger seg 
samtidig, så høyre fremfot. En av parene i diagonalen beveger seg samtidig, det andre 
paret beveger seg separat. Derved skapes en tredelt rytme. Farten og utholdenheten 
ligger mellom trav og galopp. 
 
Galopp: 

Begge forben og begge bakben beveger seg fremover i det de strekkes ut (svever) og tar 
bakken samtidig mens kroppen kastes frem i store sprang. Dette er den hurtigste formen 
for bevegelse hos hunder, men også den mest energi krevende og en hund kan ikke 
galoppere lenge. Det koster for stor anstrengelse.  
 
Sokutaiho: 

Når mennesker beveger seg på normal måte setter de høyre fot frem først mens de 
samtidig svinger venstre arm frem. Hvis høyre fot settes frem og høyre arm svinger frem 
samtidig kaller japanerne denne bevgelsen for Sokutaiho. 
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Hvis en hund beveger seg på samme måte ( setter frem begge bena på samme side 
samtidig) kaller japanerne denne formen for bevegelse også for Sokutaiho. Det er to 
varianter av bevegelsen hos hunder, passgang og sakte gange. Hos hunder er det liten 
forskjell på disse. 
 
Eksempel: 
Passgang: 

Forbena og bakbena på samme side beveger seg fremover samtidig. Dette er en form for 
hvile for kroppen og gir en to takts rytme. Innenfor hestesport er dette et kjendt 
bevegelsesmønster. 
 
Det gir en humpete gange hos hesten og er ikke særlig behagelig for rytteren.Denne 
spesielle ridestilen kalles Posting og var i tidligere tider spesielt vanlig for kvinnelige 
ryttere i Europa. I Japan i gamle dager var dette også en form for bevegelse som 
japanske hester ble trent opp til. 
 
Old Eglish Sheepdog og en del andre hunderaser går ofte i passgang. 
 
Sakte gange: 

Forskjellen på denne og passgang er at her vil bakbena alltid ta ned i marken før 
frembena. Farten er noe mitt mellom gang og trav. Dette er den naturlige gangart for 
elefanter, giraffer og kameler. 
Enkelte stor hunderaser f.eks. Irsk Ulvehund kan bevege seg på denne måten, men jeg  
har aldri sett en japansk hund bevege seg slik. 
 
Korrekte bevegelser for den japanske hunden. 

Den vanligste bevegelsen for den japanske hunden er trav. På en utstilling er det denne 
formen dommeren observerer og bedømmer.  Diagonale benpar beveger seg sammen, 
men kraften ligger i bakbena. Hundens kropp skyves frem ved at bakbena sparker kraftig 
fra, mens forbena tar i mot kroppsvekten i det føttene lander. Selv om de diagonale 
benparene beveger seg samtidig vil frembena starte en ørliten stund før bakbena. 
 
Når vi observerer hundens bevgelser fra siden i stor fart vil vi se at bakbena skyver 
kroppen frem mens forbena tar lett i bakken og derved skapes den lette bevegelsen som 
er ønsket i standarden. 
 
Noen tror at hunden beveger seg med samme avstand mellom bena når den går 
fremover som når den står. Dette er ikke riktig. Bena treffer nermere mittlinjen på grunn 
av kroppens graviditet. 
 
Et typisk eksempel på denne formen for bevegelse hos hund er Collie som setter bena på 
mittlinjen=Single track. 
 
De fleste japanske hundene beveger seg ikke på denne måten.  
 
Ukorrekte bevegelser. 
 
Korte steg:  

På grunn av størrelsen hos den japanske hunden er det standard trav som er det vanlige. 
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Som jeg har nevnt tidligere lander da bakbena nær forbena. Hvis hunden er for lite vinklet 
i bakbena får ikke hunden ta ut steget godt nok og bevegelsene blir korte og trippende. 
Dette er ikke korrekt. 
 
Overvinkling: 

Stegene blir for lange, bakbena settes ned før frembena letter og vil da kunne kollidere 
med disse. For å unngå dette settes de ned på utsiden av frembena eller på på innsiden 
av disse. 
 
En mere alvorlig utgave er krabbing. Dette skjer når høyre bakfot lander på utsiden av 
høyre fremfot og venstre bakfot på innsiden av venstre fremfot mens hundes kropp 
fortsetter rett frem. 
 
Ukorrekte bevegelser på grunn av ukorrekte bakben 

Jeg har nevnt tidligere at korte steg kommer av steile vinkler bak. En kuhaset hund vil 
heller ikke ta seg frem på en god måte. Hasene kommer for nær hverandre og potene 
peker utover ikke rett frem og derved vil bevegelsene bli lite effektive. Bevegelsene hos 
en hund med krumme bakben (sett bakfra) vil heller ikke bli effektive. Men dette er svært 
uvanlig å se hos den japanske hunden. 
 
Unormale bevgelser på grunn av dårlig front. 

Den mest vanlige feilen i fronten er at den er for smal med derav følgende veivende 
frembensbevegelser. Eller for bred med dårlig sluttende albuer. En slik front er ofte fulgt 
av en tønneformet brystkasse og at hunden tåer inn forann. Hos en slik hund vil ikke 
frembensbevegelsene bli paralelle. Hvis hunden er bred forann og smal bak vil den heller 
ikke kunne balansere kroppen korekkt når den beveger seg. 
 
Hackney. 

Hunden løfter frembena for høyt og får korte steg forann og derved liten fart. Denne 
betegnelsen er hentet fra hestesporten. 
Jeg husker en Kishu jeg en gang bedømte på Nippo Grand National. Det var en meget 
balansert hund når den sto og den hadde et flott hode og utrykk, men ble satt ned på 
grunn av hackney forbensbevegelser.  
 
Andre ukorrekte bevegelser. 

Det er flere grunner til at hunder beveger seg ukorrekt. For eksempel bevegelses 
mønsteret, steile mellomhender, overvektige hunder i dårlig kondisjon og hunder med 
alvorlig HD eller patella. 
 
Årsakene er så mange at jeg ikke kan gå inn på alle her. 
 
Men en hund som er korrekt bygget vil også bevege seg korrekt. Bevegelsene vil derfor 
vise om hunden er riktig satt sammen. 
 
Observasjon av bevegelse. 

Når man skal observere bevegelse hos hund må dette skje når hunden beveger seg på 
en naturlig måte og man må observere bevegelsene fra siden, men også sett forfra og 
sett bakfra. 
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Tidligere var det ikke lett å observere bevegelse korrekt, men nå har vi fått så mange 
tekniske hjelpemidler at en korrekt observasjon er lettere. Når vi filmer en hund i 
bevegelse og spiller dette av i sakte fart vil vi kunne studere hundens bevegelser nøie. 
 
Da det ble filmet bevegelser på Nippos Grad National fant vi at endel hunder som var blitt 
høyt plassert hadde  dårlige bevegelser. Det var smale utstabile frembensbevegelser, 
krabbing etc. Når det gjelder krabbing kom dette i noen tilfelle av at handleren trakk 
hunden for stramt i båndet. En løs line er beste måten å vise en hund på men dette må 
trenes. I Nippos regler står det ikke spesifisert i hvilken hånd man skal holde båndet, men 
ellers i verden er det vanlig å holde båndet i venstre hånd og dette er den beste måten å 
vise hunden på. Det ønskelige er at handleren er en person hunden kjenner. 
 
Viktigheten av å bedømme bevegelser.   

Som nevt over er en hund som beveger seg korrekt en hund som er riktig bygget. Derfor 
er det viktig å bedømme hundens bevegelser. Jeg mener at Nippo i dag legger for lite 
vekt på bevegelser. Dette kommer av at da Nippo ble grunnlagt var hovedformålet å 
bevare den japanske hunden og luke ut de elementer som ikke var typisk.  Å bedømme 
hundens helhet har vært det viktigste og bevegelser har ikke fått spesiell oppmeksomhet. 
I dag har vi nådd målet med å bevare den typiske japanske hunden. Da er det etter min 
mening på tide å sette mere fokus på bevegelser. 
 

 

Bildet viser en shiba med rasetypiske bevegelser 
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Hunden min har blitt gal! 
Av Anders Hallgren.. Sakset fra boka “Hundens gyllene regler” Del 6 – 

 
Plutselig har vår snille, tillitsfulle tispe begynt å trekke seg unna. Hun ligger under senga 
nesten hele tiden og når noen går forbi knurrer hun og gjør utfall. Det må ha klikket for 
henne! Vi har alltid kunnet gjøre hva som helst med henne. Ungen gjør hun regelrett utfall 
mot og stakkar tante Beate, som skulle vært på besøk hele helgen, reiste etter tre timer. 
At hun lyktes med tante Beate skal sant nok ikke skrives på hundens minusside, men at 
hun behandler sin egen familie så ille virker alarmerende. Hun må ha blitt gal - fått en 
eller annen forstyrrelse på hjernen. 

 
Naboene er skikkelige hundekjennere, for de har hatt mops i tre år. De sier at vi må avlive 
henne med en gang før det skjer en alvorlig ulykke. Foruten denne plutselige 
aggressiviteten har hun også begynt å grave i gulvet, slept rundt sengetøy og stjele sko.  
 
Har hun blitt gal? 

 
Normal 

Nei, tispen har ikke blitt gal. Hun har bare fått falsk svangerskap. Ved slike tilfeller kan til 
og med den mykeste, mest godmodige tispe bli knurrende og vaktsom. Hun tror nemlig at 
hun har valper som hun må beskytte. At hun sleper rundt sengetøy, ligger under sengen 
og graver i gulvet er alt for “valpenes” skyld. Hun ordner myke sengeplasser til dem, 
oppsøker beskyttede steder og graver “huler”. Det er helt normale gjøremål. Og skoene 
er valpene hennes. 
 
Falsk svangerskap - falske valper 

Omtrent to måneder etter løpetidens slutt får en tispe valper dersom hun har blitt paret. 
Blir hun ikke paret oppstår enda en hormonell forandring og naturen tilgodeser henne til 
og med noen ganger med melk i pattene. Denne ofte kraftige hormonelle omstillingen 
påvirker også tispens oppførsel. Hun kan komme til å opptre som om hun hadde valper. 
 
Det vil si, vokte og beskytte sitt avkom. Dette går ut over alle som kan tenkes å ville 
skade valpene. Det er ikke uvanlig at hunden vokter “valpene” sine mot 
familiemedlemmer. Begynner tispen din å forandre oppførsel og opptre “rart” - regn tiden 
som har gått siden siste løpetids siste dag. Kanskje har du svaret der. Glem derfor ikke å 
notere ned løpetidene. 
 
Hvorfor falskt svangerskap? 

Man kan spørre seg selv om hvorfor en tispe oppfører seg som om hun har fått valper 
selv om hun ikke er blitt paret. Men kanskje kan vi se en av naturens mange underverk i 
dette som i så mye annet hos våre hunder og i deres oppførsel. 
 
Når en tispe får løpetid, påvirkes andre tisper i nabolaget til å begynne å løpe. Det virker 
som om løpingen “smitter”. Dette blir ofte et problem på dressurkurs når tispe etter tispe 
må avbryte kurset, smittet av hverandres løpetid. I og med at denne syklusen samordnes 
vil også drektigheten og eventuell den falske drektigheten komme til samme tid.  
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Hva kan man gjøre? 

Det er ikke så mye man kan gjøre for å påvirke falsk svangerskap hos tispen. En teori 
sier at man ved å gi tispen mindre mat og mer mosjon, skal kunne gjøre henne mindre 
påvirket av den hormonelle forandringen. Dette skulle være en måte å late som om det er 
dårlige tider i naturen. Om det er mangel på føde og de ville hundedyrene må røre seg 
mye for å skaffe seg mat, fødes det mindre kull. Men om dette har noen avgjørende 
virkning på tispens falske drektighet gjenstår å få bevist. 
 
Et vanlig råd er at man skal gi tispen mer mosjon enn vanlig, men hvor effektivt dette er, 
er ikke klart. Kanskje er det slik at hun blir mer trøtt og derfor ikke reagerer like kraftig 
som ellers. 
 
Forøvrig skal man ikke gjøre noe oppstyr pga. hennes opptreden. Framfor alt ikke straffe 
henne for det om hun oppfører seg underlig. Overse murringen hennes, hun vokter jo 
“valpene” sine med en valpemors varme følelser. Vaktsomheten forsvinner når hun føler 
tillit, og det kan hun jo ikke om man straffer henne. Lek med henne og sysselsett henne 
ekstra mye i den verste tiden. Snart går det over og hun er seg selv igjen. 
 
Vi skal gå litt dypere inn i fenomenet falsk drektighet. Vi begynner med å se på tispens 
løpetidssyklus - det vil si de ulike fasene en tispe går igjennom i forbindelse med 
løpetiden. 
 
Løpetidssyklusen 

Vanligvis har tispene våre løpetid to ganger i året, oftest høst og vår. Ulvinnen løper en 
gang pr år - i februar. At tispene har begynt å løpe to ganger i året tror man er et resultat 
av avlen. Det finnes de som påstår at det kommer av at våre hunder får så regelmessig, 
rikelig og næringsrik mat. Mellom løpetidene er tispen i en seksuell hvileperiode. Når 
tiden for løping nærmer seg kommer hun inn i en periode som kalles for “forbrunst”. 
Normalt varer denne i ca ni dager, men variasjoner forekommer. Skjeden hovner noe og 
tispen slikker seg ofte bak. Hun begynner å blø og hannhundene blir mer interessert. Ofte 
drikker og tisser tispen mer enn vanlig. Men oppvartende hannhunder holdes på avstand. 
Tispen tar ikke imot noen hanne i denne perioden.  
 
Deretter kommer selve brunsten - det er når tispen er mottakelig for parring. Denne 
perioden varer også i ca ni dager. Eggløsningen skjer i begynnelsen av brunstperioden, 
uansett om tispen er blitt paret eller ikke. Om hun ikke pares, kan brunsttiden forlenges. 
Tispen slutter å blø, men at blødningene opphører betyr ikke det samme som at hun ikke 
kan bli befruktet. Etterbrunstperioden avløser brunsten. Den varer i ca to måneder. Har 
tispen blitt paret og befruktet tilsvarer dette drektighetsperioden. Har hun ikke blitt 
befruktet tilsvarer dette den falske drektigheten. 

 
Miljøet påvirker 

En del faktorer i miljøet påvirker løpetidssyklusen. Næringsfattig kost, temperatur, 
dagslengden, psykologiske og sosiale faktorer er eksempler på dette. Det har f.eks. 
hendt at tisper som har vært redde og nervøse får utsatt løpetid. Første løpetid har blitt 
forsinket hos tisper som har fått næringsfattig kost. 
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Drektighetshormon 

Den hormonelle forandringen under etterbrunsten er den samme om tispen er paret eller 
ikke. Dette medfører at den forandringen de gjennomgår er likedan som om de var blitt 
paret. De kan legge på seg, begynne å produsere melk i slutten av perioden, vise 
voktertendenser, begynne å “grave huler” i hagen, lage seng til valpene osv. 
 
Denne forandringen kommer av at “drektighetshormonet” progesteron, øker i 
konsentrasjon i blodet i løpet av denne perioden. Dette altså uansett om tispen har blitt 
befruktet eller ikke. 
 
Ja, dette er fysiologien bak falske svangerskap. La oss nå se litt på teorier som kan 
forklare hvorfor dette fenomenet har oppstå og hva det kan være godt for. 
 
Ulveflokken 

Det finnes sikkert en del ulike teorier om årsaken til at falsk drektighet er så utbredt blant 
våre tisper. Lignende fenomener sies å ha inntruffet selv hos mennesker. Det som høres 
mest sannsynlig er at tisper med “falske valper” skal kunne være en slags “stand inn” for 
den riktige moren. Ikke rett etter valpingen, for da avvises alle som kommer for nær 
valpene. Men ca to til tre uker etter fødselen kan de rykke inn. 
 
Kanskje kan “ekstramødrene” trå til dersom moren omkommer. På den måten skulle 
sjansen for å overleve for valpene bli større. Men enda mer sannsynlig er det at moren 
kan få fri til å gå på jakt. I en ulveflokk fødes det ett kull pr år. Det er den tispen som 
befinner seg høyest på rangstigen som får dette kullet. Hun er også mor til de fleste i 
flokken. Da hun vanligvis er den eldste hunnen, har hun også mest erfaring i jakt. Hun er 
derfor sammen med faren, den mannlige lederen, den beste jegeren. Ved at de yngre, 
kjønnsmodne hunnene får falsk drektighet, kan de ta hånd om valpene mens moren tar 
hånd om oppgaven å være med å skaffe mat. Dette øker sjansen for at de skal få spise 
og dermed overleve. En, eller til og med et par hunner med “falske valper” passer dem og 
kan til og med gi dem melk. Man må bare bli imponert overfor denne naturens klokskap.  
 
Kanskje kommer fenomenet med falsk drektighet av at de andre hunndyrene i flokken 
ikke skal føle aversjon mot valpene. De skal i stedet delta i oppfostringen av dem - som 
om det skulle være deres egne valper. Det kan være naturens måte å forhindre at noen 
annen hunn er aggressiv mot valper. I stedet hilser dem velkommen som nye individer i 
flokken - som de er forberedt på å forsvare mot fremmede angripere. 

 
Hos våre hunder 

Denne spesielle måten å overleve på finnes ennå i våre tamhunder. Men nå har den 
mistet sin hensikt. For hunder som lever i vår menneskelige verden får hverken velge 
partner eller sted for valping. Vi passer også på så hun får den næringsriktige kosten hun 
trenger for at valpene skal kunne utvikle seg riktig. 
 
Men ennå lever det opprinnelige i våre tisper. Uforandret, selv om det ikke trengs. Og for 
oss mennesker er det til stort besvær. For hvem husker å regne to måneder framover fra 
den tiden tispen slutter løpetiden. Nei, i stedet kommer den plutselige forandringen fra en 
snill hjemmehund til en rasende mor, som en overraskelse for oss. Og når tispen vokter 
“valpene” sine mot familiemedlemmer, gjelder det å vise alle de hensyn man viser en mor 
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med nyfødte. Dersom man lager “spetakkel”, kan man bli møtt med all den kraft og styrke 
som en mor kan mobilisere når det gjelder å beskytte sine små.  
 
“Falske valper” bruker å vare mellom to og te uker. Etter det “selger” tispen valpene sine 
og alt blir som før. Freden senker seg igjen over familielivet. 

 
Tenk på at: 

 Sett et kryss i kalenderen to måneder etter løpetidens slutt. 

 Kjeft ikke på en tispe som har “falske valper” selv om hun knurrer og vokter. 
Behandle henne med respekt. 

 Pass på at hun får fred og ro. Ingen lekende barn må forstyrre. 

- Kommer det besøk - be dem gi henne godbiter. Liker hun dem ikke kan hun ellers 
komme til å vise det tydelig. 

 Gi ikke tispen pipeleker. Den lyden disse frembringer kan eventuelt øke 
morsinstinktet - slik at hun blir mere vaktsom. 

 Alle tisper får falske svangerskap - mer eller mindre. Det kan skifte fra løpetid til 
løpetid. 

 Øk mosjon og annen aktivitet. Falskt svangerskap og overskuddsenergi er en dårlig 
kombinasjon. 

 
 
 
 

 
 

 

Mor og barn (Foto Lisbeth Høyem)    
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HUND & HELSE 

ULIKE MILJØFAKTORER KAN  
PÅVIRKE FOREKOMSTEN AV 

HOFTELEDDSDYSPLASI HOS HUND 
Hentet fra www.nvh.no 

 
HUND & HELSE 

 

Randi I. Krontveit disputerer 13. mars 2012 for ph.d.-graden ved Norges 

veterinærhøgskole med avhandlingen ”Canine hip dysplasia in a prospective 

cohort study – Incidence, risk factors, and long-term effects in four large 

breeds".  

Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund påvirkes i større grad av hundevalpers 

oppvekstmiljø enn tidligere antatt. Det er spesielt i tiden fra fødsel til tre måneders 

alder at forskjellige miljøfaktorer ser ut til å påvirke utviklingen av sykdommen. I 

valpeperioden kan man anbefale forebyggende miljøtiltak som kan bidra til bedre 

livskvalitet for hunder som er disponert for HD. 

Randi I. Krontveit har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt forekomsten av HD hos fire 

hunderaser i Norge og sett på hvilke faktorer i hunders oppvekstmiljø som kan virke inn 

på forekomsten av sykdommen. HD er en genetisk betinget sykdom som også finnes hos 

flere andre arter. Hunder er ikke født med HD, men genetisk disponerte valper kan utvikle 

HD i ulik alvorlighetsgrad. Graden av HD påvirker når hundene får symptomer og hvor 

lenge de lever.  

 

Fem hundre privateide hunder fra rasene newfoundlandshund, labrador retriever, 

leonberger og irsk ulvehund har vært med i denne studien. Hundenes vekst og 

oppvekstmiljø er registrert ved hjelp av spørreskjemaer til oppdretteren og den nye 

hundeeieren og ved undersøkelser hos veterinær.  

 

Basert på tidligere forsøk og studier fra andre land, har raskt vekst og høy kroppsvekt 

vært ansett som disponerende faktorer for HD. Arbeidet til Randi I. Krontveit viste at raskt 

vekst og høy kroppsvekt hos valpene det første leveåret ikke ga økt risiko for HD. Tvert i 

mot var det rasen som vokste senest, newfoundlandshund, som hadde høyest forekomst 
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av HD, (36 %). Irsk ulvehund hadde lavest forekomst av HD (10 %), men hadde raskest 

vekst.  

 

Oppvekstmiljø påvirker utvikling av HD 

Valper lever vanligvis de første 8 ukene sammen med moren sin hos oppdretteren. Flere 

forhold relatert til boforholdene hos oppdretteren viste seg å ha innvirkning på 

forekomsten av HD. Valper som ble født på våren eller sommeren, og valper hos 

oppdrettere som bodde på gård eller småbruk, hadde redusert risiko for å få HD. Etter 

omtrent 8 ukers alder bodde valpene hos den nye eieren sin. Det å ha tilgang på mosjon i 

parkområder daglig opp til tre måneders alder reduserte risikoen for å få HD, mens daglig 

bruk av trapper i samme tidsperiode økte risikoen. Samlet sett ser det altså ut til at daglig 

mosjon ute i moderat ulendt terreng frem til 3 måneders alder er gunstig med tanke på 

forebygging av HD. 

Hundene i denne studien ble fulgt videre gjennom livet helt til 10 års alder ved hjelp av 

årlige spørreskjemaer som eieren fylte ut. Hunder med sterk grad av HD ble avlivet 

tidligere enn hunder med mildere grader av HD. Dette gjaldt særlig for 

newfoundlandshund og leonberger. Hos labrador retriever og irsk ulvehund hadde ikke 

HD så stor virkning på levelengde. Sterk og moderat grad av HD økte risikoen for å få 

symptomer som halthet og smerter i hoftene, og hos newfoundlandshund opptrådte 

symptomene tidligst. Labrador retriever var den rasen der slike symptomer opptrådte 

senest i livet. Variert mosjon var gunstig, og hunder som mosjonerte daglig både i og 

uten bånd i ulikt terreng, var symptomfrie lenger enn hunder som var mer inaktive. 

Basert på dette doktorgradsarbeidet kan man anbefale forebyggende tiltak relatert til 

oppvekstmiljøet. Hvis man kan forbygge de mest alvorlige gradene av HD, kan 

livskvaliteten for hunder bedres. 
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Kennel Enerhaugen 
 

Ichiokasow (Nippo reg.) 

 
 

 
Ryuukurofuji av Enerhaugen. 

Siste skudd på stammen. 
 

Nytt år, nye muligheter, nye valper! 
Flere spennende kombinasjoner planlagt fremmover.  

Kontakt oss gjerne for informasjon eller ett besøk. 
 

Vi har lang erfaring med rasen.  
Vår beste reklame er fornøide valpekjøpere i Norge og Norden. 

 

Jorun Kvalheim og 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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Vil DU påvirke  
hvilke dommere som skal  

dømme på Japanspesialen? 
 

Dommere til Japanspesialen 2014 skal snart bookes.  
Som et prøveprosjekt skal Utstillingskomiteen  

booke felles dommere for alle 3 klubbene. 
 

Klubbene skal sende en prioritert liste med  
navn på 10 ønskede dommere til komiteen. 

 

Alle medlemmene inviteres til å foreslå for styret, 
dommere som kan være aktuelle på Japanspesialen. 

Forslag må være begrunnet og gjerne med henvisning til 
utstillinger som dommeren har dømt tidligere. 

Styret vurderer innkomne forslag og  
kommer med egne forslag. 

 
Vi ønsker oss dommere  

som er opptatte av rasen og  
som behandler utstillere og  

hunder på en fin måte.  
 

FORSLAG SENDES TIL STYRET  
VED LISBETH HØYEM,  

SENEST 5. MAI 2012. E-post: shiba@akinuba.no 
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Årets utstillingsshiba 2011 
 

Nr Tot Uts Hund Eier 

1 49 5 Shibatroll's Balder Tone Jåtten 

2 35 5 Masako Av Enerhaugen Christen Lang 

3 35 5 Ølenskjold's Emma 1. JK/UH John Tjøtta 

4 31 5 Ølenskjold's Geisha 2. JK/UH Tjøtta/Larsen 

5 30 5 Ølenskjold's Chita Arve Skjæveland 

6 29 5 Ølenskjold's Genki 3. JK/UH Lisa Johansen 

7 26 5 Vanity Benimitsu Gitte H Sørensen 

8 26 5 Mjærumhøgda's Yu Komatsu 1.VET Lise Kommisrud 

9 25 5 Soldoggen's Utsumi Sora  P Walle 

10 23 5 Soldoggen's Hirohito Strand /Walle 

11 23 5 Shibatroll's Darren Mathisen/Aarberg 

12 23 5 Soldoggen's Yuna  P Walle 

13 22 2 Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Ritorubea E & K Lindström 

14 22 4 Tenko Av Enerhaugen Eirik Knudsen 

15 22 5 Soldoggen's Tokitenku  I&E Michalesen 

16 21 2 Honto-No Fujiyamato C Gustafsson 

17 21 5 Mjærumhøgda's Sachiko 2.VET H Schyttelvik 

18 20 4 Shibatroll's Bjarg Karen Gjerde 

19 19 5 Qannik's Biloksi Caddo Bastian  Britt Holtan 

20 19 5 Ølenskjold's Genji  Tone Jåtten 

21 18 5 Soldoggen's Ichi Aki-Kaze P Walle 

22 18 5 Negi-Inu's Li-Ry Hikari Ulleberg-Bøhmer 

23 17 4 Soldoggen's Jet Lee  Anette Kristiansen  

24 17 5 Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 3.VET Ulleberg-Bøhmer 

25 17 5 Negi-Inu's Li-Ko Kurojo  Lise Kommisrud 

26 15 1 Ølenskjold's Baron Rag Karen Gjerde 

27 15 1 Mara-Shimas Koki's Kime Waza Elisabeth  Bäckström 

28 15 4 Soldoggen's Yoshimi Bjurstam-Antonsen 

29 15 4 Ramnfløya's Kita No Otenba  B K Pedersen 

30 15 5 Soldoggen's Tentai Tiko Elsa Pedersen 

31 13 2 Aangenaam Suntory Hibiki  Christen Lang 

http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO53672%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO56797%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO31315%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO31237%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO60351%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=11310%2F07
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=25556%2F05
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=07979%2F01
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S61193%2F2009
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32 13 4 Natsuhime Av Enerhaugen  Christen Lang 

33 12 1 Najanin's Yu Jishin Ramsli/Øen 

34 11 2 Terunishiki Av Enerhaugen Lindaas/Teigland 

35 11 2 Beni Goma Go Av Enerhaugen Husebø/Aga 

36 10 1 Char-Fox Frid Bogen 

37 10 2 Kazakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi Eivind Mjærum 

38 10 2 Benihidehime Av Enerhaugen Jorunn Kvalheim 

39 10 5 Ryuukuroyuri Av Enerhaugen  Kommisrud/Jaabæk 

40 9 1 Kurama No Kikuhime Go Miaygi Zaosou Granqvist/Omura 

41 9 2 Sho Kuro Ichiokasow Av Enerhaugen Husebø/Aga 

42 9 2 Negi-Inu's Ly-Sa Kiichi  Ingunn Hilton 

43 9 2 Østbylias Tøffe Zorro  Lundås /Skjelbred 

44 9 4 Soldoggen's Hiruko  Pedersen/ Walle 

45 8 1 Habagou's Ki Runa Bjørsland 

46 8 2 Østbylias Aktive Luca Johanson/Martinsen 

47 8 2 Honto-No Omamori Dan Ove Tuven 

48 8 2 Najanin's Yu Yukimi Tonje Bøe 

49 8 2 Mjærumhøgda's Ylva Goes To Maria Mjærum/Pedersen 

50 7 2 Ryuukurohime Av Enerhaugen Christen Lang 

51 7 2 Genkou Go Shun'you Kensha Gullborg Knudsen 

52 7 2 Najanin's Deki Imouto  Sandra Janzo 

53 6 1 Mjøstrollets Chiisai Hime  Amundsen/Kjelstad 

54 6 1 Unas Lord Arco R&R Ulvund 

55 6 2 Soldoggen's Watta Doozie Strand/Walle 

56 6 2 Willemo's Fuyu Chikara  Johannessen/Andresen 

57 5 1 Unas Tanja  Sten Kjelvik 

58 5 1 Naohime Av Enerhaugen  Christen Lang 

59 5 1 Østbylias Aktive Milo Mathisen/Øverland 

60 5 1 Østbylias Værdie Sakura Mildrid Kjøbli 

61 5 1 Lady Nikita R&R Ulvund 

62 5 2 Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Kuma Ulleberg- Bøhmer 

63 5 2 Naotetsu Av Enerhaugen  Sandtorv/Mikkelborg 

64 4 1 Tatsumaki's Akihime Laila Nagel 

65 4 1 Ak-inu-bas Shiro Saki Dan Ove Tuven 

http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO55181%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO60404%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO38579%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=20189%2F06
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=19362%2F06
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO58577%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO41673%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO36344%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO31235%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=24029%2F06
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=24026%2F06
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66 4 1 Toyomi's Chiyoko Kira Brit Hansen 

67 4 1 Østbylias Modige Bellami  Sakariassen/Skjelbred 

68 4 1 Qannik's Cria Tutten Mc Dreamy Vibeke Standal 

69 4 1 Noven's Ebetsu Ori Nordberg/Eriksen 

70 4 1 Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma Tomimoto m.fl 

71 4 2 Tenka-Chie Go Shun'you Kensha H Schyttelvik 

72 3 1 Daitaiyo Av Enerhaugen Lise Kommisrud 

73 3 1 Mjærumhøgda's Yoshi  Øyvind Fåne 

74 3 1 Mjøstrollets Aka Fuyuko A&O Franc 

75 3 1 Kuroshinjuhime Per Garen 

76 3 1 Quannik's Biloksi Caddo Bastian Britt Holtan 

77 3 1 Miyako I Go Shun'you Kensha Gullborg Knudsen 

78 3 1 Unas Yoshi Misako  Kristin B Moe 

79 3 1 Sheela Den Stille Fjæring J E Johansen 

80 3 1 Soldoggen's Chimpira Høyem/Aasheim 

81 2 1 Soldoggen's Ojin Tenno G & E Knudsen 

82 2 1 Ryuukurokami Av Enerhaugen Hege Urdal 

83 2 1 Edeängs Cilla Angelina Andersen  

84 2 1 Qannik's Cria Korse  Maiken L Dahl 

85 2 1 Shibatroll's Frigg Gullborg Knudsen 

86 2 1 Soldoggen's Mitsumaru Hege Arntsen 

87 2 1 Mjøstrollets Bara Tasai P&K Pedersen 

88 1 1 Teruhama Av Enerhaugen S Nærland 

89 1 1 Nattfjärilen Akakabuto  T Eggenheim/ P Walle 

90 1 1 Okami's Harukoma Yvonne Rinne 
 

 

 

ÅRETS OPPDRETTER: 
Nr Kennel Poeng Ant hunder 
1 Ølenskjold 144 5 
2 Soldoggen 111 5 
3 Shibatroll 94 4 
4 Enerhaugen 92 5 
5 Negi-Inu 72 5 

http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=08347%2F04
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=17870%2F98
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO44936%2F09
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=NO59792%2F10
http://medlem.dogweb.no/dwold/Dog/openPage/bodyDogFrameset.html?dogId=S58774%2F2005
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ÅRETS BRUKSSHIBA 2011 

 
Nr Hund Gren/er Ant res Poeng 
1 Ryuukuroyuri Av 

Enerhaugen,  
L Kommisrud/ B Jaabæk 

Blodspor 4 11 

2 Mjærumhøgda's Yu 
Komatsu,  
Lise Kommisrud 

Ferskspor 1 4 

2 Qannik's Cria Koda 
Bjørn Græsli 

Blodspor 1 4 

2 Unas Tixie 
Elise Dahl 

Blodspor 1 4 

5 Honto-No Kiyomi 
Ingrid Høgvold 

AG/Hopp 2 3 

 

 

 

 
Sportrening Foto Laila Nagel 
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UTSTILLINGSRESULTATER per 10/3-12 

Ingen foreløpig liste før i neste nummer. 

 

Norsk Dobermann Klub 29/12 Lorenzo, Antonio Di 
 

Daitaiyo Av Enerhaugen 1.JK 2.JKK CK 2.BHK Lise Kommisrud 

Ølenskjold's Genki 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR Lisa Johansen 

Ryuukurokami Av Enerhaugen 2.AK Hege Urdal 

Mjærumhøgda's Yu Komatsu 1.VTK 1.VTKK CK 3.BHK Lise Kommisrud 

Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Kuma 1.UK 1.UKK Ulleberg-Bøhmer 

Vanity Benimitsu 1.AK 1.AKK CERT 2.BTK Gitte H Sørensen 

Ryuukuroyuri Av Enerhaugen 1.AK 3.AKK 
 

Noven's Chichibu 1.AK 2.AKK 
 

Negi-Inu's Li-Ry Hikari 1.CHK 2.CHKK CK 3.BTK Ulleberg-Bøhmer 

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM Lise Kommisrud 

  
 Norsk Boxerklubb 11/2 Franco, Aida Rivera 
 

Noven's Ebetsu Ori 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR Nordberg/Eriksen 

   

Norsk Welsh Corgi Klubb 12/2 Grillo, Juan Alberto 
 

Noven's Ebetsu Ori 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR Nordberg/Eriksen 

   

Ølen - Etne - Vindafjord 11/2 Mjærum, Eivind 

 Ølenskjold's Genji 1.JK 1.JKK Tone Jåtten 

Ølenskjold's Baron Rag 1.AK 1.AKK CERT 2.BHK K Skjæveland 

Shibatroll's Balder 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM Tone Jåtten 

Fujizakura Av Enerhaugen 1.JK 1.JKK CK 3.BTK John Tjøtta 

Teruhama Av Enerhaugen 1.UK 1.UKK CK 4.BTK S Nærland 

Ølenskjold's Geisha 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR Tjøtta/Larsen 

Asa No Daisuki Go Av Enerhaugen 2.AK 2.AKK Christen Lang 

Ølenskjold's Chita 1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK Arve Skjæveland   
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Norsk Kennel Klub Bø 18/2 Van Deijl, Willemin 
 

Qannik's Cria Tutten Mc Dreamy 1.JK 1.JKK CK 2.BHK Vibeke Standal 

Terunishiki Av Enerhaugen 1.AK 2.AKK Lindaas/Teigland 

Ølenskjold's Genki 1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIR Lisa Johansen 

Katsumoto's Chikara 0.AK Madsen/Tovsen 

Kichiko's Banzai Misa Otohime 1.JK 2.JKK Ingrid Kvitberg 

Fujizakura Av Enerhaugen 1.JK 1.JKK CK 2.BTK John Tjøtta 

Najanin's Deki Imouto 1.UK 1.UKK Sandra Janzsó 

Katsumoto's Aya 2.AK 4.AKK Laila Nagel 

Najanin's Yu Jishin 1.AK 2.AKK Tonje Bøe 

Ølenskjold's Geisha 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK CACIB BIM Tjøtta/Larsen 

Ryuukurohime Av Enerhaugen 1.AK 3.AKK Christen Lang 

  
 Nordhordland Hundeklubb 25/2 Jensen, Hanne Laine 
 

Sho Kuro Ichiokasow Av Enerhaugen 1.AK 1.AKK Husebø/Aga 

Shibatroll's Bjarg 2.AK 2.AKK Karen Gjerde 

Tenko Av Enerhaugen 1.VTK 1.VTKK Eirik Knudsen 

Teruhama Av Enerhaugen 2.UK 1.UKK S Nærland 

Ryuukurohime Av Enerhaugen 1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR Christen Lang 

   

Norsk Rottweilerklubb 3/3 Jørgensen, Leif Lehmann 

 Daitaiyo Av Enerhaugen 1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM Lise Kommisrud 

Najanin's Deki Imouto 1.JK 1.JKK CK 3.BTK Sandra Janzsó 

Ryuukuroyuri Av Enerhaugen 1.AK 1.AKK CERT 2.BTK Kommisrud/Jaabæk 

Negi-Inu's Li-Ry Hikari 1.CHK 2.CHKK CK 4.BTK Ulleberg-Bøhmer 

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR Lise Kommisrud 

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo 1.VTK 1.VTKK Ulleberg-Bøhmer 
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Christen Lang & Jorun Kvalheim 

Sandviksveien 173, 5036 Bergen 

Telefon: 55 95 17 01 Mobil: 909 81 295 

chr-lan@online.no    www.enerhaugen.net 

 
 

KULL 1: Født 27/1, 1 b&t hann 
 
Far: Beni Goma Go av Enerhaugen 
Mor: Daiichi Kurofujihime av 
Enerhaugen 
 
KULL 2: Født 11/1, 2 hanner, 1 b&t og 1 
rød.  1 sesam tispe  
 
Far: Aangenaam Suntory Hibiki 
Mor: Sakura Go Ichiokasow av 
Enerhaugen 
 

 

 
Lekende valper Foto Laila Nagel 
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Stevnemøte med ulver 
Av Solvor Nærland 
Foto: Harriet Skogen Gleditsch 
 
Sist høst feiret jeg rund dag. Slekt og venner hadde samlet seg om to 
uforglemmelige gaver.  
 
Den ene gaven var et maleri av min første shiba, Ranko (Ran av Enerhaugen). 
Kunstverket, som var laget av Marie Lundstrõm, ble med en gang under 
festen hengt opp på et sentralt sted i stua, og gleder meg hver eneste dag.  
 
Den andre gaven ble organisert av Guri, som kjenner meg best. Gjennom 
talen gikk det langsomt opp for meg: hun skulle ta seg av hundene mine i 
vinterferien, selv skulle jeg på reise, med fly, og med selskapsdame, Harriet. 
Målet viste seg å være Kolmården. Selv transport til og fra Flesland og 
Arlanda var inkludert. Jeg hadde en avtale med ulvene. 
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Jeg har tidligere vært sammen med ulver både på Kolmården og på Polar 
Zoo i sommerferier. Mine venner hadde tydeligvis lagt merke til mitt ønske 
om også å oppleve dem i vinterpels og vintervigør. 

 

 
 
Nå er vinterferien nettopp over og her kommer rapporten. Som lovet var 
Harriet med både som selskapsdame og fotograf, og vi delte opplevelsen 
med våre svenske shibavenner Helene, Ansi, Anette og Rose Mari. Vi fikk 
møte en ulveflokk på 3 hanner og 3 tisper som var 5 år gamle. Sammen med 
oss var to av de tre menneskene som hadde levd sammen med ulvene fra de 
var nyfødte valper. 
 
Mine tidligere ulvemøter har vært fenomenale opplevelser. Likevel var det 
spesielt mektig å være tett på ulver i full vinterpels og de framstod som mye 
større i vinterpels enn i sommerpels. Pelsen var så tykk at vi virkelig måtte ta 
i for å trenge gjennom den med hendene.  
 
I likhet med våre hunder, hilser ulvene med å slikke oss i fjeset. Og ulvene er 
ennå mer insisterende i dette. Ulvekyss er virkelig noe å bli glad av. Det 
finnes absolutt ikke noe truende i det. Lederulven bestemte at den ulven 
som var lavest i rang ikke fikk lov til å hilse på oss. Hver gang den nærmet 
seg, ble den jaget vekk. Vi ble anbefalt å respektere det og ikke gi den lave 
ulven oppmerksomhet. Ellers ville den bli banket opp av de andre etterpå. Til 
de som måtte tenke at en ulvetunge i fjeset er uhygienisk: Vi fikk vite at 
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hunder er reinere i munnhulen enn mennesker. Og ulver er ennå mye reinere 
i munnhulen enn hunder. Jeg oppfattet det sånn at de var ni ganger reinere 
enn hunder. Så hvis vi skulle styres av det hygieniske, skulle vi valgt 
hundekyss og særlig ulvekyss framfor menneskekyss.  
 

 

 
Jeg har vært med og ule med ulver før. Med en gang noen starter ulingen, 
kommer alle ulvene løpende og blir med i sangen. Og her får absolutt alle 
ulvene være med uansett rang. Det er så tydelig at det er en sosial og 
spleisende adferd. Som besøkende ved tidligere ulvebesøk har vi blitt 
oppfordret til å være med på uling. Denne gang var det bare dyrepasserne 
som fikk være med ulvene og ule. Disse dyrepasserne vurderte det sånn at 
ulvene ville være uforstående til at vi som gjester, og ikke en del av det de 
oppfattet som flokken, deltok i en så definert flokkadferd. Så dyrepassere 
tenker ikke alltid likt. Likevel var det også denne gang intenst å få være tett 
tilstede og oppleve ulingen og hvordan ulvene reagerte med tydelig samhold 
og glede mens de gjorde det. 
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Tusen takk til alle dere som gjorde denne mektige opplevelsen mulig. Harriet 
sine nydelige fotografi gjør at jeg kan gjenoppleve ulvemøtet i detalj – igjen 
og igjen. 
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RETUR: NSK v Christen Johansen 
Astrids Gate 49, 1706 Sarpsborg 
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