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Forsidebildet:

Yari og KiYomi

FoTo: ingrid aneTTe Høgvoll

baksidebildet:

valper

FoTo: solvor nærland

MedleMskap:

KonTaKT Kasserer For pris

og FremgangsmåTe.

annonsepriser:

Helside i enKelTnummer: 

Helside Helårsannonse: 

Halvside i enKelTnummer: 

Halside Helårsannonse: 

Kommersielle annonser: 

100,-

300,-

75,-

250,-

3 x pris

klubben på nett:

www.norsKsHibaKlubb.no

Klubbens KonTo:

9486 05 45343

#shIbavIsa
fÅ dItt bIlde vIst pÅ INNsIdeN av 
koveret tIl shIb-a-vIsa hvIs du 
bruker hash tag-eN #shibavisa 
pÅ INstagram!
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seNd INN
stoff tIl shIb-a-vIsa!

Vi ønsker bilder, historier, artikler og 
morsomme fortellinger. 

Send inn til lisemette@gmail.com

TEma FoR nESTE nummER viL væRE:

JuLESPESiaL!

Høsten kom fort i år også - plutselig er vi godt inne i 
september og kveldene blir stadig mørkere. Selvom jeg 
gjerne skulle hatt noen uker, eller helst måneder til, med 
sommer så tror jeg min lille firbeinte er veldig glad for at 
temperaturen synker. Så får jeg bare være flink til å kle godt 
på meg, komme meg ut i skogen og omfavne høsten. 

I dette nummeret av Shib-a-visa har vi fokus på 
Japanspesialen. Her kan du lese kritikken og se bildene av 
hundene som tilhører rasene tilknyttet Norsk Shiba Klubb. 
Jeg gleder meg allerede til Japanspesialen neste år - og 
pinsehelgen er selvfølgelig satt av i kalenderen for lengst. 
Uansett om du er ny eller erfaren i utstillingsringen er 
Japanspesialen en unik arena for å treffe andre med samme 
interesse.

Japanspesialen er mer enn bare utstilling. Her handler 
det like mye om å være sosial og det er lagt opp til felles 
grilling og lotteri. En kjempehyggelig tradisjon som jeg vet 
at mange andre raseklubber misunner oss for. 

Neste nummer av Shib-a-visa kommer 
nærmere juletider og temaet vil 
selvsagt være jul og julestemning. Jeg 
håper mange har lyst til å delen små 
eller store historier. 

Tusen takk til alle som har bidratt med 
stoff og bilder til Shib-a-visa til dette 
nummeret!

Nyt høsten!

- Lise Mette Kjellberg 

redaktøreN har ordet
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sørlandet: Vest-agder, aust-
agder, telemark
bente kittelsen Pedersen
telefon: 37 04 15 34 / 458 60 545
e-post: shiba.habagou@outlook.com

nord-norge: troms, nordland, 
finnmark
lone fillipsen 
telefon: 77 68 05 97 / 995 94 074
e-post: hfilips@online.no
 
midt-norge:trøndelag, møre og 
romsdal
sissel skjelbred 
telefon: 74 14 32 69 / 975 67 022
e-post: k-svends@online.no

andre kontaktPersoner

agility
lise kommisrud 
telefon: 916 87 047
e-post: lisekom@online.no

lydighet
sissel skjelbred
telefon: 74 14 32 69 / 975 67 022
e-post: k-svends@online.no

bruks
halvor størmer  
telefon: 913 29 027
e-post: halvor.stormer@nfk.no

utstilling
laila nagel 
telefon: 33 05 88 83 / 916 68 579
e-post: l-nag@online.no

ValPeformidler
olav b. aga 
telefon: 411 00 279
e-post: valpeformidler@norskshibaklubb.no

sunnhetsutValget
eivind mjærum 
telefon: 69 92 11 22 / 957 82 085
e-post: eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no

lisbeth høyem 
telefon: 74 16 22 85 /917 16 284
e-post: shiba@akinuba.no

solvor nærland
telefon: 55 31 37 84 / 481 18 971
e-post: solvor@shibaliv.com

gitte hjorth sørensen 
telefon: 907 56 699
e-post: vanitycollies@hotmail.com

KontaKtpersoner

styret

leder
eilert Årseth
telefon:  470 59 233
e-post: eilert.arseth@sfj.no

nestleder
frank yoshi møllevik 
telefon: 478 96 665
e-post: fym@energypiping.no

sekretær 
lisbeth høyem
klubbens adresse:
Steinkjervegen 1217
7710 Sparbu
telefon:  917 16 284
e-post: sekretar@norskshibaklubb.no

kasserer
ingrid alice kvitberg
telefon: 934 61 907
e-post: ingrid_a_kvitberg@hotmail.com

styremedlem
laila nagel
telefon:  916 68 579
e-post: l-nag@online.no

styremedlem
solvor nærland
telefon: 481 18 971
e-post: solvor@shibaliv.com

styremedlem
anette P. forsbakk
telefon: 970 89 228
e-post: anettepauline@me.com

1. Varamedlem
frida askeland
telefon:  975 80 789
e-post: frida_s_askeland@hotmail.com

2. Varamedlem
anette høgvoll 
telefon:  414 17 004
e-post:  anettehogvoll@gmail.com

3. Varamedlem
lone filipsen
telefon: 995 94 074
e-post: hfilips@online.no

distriktskontakter

østlandet: oslo, akershus, 
buskerud, østfold, Vestfold, 
hedmark, oPPland
ingrid alice kvitberg   
telefon: 934 61 907
e-post: ingrid_a_kvitberg@hotmail.com

Vestlandet: hordaland, sogn og 
fjordane 
ann margot Whyatt   
telefon:  920 30 772
e-post: annmargot.whyatt@internationalsos.com

sør-Vestlandet: rogaland
bodhil Vanvik skjærveland
telefon: 51 67 46 47  / 920 88 923
e-post: bodhil_skj@hotmail.com

KontaKtpersoner
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JapaNspesIaleN

Pinsehelgen er hellig for alle 
som er interessert i de jaPanske 

rasene. da arrangeres nemlig 
jaPansPesialen PÅ hunderfossen. 

to dager med utstillinger, 
grilling og andre sosiale 

aktiViteter er moro for bÅde 
tobeinte - og firbeinte, smÅ og 

store.
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kuroichime go shun’you kensha
Katalog nr. 3004, LOE2227274
Corr type, nice head, good expr. A little long body. Corr tail, moves well. 
Nice temp, very prom. 
Nr 2 i klassen

ølenskjold’s Queen o’hearts
Kat.nr 3005, NO51875/14
Ikke møtt.

Japanspesialen

JapaNspesIaleN:
krItIkker

ølenskjold’s raise your glass
Kat.nr 3006, NO52522/14
Lovely head, nice expr. A little bit big in size. Good bal body, corr tail. 
Nice temp, very prom.
Nr 1 i klassen – BIR valp

Japanspesialen
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shiba

Søndag 24. mai 2015
Dommer: Augustin Iocescu, Romania
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go klumPens beckham 
Kat.nr 0347, NO38411/14
Good type, a little bit heavy head. Corr neck, good front. Good color, corr 
tailset. Moves well. 
E JK 3JKK

ct-taiyo hugo boss
Kat.nr 0346, NO46253/14
Corr type, little bit big in size. Pref better inc of ears. Moves well, corr 
tail. Good front. 
VG JK 4JKK

Japanspesialen

Q-i am legend inciPita Vita
Kat.nr 0345, CMKU/SI/1858/14
good in type, corr head. Nice expr, good shape eyes. Corr ears, a little long 
in body. Moves well, nice temp. 
E JK 2JKK

ct-autsui turbo 
Kat.nr 0348, NO46254/14
Lovely type, corr head, nice expr. Good bal body, moves well, corr tail, a 
little bit shy temp. 
E JK 1JKK CK

Japanspesialen
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ølenskjold’s legacy from koki 
Kat.nr 0351, NO46644/13
Good type, a little bit short head, corr ears, good front, good tail, moves 
well, nice temp.
E AK 1AKK CK 3BHK

eiichi go aV enerhaugen 
Kat.nr 0352, NO54283/13
Good type, corr head, good neck, a little long body, corr front, moves well, 
good temp. 
E AK 2AKK

Japanspesialen
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nordjV-14 hakushu shitenno tamonten
Kat.nr 0349, NO52173/13
Good type, corr head, little bit agressive temp, corr neck, good front, 
moves well, good bal body. 
E UK 1UKK CK resCERT 4BHK

hakushu shitenno jikokuten 
Kat.nr 0350, NO52175/13
Good type, nice temp, corr head, a little long body, corr front, little bit 
close in move, corr tail
E UK 2UKK

Japanspesialen
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se jV-13 kbhV 14 se uch dk uch katai’s red boy 
Kat. Nr 0357, SE12116/2013
Good head, very good expr. Pref better inc of ears, good bal body, corr 
front, moves well, ex temp. Norsk champion i dag. 
E CHK 1CHKK CK CERT 1BHK BIM

ch riVer Winds black ice at tengai 
Kat.nr 0355, AKCNP228105/01
Corr type, a little bit strong muzzle, good bal on body, good color, good 
tail, moves well, nice temp.
E CHK  2CHKK

Japanspesialen
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chiyo aV enerhaugen 
Kat.nr 0353, NO45712/13
KIP

gyokuryu aV enerhaugen 
Kat.nr 0354, NO55717/13
Ikke møtt

Japanspesialen
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h uch shibatroll’s darWin 
Kat.nr 0356, NO40862/10
Good type, corr head, pref darker eyes, good neck, corr front, good bal 
body, nice temp. 
E CHK

n uch gomaichirou go shuueisou 
Kat.nr 0360, JKCJS01310/13-0
Ikke møtt

Japanspesialen

n uch nV-12 Qannik’s cria tutten mc dreamy 
Kat. Nr 0358, NO59784/10
Good type, corr head, nice expr., elegant neck, corr front, moves well, a 
little bit overang in rear, good temp. 
E CHK 3CHKK

n uch nV-13 ølenskjold’s genki 
Kat.nr 0359, NO60352/10
Good type, a little bit heavy head, good bal body, corr front and rear, corr 
tail, moves well, good coat quality, good temp
E CHK 4CHKK

Japanspesialen
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daiichi nishikihime aV enerhaugen 
Kat.nr 0366, NO50817/14
Good type, corr head, good expr., good neck, good bal body, good tailset, 
moves well, friendly temp.
E JK 1JKK CK resCERT.

sutamuroku screamin’ black girl 
Kat.nr 0362, SE29703/2014
Good type, corr head, good shape eyes, corr neck, little long body, moves 
well, nice temp. 
E JK 2JKK

Japanspesialen
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n s lV uch nVV-12 tenko aV enerhaugen
Kat.nr 0361, reg.nr 13078/04
Very good shape of age, corr head, nice expr, good bal movement, corr 
body, moves very well, good temp. 
E VTK 1VTKK CK 2BHK BIR vet

Japanspesialen
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njV-14 kichiko’s ei katsuko 
Kat.nr 0367, NO54220/13
Good type, little mus. Head, corr ears, good front, moves well, good set 
tail, good temp. 
E JK 1UKK CK CERT 4BTK
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Japanspesialen

go klumPens beauty
Kat.nr 0365, NO38414/14
Good type, corr head, nice expr., good neck, little bit short legs, good 
front, moves very well.
E JK 3JKK

Japanspesialen
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fallscreek’s destiny 
Kat.nr 0373, AKCNP33982901
Corr head, typ. Expr., corr neck, good bal body, moves well, corr tail, 
good temp. 
EAK 3AKK.

Willemo’s fuyu chikara 
Kat.nr 0372, NO36344/10
Corr type, little bit short head, corr ears, good front, good bal body, moves 
well, good temp. 
E AK 4AKK

Japanspesialen

eriko no emiko go aV enerhaugen 
Kat.nr 0369, NO54286/13
Good head, typ. Expr., good shape eye, corr neck, little long body, corr 
front, moves well, good temp. 
E AK 2AKK CK 3BTK

Japanspesialen
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dkjV-14 nordjV-14 nordV-14 ølenskjold’s out of this World
Kat.nr 0368, NO31531/14
Good type, good head, very g. Expr., moves well, corr neck, good bal, corr 
tail, ex temp. 
E AK 1AKK CK 1BTK BIR
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n uch tamako aV enerhaugen
Kat.nr 0375, NO40647/12
Good head, good expr., good shape eyes, corr neck, good bal body, moves 
well, good color. 
E CHK 1CHKK CK 2BTK

rld-n rld-f se uch stämmlocks kochou 
Kat.nr 0377, S58700/2009
Good head, typ expr., elegant neck, corr front, little long body, moves 
well, good temp, corr tail. 
E CHK 2CHKK

Japanspesialen
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daikoku hanahime aV enerhaugen
Kat.nr 0371, NO50504/13
Corr head, but round shape eyes. Pref better expr., corr neck, good front, 
moves well, pref. Better front, nice temp. 
E AK

teruhama aV enerhaugen
Kat.nr 0370, NO46469/10
Ikke møtt

Japanspesialen
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Japanspesialen

njV-14 nordjV-14 besmiras first Wolf boy
Kat.nr 0343, NO50747/13
22.mnd. Kraftfull mask. Herlig hode og utr. Korr ører. Utm. Utrykk. 
Meget g underlinj. Kraftig hals, sterk rygg, g. Benst. Brede fine lår. Hele 
hunden utstråler sunnhet og styrke. Godt vist. 
E UK 1UKK CK CERT 1BHK BIR

n uch nV-13 sankt Xandors kuro kana 
Kat.nr 0344, DK13143/2011
4 år. Herlig tispe. Utm. str. G utrykk. Korr. ører. Fin hals. Holder 
overlinjen. G. benst. Vell muskulerde lår, korr. haleføring, godt vist. 
Herlig hund, glede å ha i ringen. 
ECHK 1CHKK CK BTK BIM
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c.i.b n dk uch nV-11-13 njV-11 dkV-13 ølenskjold’s geisha 
Kat.nr 0374, NO60353/10
Good type, corr head, nice expr., little heavy body, moves well, corr tail, 
good temp. 
E CHK 3CHKK

n uch negi-inu’s li-ry hikari 
Kat.nr 0376, Reg.nr: 18223/07
Good type, good head, little short legs, corr body, good tail, little close 
rear, nice temp. 
E CHK 4CHKK

n uch ak-inu-bas daitan ni akobo 
Kat.nr 0378, Reg.nr: 18132/02
Corr type, little short head, corr body, good color, moves well for age
E VTK 1VTKK

kat.nr 380, no45647/12
Good homogenity, lovely head type, good move, good temp. 
Kat. Nr 366, 369, 371, 375
1Oppdk HP

kat.nr 379, no60353/10
Good homogenity, little heavy on head and body, moves well, ex temp.
Kat. Nr 351,359,368,374
2Oppdk HP

Japanspesialen
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oPPdretterklasse
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tisPer:

hanner:

Søndag 24. mai 2015
Dommer: Augustin Iocescu, Romania

1 btk, bim, cert:

1. bhk, bir, bis, 
cert:

3. btk:

bim Veteran:

3. bhk:

2. btk:

bir-Veteran og bis 2:

2. bhk, 
reserve-cert:

4. btk, cert

bir valp og bis 3:

bir og bis 
oppdrettergruppe:

4. bhk:

dkjV-14 nordjV-14 nordV14 ølenskjold’s out of This 
World, eier: lisa johansen

se jV-13 kbhV 14 se uch dk uch katai’s red boy (ny 
n uch), eier: lena sonefors

eriko no emiko go av enerhaugen,
eier: christen lang, jorunn kvalheim

n uch ak-inu-bas daitan ni akobo, 
eier: Wenche ulleberg-bøhmer

ølenskjold’s legacy from koki, eier: lisa johansen

n uch tamako av enerhaugen, 
eier: christen lang, jorunn kvalheim

n s lV uch nVV-12 tenko av enerhaugen, 
eier: eirik knudsen

n s lV uch nVV-12 tenko av enerhaugen, 
eier: eirik knudsen

njV-14 kichiko’s ei katsuko, eier: hilde schyttelvik

ølenskjold’s raise your glass, eier: randi eide, terje eide

kennel enerhaugen

nord jV-14 hakushu shitenno tamonten, eier: lise mette 
kjellberg

resultater fra shibaspesialen

Lørdag 23. mai 2015
Dommer: Eli Marie Klepp, Norge

tisPer:

hanner:

1 btk, bim, cert:

1. bhk, bir, bis, 
cert:

3. btk:

bim Veteran:

3. bhk:

2. btk:

bir-Veteran og bis 2:

2. bhk:

4. btk:

bir valp og bis 3:

bir og bis 
oppdretter:

4. bhk:

rld-n rld-f se uch stammlocks kochou, 
eier: lena sonefors

chiyo av enerhaugen,
eier: terje ljosnes

n uch tamako av enerhaugen, 
eier: christen lang, jorunn kvalheim

n uch ak-inu ba’s daitan ni akobo,
eier: Wenche ulleberg-bøhmer

e jV-13 kbhV 14 se uch dk uch katai’s red boy, eier: 
lena sonefors

eriko no emiko go av enerhaugen, 
eier: christen lang, jorunn kvalheim

n s lV uch nVV-12 tenko av enerhaugen, 
eier: eirik knudsen

eiichi go av enerhaugen, 
eier: christen lang, jorunn kvalheim

c.i.b. n dk uch nV-11-13 njV-11 dkV-13 ølenskjold’s 
geisha, eier: john a. tjøtta, siri larsenn 

ølenskjold’s raise your glass, eier: randi eide, terje eide

kennel enerhaugen

nord jV-14 hakushu shitenno tamonten,
eier: lise mette kjellberg

resultater fra aKitaspesialen
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seNd INN bIlder tIl
klubbkaleNdereN!

arbeidet med ny klubbkalender er startet. 
send inn dine beste bilder og fÅ mulighet til Å 

fÅ bildet Publisert i kalenderen.

Send inn til lisemette@gmail.com

HuSK å SKRivE navn På HunDEn
Som ER avBiLDET

maKS TRE BiLDER PER innSEnDER!
FRiST: 15. oKToBER

kennel enerhaugens VandrePremie:

kennel an-an’s VandrePremie:

kennel mjærumhøgda’s VandrePremie:

til shibaspesialens 
beste oppdretter:

til shibaspesialens beste
norskoppdrettede shiba:

til shibaspesialens
beste shiba:

kennel enerhaugen

dkjV-14 nordjV-14 nordV14 ølenskjold’s out of This 
World, eier: lisa johansen

dkjV-14 nordjV-14 nordV14 ølenskjold’s out of This 
World, eier: lisa johansen

resulater fra shibaspesialen

VandrePremier
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JapanspesialenJapanspesialen
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hokkaido

shikokou

bir 
navn: Sui-saiki Van De Egmato

eier: Johansen, Jane 
land: Danmark

bir 
navn: Ezo Tarou Howasou

eier: Nurmi, Ida
land: Finland

BIR og BIM shibavalp

38

resultater fra eds

Dommer: Angelika Kammerscheid-Lammers

euroPean dog shoW 2015 
6. sePtember 2015 - lillestrøm

bir 
navn: Handzimemesite Hiro

eier: Shinina, Maria
land: Russland

bim
navn: Konohana No Kayahime Go Uruma

eier: Exposito Casais, Silvia
land: Spania

oPPdretterklasse 
1. Ølenskjold, Norge 

beste junior 
navn:  Handzimemesite Hiro

eier: Shinina, Maria 
land: Russland

beste Veteran
navn: Tenko Av Enerhaugen

eier: Knudsen, Eirik
land: Norge

beste ValP
navn: Soldoggen’s Just A Miracle

eier: Bjurstam-antonsen, Pia
land:Norge

shiba
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Helga 22-23. august ble det arrangert blodsporprøve i 
Uvdal, øverst i Numedal. 7 hunder var påmeldt, og fire 
gikk på lørdagen og tre på søndagen. Dommer for helgen 
var Kjetil Bø.

Etter å ha lagt fire prøvespor på fredagskvelden må jeg 
innrømme at jeg var veldig spent på om jeg husket alt på 
lørdagen og hadde sikkert nesten like mange sommerfugler 
om de som skulle starte. Takk og lov for GPS!
Lørdag kl. 10.00 startet moroa i strålende sol. Rasene som 
var representert denne dagen var en langhåret collie, en 
labrador og to strihårete dvergdachser. Alle fant hver sin 
store elgfot denne dagen, og det ble delt ut to førstepremier 
(og da fikk vi i tillegg dele ut to championatsløyfer) og 
to andrepremier. Ekvipasjene dro fornøyde hjem, og 
jeg fikk tilbakemeldinger om at det hadde vært et godt 
arrangement i et flott terreng. Det er jo alltid hyggelig å 
høre!

blodsporsprøve I uvdal
22. og 23. august 2015

Tekst og foto: Ingrid Alice Kvitberg

Søndag kl. 10.00 var det igjen klart 
for start, igjen i strålende vær, og 
denne dagen var det tre shibaer som 
skulle i ilden. Dessverre hadde de 
ikke helt dagen, og ingen av dem 
kom frem til sporslutt. Det ble derfor 
tre 0.premier denne dagen, men 
humøret var på topp allikevel hos 
deltakerne.
Jeg husket alle sporene i løpet av 
helga, og var veldig fornøyd med det.
Takk til alle påmeldte og dommeren 
for en veldig koselig helg. Og 
gratulerer så masse til Lotti og 
Kjersti med Majaene med de fine 
førstepremiene og det norske 
viltsporchampionatet!

fører/eier:

Kjersti Vesterheim

Lotti Sundström

Øydis Kveta

Øydis Kveta

Vibeke Standal

Laila Nagel

Vibeke Standal

hund:

Courthill Collies Age Of Miracles

Jamiciz Njuta Maja

Wervest’s Olga

Wenja’s Ågot

CT-Taiyo Hugo Boss

Tatsumaki’s Akihime

Qannik’s Cria Tutten Mc Dreamy

Premie:

1.premie (og ny N VCH)

1.premie (og ny N VCH)

2.premie

2.premie

0.premie

0.premie

0.premie

resultatene for helgen
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Knerten som før var uavhengig er ikke det lengre. Når vi er 
på besøk andre plasser, vil, hun helst være på fanget mitt. 
Eller hun kan sitte rett opp og ned å se på meg for å mane 
oss to hjem!

Hun har et par ganger lagt ut på vandring når jeg har vært 
borte. Selv om hun har vært trygt plassert hos andre har 
hun vært urolig. Sist sommer la hun avgårde, og det var 
leteaksjon etter henne fra min bror og onkel. Hun ble 
funnet til slutt. Nå på vinteren, når jeg har vært borte, så 
har hun bare gått i buret sitt og lagt seg. Sturet? Det er 
uansett forskjell i oppførselen hennes siste året, kanskje 
demens?

Hun er hos dyrlegen til seniorkontroll hver fjerde 
måned. Det er godt å ha oppfølging fra Lars dyrlege. 
Jeg ser Knerten hele tiden, og da er det noe som heter 
hverdagsblindhet. Kan være vanskelig for meg å se 
endringer på henne, men dyrlegen vil se det ved kontroll.

Vi er ute på tur av varierende lengde 
stort sett daglig. Hun liker å gå der 
hun er mest kjent, og skulle jeg finne 
på å ta en annen vei, blir hun usikker 
og sakker akterut. Når hun så skjønner 
at det bærer hjemover igjen, ja, da 
er hun i teten! Det har hendt at jeg 
har fått skyss med kjentfolk, og tatt 
Knerten med, og vi har gått hjem. Jeg 
er dermed sikra mer fart. Sånn er det, 
hun vet retninga til ovnskroken.

På 14.årsdagen hennes, fikk hun en 
kremdott på formiddagen og litt mer 
kylling enn vanlig til middag. Det er 
vemodig å tenke på at det var siste 
bursdagen til Knertebert. Vi har hatt 
mange fine år i lag, og vi har fortsatt 
litt tid igjen.
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lIvet med eN 
gammel shIba

Tekst og foto: Siv Hansen

Hunden min er i sitt 14. år, og hun heter Knerten, 
Soldoggens Kyocera.

Hun har aldri vært en racer på tur, og derfor er hun 
forsåvidt godt forberedt på alderdommens tilværelse.  Ja, 
det må sies at når hun er løs (har vært løs), så har det gått 
mer unna.

Nå når alderen presser på med dårligere syn og dårligere 
hørsel, er det tungt til tider for oss begge. Telefonen ringer 
og jeg prater og Knerten morsker seg opp i troen på at det 
kommer folk! Hun går i gangen, men kommer inn tilbake 
i stua pratende med sin bestemte stemme. Bestandig har 
det vært lyd i henne, shibastemmen har vært klar og tydelig 
hele tiden. Bortsett fra når hun har hatt halsbetennelse og 
luftveisproblemer, for da har stemmen hennes vært knirkete.

Jeg sto en gang på kjøkkenet mens hun sto med snuten 
inn mot dodøra og så/hørte etter meg. Hun ble overrasket 
da jeg kom bakfra og trampet i golvet... Glad hund. 
Dyrlegen sa en gang at hun har selektiv hørsel, ikke at hun 
nødvendigvis var hørselshemmet. Gamle hunder hører det 
de vil. Jeg har opplevd det, men også det motsatte at hun 
ikke oppfatter alt. 

I hennes yngre dager, gikk hun løs, 
men det har endret seg. Jeg tør å være 
ute sammen med henne løs når det er 
vinter med mye snø, som begrenser 
hennes bevegelighet. I kveld var vi 
ute, det blåste og føyk, store skavler. 
Knerten var litt for kjapp for meg 
(det hender), og var på venstre side 
av meg. Den siden som er nærmest 
veien... «Ikke på veien» tenkte jeg, 
men hun for raskt avgårde. Da hun 
var nesten i gang med å skjære ned 
på veien, sa jeg høyt, «nei!, vi går 
oppover». Ja, det hørte hun, stoppet 
opp, og tok til høyre forbi meg! Ikke 
mye tunghørt i den situasjonen. Hun 
var en runde oppe hos huseieren vår 
før hun kom ned. Ørene oppe og 
halen i krøll, stram i kroppen, svisjet 
forbi meg og søppelkassa, keik seg 
over skulder. «Skal du ikke komme?! 
Det er kaldt!» Hun var fornøyd når 
hun kom inn, herja med lekedyrene 
sine på sedvanlig vis.
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rapport fra
blodsporshelga I felle

Tekst: Vibeke Standal     Foto: Ingrid Anette Høgvoll

NSK inviterte til blodsportrening helgen 26-
28 juni i Felle, Telemark. Det var leid ei lita 
tømmerkoie langt inne i skogen hvor deltakerne 
kunne legge spor i flere dager. Terrenget bestod av 
åpen furuskog med myr, bekker, grusveier, grass, 
lyng og fjell. Her kunne man få inn alle elementene 
på 300 meter uten å gå seg vill! Det var 5 påmeldte, 
men på grunn av sykdom og valpefødsler ble det 
bare 3 deltakere med totalt 5 hunder.

Thormod og Vibeke ankom fredag ettermiddag 
og etter å ha flyttet inn på koia ble de første test-
sporene lagt. Thormod hadde hverken lagt eller 
gått blodspor før så de første sporene ble lagt 
langs veien slik at han kunne få en lyninnføring 
fra sidelinjen. Etter noen timer med venting var 
det på tide å teste hundene. Gleden var stor når 
det viste seg at alle hundene fulgte sporet og fant 
godbiten på slutten. Nå var det bare å få ut nye 
og lengere spor med flere utfordringer!

Etter to runder med yatzy (stillingen ble 1-1), litt 
mat og en gåtur var det på tide å gå litt spor igjen. 
Nå var klokken 00.30 og solen var borte for lengst. 
Det var umulig å se blodflekkene og merkene i 
trærne for den som ikke visste hvor sporet gikk, vi 

måtte gå tett på hundene for å kunne «lese» dem. 
Dette var utrolig lærerikt og morsomt!

Lørdag startet vi tidlig med å legge spor for å 
utnytte dagen maksimalt og utpå formiddagen 
kom Anette med sønnen Oliver og hundene sine. 
I løpet av dagen fikk alle hundene gått to spor 
hver med varierende lengder og utfordringer. Det 
lengste sporet la Anette til Thormod. Sammen 
med Zaco gikk han de 809 meterne (jeg har målt 
på kartet, Anette!) nesten helt perfekt!

Resten av dagen gikk med til seljefløytespikking, 
seljefløytekonsert, gåturer, grilling, fotografering 
og masse hundeprat.

Søndag la vi noen korte motivasjonsspor som vi 
gikk etter litt mat og rydding av koia. Vi merket 
at hundene var slitne, men det var jo egentlig vi 
også… Jammen godt de siste sporene var korte!

Utpå dagen vendte alle nesen hjemover. Slitne og 
trøtte, men med en god magefølelse.

Vi takker for en super helg og håper flere blir 
med neste gang!
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høyt smijernsgjerde med pigger på toppen, og så på hvordan 
min vakre unghund løp avslappa rundt på fortauet langs 
Drammensveien mens hun vurderte hvordan hun skulle 
komme seg over til den Amerikanske ambassaden. Heldigvis 
brydde hun seg da som nå om hva jeg føler om ting, så etter 
nok desperat lokking klemte hun seg inn igjen og krabba 
opp i fanget mitt med smiskeører og logrehale, full av anger 
over at jeg ikke hadde kunnet bli med. 

Årsaken til at slottsparken fungerte som hage, var at vi bodde i 
en bygård fra 1890 med utgang rett ut i krysset ved Høyskolen 
i Oslo og Bislett Kebab. Gamle hus er sjelden spesielt godt 
ventilert, ei heller det vi bodde i, så der blåste det inn gjennom 
vinduene på vinteren, og var som en bakerovn om sommeren. 
Vi måtte derfor lufte ganske hyppig, og kombinasjonen 
bakerovn og kebab skulle vise seg å være livsfarlig med Imouto 
i hus: En ettermiddag jeg gikk forbi stua, holdt jeg på å svelge 
tunga idet blikket falt på et visst knertmonster på vei ut av 
vinduet og bortover strømledning med framparten, i ivrig jakt 
på måkene som alltid satt og venta på at noen skulle kaste fra 
seg matrester. Jeg var heldigvis rasjonell nok til å innse at det å 
brøle ut i panikk, skrekk og forbannelse høyst sannsynlig ville 
få knertis til å skvette og ramle ut, så jeg spurte med tilgjort 
blid stemme hva i alle verden hun holdt på med, og undrenes 

tid var heldigvis ikke over, for hun kom 
inn fra karmen og bort til meg! Etter 
dette fant vi alternative luftemåter i stua, 
men hun skulle komme til å klatre ut 
enda en gang innen vi flytta derfra, også 
denne gangen med livet i behold. 

Jeg innså at jeg ikke kunne gi super-
samuraien det hun trengte som 
byhund, så vi flytta ut på landet til et 
hus med tre mål inngjerda tomt. Sjøl 
om det var flatt som verden i riktig 
gamle dager, bodde vi nærmest i skogen 
og det blei et helt annet hundehold. 
Det beste med huset var likevel den 
digre fryseren, så en ettermiddag dro vi 
til Trøgstad og kjøpte 200 kg rå vom & 
hundemat som vi satte oss på hellene 
foran huset for å dele opp, mens fire 
sultne hunder luska rundt oss. I alle fall 
trudde vi det var fire, inntil jeg kasta et 
blikk over gjerdet og så en hund helt lik 
Imouto jogge lett nedover blindveien ut 
mot et jorde hvor rådyra likte å gresse. 
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super-samuraIeN pÅ vIft

Tekst og foto: Sandra Janzó

Alle shibaer kommer med et sett instinkter de agerer på i 
større eller mindre grad, og lærer seg med åra hva meninga 
med livet består i. Noen nøyer seg med å leke med løv som 
danser i vinden, andre synes fugler er spennende å følge 
med blikket, noen er durkdrevne rottefangere, noen elsker 
alt som rører på seg, men nøyer seg med å jage. Andre 
stiller elg med los, ringer rådyr tilbake til eier, dreper ekorn 
og biter hodet av hoggormer, elsker blodspor, får med seg 
alt som beveger seg i mils omkrets, reiser fugl og tar dem 
som aldri letter, eter veps og skaper sin mening med livet 
basert på hva som ramler inn på radaren, for verden er en 
lekeplass, og er til for å tas i besittelse! Å leve med en sånn 
skapning er både en gave og en utfordring, for det er bare å 
henge med i svingene og ta det gode med det onde! 

Da mitt elskede knertmonster (N SE UCH Najanins Deki 
Imouto) var ca 4-5 mnd, var vi på luftetur i Slottsparken, 
som på den tida fungerte som hagen vår. Sola brant i fjeset 
og lagde diamantmønster på snøen. Horder med turister 
beundra slottet og gardistene, og to røde farer løp lykkelige 
nedover slottsbakken i vill lek. De forsvant begge bak en 
snøhaug, og et øyeblikk etter kom den største løpende 
tilbake til meg. Den minste fulgte, med et merkelig 
fremmedlegeme dingelende ut av munnen. Det viste seg 

snart at det var halen på et lite ekorn 
som stakk ut, som knertis så stolt ville 
vise meg. ”Flink jente, flink jente!” 
mumla jeg med hvinende røst, mens 
jeg klappa henne på hodet og febrilsk 
så meg rundt etter et sted å kaste 
det stakkars ekornet uten å ødelegge 
idyllen for de tilreisende. Det begynte 
å demre for meg hva jeg hadde i hus da 
hun noen måneder etter jagde et helt 
flak med omtrent 30 måker over hele 
Slottsparken, og sikra seg å aldri kunne 
være løs der igjen. På sommerhalvåret 
åpnes Dronningparken, en inngjerda 
liten del av slottsparken hvor det 
er mulig for hunder å leke og kose 
seg uten at eier trenger å bekymre 
seg for at de kan bli kjørt i hjel om 
de tar seg en liten sprint. Perfekt 
for oss! Det viste seg at sjøl ikke et 
gjerde kunne holde knertmonsteret 
inne når hun så en frekk fugl ute på 
gata, så på et tidspunkt sto jeg lettere 
hysterisk på innsida av et to meter 
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som bare såvidt unngår å fly rett inn i gapet på et ventende 
knertmonster (føler hun sjøl). På en sykkeltur blei denne 
besettelsen livsfarlig, da hun klarte å slite over kjørestrikken 
og i vill blodrus ga seg i kast med å fange alle svaler i 
omegn. Dessverrre lå stabburet hvor de bodde rett ved en 
vei, og jeg blei mer og mer desperat etter å få tak i henne 
når flere og flere biler kom til, mens bikkja styrta fram og 
tilbake uten en tanke for egen sikkerhet, bare fokusert på de 
deilige småfuglene. Til slutt traff jeg henne med restene av 
kjørestrikken som jeg i desperasjon kasta etter det lille, røde 
lynet, og da blei hun så overraska at jeg kunne hive meg over 
henne og holde henne nede til hun liksom landa. Hun har 
også jaga fugler langsmed havet på Jæren, fordi en viss eier 
kom inn i området feil vei og ikke ante hva som venta. Da 
var jeg ikke spesielt høy i hatten, mens Imouto nok hadde 
sitt livs opplevelse der hun virkelig fikk strekt på beina. 
Heldigvis var hun aldri borte i noe reir og fikk heller ikke tak 
i noen av de voksne som gjorde en formidabel innsats med 
å holde henne langsmed vannkanten (og heldigvis kom det 
ingen som kunne se på kaoset), og det var også bølgene som 
til slutt gjorde at jeg fikk tak i henne, riktignok etter at hun 
også hadde funnet seg en dau sau å rulle seg i. (Vi skulle på 
utstilling dagen etter og bodde på en øde campingplass uten 
dusjmuligheter, så det var en strek i regninga, kan du si, men 
”heldigvis” hølja det ned så fælt at hun blei vaska forholdsvis 

rein av det vestlandske regnet). En 
sommer vi gikk på fjelltur i Østerdalen 
klarte jeg å miste henne idet jeg skulle 
komme meg over ei elv, noe som førte 
til 20 minutter med idiot-løping på 
kryss og tvers av elva i vill jakt på fugler. 
Heldigvis måtte hun stoppe og trekke 
pusten, eller strengt tatt brekke seg, og 
da fikk jeg kasta meg over kobbelet. I 
mens satt storesøster, samboeren min 
og hennes to hunder bare og venta på 
at galskapen skulle kaste inn håndkleet. 

Årsaken til at fjellturen foregikk 
akkurat i Østerdalen, var at vi hadde 
tilbragt uka før på sporkurs med Norsk 
Brukshundsport Forbund bare et 
steinkast lenger ned i dalen. Vi bodde 
i små, pittoreske hytter og tilbragte 
hele dagen i skogen mens vi trente, 
diskuterte teknikker og la spor i stadig 
økende vanskelighetsgrad for hverandre. 
En skulle tru det ville gjøre hundene 
slitne, men fordi Aiko var den som 
gikk mest spor, løp Imouto og jeg opp 

”Næmmen, har du sett noe så rart!”rakk jeg å tenke sekundet 
før gjenkjennelse og fornuft slo ned i meg. Ikke lenge 
etter var samboeren min og jeg på vei mot jordet, fortsatt 
iført blodige forklær og gummihansker opp til albuene, 
fulle av kjøttslintrer. Tipper naboene var imponerte over 
de nyinnflytta jentene oppi svingen da. Etter litt freesbee-
kasting med jordklumper (for å fange oppmerksomheten) og 
noen nette finter fra svunne keepertider (for å fange hunden) 
blei rømlingen båret pent opp veien igjen (vi hadde jo ikke 
tatt oss tid til å ta med kobbel). Et par naboer kom ut for 
å hilse på frøkna der hun tronte så stolt, og det var ganske 
praktisk, viste det seg. Da visste de nemlig hvor de skulle 
levere hunden da hun bare to dager seinere tok seg en ny 
runde i nabolaget og spaserte nonasjalant opp på verandaen 
deres, satte seg ved siden av solstolen og dytta borti hånda 
på han som lå der uskyldig i sola, for å be om kos. Jeg har 
vel aldri vært så flau og samtidig så lattermild som da han 
kom på døra med skrekkfrekken i langline og sele og fortalte 
hva som hadde skjedd. Stuntet på jordet hadde nemlig 
ført til at hun måtte være bundet i hagen, uten at det satte 
nevneverdig stopper for hennes utforskertrang eller hindra 
henne i å komme seg løs. 

Det tok noe tid før jeg oppdaga hvor hun kom seg ut, og 
det viste seg at hun slett ikke hoppa over, hun klemte seg ut 

under gjerdet. Etter det var det stopp 
på rømming fra hagen, og jeg sørga 
også for at de aldri fikk være aleine 
der ute i mer enn noen minutter av 
gangen uten at jeg så etter dem. I stedet 
blei dette perioden Imouto virkelig 
oppdaga meninga med livet: Mens hun 
før hadde spesialisert seg på ”småvilt” 
som fugler, ormer, ender og gnagere, 
bodde vi nå i et område med vanvittig 
høy vilttetthet, og vi så elg og rådyr 
nærmest hver eneste dag. Det er ikke 
så rart hun til enhver tid var i enormt 
bra form, for om hun ikke rakk å stikke 
etter dem før jeg fikk kobla henne 
fast (super kardio), dro hun meg etter 
sporet eller hoppa og røska i seletøy 
mot dyret (super styrketrening) inntil 
det fikk summa seg og løpt sin vei. 
Det var også i perioden i dette veldig 
flate jordbruksområdet jeg innså hva 
som er Imoutos akilleshæl: Svaler 
som bor oppunder stabburstak. Akk, 
disse deilige, raske og frekke fuglene 
som jager så lett, stuper og erter og 
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klubbeffekter

husk at norsk shibaklubb selger masseVis aV kule 
klubbeffekter PÅ WWW.norskshibaklubb.no.

Vær med Å støtte klubben samtidig som du 
fÅr tøffe shibaeffekter Å briefe med foran 

hundeVennene dine!

slalåmbakken på kveldene og utforska de mindre fjellene 
rundt oss, sånn at hun skulle holdes i ånde. En dag satte vi 
oss i bilen for å kjøre over til Sverige for å hente litt proviant. 
Heldigvis kom jeg på at jeg hadde glemt noe, og gikk tilbake 
til hytta. Der inne var det tre forventningsfulle hoder som titta 
opp på meg, og det føltes som noen mangla... ”Du, hvor er 
knertis hen?” ropte jeg ut til samboeren i bilen, som forfjamsa 
svarte at hun hadde vært der noen minutter før da døra blei 
låst. Men den hadde også stått på gløtt i noen sekunder mens 
et teppe blei tatt ned fra tørkesnora, og inne fantes intet 
knertmonster, så det var åpenbart at daglige turer opp på fjellet 
ikke var nok. Vi hadde en løpsk shibatenåring på vift og var 
nødt til å spore henne opp. Heldigvis hadde hun ikke løpt 
langt, for bak hytterekka bodde det svaler oppunder et tak, og 
etter en ny keepermanøver fikk vi buksert den lille blodtørstige 
tilbake i hytta og reist til Sverige for å kjøpe trøstegodteri. 
Imouto er nå straks 5 år gammel, og begynner å bli en 
forholdsvis sindig dame, til henne å være. Vi har nettopp flytta 
tilbake til Oslo etter to år i Asker, hvor hun rømte så mange 
ganger fra hagen i jakt på katter, fugler og rådyr i skråningen 
bak nabohuset at jeg har mista tellinga. Teknikken var alltid 
den samme: Skvising ut under gjerdet, til tross for at jeg 
metodisk stappa brostein under gjerdet rundt hele hagen. 
Hennes personlige rekord er 30 sekunder på å gå ut i hagen, 
grave løs to steiner og skvise seg ut. Det fine med Imouto er 

at hun aldri stikker av fordi hun ikke 
vil være sammen med meg, hun bare 
MÅ undersøke litt, og når villmarken 
kaller i form av noe å jakte på, slår de 
formidable instinktene inn. Når hun 
er ferdig eller oppdager at jeg ikke er 
der for å dele opplevelsen med henne, 
kommer hun løpende tilbake, og hun 
svarer også med fortvilte hyl når jeg 
roper på henne i skogen. 

Min hund er et fyrverkeri av følelser, 
instinkter og tilstedeværelse, og jeg er 
sjukt stolt av motet, drivet og den fysiske 
kapasiteten hennes. Jeg pleier å si at å 
være på tur med Imouto er som å delta i 
innspillinga av en National Geographic-
dokumentar, og hun viser meg og søstra 
en verden som ikke var tilgjengelig for oss 
før hun kom i hus. Min jobb er å forvalte 
den gaven ved å ha så god kontroll jeg 
kan og legge til rette for at hun ikke 
kvester seg på veien. Historiene tatt i 
betraktning og at hunden fortsatt er i live 
vitner om at jeg har lykkes så langt. 
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pass pÅ huNdeN
I høstmørket

Tekst: Lise Mette Kjellberg

det blir stadig mørkere og kVeldsturen der du 
oPPleVde deilig kVeldssol i sommer er nÅ en tur 
uten glimt aV naturlig lys. husker du refleks PÅ 

bÅde deg og hunden? 

Du merker det gjerne når du selv er ute og kjører bil. Hvor 
usynlige fotgjengerne faktisk er. Og når man nesten ikke 
ser fotgjengerne er det enda vanskeligere å få øye på den 
lille skikkelsen som kun rager 40 centimeter over bakken 
og ofte går litt foran. Er asfalten våt, som den gjerne er 
på høstkveldene, er det enda vanskeligere for sjåføren å se 
fotgjengerne. Derfor må man alltid ta sine forhåndsregler. 

Mange hunder går gjerne litt vimsete foran deg, og kanskje 
spesielt går de vimsete på «snuseturen» rundt i nabolaget. 
Hunder med jaktinnstinkt kan plutselig bykse ut i veien, 
om det så er etter et løvblad som farer avgårde eller et lite 
dyr eller fugl. Så husk også å sette en refleks direkte på 
hunden. I dag har heldigvis mye utstyr «integrert» refleks, 
men husk også at den kan bli slitt. Har refleksen riper eller 
er skitten svekker det refleksjonen. 

I følge Trygg Trafikk reduserer refleks 
risikoen for å bli påkjørt med 85 
prosent. Uten refleks er du først synlig 
på 25 - 30 meters hold, mens du med 
refleks synes på 140 meters hold når 
bilen bruker nærlys. Omregnet til 
sekunder har bilføreren 10 i stedet for 
2 sekunder til å reagere, det kan være 
forskjellen på liv og død.

Så husk alltid refleks og god tur i 
høstmørket! 
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#shIbavIsa

Vi ønsker Å Vise frem de flotte hundene til 
medlemmene i shib-a-Visa. derfor oPPfordrer Vi 

alle til Å tagge bildene sine PÅ instagram med 
#shibaVisa

bildene Vil brukes i fremtidige utgaVer!



ha en fin høSt!

A

Retur NSK v Ingrid Alice  Kvitberg – 3632 Uvdal


