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Forsidebildet:
Hund: Marve
FoTo: JoakiM SMångS

baksidebildet:
FoTo: LaiLa nageL

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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Styret

Fungerende leder
Frank yoshi Møllevik 
telefon: 478 96 665
e-post: fym@energypiping.no

Fungerende neStleder
Solvor nærland
telefon: 481 18 971
e-post: solvor@shibaliv.com

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

StyreMedleM
Frida askeland
telefon:  975 80 789
e-post: frida_s_askeland@hotmail.com

1. VaraMedleM
anette Høgvoll 
telefon:  414 17 004
e-post:  anettehogvoll@gmail.com

2. VaraMedleM
lone Filipsen
telefon: 995 94 074
e-post: hfilips@online.no

dIStrIktSkontakter

ØStlandet: oSlo, akerSHuS, 
BuSkerud, ØStFold, VeStFold, 
HedMark, oPPland
Frida askeland
telefon: 975 80 789
e-post: frida_s_askeland@hotmail.com

VeStlandet: Hordaland, Sogn og 
Fjordane 
ann Margot Whyatt   
telefon:  920 30 772
e-post: annmargot.whyatt@internationalsos.com

KontaKtpersoner

SØr-VeStlandet: rogaland
Bodhil Vanvik Skjærveland
telefon: 51 67 46 47  / 920 88 923
e-post: bodhil_skj@hotmail.com

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
Christen Øwre johansen
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

gitte Hjorth Sørensen 
telefon: 907 56 699
e-post: vanitycollies@hotmail.com

KontaKtpersoner
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seNd INN
stoff tIl shIb-a-vIsa!

VI ØnSker BIlder, HIStorIer, artIkler og 
MorSoMMe FortellInger. 

Send inn til grokaretebratveit@gmail.com

Neste nummer får ny redaktør:

I denne utgaven av Shib-a-visa har vi fokusert på helse og 
mentalitet hos våre firbeinte venner. En av grunnene til at 
jeg valgte shiba som hunderase, og jeg vet at mange andre 
av dere også har valgt hunderase basert på blant annet 
dette, er at shiba er en frisk og rask hunderase med få 
sykdommer. Dessverre ser man allergi på noen av hundene, 
og da er det flott at styret i klubben tar tak i problemet og 
undersøker problemet videre. 

Frivillig arbeid tar mye tid og alt arbeidet i klubben gjøres 
av frivillige som legger igjen mye tid i klubben - om det så 
er styrearbeid, Sunnhetsutvalget, som distriktskontakt eller 
ved å arrangere Japanspesialen. Det siste året har Joakim 
og jeg vært redaktør for Shib-a-visa, der Joakim har tatt seg 
av det grafiske, mens jeg har tatt meg av tekst og innhold. 

Det har vært lærerikt, men tatt mye 
tid. Nå har vi funnet ut at vi trenger 
en pause fra arbeidet og dette er vårt 
siste nummer av Shib-a-visa. Kanskje 
vi kommer igjen senere, men nå er vi 
klare for å gi stafettpinnen videre. 

Joakim, Raiden og jeg takker for 
oss og ønsker ny redaktør lykke til i 
arbeidet!

- Lise Mette Kjellberg 

redaktøreN har ordet annonse

gRo KARete BRåtveIt
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Det har vært noen interessante måneder siden jeg begynte 
som nestleder og nå fungerende leder i Norsk Shiba Klubb. 
Lærerikt, morsomt og ikke minst engasjerende. For det 
er liten tvil om at shibaen skaper stort engasjement enten 
det er på sosiale medier, hundetreff eller når man er ute 
og går tur. Vår firbeinte stolthet pirrer nysgjerrigheten til 
liten og stor. Dette synes vi er veldig kjekt og henviser 
med glede til valpeformidleren i klubben. Alt dette 
engasjementet vi hele tiden møter håper jeg vi kan dra 
med oss inn i klubbarbeidet. Nå i vår er det eksempelvis 
satt opp flere kurs med ulike aktiviteter som vi synes 
virker veldig spennende. Håper så mange som mulig av 

dere også vil melde dere på. Jeg har 
troen på at erfaring er viktig, men 
at man også skal lytte til nye forslag 
og innspill slik at man hele tiden har 
en levende, aktuell og engasjerende 
klubb. I pinsen ser jeg frem til å dra 
på vår første Spesial for å kikke på 
flotte hunder og ikke minst bli kjent 
med flere hundeeiere. Vi går virkelig et 
spennende shiba-år i møte.

Hilsen Frank

fra ledereN

klubbkaleNder 2016

250 kroNer INkludert porto
200 kroNer ved heNtINg hos INgrId alIce kvItberg

VI Har Flere kalendere Igjen!

Betaling gjøres til kontonummer 9486 05 45343
Bestilling sendes til kasserer@norskshibaklubb.no

Husk å føre opp adressen din på bestillingen!

NoRSK SHIbA KLubb

NoRSK SHIbA KLubb www.NoRSKSHIbAKLubb.No

Foto: Ingrid Anette Høgvoll Foto: Solvor Nærland Foto: Laila Nagel

annonse
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Tekst og foto: Henning Tovsen

Mange Har Hatt SHIBaen SIn I Fly enten Ved 
HentIng aV ValP eller reISIng tIl utStIllInger 

eller FerIe. Men Ikke Så Mange SHIBaer Har Fått 
SItte Foran og nyte utSIkten I SMåFlyet.

det Har ako. 

Da Ako kom i hus leste vi om viktigheten med å 
sosialisering av hunden. Det var en lang liste med alt fra å 
møte mann med stokk til bilturer. Han ble med på alt som 
vi gjorde så i og med at matfar flyr litt på fritiden så er det 
jo naturlig at han er med på det også. 

Det blir endel lokalturer fra Geiteryggen samt at siden 
han bor både i Kragerø og Kristiansand har det skjedd at 
han har blitt flydd ned på Kjevik lufthavn på byttedagen. 
Normalt bruker jeg Vari kennel reiseburet jeg bruker i 
bilen. buret er han så vant til at han legger seg til å sove 
mens vi er på tur. 

En gang var han kun i sele og da var han nok litt skeptisk 
til høyden, men han var like blid etter at vi landet på 
Notodden. 

Erfaren flyger

Jomfruturen i flyet

shIba pÅ flytur
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INstafamous

Tekst: Lise Mette Kjellberg     Foto: Christine Gasmann

det er Ikke Bare kjendISer SoM Har FanS På 
InStagraM. ogSå Hunder kan Få tuSenVIS aV FØlgere 

og kjendISStatuS. aV norSke SHIBaer er det nanataru 
SoM Har FleSt FØlgere På InStagraM. SØte nana Har 

oVer 10.000 FØlgere Fra Hele Verden. 

Vi tok en prat med eieren, Christine Gasmann, om Nanas 
Instagram-suksess. 

Nanataru, eller Nana som hun kalles, bor i Sandefjord 
og er to år gammel. Matmor Christine Gasman har 
dokumentert livet hennes i bilder og delt de på Instagram 
siden Nana kom til henne som valp. 

- Jeg startet kontoen bare for gøy i begynnelsen, den er 
selvfølgelig fortsatt bare for gøy, det var jo så mange andre 
som hadde gjort det. Jeg tenkte også at det var en fin måte 
for meg å ha et “fotoalbum” på nett med bilder av henne 
fra valp til dags dato, sier Christine. 

Daglig postes det bilder av Nana på Instagram-kontoen og 
de fleste bildene er tatt ute i vakker norsk natur. Christine 
synes det er morsomt å ta bilder og det er nok noe av 
grunnen til at Nana har så mange følgere. 

- Jeg legger ut fortløpende etter hva som skjer i Nanas liv 
for det meste. Når jeg tar bilder hender det selvfølgelig at 

jeg tenker på hvilken “caption” som 
passer til dette, men som regel så 
knipser jeg bare bilder, velger ut de 
beste og redigerer de når jeg kommer 
hjem, sier Christine. 

Når et bilde postes på Instagram 
tikker «likes» inn umiddelbart. Med 
følgere fra hele verden er det alltid 
noen som ser bildet umiddelbart når 
det postes. Følgerene er som regel 
hundeelskende personer, og de legger 
ofte igjen hyggelige kommentarer og 
oppmuntringer.  
 
- De bildene jeg får mest respons på er de 
jeg absolutt ikke trodde jeg ville få noe 
særlig respons på og som jeg ikke er helt 
hundre prosent fornøyd med selv, utrolig 
nok! For eksempel bilder hvor hun lukker 
øynene som jeg har fått knipsa ved et 

uhell, sier Christine og fortsetter: - Det er selvfølgelig et par 
bilder jeg har vært veldig fornøyd med i det siste som har fått 
stor respons, og det liker jeg! Følgerene mine liker også snø-
bilder har jeg skjønt, og det er jo veldig forståelig. Hvem liker 
ikke en shiba i hvit snø en vakker snøfallsdag? 

Shibamiljøet i Norge er godt representert på Instagram og 
Christine setter stor pris på det. 
 
- Jeg har ikke vært med på mange turene, men jeg har 
likevel klart å finne venner i dere jeg har møtt. og 
selvfølgelig en stooooor takk til alle dere som følger nan! 
You´re the best! 

til de som vurderer å opprette en Instragram-konto til 
hunden sin sier Christine:  
- Just do it! Det er ingen som stopper deg, ta bilder og del 
den vakre hunden din med omverdenen!  
 
Du finner Nana under brukernavnet @Nanataru på 
Instagram. 

norsk shiba Klubb har fått sin egen 
Instragram-profil! Følg oss på

@norskshibaklubb 
tagg dine bilder med #norskshibaklubb 
så kan det hende vi reposter bildet ditt. 
tagg bildet ditt med #shibavisa så kan 
det komme på trykk i neste nummer av 
shib-a-visa! 

norsK shIbaKlubb
på Instagram!
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møt ledereN
av Norsk shIba klubb

Frank yoSHI MØlleVIk Har gått Fra 
neStleder tIl leder I norSk SHIBa kluBB. tIl 

årSMØtet Har ValgkoMIteen InnStIlt Han tIl 
leder For de neSte to årene. Her kan du BlI 

lItt Bedre kjent Med Frank. 

Hva fikk deg til å ville ta et verv i klubben?
Det var litt tilfeldig, men jeg liker å engasjere meg så da 
sjansen bød seg grep jeg muligheten. Jeg synes vi har en 
fantastisk hunderase og har savnet en klubb som er litt 
mere “pågående”. Så derfor muligheten til å være med på å 
fremme klubben for andre hundeinteresserte.
 
Hvordan har det vært å være nestleder, og nå leder, i 
klubben?
Det har fungert bra, det er ett godt samarbeid i dagens 
styre. Lederjobben måtte jeg ta på strak arm. I den jobben 
ligger det jo en del utfordringer, men jeg skal gjøre mitt 
beste i å bli en tydelig leder.

Hva vil du si til de som kanskje har lyst til å engasjere 
seg i miljøet, men som kanskje synes det er litt 
skummelt å stikke seg frem?
Klart det kan være skummelt å stikke seg fram. Det er 
mange personligheter i miljøet og stort engasjement. 
Men hvis man ikke prøver og har ideer så er det trist 
at det ikke kommer fram. Her mener jeg at det er stort 
engasjement på sosiale medier som hadde vært fint å få inn 
i klubbsammenheng også.

Så har du noe på hjertet synes jeg du 
skal ta kontakt med oss i klubben. Vi 
vil gjerne høre fra deg!

Hvordan fant dere ut at det var 
shiba dere ville ha?
 Vi har alltid vært veldig glade i dyr og 
hadde lenge hatt lyst på hund. Som 
førstegangs hundeeiere fant vi det 
lurest å ikke kjøpe hund før vi hadde 
huset fritt for andre dyr. Da katten vår 
på fjorten år dessverre døde fant vi ut 
at nå var tiden inne. 

Det eneste vi begge var sikre på da vi 
skulle velge hunderase var at det skulle 
være en frisk rase og at det skulle være 
en spisshund. 

Vi brukte cirka et år på å finne den 
riktige valpen for oss. blant annet var 
vi på valpekurs der en av deltakerne 
heldigvis hadde en shiba som vi 

forelsket oss i. Valget av rase har vi 
ikke angret på og vi er veldig fornøyde 
med både hund og oppdrettere.

Hva synes du er morsomt å finne på 
med shibaen din?
Vi prøver å være allsidige. Har vært på 
flere kurs og forsøker å finne på mest 
mulig av gøyale aktiviteter. Agility, 
rally, smeller og blodspor er artig å 
holde på med. Selv om vi ikke er så 
flinke er det med på å fremme god 
kontakt mellom fører og hund. Vi 
liker også godt å tilbringe mye tid ute. 
timmi er en skikkelig “beachboy” så 
de flotte jærstrendene er en perfekt 
boltreplass for oss.
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Det er alltid spennende å skulle starte noe nytt, noe du ikke 
vet mye om og hvor du føler at du er på dypt vann. Når 
dette nye i tillegg har et hjerte som banker og to store øyne 
som titter forventningsfullt opp på deg – vil de fleste kjenne 
seg igjen i den samme skrekkblandete fryden.
Som ny shibaeier er ikke bare rasen ny, men også hele 
miljøet som følger med. Vi som bor på Østlandet, og spesielt 
i oslo, er så heldige, så ufattelig heldige at vi stadig får høre 
hvor heldige vi faktisk er.  Det ble mye heldig, men det er 
vi. Vi har et fantastisk miljø, hvor terskelen er lav og ingen 
spørsmål er dumme. Vi har saklige diskusjoner, koselige 
turer og produktive treninger. Noen ganger er vi få, andre 
ganger er vi mange – alle som vil får være med, og det må 
vel sies å være mottoet til «østlandsshiba». Å føle seg så 
velkommen i et allerede eksisterende miljø, er kanskje ikke 
unikt - men det er ikke langt i fra. 

Årsaken til at vi er så heldige er selvfølgelig alle 
menneskene og deres fantastiske hunder. Alle som gledelig 
deler sine gleder og sorger, skaper et samhold vi tror de 
fleste drømmer om. Men det er spesielt et menneske som 
skinner sterkere enn alle de andre flotte menneskene; ei 
dame som er raus, dønn ærlig og oppmuntrende. Ei dame 
som svarer på alle spørsmål, som veileder og viser oss veien 
videre. Som er med på både oppturer og nedturer, og heier 
like mye uansett. De som ikke har denne dama i hverdagen 
sin vet ikke hva de går glipp av, for Sandra Janzsó er 
virkelig en som fortjener all skryt og ære hun kan få! 

Så Sandra, kjære Sandra:
Vi menneskene, Marve, Dexter og alle de andre lærer så 
mye, og har så mye glede av deg og jentene dine. Enten vi 
lurer på hvordan en shiba egentlig skal bades, hvilken sele 
som er best eller hvorfor de får raptus akkurat når de gjør, 
har du alltid et svar på lur. Du roser oss når vi gjør noe 
riktig og irettesetter oss når vi gjør noe feil. Du heier på 

oss når vi har fremgang og støtter oss 
i motgang. Du feller en tåre når gutta 
premieres og ler når de tuller, akkurat 
som om de hadde vært dine egne 
gutter – og det er de også.

Vi setter så stor pris på din dedikasjon 
til oss og shibaene våre. Måten du 
forklarer, forteller og roer ned urolige 
mammahjerter når fortvilelsen er stor, 
er ekstraordinær.  
 
Ditt talent og kunnskap i 
utstillingsringen er bare en av dine 
mange egenskaper vi verdsetter. Å se 
gutta (og jentene) utvikle seg fra noen 
sosete trekkhunder og slappe dovendyr, 
til å følge med og virkelig vise seg frem, 
kan vi skrive under på at er en fantastisk 
følelse, og uten deg ville det ikke skjedd. 
At du med glede er med på utstillinger 
du ikke selv skal stille på, bare for å 
heie, sier så mye om din innsats for 
fellesskapet. Du gjør det hele så trygt for 
oss som er helt nye og uerfarne. Guttas 
triumfer er like mye dine som våre, og vi 
håper gutta vil fortsette å fremkalle tårer 
i øyekroken din.

Sandra, du er Østlandsshibas 
ubestridte dronning og leder. Vi er så 
glade for å ha møtt deg og for at vi får 
være sammen med deg og samuraiene. 
Vi gleder oss til turer, treninger og 
dumme spørsmål også i fremtiden!
Maiken og Amanda

super-samuraNdra
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selevalg
Tekst og foto: Sandra Janzó

2# kroPPSdelene Skal 
kunne BeVege Seg FrItt 
En av de vanligste feilene på turseler, 
er at de ligger for tett opptil albuen. 
Da er brystreima for kort, og dette 
hindrer frie frambeinbevegelser og 
kan i verste fall føre til gnagsår. Når 
hunden står rett opp og ned bør det 
alltid være minst tre fingerbredder 
mellom reima som går rundt ribbeina 
og frambeina.

3# trekkPunktet Skal Ikke 
lIgge I nakken 
Mange turseler har trekkpunktet oppe 
på manken. For hunder som går pent i 
bånd er dette stort sett uproblematisk, 
mens det for andre som legger seg 
litt mer i sela, som oftest vil føre til 
hvesing og dårlig utslag i skulderleddet 
idet sela flytter seg oppover mot 
strupen heller enn at draget fordels 
utover kroppen. Det er en grunn til 
at dragfestet på trekkseler ligger langt 
ned på ryggen og nærmere halerota, og 
det er for å fordele belastninga og sikre 
frie bevegelser og ikke minst luftveier. 
Forsøk å finne ei sele hvor du kan 
feste kobbelet lengre ned på ryggen på 
hunden heller enn oppe i nakken. 

#4 de Indre organene Må 
SkåneS 
Det er i utgangspunktet ikke noe 
problem å finne ei god kombisele til 
en shiba, men fordi konstruksjonen 
deres er så atletisk samtidig som 
de er så små, vil modellene som i 
utgangspunktet er lagd for større 
hunder og deretter bare korta ned, 
ikke alltid sitte optimalt. Et eksempel 
på dette er såkalte trekkseler hvor 
problemet som oppstår er det motsatte 
som nevnt under #2, nemlig at reima 
som går rundt ribbeina havner så langt 
bak på kroppen at de indre organene 
legges under press når hunden trekker. 
Sørg derfor alltid for at sela stopper før 
de nederste lendevirvlene, slik at ikke 
mjukdelene utsettes for skade. 

#5 unngå BeVegelIge deler 
Det finnes mange lekre modeller der ute, og feste- og 
lukkemekanismene er nærmest uendelige i sin kreative 
utforming. Men er det egentlig nødvendig med 
«slalåmbindinger» i fire hjørner, mulighet for å regulere 
både hals-, bein- og mageåpning, eller utbyttbare bryst- og 
ryggplater? om en igjen ser til hundekjørernes foretrukne 
utstyr, er det ofte en eneste spenne på selene. Ser en til 
weight pull-sporten hvor hundene trekker mange ganger 
sin egen vekt og pålitelig utstyr er en nødvendighet for 
å unngå skader, ser en at selene er helsydd og træs på 
hunden, fordi enhver svakhet i konstruksjonen er en 
risiko. Nå er det selvsagt milevis av forskjell fra en slikt 
bruksområde til å gå en skogstur med lille Yume på 10 kg, 
men det understreker likevel poenget: En sele som sitter 
godt trenger ikke mer enn en eneste spenne som åpnes og 
lukkes hver gang den skal av og på. På den måten sikrer 
du at svakheter i sela oppdages raskt (det er for eksempel 
veldig kjedelig om en slitt spenne ryker i -28 kuldegrader 
idet hunden din bestemmer seg for å løpe etter et rådyr), 
i tillegg til at det er lett å stramme inn dersom materialet 
utvider seg (eller hunden gjør det).

Har du en av de sjeldne shibaene som lykkelig spretter 
opp og løper mot døra idet du tar fram tursela? Pris deg 
sjøl lykkelig, for de er i mindretall! Mange andre opplever 
hunder som gjemmer seg under sofaen idet sela tas fram, 
som må lures inn i gangen før en så mye som tenker på å 
vise fram utstyr, eller som har hunder som villig vekk får 
på utstyr, men som «punkterer» fullstendig idet sela sitter 
på og som bare må legge seg ned litt eller blir stående 
fullstendig stiv, eller min favoritt: Den hvileløse vandringa 
inntil en kommer seg ut. Har du en slik hund, så fortvil 
ikke, det er verken deg eller utstyret det er noe galt med, 
men hunden. Som de viljesterke naturhundene de er, vil 
shibaer selvsagt helst være nakne!

«Dessverre» for mange av dem er det bedre med sele enn 
med halsbånd mtp belastninger, og hunden må ikke elske 
å ha på sele, men den bør klare å riste av seg ubehaget idet 
turen starter. For at du ikke skal bli enda en av de mange 
shibaeierne som bruker uhorvelig mengder tid og penger 
på å finne stadig nye seler i håp om at den lille lure skal 
innfinne seg med tvangstrøya, kommer det her noen kjekke 
tips å ta med seg ved valg av sele: 

1# en Sele Skal SItte tett og godt 
Shibaer har en ganske kraftig manke som kan komme i 
veien for god plassering av halsåpningen. Jeg pleier å ta på 
sela sidelengs over hodet og deretter vri den på plass. Da 
får nakkeskinnet og pelsen god plass over halsåpningen, 
og den ligger tett og godt nede på kroppen uten å hindre 
skulderbevegelsen. En sele skal ligge så tett inntil halsen 
som et halsbånd, bare nede på nakken. Den skal heller ikke 
være så løs at den vrir nevneverdig på seg dersom du for 
eksempel har ei langline eller et litt tungt kobbel festa til. 
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allergI hos huNd - 
et økeNde problem

gjenSIdIge regIStrerer StadIg Flere Hunder 
Med allergIProBleMer. I 2014 Ble det 

regIStrert 219 allergISaker. Her Får du tIPS 
og råd oM HVa du kan gjØre oM du MIStenker 

at Hunden dIn Har allergI

Må tIl VeterInær
– Det kan være flere grunner til at allergi oppstår og det 
krever utredning hos veterinær for å finne ut hva slags 
behandling hunden trenger, sier Siri Martine brandstorp, 
som er kjæledyrekspert og rådgiver i Gjensidige.
Allergi hos hund rammer inntil hver tiende hund. 
Symptomene kan være mange og sees ofte innen hunden 
har fylt tre år.
– Dersom en hund først er rammet, er det som regel behov 
for behandling resten av livet, sier brandstorp.
I samarbeid med veterinæren og med riktig behandling er 
det gode sjanser for et fortsatt godt hundeliv.
Symptomer
– Dyr som er disponibel for allergi, vil ved en stadig 
påvirkning av aktuelle allergener etter hvert få en reaksjon, 
forteller brandstorp.
Symptomene er ikke alltid synlig umiddelbart, men over 
noen år kan det bli en plage.

områder som oftest rammes av allergisymptomer er hode, 
poter, flanke og rundt halerot. Eier kan da observere kløe 
på disse områdene ved at hunden for eksempel gnir hodet 
mot møblene, og blir rød og irritert i huden.
brandstorp har følgende 6 råd for forebygging og 

BeHandlIng:
1. Ved symptomer bør en kontakte 
veterinæren for allergiutredning
2. Når allergi er et faktum, bør man 
unngå at hunden utsettes for de 
aktuelle stoffene 
3. Hvis hunden reagerer på 
husstøvmidd, bør hunden unngå å 
holdes i rom med vegg-til-vegg-tepper, 
og soveplassen bør vaskes hyppig 
4. I de tilfellene det ikke er mulig å 
unngå stoffet, må hunden behandles 
medisinsk
5. En kortsiktig behandling av 
hudproblemer er kortisonpreparater 
eller antibiotika, men over tid vil man 
ta i bruk antihistaminer, omega-
3-fettsyrer, sjampo/salver og/eller 
immunterapi 
6. Hvis hunden din reagerer på 
fôr, må en som regel gjennom en 
eliminasjonsdiett over 8 uker – dette 
krever mye av eier da hunden ikke skal 
ha noe annet enn spesifisert fôr

ekSeMPel
Gordon setter fikk allergi som 
forverret seg over tid. Medisiner 
ga bivirkninger som igjen ga økte 
veterinærutgifter og mye ekstra jobb 
for eier. Hunden måtte medisineres, 
sjamponeres, dra jevnlig til veterinær 
og følges tett opp. Regningen kom på 
over 20 000 kroner, og utgiftene vil 
fortsette.

Siri Martine brandstorp er 
kjæledyrekspert og rådgiver i 
Gjensidige. Hun sier at en hund som 
har fått allergi kan ha gode sjanser for 
et fortsatt godt hundeliv, om den får 
riktig behandling.

Viser hunden symptomer på allergi 
bør en kontakte veterinæren for 
allergiutredning

allergI og ForSIkrIng
Det vil være en stor fordel å ha 
forsikringene i orden dersom dyret ditt 
skulle bli syk. Får den allergi, kan det 
være snakk om relativt store utgifter 
over mange år.
– Dersom du forsikret dyret ditt 
før symptomene begynner, vil 
forsikringen dekker veterinær- og 
medisinutgifter knyttet til dette, 
forklarer brandstorp.
Hundeforsikringen har ingen spesielle 
sumbegrensninger for utredning og 
behandling. Det eneste som begrenser 
er maks forsikringssum per år. Denne 
er normal på 30 000 kroner, men kan 
justeres etter ønske.

Tekst: Sunnhetsutvalget Norsk Shiba Klubb     Foto: Joakim Smångs
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I 2012 ble alle raseklubbene pålagt av NKK å utarbeide 
rasespesifikke avlsstrategier (RAS). Hensikten var å 
tydeliggjøre mål for rasene slik at de får gode verktøy til å 
sikre sunn hundeavl i framtiden. Klubbene fikk et par år 
på seg til å utarbeide RAS. RAS-dokumentene våre er for 
lengst godkjent. Nå er det på tide å arbeide videre med den 
største helseplagen hos shiba.

Da RAS for shiba og for våre øvrige raser ble godkjent, fikk 
Norsk Shiba Klubb ved Sunnhetsutvalget masse skryt av 
NKKs avlskonsulent Kristin Aukrust, som skrev:

«Gratulerer med veldig bra RAS-dokumenter!  Som sagt 
tidligere så er dette dokumenter av høy kvalitet, og dere har 
all grunn til å være fornøyd. 

RAS for hokkaido, shikoku, kishu og kai er selvsagt 
mer enn en bra nok, og det er svært positivt at dere har 
skrevet noe om disse rasene, selv om det er ingen/svært 
få hunder i Norge. Det er også svært positivt at dere har 
tatt med bilder.
 
RAS for shiba er svært bra. Det er solid og 
gjennomarbeidet, og det inneholder mye informasjon 
samtidig som det er oversiktlig og tilgjengelig. Dere 

kløe og hudlIdelser
hos shIba

Tekst: Sunnhetsutvalget Norsk Shiba Klubb

gjenSIdIge regIStrerer StadIg Flere Hunder 
Med allergIProBleMer. I 2014 Ble det 

regIStrert 219 allergISaker. Her Får du tIPS 
og råd oM HVa du kan gjØre oM du MIStenker 

at Hunden dIn Har allergI

er heldige som har en helse- og 
atferdsundersøkelse som grunnlag, 
samt at dere har mye informasjon fra 
tidligere i form av rasekompendium 
mm.  Dere har konkrete mål og 
strategier, noe mange syns er vanskelig. 
Mange syns også det er vanskelig å 
skille på kortsiktige og langsiktige mål, 
noe dere har gjort. 

Jeg er som sagt imponert, og dere har 
all grunn til å være svært fornøyd!

RAS versjon 1 for shiba, hokkaido, 
kai, kishu og shikoku er godkjent og 
gyldig t.o.m. 1.7.2019. NKK har ikke 
kontrollert tall og statistikker.»

overordnet mål beskrevet i RAS 
for shiba er å bevare shibaen som 
en sunn og funksjonell rase med 
et temperament som er i samsvar 
med rasestandarden og tilpasset vårt 
samfunn. 

Som bakgrunnsmateriale for 
utarbeiding av RAS, ble blant annet 
helse- og adferdsundersøkelsen fra 
2010 brukt. Denne kartleggingen viste 
at shiba som rase er sunn og frisk. Vi 
har enkeltindivider med blant annet 
stoffskifteavvik, øyelidelser, skjelett-/
leddproblemer. tallmessig er det 
ikke så mange av dem som har større 
kliniske problemer. Men det kan være 
ille nok for de det gjelder.

De helseplagene som flest shibaer sliter 
med, omfatter kløe og allergier. 18 % 
rapporterte vedvarende eller alvorlige 
problem med hud/pels/øre. og de 
som har sett en shiba som virkelig 
klør, vet at den virkelig plages.

Derfor ble reduksjon av hudlidelser, 
kløe og allergi valgt som et av to 
prioriterte fokusområdet  (Det andre 
er atferd ved for skarpt temperament 
eller skyhet).

Mye av kløen har helt sikkert 
ingenting med allergi å gjøre. Men 
vi trenger mer kunnskaper om 
årsakssammenhengene.  
 
For å redusere problemene i rasen, må 
oppdrettere utelukke i avl hunder med 
påvist allergi og  hunder med hud/
kløeproblematikk inntil veterinær har 
utelukket at det er arvelig hos denne 
hunden. oppdrettere må være bevisste 
på at bare klinisk friske hunder 
brukes i avl. En hund som klør, skal 
ikke brukes i avl dersom allergi/

autoimmune sykdommer ikke er positivt utelukket ved 
ulike tester.

I tillegg ønsker vi en ny undersøkelse i rasen for å skaffe 
mer presis kunnskap om allergi, hud- og kløeproblematikk, 
og hva av dette som eventuelt er genetisk. Vi bør få til 
et samarbeid med Norges veterinærhøgskole om både 
gjennomføring (inkludert prøvetaking) og behandling og 
vurdering av innkomne data.

Første kartleggingen var anonym. Derfor vet vi ikke hvilke 
hunder som ble registrert med hudlidelser, kløe og allergi. Vi 
kjenner likevel til noen hunder med disse lidelsene, og har 
registrert slektskap mellom noen av dem. Neste kartlegging 
må derfor også omfatte hvordan arv og miljø slår ut.
 

VIdere arBeId:
Su skal registrere hunder med hud, kløe og allergi (se RAS, 
side 15)
Su skal også registrere hunder med andre lidelser, følge 
med, selv om disse pr i dag ikke er prioritert. Su må derfor 
få inn informasjon om disse (se RAS, side 15)
Finne ut hva hunder med allergi blir fôret med
be veterinærer om å oppfordre eiere av hunder med kløe 
om å sende info til klubben 
Relevant info kan være kjønn og  levevilkår (om hunden 
bor inne/ute, tekstiler, mat og tyggebein)
Hvis vi får samlet inn data i f.eks. 1 år, kan vi undersøke 
om veterinærstudenter kan gå videre med resultatene i en 
mer omfattende oppgave
I tillegg bør styret vurdere retningslinjer for avl og oppdrett 
i rasen: For å holde bredde i avlsbasen, bør det anbefales at 
avlsdyr ikke har mer enn 20 avkom, i sjeldne tilfeller 28, 
og at hunder med kløe utelukkes i avl inntil veterinær har 
utelukket at det er arvelig (se RAS, side 14)
RAS-dokumentene for våre raser ligger på klubbens 
hjemmeside og på NKK.no. I tillegg er de publisert i Shib-
A-Visa nr 1/15. 
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frykt, aNgst
og fobIer hos huNd

Frykt, angSt og FoBIer er Ikke uVanlIg. Frykt er 
en FØlelSeSMeSSIg reakSjon, og kan koMMe aV en 

SItuaSjon SoM er aSSoSIert Med et oBjekt, et IndIVId, 
en SoSIal SItuaSjon, eller egentlIg alt MulIg SoM 

kan kalleS en årSak.

Normal frykt er ofte frykt for ting som har stor betydning 
for overlevelse hos hunden. Slike ting er for eksempel 
smerter, raske/store endringer i miljøet, høye lyder, 
plutselige bevegelser, høyder, fremmede, isolasjon, brann, 
vann og ukjente sosiale og miljømessige situasjoner. Dette 
er en normal reaksjon som er viktig for å overleve. Hunder 
vil ikke habituere til en stimulus som forårsaker frykt. 
Frykt er en selvbeskyttende reaksjon på en situasjon som er 
potensielt skadelig for hunden. 

Hunder reagerer på frykt på tre hovedmåter: 
- Hunden ”fryser”, dvs, den står helt stille. Denne atferden 
opptrer når faren er svak eller på en stor avstand. 
- Hunden velger å flykte fra det som er skremmende en sterk 
reaksjon, og opptrer når faren er sterk eller veldig nærme. 
- Kamp er siste utvei og opptrer som resultat av meget sterk 
frykt når alle fluktveier er blokkert. 

om hunden ikke får anledning til å 
flykte eller kjempe vil den gå over i 
apati eller lært hjelpeløshet. 
Fryktreaksjonen kan variere fra i 
hvor sterk grad, styrke, intensitet 
og hyppighet trusselen presenteres. 
Hunden kan også lære seg en ny atferd 
som gjør at trusselen vil forsvinne 
eller opphøre. I hvilken grad frykten 
er rasjonell eller ikke, kan komme av 
sammenhengen. For eksempel, ild er 
et nyttig redskap, men frykten for at 
du vil brenne opp inne i huset ditt om 
huset brenner er en normal reaksjon. 
Hvis huset ikke brenner og du har en 
stadig frykt for at det skal brenne er 
en slik frykt irrasjonell. Normal og 

unormal frykt er vanligvis gradert etter fryktreaksjonen på 
slike stimuli. 

Frykt 
Modning og erfaring med visse situasjoner kan spille en 
rolle i utviklingen av frykt rettet mot en bestemt ting. 
Hundens erfaring og utviklingsstadium kan ha en spesiell 
virkning på utviklingen av frykt om hunden ikke er 
tilstrekkelig sosialisert, eller det kan føre til utvikling av 
frykt om eksponeringen av en stimulus er for sterk. 

Den evolusjonære historien og domestiseringshistorien 
påvirker i hvilken grad en fryktfull reaksjon har en 
følelsesmessig komponent, i forhold til en atferdsmessig 
eller fysiologisk komponent. tidlige studier viste at det 
generelle aktivitetsnivået kan brukes som et tegn på det 
emosjonelle nivået. At dyr kan være bevisst at de oppfører 
seg på en unormal måte, har vært gjenstand på mange 
diskusjoner. Subjektiv bevissthet, en viktig komponent i den 
følelsesmessige reaksjonen, kan være vanskelig å evaluere hos 
hunder, selv om det sannsynligvis påvirker deres atferd. 

Fordi vi har problemer med å spørre hunder hva de tenker 
og føler når de opplever en reaksjon som er fryktfull, er det 
vanskelig å separere den subjektive bevisstheten eller den 
følelsesmessige komponenten fra den fryktfulle reaksjonen 
fra stimulus. Mennesker kan beskrive sekundære eller 
følelsesmessige effekter som er assosiert med den fryktfulle 
atferden. Disse igjen kan virke som stimulus for en spesiell 
reaksjon. Det samme mønsteret ser vi hos hunder. Derfor kan 
vi anta at hunder også opplever følelsesmessige reaksjoner. 

tegn tIl Frykt
tidlige signaler på frykt er blant annet en senkning av 
kroppsholdningen, legge halen mellom beina, reiser bust, 
stive muskler, lener seg på eieren eller andre objekter, for 
eksempel vegg og gulv for å søke trygghet og støtte. 

En hund som er redd, vil sannsynligvis senke hodet sitt 
og unngå øyekontakt, legge ørene bakover og trekke 
munnvikene bakover. Andre signaler på frykt er store 
pupiller, rastløshet, pesing, nervøs slikking, skjelving, 
mindre og mer tyktflytende sikkel. 

I tilfeller med ekstrem frykt vil hunden vise tonisk 
immobilitet eller lært hjelpeløshet, gjøre fra seg og tømme 
anakjertlene. Hunder som er skikkelig skremt vil gjøre 

alt for å komme bort fra det som er 
skremmende mens den hyler, piper og 
til og med skriker. I tillegg, avhengig 
av hundens tidligere erfaringer, kan 
hunden gå til defensive angrep, spesielt 
i situasjoner hvor hunden ikke har 
noen muligheter til å komme unna. 

Hunder kan lære å være redd
En hendelse som skjer nær i tid med 
at hunden blir utsatt for et ubehag, 
f.eks. strøm, vil for hunden bli et 
varselsignal på at den kan få strøm. 
Hunden kan få like sterk opplevelse 
av frykt på dette forvarselet som på 
det egentlig fryktede stimulus. om 
hunden klarer å avverge situasjonen, 
med f.eks å flykte, vil hunden få en 
positiv opplevelse av dette og den vil 
neste gang velge samme strategi. Det 
samme gjelder om hunden velger 
angrep/biting for å komme seg unna 
situasjonen. Viste det seg for hunden 
at aggresjon virket, vil den kanskje 
bruke samme taktikk senere. 

Hunder kan også lære å assosiere andre 
signaler om at den skremmende tingen 
skal komme. Dette kaller vi kjeding. 
om en hund er redd skudd, vil den 
kanskje assosiere noe med skuddet, 
f.eks børsa, kanskje hunden assosierer 
tursekken din med børsa, klærne med 
tursekken, og jaktstøvlene med klærne. 
Her har vi en kjede hvor hunden kan 
begynne å vise frykt allerede ved synet 
av dine jaktstøvler, mens den egentlig 
er redd skudd. 

tidlige erfaringer er veldig viktig for at 
hunden skal utvikle sosial kompetanse 
og selvsikkerhet. Mangler hunden 
erfaringer tidlig i livet vil den vise frykt 
for mange ting og situasjoner som gjør 
det vanskelig for den å omgås hunder 
og mennesker. Likedan vil valper 
som ikke er eksponert for mange nok 

Tekst: Gry Løberg (2003)     Foto: Ingrid Anette Høgvoll
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stimuli i sosialiseringsfasen, sakte, men sikkert vise frykt 
ovenfor nye ting og situasjoner etter som de modnes. 

angSt
I kontrast til den midlertidige fryktsituasjonen, er angst 
karakterisert ved en kronisk tilstand som ikke omhandler 
noe spesifikt. Hunder med angst opptrer som spente 
og hele tiden parat til å kunne møte en trussel som de 
ikke kan forutsi eller som kanskje ikke finnes. Kronisk 
angst fører til høyt stressnivå og er årsak til en rekke 
atferdsproblemer, slik som uforutsigbar aggresjon, 
generaliserte fobiske reaksjoner, ulike tvangsnevroser/
stereotypier og psykosomatiske lidelser. Det er også 
registrert sammenhenger mellom frykt for fremmede 
mennesker og magedreining. En undersøkelse av 1914 
hunder viste at hunder som eieren beskrev som lykkelig, 
hadde mindre sjanse for å få magedrening. 

Hunder med angst har et høyere aktivitetsnivå, og årsaken 
kan være både ekstern og intern, det vil si at hunden kan 
bli engstelig ved en miljøpåvirkning eller ved tanken på en 
miljøpåvirkning. 

generalISert angSt og FoBIer
Hunder kan utvikle generalisert angst og til og med fobier 
når fryktstimuli verken kan kontrolleres eller avverges. 
Engstelige eller fobiske hunder kan gå i konstant angst for 
at det fryktede stimulus kan opptre. Fobien kan oppstå uten 
sammenheng med det fryktede stimulus og kan forstyrre en 
rekke av hundens sosiale og miljømessige assosiasjoner. 

FoBIer
En fobi er en intens frykt for en stimulus eller situasjon 
som egentlig ikke er farlig. De fleste frykt reaksjonene er 
lærte og kan derfor bli avlært med gradvis eksponering av 
det som oppleves som farlig. Fobier er meget raskt etablerte 
fryktreaksjoner som ikke avtar med gradvis eksponering 
mot objektet eller ved eksponering over tid. 

En fobi skiller seg fra frykt og angst ved dens unormale 
karakter. Når hunden blir eksponert for en fobisk stimulus 
vil en fryktreaksjon alltid følge, uavhengig av styrken og 
avstanden til stimulus. En annen viktig ting med fobier 
er at de ofte kommer av mislykkede forsøk på å habituere 
til en skremmende stimulus. om en hund eksponeres for 
en fobisk stimulus vil den aldri kunne habituere til den. 
Dvs om en hund eksponeres for stimulusen f.eks. mer enn 

hundre ganger, selv om den ikke blir 
skadet av den, vil den forsatt vise en 
sterk fobisk reaksjon til stimulus. 

Å forstå hvordan en fobisk reaksjon 
utvikles er ikke en lett oppgave, og 
årsaken til mange fobier er et annet 
mysterium. Selv om noen traumatiske 
opplevelser kan forklare opptredenen 
til noen fobier, viser det seg at andre 
fobier ikke nødvendigvis kan linkes til 
en tidligere opplevelse med en aversiv 
stimulus. 

Fobier involverer plutselige, alt-
eller-ingenting, intense, unormale 
reaksjoner som kan resultere i veldig 
fryktfulle atferder. Hunden har få 
atferdsreaksjoner og kan få ”lært 
hjelpeløshet” om den utsettes for 
stimuli gjentatte ganger. 

traumatiske opplevelser tidlig i livet
traumatiske opplevelser som valpen 
måtte ha opplevd, påvirker sterkt 
hvordan hunden blir som voksen. 
om valpen utsettes for noe når den er 
mellom 8 og 10 uker gammel, er den 
spesielt sensitiv for stimuli som oppleves 
som skremmende. Flere typer fobier 
kan komme av en sterk opplevelse i 
denne perioden. Et eksempel var en 
valp som ble stukket av en veps i den 
kritiske perioden. Som voksen viste den 
derfor stor frykt for alle flyvende insekter 
ettersom frykten var generalisert. Ellers 
var denne hunden en harmonisk, rolig 
og selvsikker hund. 

En annen kilde til frykt er manglende 
sosialisering. Valper som ikke hadde 
hatt kontakt med mennesker innen de 
er 7 uker hadde store problemer med å 
takle nærværet, men etter to dager med 
trening var de villig til å ta kontakt. 
Valper som ikke har erfart mennesker før 
14 ukers alder, vil aldri kunne akseptere 
mennesker og vil vise sterk frykt. 

lydFoBI
En veldig vanlig fobi er frykt for sterke lyder. Hunder som 
blir eksponert for sterke lyder vil raskt lære å ignorere eller 
tolerere dem, om en starter tidlig og eksponeringen er svak 
og lite intens i starten. Men om lyden presenteres på en 
sterkt og uventet måte vil hunden med stor sannsynlighet 
utvikle frykt for sterke lyder. om hunden i tillegg 
eksponeres for et aversivt stimuli vil hunden lett kunne 
utvikle en fobi for lyder. 

Hunder som blir redd for en type sterk lyd kan lett 
generalisere frykten til også å gjelde andre lyder. Er hunden 
skuddredd, er veien kort til tordenvær, fyrverkeri, takras 
m.m. 

Hunden Luna, en tispe på 5 mnd, bodde i en større by 
og var alene hjemme på nyttårsaften. Den utviklet da 
sterk redsel for fyrverkeri. Etter en stund begynte den å 
generalisere frykten sin til også å gjelde skudd, tordenvær, 
pipelyder som liknet lyden på rakettene, hunden reagerte 
på knekklyder som for eksempel kom når eieren spiste 
knekkebrød, tråkket på kvister i skogen og en trykket på en 
kulepenn. 

Hunder som opplever frykt for sterke lyder gjentatte 
ganger, vil bli mer og mer var for lyder, det vil si for hver 

gang hunden blir eksponert for den 
skremmende lyden vil den bli mer 
redd og den vil omfatte stadig flere 
lyder. 

SaMMendrag
Frykt er en naturlig reaksjon og er en 
veldig viktig overlevelsesmekanisme. 
Problemer oppstår når hunden 
reagerer sterkt på ting som ikke 
er farlig, når den har begynt å 
generalisere frykten og frykten kanskje 
har begynt å blir mer intens eller 
fobisk. Samtidig kan hunder, som har 
lært at aggresjon er en måte å fjerne 
det som oppleves som skummelt, være 
potensielt farlige. 

Hvorvidt hunden vil utvikle frykt 
er avhengig av arv, hundens tidlige 
erfaringer og læringshistorie. 
Viktigst er kanskje hundens tidlige 
erfaringer, hvor en har mulighet til å 
forebygge ved å sosialisere og miljøtrene 
valpen i den sensitive perioden fra den 
er ca. 3 uker til ca. 12 uker.
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Vi har fått to oppdretteres historier fra da de hadde vært sitt kull på mental 
helsebeskrivelse. Historiene kan du lese på de neste sidene.

En MH er en beskrivelse av hundens reaksjoner når den utsettes for forskjellige 
momenter. Det er ingen reaksjoner som er mer “feil” eller “riktig” og en reiser 
selvfølgelig hjem med den samme hunden som man kom med uansett hva 
beskrivelsen sier. Det er kun en beskrivelse av hvordan hunden var nettopp denne 
dagen i perioden den var på banen.

Mentalbeskrivelse er i mange raser et meget viktig avlsverktøy og det er en av verdens 
mest brukte tester. En MH består av ti standardiserte momenter og er ment å beskrive 
hvor sosiale hundene er, redsler, aggressivitet, lekelyst etc. Den viser hvordan den 
enkelte hund eller rasen som helhet håndterer for eksempel overraskende lyder. 

dette er mh!
meNtal helsebeskrIvelse

Foto: Ingrid Anette Høgvoll
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mental helsebesKrIvelse

Tekst: Tone L. Bjellerås 

Søndag 11 oktober 2015 var vi i Kongsvinger for å teste den mentale helsen på Hanako 
og det første kullet hennes. Jeg var veldig spent på hvordan alle hadde utviklet seg og om 
de var blitt slik som jeg så for meg når jeg “lagde” dette kullet. Ekstra spennende var det 
jo fordi det var mitt første og jeg ønsker å bidra til å skape supershibaer! Slik testing er jo 
utrolig bra verktøy å bruke i videre avl.

Samme dagen ble det også testet staffer og ambuller, samt en blandingshund. og det var 
virkelig moro å se hvor forskjellige hundene var. Shibaene skilte seg helt klart ut med sin 
noe overlegne holdning og fantastiske kulhet.

Kullet var jevnt selv om det var noen forskjeller på dem og instruktøren fikk dradd litt 
på smilebåndet når alle (både mor, fire unghunder og en valp fra kull nummer 2) viste 
seg å ville bestemme selv om de skulle komme tilbake når de ble sluppet løse. Han 
kommenterte spøkefullt at han kanskje måtte vurdere å skaffe en egen langline til shibaer 
(noen av momentene foregår uten bånd). Alle var også ganske lite interesserte i leken han 
tilbydde dem. Den var ikke spennende nok, shibaer leker ikke med slikt et kjedelig tau. 
Ikke gidder de å løpe å hente den heller, så instruktøren måtte pent hente taustumpen 
selv når han kastet den. Det ble en hyggelig dag med masse prat, middag og kakespising 
i pausene mellom hver hund. Alle hadde anledning til å være med å observere hundene 
når de gikk, og det var utrolig koselig å møte alle valpekjøperne igjen.

Det var ekstra interessant å prate med instruktøren etter alle var vurdert for å få hans 
personlige mening og jeg følte virkelig jeg hadde nye verktøy jeg kunne ta i bruk. 

Lille Natsu-hana, en tispevalp jeg beholdt fra kull nummer 2, var også med. Hun var 
jo bare 4 måneder så hun fikk en valpetest der vi utelot skudd på grunn av ung alder.

Det var resultatene hennes på testen som avgjorde for meg at hun var klar for å starte 
weightpull-trening. Fram til da så hadde hun bare vært med på turene, mens de andre 
hadde dradd kjettinger, så hun var vant til lyden. På testen viste hun at hun var selvsikker 
og tøff, det aller viktigste for en weightpull-hund er god mentalitet og tro på seg selv. Så 
etter dette fikk hun sele og et lite hestebitt på tur. Hun fikk også være med på treningene på 
banen der hun dro vogn. Eller det vil si hun var kobla til vogna, men vi skudde den så hun 
ikke skulle belaste kroppen sin, men få følelsen av hvordan det fungerte og hvordan det er 
når en vogn følger etter.

Jeg gleder meg masse til kull nummer 2 er gamle nok for MH-test. Da blir det enda en slik 
dag med koselig prat og kakespising. og jeg får se hvordan de søte små har utviklet seg fra 
når de surra rundt her hjemme i stua og utforsket verden.

mental helsebesKrIvelse

et utrolIg bra verktøy I avl
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mental helsebesKrIvelse

Tekst: Ingrid Anette Høgvoll 

Dette er første gang i historien at et helt shibakull mentalbeskrives og 
også første gangen det er så mange som seks shibaer på en og samme 
MH. Grytidlig Søndag 28. september 2014 var vi en gjeng relativt ivrige 
shibaentusiaster som satte oss i bilen og kjørte mot Säffle i Sverige. En bil fra 
Göteborg og en fra oslo. totalt seks mennesker og seks hunder. Vi hadde 
oppmøte 7.45 og med noen timer kjøring måtte vi reise tilsvarende tidlig, 
noen rakk ikke engang å sove før avreise, men stemningen i bilen var god.

Da vi begynte å nærme oss nevnte Lise Mette at magefølelse sa at 
tenåringshannen hennes kanskje kunne finne på å stikke avgårde på vift og at 
de ikke ville komme gjennom banen. bare noen hundre meter senere passerte 
vi en ung elgokse i skogkanten. bare et steinkast videre passerte vi et par rådyr 
ute på et jorde ganske nært banen. brått hadde vi alle følelsen av at vi kunne 
komme hjem uten gjennomført MH om hundene skulle finne på å forsvinne 
på ordentlig jakt.

Vi fikk både noen positive og negative overraskelser i løpet av dagen, men 
jeg syns gjennomsnittet på gjengen som ble beskrevet var godt. Jeg har hørt 
folk innen flere raser være veldig negative til bruk av MH og noen mener at 
det i verste fall kan “ødelegge” en hund. I mine øyne står det relativt dårlig til 
mentalt hos en hund som ikke tåler å gjennomføre en MH og en slik hund 
bør i alle fall på ingen måte gå i avl.

Etter å ha fulgt med syv hunder rundt banen, to som fører og fem som 
publikum var det herlig å la hundene leke litt, senke skuldrene og ta enda litt 
mer bilder. Som oppdretter var jeg tross alt like spent før hver eneste runde.

Etter nesten et døgn hjemmefra, altfor mange timer våkne, mye latter, mange 
timer og kilometer i skogen var det godt å komme seg hjem. Dette er foreløpig 
årets hundehappening for meg! For en fantastisk gjeng med valpekjøpere 
jeg har, takk for at dere vil være med meg på sånne ting som dette! Det å 
gjennomføre MH vil jeg definitivt forsøke å gjøre med alle senere kull!

eN hIstorIsk mh

mental helsebesKrIvelse
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Lek og samarbeid med hunden er for mange en selvfølge, 
mens andre argumenterer for at hunden ikke får noe særlig 
ut av det. Liker du å leke med hunden din kan du nå vise 
til en undersøkelse som viser at lek fører til et lavt stressnivå 
hos hunden! 

I en studie gjort av atferdsbiolog Lina Roth ved Linköpings 
universitet  er mengden av stresshormon som lagres i 
pelsen til hunden målt. Stresshormonet hos 59 schæfere 
som av sine eiere ble klassifisert inn som konkurransehund, 
selskapshund eller arbeidshund (i politi- eller forsvaret) 
ble målt. tre ganger i løpet av ett år ble det klipt et par 
centimeter av pelsen som ble analysert for hormonet 
kortisol, som kan beregne aktivitet og stress. Resultatene 
ble sammenlignet med opplysninger om hundenes liv og 
atferd gjennom samme tid. 

Studien viser tydlige skiller mellom de ulike typene 
schæferene ble oppdelt i. Konkurransehundene hadde 
det høyeste nivået av kortisol, særlig i prøven som 
ble tatt i januar, som viser stressnivået i tiden mellom 
oktober og desember. Dette er etter sommerens 
konkurranseperiode var over og det kan være en rastløshet 
hos konkurransehundene som skaper stress.

lek og samarbeId
kaN føre tIl mINdre stress

En annen gruppe som høyt stressnivå 
var individene som har aggresjon mot 
fremmede. Hundene som viste lave tegn 
på stressnivå var de hunden som fikk 
mye lek og belønning av eierne sine. 

Forsker Lina Roth vil nå fortsette å 
forske på om positive interaksjoner og 
samarbeid med eier gir hunder med 
lavt stressnivå.
 
- Neste steg er å måle kortisolnivåer 
hos både eieren og hunden, samtidig 
med blant annet en atferdstest. 
Hypotesen er at hvis eieren har det 
bra og har lavt stressnivå, da gjelder 
det også hunden, sier Lina Roth til 
Linköpings universitet. 

Kilde: Hair cortisol varies with season 
and lifestyle and relates to human 
interactions in German shepherd dogs 
av Lina S.V. Roth, Åshild Faresjö, Elvar 
Theodorsson och Per Jensen.

Tekst: Lise Mette Kjellberg     Foto: Kamilla Ellingsen
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Raw food diet var kanskje motedietten blant oss mennesker 
for et par år siden og fremdeles er det mange som kun 
vil spise mat som ikke er varmebehandlet. Selv spiser jeg 
akkurat hva jeg vil - men når det kommer til hunden min 
spiser han rått. 

Jeg startet som mange andre med å gi hunden min tørrfôr. 
Jeg prøvde ulike typer og smaker, men Raiden synes det var 
kjedelig og jeg var ikke fornøyd med hva som kom ut igjen 
av kroppen hans. Jeg ville prøve noe annet. 

Jeg startet å fullfôre med «vom og hundemat», som han 
var vant med fra oppdretter og som han spiste med glede. 
«Vom og hundemat» er en type råfôr som kommer i store 
pølser eller formet som små kjøttboller. Selve konsistensen 
er farseaktig, da alt kjøtt, bein og innvoller er kvernet 
sammen. 
 
Etter kort tid hadde han mye bedre fordøyelse og jeg 
synes han også ble finere i pelsen. Jeg begynte å lese mer 
og mer om råfôring, om «vom og hundemat», bARF- 
dietten og pray-metodene. 

Jeg ble fascinert. og for meg gav alt mening. om at 
hundene ikke nødvendigvis trenger korn, men at bein 
kan være med å rense tennene deres. At allergi kan bedre 
seg med råfôring, fordi man gir rene produkter og kan 
eliminere allergener raskt. Dessuten synes jeg råfôring er 
raskt og enkelt - rekker jeg ikke dyrebutikken kan jeg gå 
innom nærmeste dagligvarebutikk og få tak i akkurat det 
jeg trenger. 

Råfôring er nok ikke løsningen for alle, men for meg har 
det gitt gode resultater og en glad hund. 

helt rÅtt

noen ulIke Måter å råFôre På:
 
gI «VoM og HundeMat» 
eller annet FerdIg 
Produkt:
I frysedisken på dyrebutikken finner 
du rå hundemat du kan gi tint eller 
fryst. Finnes både som fullfôr og 
tilleggsfôr. 

Prey-dIetten: 
Her setter du sammen måltidet 
til hunden selv. 80 prosent er rent 
kjøtt, 10 prosent bein og 10 prosent 
involler der maks 5 prosent er lever. 
Sammensetningen trenger ikke være 
etter denne oppdelingen hver gang, men 
etter en stund bør sammensetningen 
ligge på disse tallene. Mange som fôrer 
etter pray-dietten gir også hunden (eller 
katten…) store stykker, for eksempel en 
hel kylling eller kalkun, så kan hunden 
regulere selv hvor mye den ønsker. Neste 
dag settes samme stykke frem igjen. 

BarF: 
Står for biological Appropiate Raw Food 
eller bones and Raw Food. Dietten består 
av rå bein, kjøtt og grønnsaker. Som regel 
består måltidet av 60 prosent kjøttfulle bein 
der det er like mye kjøtt som bein, 20 - 25 
prosent moste grønnsaker, 10-15 prosent 
innvoller eller kjøtt uten bein og 0 - 10 
prosent annen type mat, som middagsrester 
eller det hunden liker ekstra godt. 

•	 les deg gjerne opp på området 
så hunden din får i seg alt den 
trenger

•	 vær nøye med hygiene ved 
håndtering av rått kjøtt. vask 
hender, skjærebrett, kniver osv. 
ofte. 

•	 pass på at beinene du gir passer 
størrelsen på hunden. Du bør 
ikke gi vektbærene bein fra dyr 
som er større enn hunden. 

•	 pass på at hunden din tygger 
ordentlig eller lærer seg å 
tygge. Det kan være fint å gi 
frossen mat så hunden må tygge 
ordentlig. 

ny meD råForIng?
husK:

Tekst: Lise Mette Kjellberg     Foto: Joakim Smångs
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årsmøte i NSK avholdes
FReDAg 13. mai 2016 
på Hunderfossen hotell

Saker som ønskes behandlet 
på årsmøtet må sendes til  

NSK v. Lisbeth Høyem 
Steinkjervn. 1217, 7710 Sparbu

eller til sekretar@norskshibaklubb.no

Brev må være poststemplet
og mail må være sendt 

senest 1. april 2016 

For forslag på kandidater til valget,
se egen info fra valgkomiteen.

Klubbens vedtekter finnes på
www.norskshibaklubb.no

KuNNgjøRINg
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Norsk Shiba Klubb arrangerer en 
tegnekonkurranse der vi ønsker et nytt 

motiv til våre klubbeffekter!

Du står fritt til motiv og teknikk, men 
tegningen må egne seg til trykk - både 

svart/hvitt og farge. tegningen vil brukes på 
klubbeffektene til Norsk Shiba Klubb, som 
kan være t-skjorter og andre artikler, for å 

komme med noen eksempler. 

vinneren i tegnekonkurransen blir kunngjort 
under japanspesialen, og får en valgfri 

profilartikkel!

Send inn dine bidrag til sekretar@
norskshibaklubb.no innen 1. april. 

vi gleder oss til å se dine bidrag! 

tegNeKoNKuRRANSe

INFoRMASjoN FRA NoRSK SHIBA KLuBB INFoRMASjoN FRA NoRSK SHIBA KLuBB
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leiar: Frank Yoshi Møllevik (ny – 2 år). Frank har i den siste styreperioden vore klubbens nestleiar 
og frå seinhaustes fungerande leiar. Han har i tillegg organisasjonserfaring innan fagforeiningsarbeid 
og burettslagsstyre. Fekk sin første shiba i 2014 og har vore aktiv og gått fleire kurs i løpet av dette 
første året som shiba eigar, driv òg aktivt med utstilling. 
 
nestleiar: Anette Høgvoll (suppleringsval – 1 år). Anette har vore varamedlem i styret i fleire 
periodar. Ho fekk sin første shiba i 2010 og har i dag 2 stk. Nyttar hundane aktivt innan ulike 
aktivitetar, men har spesielt trena og konkurrert innan agility og utstilling. 
 
nestleiar: wenche ulleberg-bøhmer (suppleringsval – 1 år). wenche har lang organisasjonserfaring 
i ulike verv både frå Norsk Shiba klubb, American Akita klubb og Lunner Motorsport klubb. Ho 
har alltid hatt hund og sin første shiba fekk ho i 1987. wenche har for tida 3 shibaer, samt 3 huskyer 
som familiemedlemmer. Ho driv oppdrett av shiba, american akita og husky og har glødande 
interesse for hundeutstillingar.
Dessverre, ved ein missforståing, vart det forespurt to kandidatar til same verv (nestleiar). begge har 
sakt ja. 
 
Sekretær: Lisbeth Høyem (attval – 2 år). Lisbeth har fleire periodar som sekretær tillegg til leiar. Har 
vore redaktør for Shib-a-visa i mange år og har ei brei erfaring innan hundesport på mange felt. Ho 
er leiar av klubben sitt sunnheitsutval, samt oppdrettar av shiba og akita. 
 
Styremedlem: Anders Holmberg (ny – 2 år). Anders har vore aktiv som studentrepresentant innan 
studentråd, studentting, fakultetsråd ved NtNu. Han har vore styremedlem i Haugaland lag av 
Norske Redningshunder, leiar for distrikt Nord-Rogaland og arrangert representantskapsmøte for 
Norske Redningshunder. Anders trener aktivt med sin tico for å bestå dei ulike prøvane som trengst 
for å bli ein redningshund. 
 
Styremedlem: Frida Askeland (ny – 2 år). Frida har hatt en del leiaroppgåver i samband med si 
førstegongsteneste. Det siste året har ho vore vararepresentant til styr for NKS og frå seinhaustes 
styremedlem. Ho fekk sin første shiba i 2013 og driv aktivt med trening og opplever shibaeventyret 
med sin Kaizer. 
 
Varamedlem til styre: Kåre Rygh (ny – 1 år). Kåre har tidlegare vore styremedlem i Følling bingo, 
samt styremedlem og kasserar i Steinkjer travlag. Han er aktiv elgjegar og fekk sin første shiba for 
om lag eit år sidan. Shiba’en hans, Aimi, var med på jakt frå ho var ca. ½ år. Kåre har òg planar om å 
delta på utstillingar. 
 
Varamedlem til styre: Helle Sletvold (ny – 1 år). Helle har hatt fleire verv i ulike organisasjonar og 
lag. For å nemna nokre har ho vore styremedlem og leiar i både Vikran utviklingslag og Rystraumen 
blæseensemble, samt styremedlem og nestleiar i Vikran idrettslag. Helle vart introdusert for rasen for 
fleire tiår sidan, men fekk sin første shiba i fjor. Helle ville førs og fremt ha ein turkamerat, men går 
på utstilling fordi det er gøy! 
 

valkomIteeN sI INNstIllINg for perIodeN 2016/17
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Varamedlem til styre: Mette Vedal (ny – 1 år). Mette er aktiv innan utstilling og har gått 
blodsporkurs med sin beauty (Kai). Ho driv oppdrett av Kai. 
 
revisor: Per oddvar Sæth (attval – 2 år). Per oddvar har vore klubbens revisor i fleire periodar. 
 
Vara revisor: Janne Lanesskog (attval – 1 år). Janne har vore vara revisor i to periodar. I tillegg har 
ho vore redaktør i Shib-a-visa i eit år. Janne har hatt shiba sidan 2008. Har i dag 4 stk. og driv aktivt 
innan utstilling. 
 
Medlem av valkomiteen: Vibeke Standal (ny – 2 år). Vibeke har vore medlem av teknisk utval 
i Andebu kommune, samt nestleiar i Kodal Idrettslag og leiar i gruppa bygg og anlegg i same 
idrettslag. Ho har i dag 2 shibaer, tutten og Hugo som er far og son. Vibeke driv varierande 
aktivitetar med sine hundar, blant anna spor og rally lydighet. I tillegg er Vibeke birøktar. 
 
Medlem av valkomiteen: Hege Myre (ny 2 – år). Hege er aktiv i gruppa Østlandshiba og trivs best i 
skog og mark med hunden sin Foxy. Driv og med utstilling og vurderer lydighet. Hege driv Fb sida 
Shibasnakk. 
 
Varamedlem til valkomiteen: Irene Smith-Jahnsen (attval – 1 år). Irene har vore varamedlem til 
valkomiteen i to periode. Ho har hatt shiba sidan 1994 og i dag har ho 2 stk. Irene er aktiv innan 
utstilling elles vert ulike aktivitetar prøvd ut når anledninga byr seg. 
 
Varamedlem til valkomiteen: Arve Skjæveland (ny – 1 år). Arve har vore tillitsvalt i 
jobbsamanheng. Han fekk sin første shiba for 8 år sidan og har i dag 4 stk. buande heima. Arve driv 
oppdrett av shiba.  

Alle kandidatane er førespurt og har sagt ja.

Valkomiteen
Lise Kommisrud            Ann Margot whyatt

Valkomiteen vil minna om at i medhald av klubben sine vedtekter, kan det ikkje fremmast forslag på 
motkandidatar på årsmøte. Andre forslag må sendast til valkomiteen ved  
Ann Margot whyatt, ole Eides gt. 1a, 5031 bergen eller per e-post til annmargot.whyatt@
internationalsos.com

brev må vera poststempla og e-post sendt, seinast 31. mars 2016.
Forslag/a må innehalda ein presentasjon av kandidaten/ane.
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etteRLySNINgeR

Klubben trenger noen som kan ta ansvar 
for, og oppbevare klubbens stand og 

utstillingseffekter.
(telt, premier, kioskutstyr +++)

Dette er utstyr som må lagres tørt.

vi trenger en kioskansvarlig til 
japanspesialen. For mer info om ansvar 

og oppgaver kontakt Hanne:
hannemyrvold@gmail.com

Kan du hjelpe oss? 
Send mail til Lisbeth:
lisbeth@akinuba.no
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JAPANSPESIALEN  
14. – 15. mai  

Hunderfossen Camping 
Velkommen til spesialutstilling for  

AKITA, SHIBA, SHIKOKU, HOKKAIDO, KISHU, KAI  
og JAPANSK SPISSHUND  
2 utstillinger – 2 cert! 

 

LØRDAG  
arr: NSK 

 Lisbeth Campbell : SHIBA         (Storcert: ALLE raser i NSK) 
Marianne Baden   : AKITA og øvrige raser   

SØNDAG  
arr: NAK 

Marianne Baden   : SHIBA      
Lisbeth Campbell : AKITA og øvrige raser (Storcert: Akita) 

 

 
Betalings- og påmeldings frist 20. april.  

 JK, UK, AK, CH kr 300,-  VET, VALP kr 150,- 
50% rabatt f.o.m 3. hund med samme eier,  

gjelder ikke valp og veteran.  NKKs regler følges. 
 

PÅMELDING KUN PÅ FELLES WEB-SKJEMA  
FOR BEGGE UTSTILLINGENE FRA 1. MARS!  

 

Betalingsfrist 20/4, 50 % tillegg ved betaling etter frist.  
Betaling MÅ merkes med hundens reg.nr.  

FELLES KONTO: 9486.05.45351 Japanspesialen  
v Christen Johansen, Astrids gt 49, 1706 Sarpsborg 

 

Mer informasjon og link til påmeldingsskjema på:  
www.akita.no         www.norskshibaklubb.no       

Facebook: Japanspesialen 2016 
 

Spørsmål til Lisbeth +47 917 16 284 e. kl 17.00  
eller lisbeth@akinuba.no 

 
 

 

INFoRMASjoN FRA NoRSK SHIBA KLuBB
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Det er satt av to helger til kurs i soppsøk helgene 3. – 4. 
og/eller 17. - 18. september i Nordmarka i oslo. Det 
kommer litt an på hvor mange som ønsker å bli med. Hvis 
det er noen nå som allerede har lyst og kan en av helgene i 
september - så send gjerne en mail slik at jeg får en oversikt 
over om vi skal ha et eller to soppkurs. Det må være 
minimum tre deltakere på hver av helgene. 

Det planlegges også et introkurs i spesialsøk/smeller på 
Østlandet, sted og når er  ikke avklart enda, det er mulig at 
det kan bli en gang på vinteren. 

Annonsering og mer info av kursene vil bli i neste nummer 
av Shib-a-visa, men også på klubbens hjemmeside og 
Facebook. Hvis det dukker opp kurs som ikke rekker å bli  
med i avisa innen trykking så legges dette ut på Facebook 
og klubbens hjemmeside, så følg flittig med der.

Hvis det er noen andre i de forskjellige distriktene som 
ønsker kurs så si fra til distriktskontakten i ditt distrikt så 
skal jeg hjelpe dere med å få det til.

Kurskoordinator: Laila Nagel
Mail: l-nag@online.no
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Da blir det et nytt kurs for nybegynnere i rallylydighet helga 25. -26.  juni kl 
9.30-15.00 på Ekebergsletta v/campingplassen. Kurset koster kr 1500,- for 
medlemmer og kr 1800,- for ikke medlemmer. Ikke mulighet for observatører 
Min 5 og max 8 deltakere, så her blir det førstmann til mølla. Medlemmer i 
Norsk Shiba Klubb har fortrinn på kurset, men blir det ledig/e plass/er er de 
åpent for andre raser. 
 Kanskje dere har noen som ønsker å bli med for å fylle opp? 
 overnatting på campingplassen er en mulighet for de som har lang reisevei.  
Dere må selv kontakte campingplassen. De har ikke hytter. 

Instruktør: 
Det blir også denne gangen Lise birgitte Fredriksen som skal være instruktør. 
Lise birgitte Fredriksen hadde også det forrige kurset klubben arrangerte i 
Drammen.
Hun er en allsidig dame som har to storpuddler.

Påmeldingsfrist:  
 5 juni til kurskoordinator Laila Nagel. l-nag@online.no 
Skriv litt om dere selv når dere melder dere på.
Mer info om hva rallylydighet er finner du på http://www.rally-lydighet.com/ 
Mer info kommer på mail etter at påmeldingsfristen er ute 
bindene påmelding og betaling! 
 
HuSk: 
til hund:  
Vanlig halsbånd og kobbel, godbiter i mange sorter, leker (gode belønninger 
hunden ønsker å jobbe for), bur til å ha hunden i (mye ut og inn med hund), 
vann til hund, soldekke dersom varmt
 
til fører: 
 Stol og sitte på, mat og drikke, klær etter føre, skrivesaker om de vil notere noe.  
 
Velkommen til en lærerik og morsomt kurs! 
  
Mer info Distriktskontakt for Østlandet Frida
Mail: frida_s_askeland@hotmail.com 
Kurskoordinator Laila Nagel
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spesIalsøk/smeller-kurs I bergeN
Lyst til å lære hunden til å bruke nesa og lære den til å markere en spesiell lukt? 
Da må dette være kurset for deg! 
 
Det settes opp kurs i bergen 9. -10.  april fra kl 10.00-16.00/18.00 lørdagen og 
fra kl 10.00-16.00 søndagen. Kursavgift 1700.- for medlemmer og kr 2000,- for 
ikke medlemmer. observatør kr 850,- . Min 8 deltakere. Medlemmer i Norsk 
Shiba Klubb har fortrinn på kurset, men blir det ledig/e plass/er er de åpent for 
andre raser. Kanskje dere har noen som synes dette høres spennende ut ønsker å 
bli med for å fylle opp? 

Hva er spesialsøk?
I spesialsøk trener vi hundene våre til å finne en spesifikk luktkilde. Dette 
kan være så mangt. Narkotika, sprengstoff, kreft, kadaver for å nevne noen få 
områder man bruker hund til i dag. DogPoint har trent opp hunder innen de 
fleste områdene, og har drevet med operative søk i mange år. Vi har erfart at 
hunder finner stort sett alt, og at dette er en suveren trening for dem. om man 
går å drømmer om å starte med operative søk eller man bare ønsker å aktivisere 
hunden sin, så er spesialsøk et suverent alternativ. om du har ønsker å bi bedre 
på spor, rundering, få bedre samarbeid med hunden så er spesialsøk et smart 
sted å starte. 

Instruktør: 
tor Iljar 
Mer info finner du på http://dogpoint.no 
 
Påmeldingsfrist:
23 mars til kurskoordinator Laila Nagel. l-nag@online.no 
Skriv litt om dere selv når dere melder dere på og om antall hunder og om dere 
skal være deltaker eller observatør.  
Mer info kommer på mail etter påmeldingsfristen er ute. 
 
bindene påmelding og betaling 
Velkommen til et lærerikt og morsomt kurs! 
 
Mer info Distriktskontakt for Vestlandet Ann Margot whyatt annmargot.
whyatt@internationalsos.com
 
Kurskoordinator Laila Nagel
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agIlItykurs I drammeN huNdepark
Det settes opp i kurs i agility over to helger - 9. -10- april og 23. -24. april 
2016, kl 12-15 alle dager. Kurset holdes innendørs i Drammen Hundepark og 
koster kr 1500,- for medlemmer, kr 1800,- for ikke medlemmer, observatør kr  
750,- (min 2 x max 5 stk observatørere) 
Min 4 og max 8 deltakere, så her blir det først til mølla. 

Kurset blir tilrettelagt hver enkelt hund. Medlemmer i Norsk Shiba Klubb 
har fortrinn på kurset, men blir det ledig/e plass/er er de åpent for andre raser. 
Kanskje dere har noen som ønsker å bli med for å fylle opp? 
 
Instruktør: 
Martine Frafjord Pedersen. Hun har holdt på med agility siden 1980 og begynte 
med mellompuddel. Hun har konkurrert i alle klasser med forskjellige raser.  
Har også deltatt i NM lag stor hund. For tiden har hun to border collier og en 
parson. 
Noen har møtt Martine tidligere da hun var med på shibatreff på Kongsberg for 
noen år siden. 
 
Påmeldingsfrist/ bindene påmelding og betaling:  
20 mars til kurskoordinator Laila Nagel - l-nag@online.no 
Skriv litt om dere selv når dere melder dere på og om dere er deltaker eller 
observatør. 
Mer info om hva agility er finner du på http://www.agilityforeningen.no/p/
forsiden.html 
Mer info kommer på mail etter at påmeldingsfristen er ute. 
bindene påmelding og betaling 
 
HuSk: 
til Hunden:  
bur (hvis hunden ikke skal ligge i bilen), vann, godbiter og liten godbitskål til 
hunden. 
til fører: 
Mat, noe å sitte på til dere selv. 
 
Velkommen til et lærerikt og morsomt kurs! 
 
Mer info Distriktskontakt for Østlandet Frida mail: frida_s_askeland@hotmail.
com 
Kurskoordinator Laila
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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!

annonse



Nyt våreN - vi SeeS
på JapaNSpeSialeN!


