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#SHIBAVISA 
Få ditt bilde vist på innsiden av 
koveret til Shib-a-visa. Bruk em-
neknaggen #SHIBAVISA på 
Instagram. Bruk også gjerne NSK’s 
egen emneknagg #norskshiba-
klubb så kan det være ditt bilde 
som blir delt på klubbens Insta-
gramkonto.
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LEDEREN HAR ORDET

Hei alle sammen!

Da har vinteren kommet, med alle de 
gleder og eventuelle sorger det måtte 
medføre. Eksempelvis er dagene fryktelig 
korte så vi er veldig glade vi har fine 
belyste turløyper i området. 

I styret har vi hatt en samlingshelg der vi 
fikk gått gjennom saker ansikt til ansikt 
istedenfor bare på Skype. Vil få rette en 
stor takk til Lisbeth for gjestfrihet og 
oppvartning.

Klubben har hatt stand på Dogs4all og 
det ruktes om at dette var en suksess. 
Stor takk til Wenche og Svein for rigging 
av stand. Vil også takke Laila for baking av 
pepperkaker og for at du satte av en hel 
lørdag slik at du kunne stille på stand for 

shibaklubben. Ja, tusen takk til alle dere 
som bidro for NSK denne helgen!

Rett over nyttår arrangerer klubben 
oppdretterseminar. Der vil jeg oppfordre 
alle som har mulighet til å bli med. Her 
har man sjansen til å inhente mye nyttig 
informasjon om vår(e) hunderase(r). Det 
blir dyktige foredragsholdere og tid til 
sosialt samvær. Stor takk til Laila som har 
gjort en kjempejobb for å få til dette.

Om ikke lenge skal vi ha ”juleavslutning” 
for shibagjengen vår her på Jæren. Det 
har vært et begivenhetsrikt år, mange nye 
bekjentskaper og spennende erfaringer.
Vil ønske dere anne en God Jul og et 
riktig Godt Nytt År!

Frank Yoshi Møllevik

Bidrag til Shib-a-visa kan sendes til redaktor@norskshibaklubb.no
Stort og smått mottas med ENORM takknemlighet!
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Heisann!

Tjueseksten går mot slutten og det er 
tid for årets siste utgave av Shib-a-visa. 
Denne utgaven satt veldig langt inne...jeg 
var en stund redd for at den aldri kom til 
å bli ferdig... 
Jeg vil derfor rette en stor takk til 
dere bidragsytere som har overholdt 
fristen for innsending av materiale. Dere 
gjør jobben så mye lettere! Håper det 
kommende året vil bringe med seg bedre 
kommunikasjonsflyt. 
Da har man også større mulighet for å få 
til et OK sluttprodukt. 

Å jobbe med Shib-a-visa er veldig 
spennende, og året som har gått har 
gitt meg mange nye erfaringer. Det blir 
mye prøving og feiling underveis. Tusen 
hjertelig takk til alle dere som har hjulpet 
meg underveis, skrevet innlegg og bidratt 
med fotografier. Dere er skikkelig fine 
folk! Jeg vil særlig rette en stor takk til: 
Harriet (som har vært teknisk support 
underveis, hva skulle jeg gjort uten deg?), 
Joakim og Lise Mette, Solvor og Laila...
tipper julenissen har med skikkelig fine 
gaver til dere.

Jeg synes det er interessant å lære NSK 
og dets medlemmer å kjenne. Artig at 
man kan enes om en felles interesse,  Til 
helgen skal vi ha vårt siste shibatreff for 
året. Det håper jeg blir vellykket. Jeg er 
utrolig glad for at vi nå er en rimelig fast 
gjeng som har treff en gang i måneden. 
Disse søndagene vi tilbringer sammen er 

veldig nyttige både for oss og hundene.  
Til våren håper vi å kunne arrangere 
fotokurs og kanskje et handler-kurs her 
på Sør-Vestlandet. 
Jeg gleder meg også over at det flere 
steder i landet skjer ”shiba-saker”. Tones 
aktivitetsdag på Sørlandet, shibatreff på 
Østlandet og ”julegranstreff” for gjengen 
der i nord, for å nevne noe.

Jeg håper og tror at 2017 kanskje vil by 
på enda flere sosiale samlinger for folka 
i klubben. Kanskje kan det være et felles 
nyttårsforsett for oss? Finne på mere 
sammen?

Ønsker dere alle en riktig God Jul og en 
fredelig Nyttårshelg!

Gro Karete Bråtveit

REDAKTØREN HAR ORDET
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STYRET
 
LEDER:
Frank Yoshi Møllevik
Telefon: 47 89 66 65
E-post: fym@energypiping.no
 
NESTLEDER:
Wenche Ulleberg-Bøhmer
Telefon: 95306671
E-post: ulleberg.bohmer@gmail.com

SEKRETÆR:
Lisbeth Høyem
Klubbens adresse:
Steinkjervegen 1217
7710 SPARBU
Telefon: 91 71 62 84
E-post: sekretar@norskshibaklubb.no
 
KASSERER:
Ingrid Alice Kvitberg
Telefon: 93 46 19 07
E-post: ingrid_a_kvitberg@hotmail.com

STYREMEDLEM:
Laila Nagel
Telefon: 91 66 85 79
E-post: l-nag@online.no 

STYREMEDLEM:
Frida Askeland
Telefon: 97 58 07 89
E-post: frida_s_askeland@hotmail.com
 
STYREMEDLEM:
Anders Holmberg 
Telefon: 91 57 07 61 
E-post: holmberg.anders@hotmail.com 
 

1.VARAMEDLEM
Helle Sletvold 
Telefon: 97182310 
E-post: hellesle@hotmail.com

2.VARAMEDLEM:
Kåre Rygh 
Telefon: 91315248
E-post: kare.rygh@gmail.com

3.VARAMEDLEM
Mette Vedal 
Telefon: 92248569
E-post: bente.vedal@hotmail.no 

 
 
DISTRIKTSKONTAKTER

ØSTLANDET: OSLO, AKERSHUS, 
BUSKERUD, ØSTFOLD, VESTFOLD, 
HEDEMARK, OPPLAND
Amanda Wad Henriksen
Telefon: 92 24 11 17
E-post: aw.henriksen@gmail.com

AKTIVITETSKONTAKT ØSTLANDET
Maiken F. Brenden
Telefon: 98 49 95 92
E-post: maiken.brenden@hotmail.com

VESTLANDET: HORDALAND, SOGN 
OG FJORDANE
Ann Margot Whyatt
Telefon: 92 03 07 72

SØR-VESTLANDET: ROGALAND
Gro Karete Bråtveit
Telefon: 91 61 46 83
E-post: redaktor@norskshibaklubb.no

KONTAKTPERSONER
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SØRLANDET: VEST-AGDER, AUST-
AGDER, TELEMARK
Bente Kittelsen Pedersen
Telefon: 45 86 05 45
E-post: shiba.habagou@outlook.com

NORD-NORGE: TROMS, NORDLAND, 
FINNMARK
Lone Fillipsen
Telefon: 77 68 05 97 / 99 59 40 74
E-post: hfilips@online.no

MIDT-NORGE: TRØNDELAG, MØRE 
OG ROMSDAL
Sissel Skjelbred
Telefon: 74 14 32 69 / 97 56 70 22
E-post: k-svends@online.no
 

 

ANDRE KONTAKTPERSONER

AGILITY
Lise Kommisrud
Telefon: 91 68 70 47
E-post: lisekom@online.no
 
LYDIGHET
Sissel Skjelbred
Telefon: 74 14 32 69 / 97 56 70 22
E-post: k-svends@online.no 

UTSTILLING
Laila Nagel
Telefon: 91 66 85 79
E-post: l-nag@online.no 

VALPEFORMIDLER
Christen Øwre Johansen
Telefon: 41 10 02 79
E-post:  
valpeformidler@norskshibaklubb.no 
SUNNHETSUTVALGET
Ann Margot Whyatt
Telefon: 92 03 07 72

Lisbeth Høyem
Telefon: 74 16 22 85 / 91 71 62 84
E-post: shiba@akinuba.no
 
Gitte Hjorth Sørensen
Telefon: 90 75 66 99
E-post: vanitycollies@hotmail.com

KONTAKTPERSONER
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Hvem er du/dere?
Amanda: 27 år, bor i Oslo men er 
opprinnelig fra Nøtterøy utenfor 
Tønsberg. Har hatt hund i 17 år. Jeg 
jobber til daglig som Eiendomsmegler 
(call me ;) ) men på fritiden brukes 
mesteparten av tiden på Dexter.
Maiken: 25 år, født og oppvokst i Oslo 
og bor for tiden på Hellerudtoppen med 
samboeren min Fabian. Hverdagen består 
av jobb, som legesekretær, turer i skogen 
og andre aktiviteter med hund, venner og 
familie.
 
Har du/dere (heretter bare skrevet du) 
hatt shiba lenge?
Amanda: Dexter kom inn i livet vårt i 

mai 2015, hentet han på Japanspesialen.
Maiken: Vi har hatt Marve siden januar 
2015, og han er vår første shiba.

Hva slags aktiviteter driver du med? 
Amanda: Dexter er en allsidig og 
morsom shiba. Litt for stor for utstilling, 
så for øyeblikket fokuserer vi på å bestå 
en bronsjemerkeprøve i lydighet. Når 
vi får somla oss til det har vi lyst til å gå 
mer blodspor, det synes nemlig Dexter 
er kjempemorro, selv om matmor synes 
blod er kjempeekkelt.
   Weigt-pull er også en aktivitet vi skal 
se mer på etter hvert, ettersom vi har en 
drakjempe av en Shiba.
Maiken: Vi driver vel strengt tatt ikke 

NY DIRSTRIKTS- 
OG AKTIVITETSKONTAKT 

PÅ ØSTLANDET

Fv: Dexter, Amanda, 
Maiken og Marve
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spesifikt med én aktivitet, men vi har 
gått diverse kurs, stiller ut i ny og ne og 
holder for tiden på med bronsemerket. 
På sikt kunne vi tenkt oss å prøve 
blodspor og soppsøkekurs.

Hvorfor valgte du shiba?
Amanda: Vi ønsket oss en liten/
mellomstor hund, som var selvstendig, 
renslig og som hadde personlighet. 
Alt dette, kombinert med et fantastisk 
flott ytre fant vi i Shibaen. Jeg har hatt 
Tibetansk spaniel siden jeg var 10 og 
samboeren har hatt Flat Coated retriver 
hele livet. Vi kontaktet oppdretter ca 1,5 
år før vi fikk Dexter i våre armer.
Maiken: Vi var på utkikk etter en allsidig, 
mellomstor hund som skulle bli vår nye 
turkompis. Etter en del research falt 
valget på shibaen. Jo mer vi leste, jo mer 
interessert ble vi i denne sære, pene 
og selvstendige urhunden. Vi dro på 
Dogs4All i 2013, så på utstillingen og slo 
av en prat med Christen Lang som sto på 
stand den dagen. Vi var solgt!

Hvorfor vil du være distrikts-/
aktivitetskontakt?
Amanda: Jeg vil være med å fortsette 
å bygge det gode samholdet vi har på 
Østlandet. Vi har det veldig trivelig 
sammen, og gjør allerede mye sammen. 
Men jeg vet at det er mange flere shibaer 
og shibafans der ute som kan være 
mer med. Sammen med Maiken ønsker 
jeg å legge til rette for flere, allsidige 
aktiviteter.
Maiken: Hovedsakelig for å bidra til et 
godt miljø. Som Amanda sier er det viktig 
å bygge på det eksisterende samholdet, 
noe vi ønsker å gjøre via ulike aktiviteter 
som kurs, treninger og turer.
Vi gleder oss til å bli kjent med enda 
flere østlandsshibaer!

Hvordan ser dere for dere at dere 
løser oppgaven?
Nå er vi to som deler oppgavene, derfor 
har vi bedre tid til å arrangere flere 
arrangementer. Amanda er planleggeren, 
mens Maiken er bedre på det praktiske 
– så vi er et godt team som utfyller 
hverandre!

Hva synes dere er det viktigste dere 
kan bidra med?
Det viktigste vi kan bidra med er nok 
åpenhet og evne til å planlegge og 
arrangere. Vi synes Frida har gjort en 
flott jobb, men sammen skal vi få til mye 
mer.

Har dere noen kule shibaaktiviteter 
dere ser for dere på østlandet i 
nærmeste fremtid?
Vi har mange ideer! For det første er det 
mange nye valper på østlandet, vi tror det 
hadde vært gøy å ha noen uformelle treff 
hvor valpeeierne kan møtes og snakke 
sammen og gå tur. Når vi er inne på tur, 
vi vil gjerne sette i gang noe liknende 
som dere har i Rogaland, en fellestur i 
måneden, hvor de som vil kan henge seg 
på er noe vi vil prøve å få til.

 Har du noe du vil oppfordringer til 
medlemmene?
Kom med forslag til hva dere ønsker at vi 
skal finne på sammen! Det er så utrolig 
mye vi kan gjøre med hundene våre, og 
det trenger ikke alltid å være så formelt 
og godt planlagt. Noen av de hyggeligste 
turene vi har, er de vi tar litt på sparket, 
hvor alle som vil kan være med! 
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Du skal starte samliv med en ny hund 
– valp eller voksen. Hunden kjenner 
ikke behovene dine og forstår ikke hva 
som gjelder. Kanskje forstår dere ikke 
hverandre i det hele tatt.
Det skal være gøy å ha hund, så vær 
overbærende overfor det meste. 
Prioriter bare noen få adferder som du 
skal jobbe med om gangen. For noen 
er det viktig at hunden ikke skal hoppe 
opp i møbler eller hoppe opp på folk. 
For meg er ikke det viktig i det hele tatt. 
Men det jeg har prioritert med alle de 
fire shibaene jeg har hatt, er at de skal 
komme når jeg roper, at de skal gå tur 
med slakt bånd, og at de skal kunne «bli». 
Hundene mine har ikke vært perfekte på 
disse prioriterte områdene. Men de er 
dyktigere enn de fleste til å «bli» når jeg 

går i fra dem. De kan virkelig «bli». Jeg 
innbiller meg ikke et sekund at dette er 
fordi jeg er så eksepsjonelt dyktig som 
trener. Det er rett og slett et resultat 
av min lidenskapelige interesse for 
fotografering! Jeg prøver og prøver hele 
tiden å ta «det perfekte bildet». Og jeg 
klarer det jo ikke. Så jeg prøver ennå en 
gang. Og hver eneste gang jeg prøver, må 
hundene stille opp. 
På tur kommer vi til en vakker utsikt, og 
jeg vil ennå en gang prøve å få et bilde av 
hundene foran dette vakre landskapet. Så 
de må være i ro, oftest sitte. Som valper 
har de reist seg med en gang, og vi har 
prøvd igjen. Om og om igjen. Gradvis har 
de holdt seg i ro lengre. Og lengre. Eller 
jeg vil prøve å ta et bilde der de løper. 
Da ber jeg dem bli værende foran et 

Lidenskap gir trening 
 

Tekst og foto: Solvor Nærland
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oversiktelig sted mens jeg går i forveien. 
Så gjør jeg kamera klar til fotografering 
før jeg roper «kom». Og når de kommer 
løpende, trykker jeg ned utløseren. Dette 
hadde ike vært mulig hvis ikke de kunne 
bli værende mens jeg gikk i forveien.
Jeg er kritisk, så de aller fleste bildene 
blir forkastet. Men hundenes trening i å 
«bli» er likevel ikke forgjeves. Den blir en 
ny repetisjon.
Jeg har overført denne «bli»-adferden 
til steder med flere andre hunder. 
Fotolidenskapen min har ført til at 
hundene mine kan bli værende i ro uten 
å bindes under shibaklubbens treff mens 
jeg flere meter unna fotograferer en helt 
annen hund. 
For å komme dit at hunden kan bli, 
må den kunne et par andre ting først: 
kontakt er en forutsetning for at den skal 
få med seg hva du vil. Og jeg innbiller 
meg at den bør kunne sitte eller ligge 
for å bli værende. Om den sitter eller 

ligger, er et fett for meg. Vi skal ikke dele 
ut stilpoeng. Men jeg tenker at det er 
fort gjort at den begynner å bevege seg 
etter en stund hvis den står. Vi har begynt 
treningen i å «bli» hjemme på stuegolvet. 
Men vi hadde ikke trent like mye hvis det 
ikke hadde vært for fotografering ute på 
tur.
Men denne artikkelen handler ikke om 
trening i seg selv. Den handler om å 
prioritere noen få områder, og hvor mye 
lettere det er å trene mye og systematisk 
hvis du kombinerer det med en eller 
annen lidenskap. Da tenker du ikke på 
det som trening. Du bare gjør det.
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Da jeg skjønte at neste Shib-a-visa skulle 
handle en del om helse, kjente at jeg 
jeg måtte skrive noe. Vi er så heldig, at 
vi faktisk har en rase, hvor mange av 
hundene blir gamle. Jeg har mange tanker 
rundt dette med livskvalitet til våre 
gamle hunder og for meg er det også en 
viktig del av hundehelse.  Det følgende er 
utelukkende skrevet på bakgrunn av egne 
erfaringer. 

Min første Shiba fikk jeg 2003, 
ulykkeligvis døde han bare 14 måneder 
gammel etter huggorme-bitt. Sommeren 
2004 kom Aicha til hus og hun fikk 
selskap av Mitsu sommeren 2005. Det 
betyr at jeg nu er så privilegert å ha to 
gamle hunder på hhv. 11 ½ og 12 ½ år. 
Jeg er oppvokst på gård med hunder og 
husker, at hundene ble gamle og døde 
til stor sorg. Imidlertid har jeg ingen 

erindring om å ha hatt alle de tanker, 
som jeg nu har i forhold til mine to. 
Min kjærlighet til de er ubetinget, og jeg 
ønsker av hele mitt hjerte, at de skal ha 
en god alderdom. Samtidig vet jeg, at det 
eneste som er 100% sikkert her i livet er 
at vi alle skal dø – uansett om vi har to 
eller fire ben. 

Veterinærene i dag jobber på dyre-
sykehus. Jeg har stor respekt for alt 
de kan og hvor flinke de har blitt. Med 
mine to gamle hunder kjenner jeg på, at 
jo mer veterinærene kan, desto større 
krav blir det til meg som hundeeier. Jeg 
må gjøre noen veloverveide og beviste 
valg i forhold til hva jeg kjenner på er 
livskvalitet for nettopp mine hunder. I alle 
år har jeg fått fantastisk god hjelp, råd og 
veiledning fra veterinær vedr. hundene 
mine. Jeg jobber sjøl som sykepleier, og 

Hundehelse  
– også alderdom med livskvalitet 

Tekst og foto: Lone Filipsen
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har anestesi som spesiale selv om jeg 
ikke jobber direkte med det nu. Innenfor 
den «to-beinete» verden har jeg gjort 
meg mange tanker om livskvaliteten 
til de gamle folkene, som blir utredet, 
operert og behandlet til siste slutt. 
Samme tankene har jeg nu rundt mine to 
firbente.

Ettersom hundene ikke kan uttrykke 
seg med ord må jeg stole på mine 
vurderinger av deres adferd. Samtidig 
må jeg ha i tankene, at det er faktisk to 
gamle hunder og at det er helt naturlig 
at adferd og vitalitet er endret. Vi har i 
alle år gått tur minimum 1 ½-2 timer pr. 
dag – det gjør vi fortsatt, vi går bare ikke 
så langt og i mindre utfordrende terreng.  

Det tar lengre tid å snuse, det tar 
lengre tid å tisse og av og til må vi bare 
stoppe opp å se rundt. Alt dette byr på 
utfordringer til matmors «effektive liv» - 
jeg har rett og slett måtte lære meg å roe 
ned når vi går tur. Det ultimate er plasser 
der de kan springe løs. Matmor kan gå i 
sitt tempo og de kan snuse, utforske og 
rase i deres tempo. 

Vi har i alle år hatt en god del samvær 
med andre Shibaer.  Mitsu har vært den 
snille «leke-onkel» for mange valper og 
unghunder. Ser nu at han sliter litt med 
å takle unghundene. Ikke kan han være 
med i deres tempo og ikke bestandig 
respekterer de hans signaler. Han blir 
utfordret i sjef-rollen og taper av og til. 
Er nok like vondt for matmor som for 
Mitsu. Aicha er og har bestandig vært den 
ultimate «sjef og sure tante». Hun sier 
bestemt fra til alle firbente – tobente 
også for så vidt! - hva hun er med på 
og ikke. Uansett ser jeg det som mitt 
ansvar å tilrettelegge samværet med 
andre hunder til beste for både mine 
to og de vi skal være i lag med. Jeg har 
litt utfordringer der, da jeg helst skal 
være med på alt som skjer, og det ligger 
langt inne ikke å skulle delta på noe som 
innbefatter Shiba-samvær!  

Mitsu har gjennom mange år vært 
plaget med urinveiene, noe som 
også førte til at han ble kastrert da 
han var 4-5 år gammel. Han plages 
fortsatt med gjentatte og nu nesten 
behandlingsresistente urinveisinfeksjoner. 
På tross av utallige undersøkelser har 
det aldri lykkes å finne noen forklaring 
på, hvorfor han er så plaget med dette. 
I skrivende stund er han antibiotika fri 
og får forsøksvis laserbehandling mot 
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blæren. Videre har han vært plaget med 
stive og vonde hofter. Dette ble bedre 
med Aloe Vera juice, men siste året 
har jeg sett at han klarte mindre og 
mindre og hadde mer og mer vondt. 
Veterinær ville ta røntgen for å ordinere 
smertestillende. Og da kommer mitt 
dilemma. Jeg ser, at hunden har det vondt 
i perioder, og når man er 11 år vil man ha 
slitasje. Røntgen betyr sedasjon/narkose, 
og i mine øyne blir dette en unødvendig 
risiko og belastning å utsette en gammel 
hund for. Jeg bestemte meg derfor 
hellere å forsøke med massasje, og var så 

heldig, at vår massør også kunne gi laser-
behandling. Etter bare tre behandlinger 
så jeg betydelig forbedring. Nu får han 
behandling omtrent hver 3. uke.

Aicha har i hovedsak vært fysisk frisk. 
Med sine 7 kg har hun bestandig vært 
og er fortsatt som en liten sprettball. 
Imidlertid er det mangt og meget 
som er skummelt for Aicha, deriblant 
veterinærer. Hun har nu fått en bilyd 
på hjertet. Nytt dilemma for meg. 
Skal jeg la henne utrede, noe som vil 
innbefatte undersøkelser/prøver som 
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vil kreve sedasjon/narkose og deretter 
medisinering som må følges opp. Så langt 
har jeg valgt å tro på min egen vurdering. 
Hun er på ingen måte preget av å ha 
sviktende hjerte. Jeg håper og tror på at 
hun vil dø med sin bilyd og ikke av den. 
At jeg tar slike beslutninger betyr 
imidlertid også, at jeg føler meg forpliktet 
til å ta konsekvensen av det. Jeg må 
planlegge aktiviteter/turer på hundenes 
premisser. Jeg tror blant annet at siste jul 
var den siste flyturen jeg skal utsette de 
to gamle hundene for.  Det har bestandig 
gått greit å fly, men det er selvsagt en 
stressende situasjon for dem. 
Jeg er på ingen måte imot utredning og 
behandling av gamle hunder. Tror ikke 

det finnes noe «riktig svar» på hvor langt 
man skal gå. Jeg mener det viktigste er 
at vi som hundeeiere er bevist og tar de 
beslutninger som vi kjenner blir rett for 
oss. For min del handler det om, at jeg i 
respekt for mine hunder vurderer risiko, 
konsekvenser og forventet resultat av alt 
jeg utsetter de for. Og jeg håper av hele 
mitt hjerte at jeg aldri må være i tvil om 
når tid det er riktig å la de få fred.

Husk å bruke refleks! 
Selv ikke en shiba lyser i mørke. 

 
Refleksskjerfene koster 100,- 

og finnes i to størrelser. 

Perfekt julegave til din firbente venn.

Ta kontakt med 
kasserer@norskshibaklubb.no 

hvis du er interessert.
 

(porto kommer i tillegg)Troy
Foto: Vanja M. Sigvartsen
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Vi i valgkomiteen ønsker innspill /forslag på kandidater til 
styret fra våre medlemmer.  

 
Til neste års valg trenger vi følgende til styret:

 Nestleder 
 Kasserer 
 1 styremedlem 
 3 varamedlemmer til styret
 1 medlem til valgkomiteen
 2 vara til valgkomiteen
 1 vara revisor

Har du noen du noen tips eller en nominering?

Kandidaten må være medlem i klubben. 
Vi gjør oppmerksom på at det er forskjell mellom å tipse 

oss om kandidater og oppgi en kandidat. 
Kandidaten må være informert og ha sagt ja til vervet/no-

minasjonen. Har du ikke snakket med personen på forhånd 
kan du sende inn tips til valgkomiteen så kan vi ta kontakt 

med personen. 

Send mail til hegemyhre@live.no eller på 95900502

KUNNGJØRING
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 I 10 år har jeg tatt formelle 
bilder av hunder som har stilt i de 
ulike  konkurranseklassene under 
Japanspesialen arrangert i pinsen hvert 
år. Bildene blir presentert i klubbens 
medlemsavis sammen med dommerens 
kritikk.
   Jeg vil å takke alle som har møtt til 
fotograferingen i disse årene! Dere har 
vært med på å skape et interessant 
medlemsblad.
   Jeg ønsker å takke de to som har vært 
assistenter under fotograferingen:
Ingrid Hofflund-Nystad (2007 og 2008) 
og Lone Filipsen (2009-2016).
Ingrid og Lone har bidratt til å skape 
et hyggelig og sosialt miljø for folk og 
hunder. I tillegg har de ansvar for å holde 
orden i bildeloggen.
   Vi har vært enige om at ”hos oss har 
alle sammen den vakreste hunden i 
verden!”. Vi har hatt det svært hyggelig, 
om enn til tider svært travelt. Lone og jeg 
har - etter alle disse årene ved fototeltet 

- konkludert med at vi har hatt den beste 
jobben under Japanspesialen.
   Jeg må bare si at uten uten disse to 
personene som assistenter, hadde ikke 
bildene blitt så bra, etter min mening. 
Tusen takk for hjelpen!
   Jeg vil også takke for samarbeidet med 
Christen Lang (2007-2014) og Solvor 
Nærland (2007-2016). De har begge 
lært meg hva jeg skal se etter når jeg tar 
formelle bilder av en Shiba. I tillegg har 
de gått gjennom alle bildene, og valgt det 
beste bildet av hver enkelt hund. 
   Min grunnpilar som hundefotograf har 
vært: ”å ta det beste bildet av hver enkelt 
hund” som kommer til fotograferingen. 
Jeg håper jeg har klart å få dette til.
   Takk til alle som har vært med på å vise 
meg hunden sin!

Nå ser jeg frem til å bruke tid og energi 
på andre prosjekter.
Takk for meg!

Harriet Skogen Gleditsch

EN FOTOGRAF TAKKER FOR SEG
Foto: Solvor Nærland

Lone og Harriet fotografert i 2013 på Japanspesialen 
sammen med Tabi og Hamako
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En liten stemningsrapport 
fra Dogs4all 19.-20.11 

Tekst og foto: Laila Nagel
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Jeg var med mine hunder Lykke og Genki 
på klubbens stand fra kl 08.00-18.00 på 
lørdagen. Mange hyggelige besøkende, 
store som små kom med mange 
spørsmål om Shiba, som vi besvarte flittig 
etter beste evne.

Jeg savnet veldig rase info om de andre 
rasene som er med i klubben vår. Info 
folderen om Shiba var det mange 
som tok med seg. Heldigvis hadde 
vi en representant med Shikoku og 
representant med Kai tilstede som svarte 
på spørsmål.Vi andre som var på standen 
prøvde etter beste evne å få med oss 
denne informasjonen, man lærer alltid 
noe nytt.

Pepperkaker var populært blant barn. Og 
det ble visst en del igjen på søndagen, 
så det er nok ikke nødvendig å steke så 
mange kaker for å ta med. Det ble solgt 
en del effekter på lørdagen og antar 
at det kom inn en god fortjeneste til 
klubben på dette. Vipps fungerte så fint, 
så mye lettere det nå blir å betale på 
spesialen eller på Dogs4all i 2017.

Vi hadde det veldig hyggelig og alle 
hundene som var med sjarmerte alle 
forbipasserende og det ble mye klapp og 
kos. Veldig flott at det var laget et fristed 
for hundene bak en vegg slik at de som 
trengte det fikk koblet av innimellom. 
Begge mine to var ganske slitne etter 10 
t på stand, så det var ikke mye lyd i bilen 
hjemover.

Tusen takk også til Wenche Ulleberg-
Bhømer for vaktliste begge dager slik 
at vi viste hvem som kom til hvilket 
klokkeslett og at det ble litt avløsning. 
Man fikk da mulighet til å få med seg litt 
av det som ellers skjedde i hallene. Jeg 
opplevde at det fungerte veldig fint på 
lørdagen.

Tusen takk til Svein og Wenche Ulleberg-
Bhømer for at dere hadde mulighet til å 
hjelpe til å sette opp og ta ned  standen 
og  for de tingene du Svein har skaffet til 
klubben. Standen ble veldig fin. 

Tusen takk til dere andre som på omgang 
også holdt ut med meg og mine hunder 
på lørdagen.Vi koste oss veldig.

Vil samtidig få ønske alle medlemmer en 
riktig God Jul og Godt Nytt År.
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Et slags julekryssord (av diskutabel kvalitet...)

VANNRETT
1.Fred
3.Vasse
5.Vei
7.Hatt
9.Vond lukt
11.Byggeteknikk
14.Hunderase
16.Yrke

17.Engelsk herremann
18.Påle
19.Juss
20.Gigantiske
23.Hvit sløyfe
26.Månefase
27.Moderne
28.Pluss
29.Interjeksjon

30.Tesla
22.Medisin
35.Fe
36.Muslimsk høytid
38.Belegg
40.Nyfiken
43.Vanskelig
44.Hunderase
45.Kjeler

46.Brodere
47.Tau
48.Sti
49.Gjøn
51.Trendy
54.Ramp
56.To like
58.Land
60.Lever

61.Oppdrett
62.Stor båt
64.Pluss
65.Skolesekken
68.Rytmen
70.Pilke
72.Ytret
73.Glo
74.Hunderase

76.Gli
78.Rekke
79.Kjent shiba
81.Aner
83.Renske
86.Gårdsplass
87.Hunderase
90.Ytret
91.Seng
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Et slags julekryssord (av diskutabel kvalitet...)

61.Oppdrett
62.Stor båt
64.Pluss
65.Skolesekken
68.Rytmen
70.Pilke
72.Ytret
73.Glo
74.Hunderase

76.Gli
78.Rekke
79.Kjent shiba
81.Aner
83.Renske
86.Gårdsplass
87.Hunderase
90.Ytret
91.Seng

92.Kjærlighetsgud
93.Prep.
94.Skynde
95.Koser seg

LODDRETT
2.Pålegg
4.Renn
6.Reise
7.Mate
8.Øke
9.Motstander
10.Røys
11.Datatreff
12.Kulørt
13.Dårlig
15.Berømt
16.Område
17.Glo
18.Feie
21.Sjenert
22.To like
24.Del av 
championat
25.Hast
31.Kv.navn
32.Poet
33.Stokk
34.Fisk
35.En av de fire 
store
37.Infrarød
39.Galopperer
41.Neste
42.Dataspill
43.Klage
44.Ivrig
46.Vasket
47.Ytre
48.Oss

50.Naut
52.H.C.Andersen
53.Holbergsk karakter
55.Tinnitus
57.Gikt
59.Sort and
62.Sklir
63.Bilmerke
66.Brød
67.Skratte
69.Minker
71.Seng
75.Bydel
76.Tresort
77.Krafse
80.Redskap
82.Merkelig
84.Hydra
85.Tall
86.Par
88.Hule
89.Spør

Dersom man ikke 
”tryner” helt greier 
du kanskje å finne 
de 4 hunderasene 
i kryssordet. Hvis 
du gjør det så 
sender du navnet på 
disse på en e-post 
til redaktor@
norskshibaklubb.no
Jeg lover noen 
ganske OK premier 
til 3 av dere som 
eventuelt skulle 
greie dette. Lykke 
til! 
NB! Dette er mitt første 
kryssord så det kan være 
litt alternativt...

Valpen med ”trynefaktor” er fotografert
av Hilde Schyttelvik
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Timmis  
ultimate fristelser

Disse kjeksene er beregnet på de 
tobeinte. Det er på ingen måte kjeks/
kaker beregnet på dyr...så har jeg sagt 
det! Likevel, når alt annet av godbiter 
feiler hender det at Timmi får smake 
bittelitt av disse herlige havrekjeksene. 
Hvis han fikk velge selv tror jeg han 
kunne blitt fullfora på denne baksten.

Oppskriften er gigantisk og rekker til 
ca 120stk. (Oppskriften er veldig lett å 
dele i mindre porsjoner)  Disse kjeksene 
er populære som førjulsgaver, som en 
godbit til en kopp te eller som noe å 
tygge på når man går tur. Ekstra gode blir 
de selvsagt med ost på. Men de kan også 
”mumses” uten noe på.

Vet ikke hvordan det er ellers i landet, 
men hos oss er det en fast juletradisjon å 
fylle kakeboksene med disse.

Ingrediensene du trenger: 

500g sukker
5 egg

500g smør
500g mel

500g havregryn
5ts bakepulver

Slik gjør du:

Smelt smøret og la det avkjøle. Imens pisker du eggedosis av sukker og egg (når du 
tror du er ferdig pisker du 5minutter til). Bland alle de våte ingrediensene sammen 

med de tørre. Bland godt! Så lar du denne røren/deigen stå i kjøleskapet over natten. 
Når kjeksene skal bakes ut forvarmer du ovnen på 200grader. Kjevle deigen så tynt 

som du ville ha kjevla pepperkakedeig. Stikk ut kjeks med et glass eller en form, ha på 
steikebrett. Prikk kjeksen med en gaffel før du setter dem i ovnen på midterste rille. 

Steketiden er ca 10min. Avkjøles på rist.
Nam nam! 

De smaker som nevnt ekstra godt med ost på.
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Slik gjør du:

Varm opp melk med sirup, malt og smør til smøret smelter. Avkjøl lett til fingervarmt 
og løs opp gjær i melken.

Rør i melblandingen og bland godt. Jeg tok denne med hendene men det går sikkert 
flott med kjøkken maskin også.

Hev i 40 minutt, del i 2 og form hver deig til en tykk lang pølse.
Del pølsen i 8 deler, trill disse ut til avlange boller (8-10 cm) som du trykker litt ned, 

klipp et hakk i ene enden og etterhev på brett i 40 minutt.

Klipp et snitt i den avlange bollen slik at det ser ut som en geitehov. Derav navnet.
Stek på 225 grader i 10-12 minutt.

Bruk gjerne nederste rille.

Julegeita er et førkristent symbol og 
finnes på mange gamle julekort. Geita 
kom til gards før jul for å sjekka at alt 
var på stell på garden og at alt for var 
innomhus og mat var det nok av på 

stabburet.
Hvis det var det stakk hun igjen til fjells 
og kom ikke igjen før neste jul, hvis det 

ikke var på stell, lagte ho et fryktelig 
leven og barna på gården ble skremt med 

denne julegeita.

JULEGEIT 
(obligatorisk på Jæren i jula)

Ingrediensene du trenger:

900 gram hvetemel
100 gram finsiktet rugmel

100 gram  smør smeltes i 6 dl melk
4 ss mørk sirup

1 ss malt (kan utelates)
1/2 ts malt anis, knust stjerneanis kan 

også brukes
50 gram sukker, tas i det tørre

1 pk gjær,  løses opp i lunken melk
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Hvordan i all verden kom jeg på at 
jeg i godt voksen alder, ville starte på 
nytt, endelig finne ut ”hva jeg ville bli 
når jeg ble stor”? I 2003 ble jeg utsatt 
for en ulykke. Barn på rollerblades og 
stor hund i flexiline, er en svært dårlig 
kombinasjon. Det gikk bra med shibaen 
min, men jeg måtte etterhvert innse at 
jeg var blitt varig ufør. Livet med shiba 
ble ikke som planlagt. Kollegaer syntes 
jeg burde omplassere Yorokobi siden jeg 
ikke kunne gå med henne, de ville nok 
gjerne hatt henne. Familiemedlemmer 
er familiemedlemmer selv om livet ikke 
blir som planlagt. - I de senere årene, 
når folk har kommentert ekvipasjen, 
1 - 5 hunder og meg med krykker, har 
svaret ofte vært: ”Uten hunder hadde 
jeg antakelig vært avhengig av rullestol”. 
Bedre motivasjon og treningskompiser er 
ikke lett å finne. 
Hvorfor hundemassasje?                                                                                                                                   
              Jeg har selv fått oppleve 
betydningen av fysioterapi og trening, 
og er av den oppfatning at det ikke kan 
være så totalt annerledes for hundene 
våre. Den etterhvert gamle shibaen min 

hadde tydelige smerter. Veterinærer fant 
ikke ut av det. Jeg opplevde at jeg ikke ble 
hørt når jeg ønsket grundig utredning. 
Jeg tror Yorokobi kunne ha hatt en 
lettere alderdom og kanskje et lengre 
liv om hun hadde fått riktig behandling. 
Etterhvert som jeg selv har klart å 
”balansere og styrke” min egen kropp, 
har jeg frigjort tid og energi. Ønsket og 
drømmen om å få gjøre nytte for meg i 
en jobb, er blitt stadig sterkere, selv om 
veien har motbakker. Jeg har alltid vært 
fornøyd med mitt tidligere yrkesvalg, 
men det føltes uaktuelt å gå tilbake. 
Hund derimot, - det fantes ikke andre 
alternativer. Jeg måtte finne en måte jeg 
kunne få jobbe med og gi noe til disse 
fantastiske skapningene som gir meg så 
uendelig mye. Tanken om et lite oppdrett 
ble sterkere og sterkere, etterhvert 
også en realitet. For noen år siden tok 
jeg 1-årig hundeinstruktørutdanning, 
men fikk vite at jeg pga av skaden min, 
i utgangspunktet var uaktuell som både 
hjelpeinstruktør og instruktør. Jeg har 
tråkket innom flere sideveier for å møte 
nye motbakker. Med gamle, uendelig 
gode Yorokobi i tankene, begynte ideén 
om massasje/fysioterapi for hund og ta 
form. Da var det gjort, det fantes ingen 
annen vei. Jeg visste knapt noe om feltet, 
men begynte å lete på nettet. Motbakker, 
svinger, humper, grøfter, hva det måtte 
være, dette skulle gå. Om jeg angrer? Ikke 
et sekund.   
Vurderinger av ulike utdanninger i 
Norge og Sverige, førte meg til Nordisk 

HUNDEMASSASJE, HVA OG HVORFOR                                                                                                        
Tekst: Kristin Bugge Moe, Autorisert Hundemassør, Nordisk 

Hundemassasje Skole  Foto: Eiere av hundene
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Hundemassasje Skole, ved Carmen 
Germaine Kadim. Forventningene er 
innfridd. Her er det grundighet hele 
veien, fra det grunnleggende på cellenivå 
til den praksisen som hundene nyter 
godt av. Teori, demonstrasjoner, praktisk 
veiledning, egen praksis med godkjenning 
av journaler ligger til grunn før man 
kan ta eksamener, både teoretiske og 
praktisk. Veien min går videre, med fysio- 
og rehabiliteringsdelen av utdanningen. 
Godkjenning som laserterapeut skal 
også avsluttes. Jeg bygger opp mitt eget 
foretak, Spreke Poter AS, og jobber 
både selvstendig og etter henvisning 
fra og samarbeid med den lokale 
veterinærklinikken.   

I arbeidet er kommunikasjonen med 
hunden, og selvfølgelig eier, uvurderlig. 
Det handler om holdninger til 
dyrene. Totalt ukjente hunder godtar 

berøringene, selv om de opplever 
smerte, enten smertene ligger tydelig 
i dagen eller om massasjen gjør at 
gamle ”innkapslede” skader/spenninger 
dukker opp igjen. Gjennom følsomme 
hender, kjennes spenninger i muskulatur 
og bindevev, det skjer en tydelig 
toveiskommunikasjon ved berøringene. 
I tillegg kommer reaksjonene hunden 
viser i f.eks. rykkninger i en bakfot, og 
ikke minst hundens blikk, ører, munn. 
Gjennom egen holdning og berøringer, 
må man formidle ro og trygghet. Hunden 
må få bli trygg på at her er det gode 
intensjonder bak berøringene selv om 
den også opplever smerte når f.eks. 
ømme områder behandles.

Hvorfor hundemassasje Hvilke hunder vil 
ha godt av massasje?
Så langt, har jeg vært heldig å få 
behandle hunder fra ca 2 kg til 65 
kg+, familiehunder, hunder som er 
aktive i ulike idrettsgrener (agility, 
spor, lydighet osv) og profesjonelle 
idrettsutøver på høyt nivå (sprintere 
og langsistansehunder). Her er noen 
eksempler på hvorfor hundeeiere tar 
kontakt og kommentarer i etterkant:  - 
”Litt hverdagsluksus og tilvenning til 
håndtering.  Vi bruker så mye på hundene 
likevel og da er dette bedre enn alle 
godbitene og fancy bånd.”  - Henvisning 
fra veterinær pga problemer relatert 
til skjelett, store smerter (massasje, 
rehabiliteringsøvelser og laserbehandling). 
- Anbefaling fra dyrehospital etter 
prolapsoperasjon. – Myke opp 
muskulatur hos gammel og litt stivbent 
hund. – ”Det er fint om du kan jobbe litt 
med ham før utstilling, han gikk så mye 
lettere etter forrige behandling”. - ”Jeg 
har aldri sett han så glad og lett på bena 
før” (nylig omplassering). - ”Hva har du 
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gjort? Karperyggen er borte!” – ”At 
det gikk så bra med gamlehunden på 
utstilling, så jeg fikk mot til å gå med 
de andre, det er din fortjeneste!”   - Av 
mine hunder, er det Tashii (1år i des.) 
som oftest får massasje. Målet er dempe 
stress. Tashii har ved to anledninger 
opplevd utfall fra rottwailer, samt blitt 
syklet på (på fortau). Unghundene mine 
har opplevd det samme, men det har 
vært Tashii det har gått mest utover, det 
var henne sykkelen sneiet inn i. Vi jobber 
på flere felt for å gjøre verden til et 
tryggedre sted for henne.                  
LiLi, en  eldre pappilon som aldri bruker 
halsbånd eller sele, som alltid er løs på 
tur med eierne, som er engstelig for 
berøring etter operasjoner og smerter, 
har andre behov enn den jevnaldrende 
topptrente lederhunden, alaska huskyen 
Hector som er vandt til å lede spannet. 
For begge trer ”nye” spenninger fram 
ettersom jeg behandler. Selv om disse 
to er svært ulike, er det også likheter. 
Begge er svært váre. Selv om massasjen 

foregikk hjemme hos LiLi og jeg hadde 
hilst på henne hjemme tidligere, måtte 
omgivelsene være helt stille, eieren kunne 
ikke løfte tekoppen. Hun ble forstyrret 
av den minste lyd, bevegelse. Massasjen 
måtte foregå i hennes ”rekkefølge”. 
Likevel har denne hunden alltid hilst 
meg hjertelig velkommen. Etter noe 
få behandlinger ligger hun som regel 
helt stille og jeg får massere, stretche 
og mobilisere. Hector som er en stor 
og stolt hund foran sleden, til tross for 
skade etter Femundløp, så ut som om 
han helst ville være usynlig da han kom 
inn i stua for massasje. Han krøp sammen 
så jeg foreløpig ikke hadde mulighet til 
å observere bevegelsesmønsteret. For 
hver lille lyd eller bevegelse i rommet, 
rykket det til i kroppen. Da jeg begynte 
å mønstre kroppen med hendene, var 
det som om hunden krympet, men 
han sto rolig. Jeg fortsatte med rolige, 
jevne berøringer, full konsentrasjon 
om signalene fra hunden. Jeg tilpasset 
behandlingen og tiden jeg brukte ut fra 
hundens signaler. Allerede i løpet av den 
innledende behandlingen, ble Hector sitt 
stolte jeg. Fra bakpart som minnet om 
en lav shäfer, rettet han bena, framparten 
kom etter, brystkassen og hodet likeså. 
Denne hunden, Brisens Hector, har 
satt dype, varige spor i sjelen min. Om 
jeg etterhvert utfordrer meg selv med 
hundekjøring, har Hector en stor del av 
æren. 
 Som vi (egen erfaring), finner hundene 
måter å kompensere for smerter i 
bevegelsesapparatet. Varmen jeg kjenner 
i vevet, er med på å fortelle noe om hva 
jeg kan forvente å finne. Ofte finner jeg 
muskelspenninger som jeg jobber ekstra 
med. Jeg kjenner at ”det” slipper, hunden 
viser tydelig at den aktuelle muskelen 
eller kroppsdelen slapper av og den 
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puster ut, og eieren kommenterer. Ved 
senere behandlinger, kan jeg gå dypere 
i muskulaturen og behandle spenninger 
som har ligget ”innkapslet” lenge. I et 
slikt tilfelle, var det spenninger i en 
skulder og overarm som var umiddelbart 
synlige. Da jeg begynte å massere 
muskulaturen på den andre siden, 
oppsto skjelvninger i låret. Eier og jeg 
samtalte om kompensering diagonalt, at 
om et problem sitter i f.eks et framben 
eller skulder, kan det tenkes at det 
opprinnelige problemet sitter i motsatt 
bakfot.  Ved 3. behandling, kom eieren på 
at for lenge siden, hadde hunden haltet 
på den aktuelle bakfoten en periode. 
Haltingen hadde gått over og ingen hadde 
tenkt mer på den. For hver gang jeg kom 
hjem til denne flokken, var hunden rask 
med å stille seg i ”massasjeposisjon” 
foran meg, de andre hundene måtte 
vente. Hundene viser stor tillit ved 
villig å ta i mot behandling i smertefulle 
områder.

Hvorfor  hundemassasje?                                                                                                                          
- Massasje  benyttes for å forebygge 
skader, gjøre muskulaturen 
sterkere til å tåle påkjenninger 
og bli mindre utsatt for skader.                                                                                                        
- Rehabilitering  etter 
skader og operasjoner.                                                                                                             
- For å oppnå kontakt og 
vinne tillit, gjøre hunden trygg.                                                                                    
- Som hjelpemiddel ved trening hvor man 
stadig utsetter hunden for spenninger.                                                                             
- For å forbedre hundens 
yteevne i konrurranser.                                                                                                
- For å lære hunden å 
bli visitert og håndtert.                                                                                                              
- For å påvirke immunforsvar 
og utskillingsorgan.                                                                                              
- For å aktivere antistresshormen.

Hvordan virker massasjen?                                                                                                                       
- Massasje bidrar til økt lymfe- og 
blodsirkulasjon. Lymfesirkulasjonen 
påvirkes av muskelkontraksjonene i 
skjelettmuskulaturen og sammentrekning 
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av glatte muskelceller i lymfeårenes 
vegger.   Ved massasje utvider blodårene 
seg, derav varmeøkning i musklene. 
Blodstrømmen øker, musklene tar 
lettere opp næring og får avgitt 
avfallsstoffer. Ved massasje kan vi minske/
hindre opphoping av slaggstoffer som 
ellers ville forårsaket muskelstivhet.                                                                                                                                   
- Massasje hjelper hunden med å komme 
seg raskere etter harde anstrenelser.                                                   
- Massasje er med på å senke blodtrykk 
og konsentrasjon av stresshormoner i 
kroppen.                   
- De fleste hunder må tisse og bæsje 
etter massasje, det viser at massasje 
kan påvirke helt inn til den glatte 
muskulaturen som omgir indre organer.                                                                                 
- Berøring og massasje stimulerer 
frigjøring av endorfiner som demper 
smertefølelse og øker følelse av velvære.                                                                                                                                         
- Ved massasje stimuleres sirkulasjonen 
i huden, stoffskiftet i hud og talgkjertler 
øker. Fettsyrene i talgen danner et 
ytre, tynt beskyttende lag. Dette 
har en antibakteriell effekt og virker 
beskyttende mot bakterier og kjemiske 
stoffer utenfra. 

Gangen i behandlingen
Ved første gangs konsultasjon er 
det viktig å ha ekstra god tid, det er 
individuelt hvordan og hvor raskt 
hunder venner seg til situasjonen. Ut fra 
hundens aktiviteter og bruksområder, 
kan jeg få en pekepinn om hvor jeg 
kan forvente slitasje og spenninger. 
Eierens opplysninger om bakgrunn 
og evt sykdommer/skader/plager har 
betydning for hvordan behandlingen 
legges opp, tilsvarende evt. epikriser 
fra veterinær og det jeg kan observere 
når hunden beveger seg på avstand og 
deretter ”kjenner gjennom” hunden. 
Selve behandlingen starter alltid med 

en rolig gjennomgang av hele kroppen, 
før de enkelte muskelgruppene 
behandles: rygg, sete, nakke/hals, hode/
kjeve, framben/skulder, bryst/mage, 
hofte/bakben. Funn underveis danner 
grunnlag for evt. ekstra massasje av 
muskler, triggerpunktsbehandling, 
bindevevsmassasje, mobilisering og 
stretching. Behandlingen avsluttes alltid 
som den starter, med rolige strykninger 
over hele kroppen. Jeg ser fram til at 
jeg i desember, tar i bruk laser som et 
effektivt hjelpemiddel i behadling av 
smerter, betennelser og sår. 

Hundene som får behandling, ikke bare 
får, de gir så uendelig mye tilbake. Tilliten 
de viser er enorm og jeg blir stadig dypt 
berørt av disse skapningene som vi med 
rette, omtaler som menneskets beste 
venner. 
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NYE KLUBBEFFEKTER

Vi  har fått inn disse nye, praktiske 
ryggsekkene med refleks. Sekken er 
prydet med klubbens motiv med de 
fem rasene som hører til under Norsk 
Shibaklubb. Perfekte for dagsturer i skog 
og mark - eller i byen. Sekken rommer 
21 liter.
Pris: 200,-

Shiba kakeform, perfekt til pepperkakene.
Pris: 50,-

Veggklokker, to ulike motiv. 
20cm i diameter.
Pris: 150,-

Vi selger nå ut siste rest av T-skjortene 
med shibamotiv. KUN 50,- pr. stk.

HUSK OGSÅ ÅRETS 
KLUBBKALENDER! 
Pris: 200,-

Ønsker du å kjøpe noe? Kontakt 
kasserer@norskshibaklubb.no
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KLUBBKALENDEREN 
FOR 2017 ER KLAR!

Kalenderen koster 200,- og kan bestilles hos kasserer@norskshibaklubb.no
Porto kommer i tillegg. Benytt aneldningen til å sikre deg denne sjarmerende 

kalenderen. Perfekt julegave!
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KORRIGERINGER
Rettelse av kritikker som ble feil i forrige utgave av Shib-a-visa

Q-I Am Legend Incipita Vita CMKU/
SI/1858/14, 23/08/14, Rød E:
Knudsen, Gullborg O: Pavlovska, Sofie, 
Tsjekkia (USCH CA CH
Tintown’s Takechiyo - Shibatroll’s 
Fiorella)
40 cm hanne av mg type vakkert hode 
utr ører god hals front kropp, kunne hatt 
sterkere bakpart og halefest god pels og 
farge vanskelig å se bev. tiltalende vesen
VAUK - 2AUKK

Tetsuya Go Koshiwasou JS12240/15-0, 
30/11/14, Rød E: Hilde
Schyttelvik, Jan Benny Rundhaug O: 
Kobayashi, Yosuke, Japan
(Koshiwa No Kouki Go Koshiwasou - 
Koshiwa No Hana Go
Koshiwasou)
40 cm hanne mg type fint hode utr flotte 
ører god kropp beinst. vinkl fin hode flott 
prof stående tiltalende velpres. 
EAUK - 1AUKK - CK

N UCH EUVW-15 Negi-Inu’s Li-Ry 
Hikari 18223/07, 25/07/07,
Rød E: Ulleberg-Bøhmer W, Svein & 
Svein-T O: Ulleberg-Bøhmer,
Wenche Og Svein/ Løken Kristian, 2030 
Nannestad (N UCH
We-Sedso Unryu - N UCH Ak-Inu-Bas 
Daitan Ni Akobo)
Fem tispe fin gammel årgang fint hode 
utr. god kropp fine prop noe ustab 
framme fin fra siden tiltalende vesen 
velpres 
EVETK - 1VETKK - BESTVET

0053 - Unghund Klasse 
Hannhund

0054 - Unghund Klasse 
Hannhund

0089 - Veteranklasse Tispe



32

 

NSKs OPPDRETTERSEMINAR   
4. -5. februar 2017 

Start lørdag kl 10.00. Avslutning søndag kl 16.00 
Sted: Hotell i nærheten av Gardermoen 

 

 
    

Er du opptatt av fremtiden til din rase?  
Vil du lære om avl og oppdrett? 

Er du hannhundeier, oppdretter eller et engasjert medlem? 
 

Styret i NSK inviterer til Oppdretterseminar! 
 
Bekreftede tema/forelesere: 
 
Kim Bellamy, veterinær, NKKs avlskonsulent 
TEMA: Avl i små populasjoner 
 
Ann-Merethe Rønning 
TEMA: Mentalbeskriving 
 
Sunnhetsutvalget i NSK 
Gjennomgang av RAS 
Referat fra NKKs avlsrådskonferanse 
 

Ønskede tema, foreleser uavklart 
 
Generell anatomi 
Patella luksasjon 
Allergi 

 
KURSAVGIFT ”DAGDELTAKER”:  800,- (Ikke-medlem 1300,-) 
Inkludert; Seminar begge dager, lunsj begge dager og servering i pauser. 
 

KURSAVGIFT ”HOTELLPAKKE”:  1 500,-  (Ikke-medlem 2000,-) 
Inkludert; Overnatting i enkeltrom, felles middag lørdag, seminar begge dager, lunsj begge dager og 
servering i pauser. 
(Hvis du ønsker å ha hund på rommet, må dette fremkomme i påmeldingen, og det påløper en avgift på til 
hotellet. Antallet hunderom er begrenset, først til mølla gjelder!) 

 
Prisene er med forbehold om størrelse på honorar fra forelesere! 

 

PÅMELDING SKJER TIL LISBETH HØYEM, sekretar@norskshibaklubb.no snarest! 
 

PÅMELDINGEN MÅ BEKREFTES MED INNBETALING AV AVGIFT 
SENEST 15. JANUAR 2017  TIL KLUBBENS KONTO 9486.05.45343 

 
KOMPLETT PROGRAM,  INFO OM HOTELL OG ENDELIG PRIS  
KOMMER PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE OG FACEBOOKSIDE! 



33

 

NSKs OPPDRETTERSEMINAR   
4. -5. februar 2017 
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KURSAVGIFT ”HOTELLPAKKE”:  1 500,-  (Ikke-medlem 2000,-) 
Inkludert; Overnatting i enkeltrom, felles middag lørdag, seminar begge dager, lunsj begge dager og 
servering i pauser. 
(Hvis du ønsker å ha hund på rommet, må dette fremkomme i påmeldingen, og det påløper en avgift på til 
hotellet. Antallet hunderom er begrenset, først til mølla gjelder!) 

 
Prisene er med forbehold om størrelse på honorar fra forelesere! 

 

PÅMELDING SKJER TIL LISBETH HØYEM, sekretar@norskshibaklubb.no snarest! 
 

PÅMELDINGEN MÅ BEKREFTES MED INNBETALING AV AVGIFT 
SENEST 15. JANUAR 2017  TIL KLUBBENS KONTO 9486.05.45343 

 
KOMPLETT PROGRAM,  INFO OM HOTELL OG ENDELIG PRIS  
KOMMER PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE OG FACEBOOKSIDE! 

Referat fra styremøte i Norsk shiba klubb 
onsdag 8/6-16 kl 19.30

Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Mette, Helle og Lisbeth
Forfall: Ingrid Alice (IA), Frida, Anders, Kåre

Sak 53/16 Taushetserklæring 
Alle deltakere på møtet bekrefter å ha lest og akseptert taushetserklæringen.
Sak 54/16 Post/info
Fra NKK: Info fra HS; Status i HSs arbeid med enkelt tiltak i Handlingsplanen. Til info
Fra NKK: Info om frister for Representantskapsmøtet 2016 . Frist forslag 15.august 
Tas opp på neste møte.
Klubbsiden hos NKK; Bruker og passord
Sak 55/16 Økonomi
Oversikt fra IA. Vi har allerede passert budsjett for medlemskontingent.
Sak 56/16 Høring fra Lovutvalget og om Disiplinærsaker 
Gjennomgått begge høringer og blitt enige om svar.
Sak 57/16 Uønsket episode på Japanspesialen 
Styret vedtar at denne personen ikke kan stille på arrangement i NSK regi, og vi synes 
det var så alvorlig at vi ønsker en reaksjon fra NKK også. Lisbeth sender saken til 
NKK.
Sak 58/16 Dogs4All
Stand er bestilt. Wenche er koordinator.  VI trenger frivillige. 
Sak 59/16 Styresamling
Vi ser for oss september/oktober, og så får vi finne en dato som passer for flest mulig. 
Send inn oversikt over mulige datoer til Lisbeth.
60/16 Oppdatering av styret på klubbens hjemmeside
Kopi av årsmøtereferat er sendt til Christen J. Han er bedt om å legge ut referatet og 
oppdatere styrets medlemmer.
Nye styremedlemmer må sende bilde til Christen Johansen; christen.johansen@gmail.
com
61/16 Møteplan høsten -16
Neste styremøte 17. august kl 19.30

62/16 Eventuelt
*Vi må finne en ordning på hvem som skal sende ut solgte klubbeffekter.
*Kjøregodtgjørelse for ”boden” sats som for tilhenger. Honorar fastsettes av kasserer, 
forslag kr 3000,- + collegegenser. Årshonorar leie for bodplass/strøm; 1500,-
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Referat fra styremøte i NSK torsdag 1/9-16
Tilstede:  Frank, Wenche, Laila, Helle, Mette, Ingrid Alice (IA) og Lisbeth. 
Forfall;  Frida, Anders, Kåre

Sak 63/16 Taushetserklæring
IA bekrefter å ha mottatt og godtatt taushetserklæringen

Sak 64/16 Godkjenning av referat 8/6-16 
Referat er godkjent

Sak 65/16 Post/Info
*Kongsberg hundeklubb hadde tatt med våre raser uten å ha fått tillatelse. Rasene er 
nå fjernet fra utstillingen.
*Fra NKK: Høring om championatregler for LP. Vi støtter forslaget fra komiteen.

*Status: Sak 57/16. Ikke hørt noe fra NKK enda.
*Status: Oppdatering av hjemmesiden. Se over excelark!

Sak 66/16 Økonomi
Vi ligger godt an ift budsjett. Vi har mer medlemskontingent enn budsjettert, noe som 
er positivt.

Sak 67/16 Klubbens kurs og prøver 2017
*2 planlagte kurs i høst, soppkurs avlyst, ingen påmeldte på søk/smellerkurs.  Vi prøver 
å annonsere en runde til før vi avlyser. Gjerne med bilder og tekst fra Solvor. Laila 
ansvarlig. Vi sender også ut til alle klubber via NKK-mailsystemet.
*Blodsporprøve 2017; Frist for å søke 31/10. Laila har kontaktet dommere og Eivind 
for lån av terreng. Vi trenger sporleggere og å finne dato. Vi søker om prøve når Laila 
har funnet en dato. Laila er ansvarlig for arrangementet.
*Wenche planlegger juniorhandlerkurs 15-16/10. Klubben går inn som arrangør. Laila 
sjekker studieplan ift Studieforbundet Natur & Miljø.
*Frank ønsker handlerkurs og soppkurs på Vestlandet neste år. Holder kontakt med 
Laila.

Sak 68/16 Styresamling
Samlingen blir 21-23/10. Frida, Anders og Kåre må melde om de kan delta og evt 
sjekke reisemuligheter.
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Sak 69/16 Shibakalender
Frank hører litt med personer som kan gjøre en jobb. Ferdig til 1. november. 

Sak 70/16 Oppdretterseminar 2017
Wenche sjekker priser på hotell ved Gardermoen 28-29/1 og 4-5/2. Lisbeth sjekker 
forelesere.
Hovedtema; Avl i små populasjoner.

Sak 71/16 Klubbeffekter
Laila sender bilde og tekst om refleksskjerf til hjemmesiden. IA sjekker status på 
vesker med Anette.
Rutiner for utsendelse; To ganger i måneden, eller ved store bestillinger. Frist før jul
Vi ber Frida lage et endelig utkast til nytt motiv.
Laila sjekker med Harriet hvor rasekompendiet er trykket, og hvem som har 
originalen.

Sak 72/16 D4A
Adgangskort og parkeringskort bestilles som tidligere. Wenche sjekker hva vi trenger 
og melder tilbake til IA. Laila baker kjeks og vi serverer noe å drikke. 
Bra respons på folk som vil jobbe på stand.

Sak 73/16 Møteplan
Neste møte 21/9 kl 19.30

Sak 74/16 Eventuelt
Kontaktpersoner; Bruks: Laila, Utstilling: Wenche, Materialforvalter: Wenche
Valpeformidler får rettigheter til å legge ut på klubbens Facebookside, slik at ventende 
og fødte kull kan legges ut.
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Referat fra styremøte i NSK onsdag 21/9-16 
Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Mette, Frida, Kåre og Lisbeth
Forfall: Ingrid Alice (IA), Helle, Anders

Sak 75/16 Taushetserklæring
Frida bekrefter å ha lest og akseptert. Anders og Kåre som ikke har deltatt på 
styremøter, bekrefter via mail at de har lest og akseptert taushetserklæringen.

Sak 76/16 Godkjenning av referat 1/9-16 
Referat godkjent

Sak 77/16 Post/Info
*Fra NKK: Korrektur på terminliste 2017. Korrektur lest.
*Fra NKK: Fremgangsmåte for å ta sak 57/16 videre. Har fått kontakt med NKK og 
saken går videre.
*Fra NKK: RS-innkalling 5-6/11. Påmeldingsfrist 14/10. Lisbeth deltar. Vi hører om 
mulighet til observatør. IA må bestille. 
*Fra NKK: NKKs avlsrådskurs  28-29/1-17. Klubben dekker for to deltakere. 
Eventuelt andre kan delta, hvis de betaler selv. Vi bestemmer representanter under 
styresamlingen.
*Fra NKK: Høring om nytt regelverk konkurranse blodspor, frist 14/12. Vi legger dette 
ut på hjemmesiden og FBsiden slik at medlemmer som driver med blodspor kan 
komme med innspill. Laila lager en liten info. Frist for innspill er 20/10 slik at vi kan 
behandle saken under styresamlingen.

Sak 78/16 Økonomi
Klubbens økonomi er stabil. 

Sak 79/16 Klubbens kurs og prøver 2017
Smellerkurs er dessverre avlyst. 
Det jobbes med blodsporprøven. Mette sjekker opp mulig terreng. Eivind Mjærum 
stiller med terreng. Hvis vi får nok terreng og dommere, satser vi på to-dagers prøver.

Sak 80/16 Shibakalender
Noen bidrag kommet inn, fristen har ikke gått ut. Annonser koster 300,- Medlemmer 
som kjøper annonse, får en kalender. Kan vi se på layout slik at alle annonsører får sitt 
banner på alle måneder, en gang som hovedannonsør, de øvrige som minibilder? Frank 
undersøker dette.
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Sak 81/16 Oppdretterseminar 2017
Må bli 4-5/2 pga NKKs avlsseminar. Kim Bellamy fra NKK kan stille på lørdag. 1000,- 
per time. ”Avl i små populasjoner” og ”RAS-veien videre”. Inntil 4 timer. Prøver å 
finne noen til å snakke om anatomi. Øvrig innledninger vil bli referat fra deltakerne fra 
NKKs avlsrådskurs. Mette sier noe om NKKs atferdsseminar.

Sak 82/16 Klubbeffekter
Vesker er ikke lagt av, men finnes på lager og kan bestilles. 
Vi bruker Fridas tegning. Vi leker oss litt med farger på trykk og skjorter/gensere.

Sak 83/16 Styresamling
Vi samler opp saker.  Vi samkjører så langt det er mulig.

Sak 84/16 D4A
Har folk til å stå på stand, hunder til raseparaden. Så langt er ting under kontroll. Send 
gjerne nye bilder til Lisbeth. 

Sak 85/16 Eventuelt
Opprydding på hjemmesiden. Sammenstilling må sendes til Harriet/Christen.
Neste møte blir styresamling i oktober.
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Referat fra styresamling 21-23/10-16

Sak 86/16 Lederens velkomst
Tanker rundt; Øke medlemstall, profilering av effekter, tanker rundt oppdrett/
mentalitet hannhunder, hvilke råd gir en oppdretter til valpekjøpere, eksteriør foran 
mentalitet?

Sak 87/16 Godkjenning av referat 21/9-16 
Referat godkjent

Sak 88/16 Post/info
*Fra NKK: Forskningsforum 1/11-16. Invitasjon legges ut på nett og vi alle som kan å 
delta. Vi oppfordrer NKK til å sette opp streaming av slike arrangement, siden det ikke 
er mulig for alle å reise til Oslo for en ettermiddag.
*Fra dommerforeningen: Ønsker rasekompendium tilsendt som fil. Vi sender både 
norsk og engelsk versjon. 
*Fra NKK: Siv Sandø er autorisert for shiba. Tatt til etterretning.
*Fra NKK: Jari Partanen har søkt om elevstatus for hele gruppe 5. Anbefales av DUK. 
Tatt til etterretning.
*Fra NKK: Kandidater til komiteer. Vi ønsker at det står perioder for alle i alle 
komiteer på NKKs side. Da er det enklere å komme med forslag. Listen over 
medlemmer i alle utvalg burde også være med, eller ligge på nkk.no. Vi ønsker at 
Marianne, Arne og Siv fortsetter i DUK

Sak 89/16 Økonomi
Klubbens økonomi er fortsatt stabil. Det jobbes med regnskap fra Japanspesialen.
Kan vi få Vipps til klubbens konto?
Får vi nye medlemmer via brev til nye eiere? Sendes det ut til nye eiere av de andre 
rasene?

Sak 90/16 Høringer fra NKK; 
*Høring om nytt regelverk konkurranse blodspor. Vi ønsker ikke denne endringen. 
Vi begrunner dette; Fare for miste rekruttering, miste dommere som ikke er enige, 
mer krav til arrangører ift terreng og sporleggere. Står ikke noe om innvirking 
på ettersøksgodkjenning/ kvalifisering til NM/ viltsporchampionat. Er «klassen» 
obligatorisk for alle arrangører. Blir en konkurranseform for spesielt interesserte. 
Eventuelt gjøre noen endring i dagens blodspor, mer som f.eks Sverige. Laila og 
Lisbeth ferdigstiller svar.
* Høring reviderte regler for rallylydighet. Frist 20. januar 2017 Førsteinntrykket er at 
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det kan bli for avansert. Vi legger den ut og åpner for synspunkter fra medlemmene 
med frist 5. januar før vi lager et endelig svar. 

Sak 91/16 Kontaktpersoner
-Østlandet: Frida har bedt om avløsning. Ny kontaktperson blir Amanda Wad 
Henriksen. (Maiken F. Brenden blir aktivitetskontakt red.anm.) Wenche kontakter 
Amanda.
 Sørlandet: Tone B Nilsen oppnevnes som ny kontakt. Wenche kontakter Bente og 
Tone 
-Wenche går gjennom kontaktinfo på hjemmesiden til alle som står i styret og 
kontaktpersoner.
-Vi lager en felles FBside for alle kontaktpersoner i klubben der de kan legge inn 
aktiviteter. Wenche ansvarlig.

Sak 92/16 Klubbeffekter
Vi må bli flinkere til å promotere effektene. 
Trykke nytt motiv på resten av refleksskjerf
Avtale om brodering på valgfrie effekter fra et firma. Medlemmene kan sende inn 
egne effekter og få brodert klubbmotivet på. Klubben vil da tjene et visst beløp per 
brodering.
Kjøre kampanjer med effekter.
Aktivitetsveske fra Canider
Ny effekt; Reflekssekk. Vi bestiller 30 stykker, med sølvtrykk. Utsalgspris 200,-.
-T-shirts og gensere
Vi sjekker modellen og farger fra samme leverandør som tidligere.

Sak 93/16 Klubbens kurs og prøve
-Blodsporprøven 27/5; Terreng er undersøkt. 4 dommere OK. Får kart fra 2 
grunneiere. Grunneiere får gave som takk. Startavgift 450,- begrenset antall deltakere. 
Premier OK. Søknad til NKK er sendt.
-Øvrige kurs; Ingen andre kurs er planlagt akkurat nå.  Før man setter i gang kurs, må 
man ha minst 5 sikre interessenter.
- Bør vi tjene penger på alle kurs? Hva med kurs rettet mot barn/ungdom? 
Rekruttering?
Vi kan kjøre lavere pris for deltakere under 18, men vi MÅ ha dekning for kostnader. 
For å få penger fra Studieforbundet NM må vi ha minst 5 deltakere over 16 år. 
Målgruppe for ungdomskurs; 10-18 år.

Sak 94/16 Tilpasse antallstrinnene i årskonkurransen for utstilling?
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Det er færre deltakere på «middeltrinn»utstillingene, så det er få utstillinger som gir 
doble poeng.
Tanken ved siste justering var at middeltrinnet skulle ligge som antall deltakere på 
internasjonale utstilling. 
Vi endrer derfor antall på trinnene til 1-10, 11-24, 25 +.
Vi må legge ut at resultater på utenlandske resultat og resultat som teller til bruks, 
skal sende til Wenche.

Sak 95/16 Delegater til NKKs avlsrådskurs
Hele Sunnhetsutvalget deltar. Som prinsipp sier vi at klubben dekker avgift for antall 
medlemmer i SU. Dersom noen i SU ikke vil/kan delta, kan plassen tilbys medlemmer 
i styret.

Sak 96/16 Oppdretterseminaret 2017
-Aktuelle forelesere: Frode Jevne; Anatomi, Eivind Mjærum; Gjennomgang av standard 
med demo hund. SU: Referat Avlsrådskurs, Mette; Referat Atferdsseminar, Ann Merete 
Rønning; Sosialisering av valper, MH valp voksen.
-Aktuelle tema: Rasens helse og mentalitet,
-Spørsmål/tema til foreleser fra NKK;
Fremheve hvor viktig det er å følge RAS. Hannhundeiers ansvar.

Sak 97/16 Oppfrisking av hjemmesiden
Det jobbes med prosjektet «rydde hjemmesiden». Det som skal slettes, må slettes før 
vi kan jobbe videre med prosjektet.
Det må rydde i oppdretteroversikten på hjemmesiden. Bare de som er medlemmer 
får stå på siden.

Sak 98/16 Sunnhetsutvalget/helse
-Kan klubben gjøre noe for å begrense matador avl? Klubbens årsmøte kan sette en 
øvre grense for mulig antall registrerte avkom etter en hund. Styret vurderer dette i 
samråd med SU frem mot årsmøtet. VI ønsker ikke at noen shiba skal bli matador.
-Er shibaens helse i endring? 
*Patella luksasjon er nok noe vi burde følge med på. Vi anbefaler at flere hunder 
undersøkes for patella luksasjon. Ikke absolutt av veterinær autorisert for å gi offentlig 
patella luksasjon diagnose. *Det er bedre å undersøke av den lokale veterinæren enn 
å ikke undersøke. 
*Øyesykdommer som ikke blir fanget opp ved vanlig øyelysning. 
*Oppfordre til HD-røntging av flere, ikke bare avlsdyr. 
*VI må følge med på resultater av AD-røntgen for å se at det fortsatt er få hunder 
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som får diagnose.
-Kan vi opprette en database for registrering av helse/død for å lage statistikk? Kun 
bekreftede diagnoser. Må være mulig å legge inn resultater anonymt, men at det likevel 
sikres at det er «ekte» resultater som legges inn.
-Mentalitet. Det er på flere utstillinger observert at hunder viser uønsket atferd 
i ringen uten at dommere slår med på dette. Utagering mot andre hunder i eller 
utenfor ringen er uønsket, og vi ønsker at dommere ikke skal akseptere dette. Siden 
mentalitet er arvelig, må også oppdrettere være oppmerksomme ved valg av avlsdyr.
-Størrelse må vi følge med på. Det virker som det er flere større hunder og vi må 
passe på at de ikke blir FOR store. Det er oppdretteres ansvar å tenke på størrelsen i 
avl. Men også her har dommere mulighet til å påpeke hunder som er utenfor standard 
størrelse. En mulighet vi har til å få oversikt over situasjonen, er å innføre måling på 
rasen på utstilling.

Sak 99/16 NKKs RS (Dokumentene til møtet finnes på nkk.no)
Generell diskusjon om sakene til RS.
Sak 100/16 Import fra ikke FCI-tilknyttet klubb.
Vi må be NKK godta import fra en ikke FCI-tilknyttet klubb. Dette for å muliggjøre 
import av kai fra Japan, der raseklubben KKA ikke tillater omregistrering til JKC før 
eksport.

Sak 101/16 Eventuelt
Ingen saker 

Foto: Laila Nagel
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Det var kvelden før jul, og huset var 
stille.
Strømpene hang over peisen i stuen.
Kom nissen snart med den røde luen?

I en lun liten seng sov to småbarn søtt,
for i denne natten ble Jesus født.
Mor og far var gått til hvile.
De så på barna og måtte smile.

Da hørte jeg plutselig støy i hagen.
Jeg sprang ut av sengen, det kilte i magen.
Jeg løp bort til vinduet, en, to, tre,
og var så spent på hva jeg fikk se.

Nysneen glitret i måneskinnet
som lyste opp alt både ute og inne.
Jeg stirret med undring i blikket.
Var det nissen tro? Jeg måtte kikke.

Jeg snudde meg brått og fór av sted.
Det dundret i pipen, og da jeg kom ned,
sto nissen der i en drakt så fin
med pels på luen og frakken sin.
Han var nok litt flekket av sot og aske,
men drakten hans lot seg nok sikkert 
vaske.
Han blunket lurt til leketøysekken
og tømte  innholdet ut på flekken.

Han lyste opp i hele fjeset
med eplekinner og kirsebærnese.
Og skjegget var hvitt og skjulte haken

og dekket den runde kulemagen
som hoppet og ristet hver gang han lo,
mens røyken fra pipen i munnen hans sto.
Han var kortbent og tung og klumpet og 
rar,
men enda var han en godslig kar.

Han så på meg, men sa ikke et ord.
Jeg var ikke redd, jeg var jo så stor.
Og nissen fant strømper og puttet i 
bamser og biler og dukkeski.

Til slutt reste han seg med et rykk,
ga tegn med en finger liten og tykk,
og vips, så forsvant han i pipa igjen
og der sto jeg stum, som hugget i sten.

Jeg hørte det ringle i seletøyet,
og nissen holdt tømmen og smilte 
fornøyd
mens ferden gikk videre i vinternatten.

Men jeg hørte han ropte før han fór:
God jul alle sammen, liten og stor!

Møte med JULENISSEN
Til norsk av Kari Skjæraasen
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