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#SHIBAVISA 
Få ditt bilde vist på innsiden 
av koveret til Shib-a-visa. Bruk 
emneknaggen #SHIBAVISA 
på Instagram. Bruk også 
gjerne NSK’s egen emneknagg 
#norskshibaklubb så kan det 
være ditt bilde som blir delt på 
klubbens Instagramkonto.

I denne utgaven ble det desverre 
litt liten plass til bilder fra 
Instagram. I neste nummer vil det 
deriomt bli ekstra mange.
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LEDEREN HAR ORDET

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

Hei alle sammen!

Da er det snart sommer, til glede 
for både to og firbeinte. Selv har 
jeg en firbeint som ikke trives 
så godt i varmen. Bedre å finne 
en plass inne eller i skyggen. Det 
spørs jo også hvordan sommeren 
blir da det har vært alt fra snø til 
sommertemperaturer så langt i 
mai. 

  Ellers ”gleder” vi oss over 
røytinga som nå er i full gang her 
i huset... og ja, helst inne i huset! 
Vi har både badet og føna men 
det ser ut som all pelsen helst 

vil av innenfor husets fire vegger. 
Men det blir sikkert godt for dem 
å få sommerkroppen i orden. All 
den underulla må være slitsomt i 
varmen. Skulle ønske det var slik 
for meg også, at det bare ”datt” av 
noen kilo hver sommer.
   
   Styret har jobbet mot 
avslutning av nåværende 
styre. Vil i den forbindelse 
og litt på forskudd, takke alle 
avtroppende styremedlemmer.  
Utstillingskomiteen er nå klare til 
Japanspesialen på Hunderfossen 
og vi gleder oss også til 
oppdretter seminaret som vi skal 
arrangere til høsten.

Vil ønske dere alle en god 
sommer! Så ses vi kanskje i løpet 
av året.

- Frank Yoshi Møllevik
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REDAKTØREN HAR ORDET

 ”Sommartider
Jag känner det är nånting på gång

Sommartider
Sommartider

Kom och stanna ute natten lång
Sommartider...”

Like sikkert som at Pär Gessle 
dukker opp på radioen er det 
at årstiden også bringer med 
seg huggorm, flått og røyting av 
underull. Men sommeren bringer 
også med seg (foråpentligvis, bank 
i bordet...) strålende solskinn, 
lange sommerkvelder og deilig 
strandliv. Jeg gleder meg til seine 
kvelder på favorittstranda vår 
og til hytteliv når den ordentlige 
ferien starter. I år skal vi også 
feriere noen uker i Småland, vil 
derfor også benytte anledningen 
til å minne alle om de nye reglene 
som har kommet ifm. reiser over 
til Sverige (med hund). Det har fra 

i år av blitt de samme reglene som 
når man drar til Danmark. Sjekk 
reglene nøye hos mattilsynet.no .

Skal du/dere gjøre noe gøyalt i 
sommer? Hvis du tar noen festlige 
bilder av hunden din (du må 
gjerne være med selv også) så blir 
jeg veldig glad om du sender bildet 
til meg. Jeg har nemlig laget en 
liten konkurranse, mer om denne 
kan du lese senere i avisa.
   Så vil jeg oppfordre alle 
medlemmer til å delta på de ulike 
aktivitetene og arrangementene 
som klubben arrangerer. Vi var for 
ikke lenge siden med på fellestur 
med østlandsgjengen. Vi koste oss 
skikkelig! Jo flere som deltar, jo 
lettere er det å arrangere ting og 
skape skikkelig liv i klubben. På 
sensommeren vil det bli avholdt 
et Smellerkurs og NSK skal ha 
oppdretterkonferanse. Håper flest 
mulig har tid og anledning til å 
være med på noe av dette.

Vil ønske dere alle en 
riktig God sommer!

-Gro Karete Bråtveit
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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: laila@kennelkatsumoto.com 

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

2.VARAMEDLEM
Helle Sletvold 
Telefon: 97182310 
E-post: hellesle@hotmail.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
Gullborg Richardsen Knudsen  
Mobil: 92 85 94 11
E-post: g.r.knuds@gmail.com

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

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

AKTIVITETSKONTAKT SØRLANDET 
Tone B. Nilsen
Telefon: 48 15 31 90

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
Wenche Ulleberg-Bøhmer
Telefon: 95306671
E-post: ulleberg.bohmer@gmail.com

BRUKS
Laila Nagel
Telefon: 91 66 85 79
E-post: laila@kennelkatsumoto.com 
 

VALPEFORMIDLER
Christen Øwre Johansen
Telefon: 41 10 02 79
E-post:  
valpeformidler@norskshibaklubb.no 

SUNNHETSUTVALGET
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

Ann Margot Whyat
Mobil: 92 03 07 72
E-post: annmargot.whyatt@
internationalsos.com

KONTAKTPERSONER
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Hunder som alltid er der 

Jeg hadde falt i steintrappa for 
annen gang. Blåmerket på kinnet 
taler sitt tydelige språk også her 
inne på fastlegens kontor. Og 
Legevakten har tydeligvis sladret. 
For nå titter hun opp fra skjermen 
sin og gir tydelig beskjed: ”Du må 
gjøre noe med de hundene.” Jeg 
tolket det som å kvitte meg med 
hundene.

Jeg klarer bare å riste på hodet. 
Så går jeg. Vel hjemme kommer 

alle tankene det er så vanskelig 
å formulere. Her er det jeg så 
gjerne skulle ha sagt.

Historien begynte det året da 
jeg mistet mannen min. Så stilt i 
huset. Ingen annens pust å lytte til 
enn min egen. Ingen trinn i trappa. 
Tomhet fyller alle rommene. Slik 
er ensomheten når den ene av de 
to som hører til i huset er borte.

Det måtte varmen fra noen 

Tekst: Gro Mandt 
Foto: Solvor Nærland

Gro sammen med Hime, Jun, Tabi og Hamako
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mørke hundeøyne til for å gjøre 
huset levelig igjen. Små lette føtter 
tasser gjennom alle de tomme 
rommene. Alltid er de til stede, 
alltid med andre puster enn min 
egen – og den varme hundetungen 
leter fram menneskehånden som 
stryker den myke hundepelsen. 

Nærheten som oppstår når hund 
og menneske lever side om side 
har en lang historie. Hunden har 
tjent mennesket like lenge som 

den har utviklet seg som egen art. 
Så helt siden hunden ikke lenger 
var ulv, har den vært en følgesvenn 
for oss.  Relasjonen med hundene 
mine oppleves like livgivende og 
like livslang som alle andre jeg har 
vært glad i opp gjennom årene.

Selv når alderen etter hvert 
krymper de lange turene i skog og 
mark, er nærheten og gleden over 
samværet alltid til stede – hos oss 
alle.

Jun og Hime
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Vi kan være enige i at valper 
trenger mye overskudd og energi 
fra sine omgivelser. Men ved 
hvilken alder er man for gammel 
til å ha en voksen hund? Går 
grensen når du er 70 år? 75? Eller 
80?

Jeg har sett ganske så bastante 
kommentarer om det negative 
ved at gamle mennesker har hund, 
særlig at de ikke får nok mosjon, 
og kjenner at det opprører meg. 

Både fordi antall år bare forteller 
sider av et liv. Og fordi hundehold 
er så mye, på godt og vondt.
Jeg liker å tenke på hunder som 
bor med eldre som en type 
tjenestehunder. Vi har ulike 
typer tjenestehunder. Noen 
hjelper blinde og svaksynte. 
Andre hjelper mennesker med 
fysiske funksjonshemninger med 
praktiske oppgaver. Noen hunders 
jobb er å varsle sine eiere om at 
et epileptisk anfall er på vei. Eller 

Når hunden har en gammel eier
Tekst og foto: Solvor Nærland
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at insulinverdiene er på et farlig 
nivå. Hvorfor ikke tjenestehunder 
for eldre?
Oppgaven er å hjelpe sin gamle 
eier med å komme seg ut. Og ikke 
minst: Å holde eldre mennesker 
og andre med selskap og fordrive 
ensomhet. Hunden kan være selve 
meningen med livet for noen 
gamle mennesker. Finnes det noen 
viktigere oppgave enn dette?
Men i den gjensidige kontrakten 
med hunder som utfører en jobb, 

skal også hunden ha et godt liv. 
Spørsmålet er hva som er et godt 
liv. Er det å få lange turer? Det kan 
være en del av det. Men er det 
nok? Eller det eneste? Hva med 
tankeoppgaver?
Jeg kjenner hunder som får lange 
turer, men som ellers er ensomme 
hjemme mens eiere er på jobb og 
også dyrker sine fritidsinteresser 
uten at hunden får med. Har 
hunder som bor hos disse aktive 
yngre menneskene det bedre 
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enn hunder som bor hos eldre 
mennesker? Er det ikke like høy 
livskvalitet i å måtte nøye seg med 
noen rusleturer hver dag sammen 
med pensjonister som nesten 
alltid er sammen med dem? Jeg 
forutsetter at hundene hos både 
yngre og eldre blir elsket.
Jeg tror ikke at det går an å si 
at hunder som bor med yngre 
mennesker alltid har det bedre 
enn hunder som bor hos gamle 
mennesker. I noen tilfeller vil 
jeg hevde at det er motsatt. 
Ensomhet er ille for både 
mennesker og hunder. Jeg tror at 
mine egne hunder ser fram til at 

jeg blir pensjonist om noen år og 
kan være mer sammen med dem 
på vanlige hverdager. Og ikke fordi 
turene nødvendigvis blir lengre, 
men fordi samværet har egenverdi.
Faren for sykdom og 
helseproblemer er selvsagt større 
hos gamle mennesker enn hos 
unge. Så jeg er tilhenger av en 
gjennomtenkt plan for hvordan 
man skal løse en oppstått 
situasjon der hundehold blir 
umulig.
Når det ikke går lenger, finnes 
det heldigvis flere og flere 
besøkshunder, som i alle fall kan 
dekke litt av behovet for kontakt. 

TUSEN TAKK til dere som har 
bidratt med stort og smått til 

denne utgaven av Shib-A-Visa! 
Jeg setter STOR pris på ALT!

Denne gangen har jeg trukket ut 
KAMILLA ELLINGSEN som den 

heldige vinneren av boka 
101 Hundetriks

Gratulerer!
(Premien kommer i posten så 
snart redaktøren mottar flere 

fra forlaget). Innsendelsefrist til 
neste nr. er 15.august, da kan 
det være du som er den heldige.
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Margbein fra storfe fungerer 
litt som en tannbørste for 
hunder. Det fjerner plakk, 
men det er forskjell på hvor 
effektive de ulike typene 
margbein er.
   
   Hundens tenner bør pusses 
hver dag, men det er det vel de 
færreste hundeeiere som gjør. 
Men det finnes råd, et besøk hos 
veterinær eller et margbein av og 
til.
   Tannkjøttsykdom er det mest 

utbredte helseproblemet hos 
hund, og i tillegg får hunden dårlig 
ånde. Problemet skyldes tannstein.
   Halvparten av alle tre år 
gamle hunder har symptomer på 
tannstein, og nesten alle hunder 
over tolv år har tannstein. 

Bløtt fôr gjør det verre
Plakk er en tynt bakterielag, en 
bakteriefilm, som legger seg på 
tennene, og etter hvert blir til 
tannstein hvis ikke tennene pusses 
eller hunden kan gnage på noe 

Hunder elsker å gnage på bein, så i tillegg til at det renser tennene 
er det også et velferdstiltak, sier forsker Øystein Ahlstrøm ved NMBU. 
(Foto: Gro Karete Bråtveit)

Slik får hunden din renere tenner
Av: Janne Karin Brodin, Rådgiver ved NMBU
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som sliper vekk belegget.

– Bløtt fôr eller oppbløtt tørrfôr 
har ingen slipeeffekt på tennene 
og gir bare plakket bedre vilkår 
for å danne tannstein. Tygging 
på harde objekter eller fôr som 
kan slipe vekk tannstein er en 

måte å redusere problemet på, 
sier forsker Øystein Ahlstrøm 
ved NMBU – Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet.
   Stipendiat Fábio Ritter Marx 
gjennomførte forsøk med rå 
margbein til hunderasen beagle 
for å se på effekten mot tannstein. 
Det viste seg margbein fra storfe 
fjernet tannstein og at det var det 
forskjell på typer margbein.

Renere tenner på tre dager
Vanligvis er det det harde 
midtstykket på låret som brukes 
som margbein til hund. Grunnen 
er at beinet er så tykt og hardt 

Margbein fra enden av lårbeinet til venstre og fra midten av lårbeinet 
til høyre. (Foto: Fábio Ritter Marx)

at hunden bare gnager på beinet 
uten å klare å knuse det og spise 
hele.
   I forsøket testet Marx også 
margbein fra endene på lårbeinet 
hvor beindelen er tynnere. 
Hundene som fikk endestykker 
klarte i større grad å knuse beinet 

Hos forsøkshundene dekket 
tannstein omkring 40 prosent 
av tannflatene. Begge beintyper 
fjernet tannstein effektivt, og 
mellom 35 og 55 prosent av 
belegget ble borte i løpet av tre 
dager. Tannstein på de bakerste 
tennene var vanskeligst å få bort. 
Resultatet ble noe bedre for 
de hundene som fikk mykere 
margbein fra endene av lårbeinet. 

– Det er klart at det er en 
sjanse for at en beinsplint skal 
sette seg fast i tennene eller i 

og spise det opp. Alle hundene fikk 
et stykke margbein hver dag.
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fordøyelseskanalen, men det finnes 
ingen vitenskapelig dokumentasjon 
på hvor stor risikoen er for at det 
skjer, sier Ahlstrøm.

Han mener at en hund kan vennes 
til å tåle å tygge margbein hvis 
man starter tidlig, men dette 
varierer fra hund til hund. Bein 
kan føre til oppkast og løs eller 
hard mage.
   Forsøket viste også at hundene 
brukte omkring sju måneder på å 
bygge opp nytt belegg av tannstein 
når de bare fikk tørrfôr.

Tannstein er ikke noe  
å kimse av
I tillegg til dårlig ånde vil til slutt 
tannsteinen være vanskelig å 
fjerne uten hjelp av veterinær. I 
alvorlige tilfeller blør hunden i 
munnen eller tennene løsner og 
faller ut. I verste fall tilbakedannes 
beinvevet i kjeven.
   Tannkjøttproblemene starter 
med at bakterier danner plakk 
på tannoverflaten som etter 
hvert blir et hardt, mineralisert 
lag av tannstein. I tannsteinen er 
det bakterier som kan invadere 
tannkjøttet og lage betennelser.
   Det er vondt for hunden, som 
kan få problemer med å spise og 
endre spiseadferd på grunn av 
smerter.

Ved start dekket tannsteinen 35–
40 prosent av tennenes sideflater. 
Belegget ble redusert med 35–55 
prosent etter tre dager og 70–80 
prosent etter tolv dager. På 
de bakerste jekslene var det 
vanskelig å få fjernet tannstein. 
Ingen av hundene som var med i 
forsøket, fikk skader på tennene. 
(Foto: Fábio Ritter Marx)
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Ulver spiser alt
Forskere som har gjort 
registreringer på ulver, ser sjelden 
tannstein, men av og til tilfeller 
av at hjørnetenner har brukket. 
Trolig som følge av den kraftige 
påkjenningen av å holde fast store 
og sterke byttedyr.

– Ulver er ikke selektive når det 
kommer til valg av kjøttbein, og de 
spiser hele skrotter, sier Ahlstrøm.

Det at det er lite tannstein hos 
ulver sammenlignet med hund, 
har nok delvis årsak i at de spiser 
mer bein og at ulver ikke blir 
særlig gamle. Gjennomsnittsalder 
på fire år er vanlig, og det gjør 
at tannstein ikke får like lang tid 
til å etablere seg som hos mange 
hunderaser som gjerne blir 10–12 
år gamle. 
 
Tilsetningsstoffer og tannpuss
Fôrindustrien har gjort tiltak for å 
redusere tannstein hos hund ved å 
for eksempel tilsette polyfosfater 
i fôret som skal redusere 
mineraliseringsprosessen. 
Polyfosfater finnes også i vanlig 
tannkrem.
   Andre tiltak er å lage tørrfôr 
som skal være litt seigere for 
å øke tyggemotstanden slik 
at tannoverflaten møter litt 

motstand og slipes på den måten.

Det finnes også spesielle tyggebein 
laget av tørket hud.

– Men det beste er nok å pusse 
tennene til hunden hver dag 
og selvsagt å gi den margbein. 
Tannpuss krever litt tilvenning 
i starten, men etter hvert sier 
hundeeiere som gjør det, at de 
ikke bruker lang tid på jobben, sier 
Ahlstrøm.

Referanse
Fábio Ritter Marx m. fl: Raw beef 
bones as chewing items to reduce 
dental calculus in Beagle dogs. 
Australian Veterinary Journal, 2016, 
Doi: 10.1111/avj.12394. 

Forsker Øystein Ahlstrøm ved 
NMBU har husdyrernæring som 
fagfelt, spesielt hund, katt og 
pelsdyr. (Foto: Janne Karin Brodin)
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Artikkelen du nettopp leste, ble første 
gang publisert på 

www.forskning.no den 04.03.2016

Saken er produsert og finansiert 
av NMBU - Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet

Den er gjengitt her med tillatelse fra 
forfatteren.

KONKURRANSE 
 

Tar du et (eller flere) artig bilde av din firbente 
venn i sommer? 

Bruk gjerne #SOMMERSHIBA17 om du deler på 
Instagram, 

eller send meg en e-post med #SOMMERSHIBA17 i 
emnefeltet . Jeg lover noen snasne premier til de 

mest gøyale bildene. 
(Bildestørrelsen må være på over 1MB)

INNSENDELSESFRIST: 15.august

Bildet til høyre:Akira og Swix 
nyter solnedgangen. 

Foto: Kamilla Ellingsen
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Månedene flyr unna og vi er snart 
halvveis i 2017!
For oss på østlandet har fokuset 
denne våren vært å få på plass 
turer hver måned og få dette 
innarbeidet. Vi er mange som 
bor «her nede» og det er veldig 
hyggelig å møte dere som dukker 
opp. Det har vært viktig for oss 
å ha forskjellig turer; noen som 
passer for alle, og noen litt mer 
vågale og krevende. Vi har derfor 
vektlagt å beskrive turene nøye, 
slik at de oppmøtte i så stor grad 
som mulig vet hva de er med på .
   Første tur i år gikk til 
Skullerudstua i Oslo. Dette var 

en snøfyllt tur med rast ved 
Østmarkskapellet, midt inne i 
skogen. Her var kafeen åpen, så 
det var flere som gikk innom 
og fikk en kopp varm kaffe og 
nystekte vafler. I Februar tok vi 
turen ut av Oslo til Sarpsborg 
hvor Hege Urdal og Dude viste 
oss veien inn til DNTs hytte på 
Østtorp. Her ble det grilling av 
pølser, vaffelsteking og sladder 
rundt bålet. 
   Denne turen var noe mer 
krevende enn den første, men det 
var allikevel en svært hyggelig og 
fin tur. Takk igjen Hege, som guidet 
oss!

Aktiviteter på Østlandet
Foto: Sandra Janszó
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   I Mars var det Sandra Janszó 
med Supersamuraiene som viste 
veien i Maridalen. Sandra er kjent 
for sin lidenskap for turer litt 
utenom de vanligste løypene, og 
dette var intet unntak. Vi møttes 
på Kjelsås, gikk en kjempefin tur 
i skogen, spiste lunsj og koste 
oss. På denne tiden av året er det 
ganske varierende føre i skogen, 
men alle hadde med brodder og 
vi kom oss derfor relativt greit 
opp selv de mest isete stiene. Alt i 
alt en knallfin tur i litt mer ulendt 
terreng. 

Aprilturen gikk til vannet 
Sandungen i Bærum. Leder 
av shibaklubben (Frank) og 
redaktøren av avisen(Gro) tok 
hele turen fra vestlandet for å bli 
med på turen som Hilde Hirai 
hadde planlagt. Turen gikk slakt 
oppover en grusvei og var både 
behagelig og i passe lengde for de 
fleste.

Takk til Hege, Sandra og Hilde 
som har guidet oss hittil, uten 
dere ville det ikke vært mulig å 
gå så fine turer. Vi håper selvsagt 
på at enda fler melder seg på 
fremtidige turer.

Treff
Vi satser på at det blir shibatreff 

på Østlandet i midten/slutten av 
september. Mer info kommer! :) 

Grunnkurs Søk – Alle nivåer
11.-13. august har vi et grunnkurs 
i søk, med fokus på Smeller. 
Kurset vil holdes på Dal (ved 
Gardermoen) over 3 dager inne i 
egen hundehall via Canider.

Fellestur
Det er veldig hyggelig med alle 
som møter, og vi håper å se enda 
flere nå som være blir varmere og 
stiene tørrere. Vi har alltid en rast 
ca halvveis hvor vi tar fellesbilder 
og hygger oss.
   Vi mangler fortsatt turguider til 
turene i høst/vinter, så sitter du på 
en flott tur i Østlandsområdet, er 
det bare å ta kontakt med oss på 
facebook, eller via telefon (Maiken: 
984 99 592 eller Amanda: 922 41 
117).
   Vi ønsker å tilby aktiviteter og 
kurs som dere har lyst til å bli 
med på. Så om du/dere drømmer 
om å bli med på sporkurs, 
fotokurs, utstillingstrening eller 
noe annet, ta kontakt – så ser vi 
hva vi kan få arrangert.

 Ha en strålende sommer så sees 
vi kanskje på tur eller kurs? 

- Amanda og Maiken



20

GRUNNKURS I SØK - med fokus på smeller 11-13 august

     

Vi har gleden av å invitere til et spennende kurs på Østlandet

Over 3 dager vil Anette B. Nordby fra Canider ta oss gjennom et grunnkurs i smeller/søksarbeide 
med hund. Dette er en ßott aktivitet for Œ aktivisere hunden og kan brukes som aktivisering i 
hjemmet og ute. Kurset holdes inne i Caniders egen hall. Vi kommer til å gå igjennom Smeller, litt 
om noseweork og forskjellige typer søk. Deretter jobber vi først og fremst med motivasjon, 
banesøk og markering. 

Dette kurset passer for alle hunder, og baserer seg på å bruke hundens nese.

Hvor: Canider, Dal
Instruktør: Anette B. Nordby
Adresse: Haslervegen 173, 2072 Dal ca 

Program:
Fredag 11.08 kl. 18-21 - Teori
Lørdag 12.08 kl. 09-15 - Praktisk gjennomføring
Søndag 13.08 kl. 10-16 - Praktisk gjennomføring

Pris per ekvipasje kr. 1 400,-

Bindende påmelding til kursansvarlig Laila Nagel på laila@kennelkatsumoto.com innen 
15.07.2017. Det er få plasser, minimum 6 maks 8 så her gjelder det å være raske med påmelding. 
Innbetalings informasjon sendes ut når påmelding er sendt.

(Overnatting på Best Western Letohallen er mulig ved ledig kapasitet. Hotellet har rom for dyr og 
ligger i kort avstand til kursplassen. Se mer info på www.letohallen.no)

Håper vi ser dere på kurs!  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Aktiviteter i Rogaland
Tekst og foto: Gro Karete Bråtveit

   I Rogaland har vi vært en fin 
gjeng som har gjort noe sammen 
minst en gang i måneden det siste 
halvannet året. Noen turer har 
vært lette og korte, andre har 
involvert nistepakke og svettedrå-
per (OK, kanskje mest for under-
tegnede...). Da kollektivtilbudet 
er så som så i distriktet, forsøker 
vi også å fordele turene litt geo-
grafisk. Den mest populære turen 
vi har gått var til Bjødnaliå. Ellers 
er strandturer og Rogaland arbo-
ret populære turområder.
    Ved juletider ordnet også 
Bodhil og Arve Skjæveland et lite 
julebord for oss i turgruppen. Alle 
som kom hadde med seg noe å 
bite i til en felles buffet. Bordet 
var dekorert med artige bilder av 
hundene våre. Litt artig er det jo 
å se hverandre med annet antrekk 
enn ”turhabitten”. En skikkelig 
koselig  kveld var det!

Nå i år har vi fått flere nye med i 
gruppa. Det er ”galjillt” at gruppa 
vokser! Synes det er ekstra stas 
når man får fulgt hundene helt fra 
valpestadiet.
   Vi har med lite hell forsøkt oss 
på fotokurs. Forhåpentligvis er 
det noe vi kan få til ved en annen 
anledning. Det vi derimot skal få 
til i nærmeste fremtid er å leie en 
agilitybane for litt lettere trening 
og fri lek for hundene. Vi har også 
hatt ”frislipp” i en ballbinge nylig. 
Utrolig så gøy ti shibaer kan ha 
det sammen, selv når syv av dem 
er hanner. Jeg tror det er fordi 
disse hannene har gått sammen 
siden de var valper/unghunder at 
det funker så bra. Ingen slossing 
bare moro!

Vil DU være med oss på tur? Ta 
kontakt! Vi gleder oss til å møte 
deg.
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 Hofteleddsdysplasi (HD) er en 
genetisk betinget sykdom hos 
hund som også finnes hos flere 
andre arter.

Hunder er ikke født med HD, 
men genetisk disponerte valper 
kan utvikle sykdommen i ulik 
alvorlighetsgrad. Hvor tidlig 
hunden får symptomer på 
sykdommen og hvor lenge den 
lever, avhenger av graden av HD. 

Randi I. Krontveit ved Norges 
veterinærhøgskole har studert 
forekomsten av HD hos fire 
hunderaser i Norge og sett 

Valpenes oppvekstmiljø kan 
påvirke utvikling av hofte-
leddsdysplasi, spesielt i tiden 
fra fødsel til tre måneders al-
der. Livskvaliteten for hunder 
som er disponert for lidelsen 
kan bli bedre med forbyggen-
de miljøtiltak i valpeperioden.

Utetrening bra for hundehofter 

Tekst: Mgnhild Jenssen, Førstekonsulent Norges Veterinærhøgskole

Shibaen er heldigvis ikke den rasen hvor HD er et voldsomt problem. 
Det kan likevel være greit å tenke forebygging allerede fra valpesta-
diet.  Foto: Marita Sørensen 
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på hvilke faktorer i hundenes 
oppvekstmiljø som kan tenkes 
å være av betydning for 
sykdommens utvikling.
   Fem hundre privateide hunder 
fra rasene newfoundlandshund, 
labrador retriever, leonberger og 
irsk ulvehund var med i studien.
   Hundenes vekst og 
oppvekstmiljø ble registrert 
ved hjelp av spørreskjemaer 
til oppdretteren og den nye 
hundeeieren og ved undersøkelser 
hos veterinær.

Rask vekst disponerer ikke
   Basert på tidligere studier både 
her i landet og iandre land, er 
raskt vekst og høy kroppsvekt 
regnet som disponerende faktorer 
for HD.
   Men Krontveits arbeid viste 
noe annet, nemlig at rask vekst 
og høy kroppsvekt i valpenes 
første leveår ikke ga økt risiko for 
utvikling av sykdommen.

– Vi fant den høyeste forekomsten 
av HD med 36 prosent hos 
den rasen som vokste senest, 
newfoundlandshund, mens irsk 
ulvehund hadde lavest forekomst 
med ti prosent til tross for at den 
vokste raskest, sier Krontveit.

De første 8 ukene etter fødselen 

bor valpene sammen med moren 
sin hos oppdretteren. Flere 
forhold knyttet til oppvekstmiljøet 
hos oppdretteren viste seg å ha 
innvirkning på forekomsten av HD.
   Valper som ble født om våren 
eller sommeren, hadde redusert 
risiko for å få HD. Det samme 
gjaldt for valper som levde sine 
første uker hos oppdrettere som 
bodde på gård eller småbruk,

Daglig mosjon i variert 
terreng gunstig

Etter omtrent 8 ukers alder er 
valpene flyttet til den nye eieren 
sin. Tilgang på daglig mosjon i 

På bildet ser man til venstre en 
frisk hofte. På det høyre bildet 
viser det ganske godt at hoften er 
feil.
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parkområder opp til tre måneders 
alder reduserte risikoen for å få 
HD, mens daglig bruk av trapper i 
samme tidsperiode økte risikoen.

- Samlet sett ser det altså ut til 
at daglig mosjon ute i moderat 
ulendt terreng frem til 3 måneders 
alder er gunstig med tanke på 
forebygging av HD, sier Krontveit.

Hundene i denne studien ble 
fulgt videre gjennom livet helt til 
10 års alder ved hjelp av årlige 
spørreskjemaer som eieren fylte 
ut. Hunder med sterk grad av HD 
ble avlivet tidligere enn hunder 
med mildere grader av HD.
   Dette gjaldt særlig for rasene 
newfoundlandshund og leonberger. 
Hos labrador retriever og irsk 
ulvehund betydde ikke HD så mye 
for livslengden.

Sterk og moderat grad av HD 
økte risikoen for å få symptomer 
som halthet og smerter i hoftene, 
og hos de fire undersøkte rasene, 
opptrådte symptomene tidligst 
hos newfoundlandshund. Labrador 
retriever utviklet symptomer 
senest i livet.

Variert mosjon er gunstig for å 
hindre utvikling av sykdommen, 
og hunder som mosjonerte daglig 

både i og uten bånd i ulikt terreng, 
var symptomfrie lenger enn 
hunder som var mindre aktive.

- Basert på resultatene fra 
dette arbeidet kan man 
anbefale forebyggende tiltak i 
oppvekstmiljøet. Det kan være å 
hindre valpen i å bruke trapper og 
la den få daglig mosjon i moderat 
ulendt terreng, sier Krontveit.

- Klarer man på denne måten å 
forebygge de alvorlige gradene av 
HD, kan mange hunder få et bedre 
liv, fortsetter hun.

Bakgrunn:
Randi I. Krontveit disputerte13. 
mars 2012 for doktorgraden ved 
Norges veterinærhøgskole med 
avhandlingen ”Canine hip dysplasia 
in a prospective cohort study – 
Incidence, risk factors, and long-
term effects in four large breeds”.

Artikkelen du nettopp leste, ble første 
gang publisert på 

www.forskning.no den 10.05.2012

Saken er produsert og finansiert av 
Norges Veterinærhøyskole

Den er gjengitt her med tillatelse fra 
forfatteren.
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I NESTE NUMMER AV SHIB-A-VISA 
FÅR DU ALT OM 

Det vil også bli litt om dominans hos hund, 
forhåpentligvis bilder av artige sommershibaer, 
referat fra sporprøven som klubben arrangerte 

mm.

Manusfrist 15.august
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Referat fra styremøte 22/3-17 

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

Sak 18/17 Godkjenning av referat 15/2-17
Godkjent via mail tidligere.
 
Sak 19/17 Post/Info
*Norsk eurasierklubb beklager at våre raser var tatt med i første 
utkast til utstillingsannonse. De korrigerer annonsen
*Fra NKK ang endringer i standarder; ”Standarden gjelder frem til 
endringene er gjort.
De ny standardene er oversendt standardkomiteen.”
*Fra NKK Høring om medlemssøknad fra Norsk agilityforening.  
*Fra NKK Høring om registrering av alvorlig arvelig sykdommer i 
DogWeb  Frist 22/5. Vi er positive og sender saken til SU for utkast til 
svar.
* Fra NKK Informasjon om dommerelever på våre raser; Arild Berget 
og Karl Eddie Berge. Wenche sender rasekompendium til kandidatene.
*Fra NKK Vurdering av status i forhold til merverdiavgiftsplikt. IA sier at 
dette ikke vil angå oss.
*Fra NKK Fakturakopi på papir. Tas til etterretning.
*Fra NKK Spørreundersøkelse BSI Frist 15/5 Vi er positive og sender 
saken til SU for utkast til svar.
*Fra NKK Korrektur terminliste 2018 Frist 15/4.
 
Sak 20/17 Økonomi
Stadig innbetalinger av kontingent. Vi har fortsatt stabil økonomi.
 
Sak 21/17 Japanspesialen 
*Status fra utstillingskomiteen sendt ut. Utstilingskomiteen er i rute. 
Mangler ansvarlig for grillfest.
*Fotografering av deltakende; Solvor tar oppgaven for begge klubbene. 
Solvor og Lone får genser som honorar. Klubben stiller med telt. 
Wenche låner bort utstillingsbord. Laila kontakter Solvor og hører om 
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annet nødvendig utstyr.

Sak 22/17 Årsmøtet 2017
*Status Beretning og Handlingsplan; Det jobbes med Handlingsplan og 
Beretning. Sendes ut og behandles/ferdigstilles på neste møte. 
 
Sak 23/17 Oppdretterseminar 2017
*Oppdretterseminar blir 16-17/9 på Gardermoen, Best Western. 
Samme pris som tilbud i vår.
*Status foredragsholdere; Bekreftet Kim Bellamy, lørdag. Anneth Winger, 
MH-beskriver/dommer.
Mulige; Michelet, veterinær, ortoped/kirurg. Bugge-Moe; Hundemassasje. 
Stein Dahl, veterinær,  hud.
 
Sak 24/17 Blodsporprøve 
Info lagt ut på FBside for prøver og på klubbens sider. Annonse kommer 
i bladet.
Laila har kontroll over arrangementet.
 
Sak 25/17 Terminliste 2018 
Søknader i NKKsystemet gjennomgått og fordelt etter regioner. Blir 
lagt inn i NKK. 
 
Sak 26/17 Eventuelt
 
Neste møte 26/4 kl 19.00
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Referat fra styremøte i NSK onsdag 26/4-17

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

Sak 27/17 Godkjenning av referat 22/3-17 
Liten endring i sak 21/17. Deretter godkjent

Sak 28/17 Post /info
*Fra NKK – Høring lovmaler klubber og forbund Frist 15/5 Lisbeth 
begynner og sender ut utkast.
*Fra NKK – Høring om Disiplinærsystem mv Frist 1/6 Laila begynner 
og sender ut utkast. 
*Fra NKK – Høring om elektroniske kritikker Frist 30/6 Vi er negative 
til obligatorisk elektronisk kritikker. IA skriver utkast til svar.
*Fra NKK – Invitasjon til dialogmøter. Tas til etterretning, men vi håper 
på referater fra ”åpen post” fra alle møtene. Mette deltar på møtet til 
Særkomite utstilling.
*Fra Raseklubbenes Felles Allianse: Invitasjon til møte. Ingen fra oss 
kunne delta. Referat har ikke kommet enda.
* Høring om BSI. Laila og Lisbeth svarer for klubben.

Sak 29/17 Økonomi
Fortsatt betales det inn kontingent og vi har en solid økonomi.

Sak 30/17 Rutiner for redaktør og styret 
Vi må endre Håndboka og instruks for redaktør når det gjelder 
nummer 1.  Info fra Valgkomiteen skal også være med. Og bladet 
skal være levert til Posten senest 10 uker før. Styret og redaktør må 
kommunisere om når ting fra styret og valgkomiteen må være sendt for 
å kunne ta med de obligatoriske. Lisbeth lager utkast.

Sak 31/17 Oppdretterseminar
Ny innleder på ”Avl i små populasjoner”, Odd Vangen, professor 
NMBU. Vi ber også om kort innføring i genetiske begreper. Ortoped er 
bekreftet, MH-info bekreftet, Forebygging og rehabilitering bekreftet. 
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Må få på plass anatomi og hud/kløe. Rapport fra Avlsrådskurs. Rapport 
fra Atferdseminar. Laila og Lisbeth setter opp forslag til program når 
alle avtaler er bekreftet. Klart til neste møte.

Sak 32/17 Årsmøtet
*Beretning godkjent
*Handlingsplan godkjent
*Regnskap er sendt til revisor og blir klart før utsending.
*Budsjett godkjent
*Innkomne forslag. Ingen forslag fra medlemmer.
*Styrets forslag Lisbeth ansvarlig for ferdigstilling.

Sak 33/17 Japanspesialen 
IA bestiller bankterminal. Vi spør Vibeke Standal om å være ansvarlig for 
grillfesten. Ting er eller under kontroll. 

Sak 34/17 Eventuelt
Status blodsporprøver; Under kontroll. 

Neste møte 22/5 kl 20.30
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Akira, fotografert av Kamilla Ellingsen

Feeling hot?

Nå er det endelig sommer! I 
skrivende stund har gradestokken 
passert 30+ og det kjenner man 
godt. Våre firbente venner merker 
det også ekstra godt. Derfor 
håper jeg vi alle kan være ekstra 
obs nå i varmen. Ikke gå alle 
spaserturene på varm asfalt. Jeg 
bruker å kjenne med håndflaten 
om jeg synes asfalten er varm. 
Er den det så ville jeg droppet 
lufteturen på det underlaget. Vi 
gir våre frosne kyllingklubber 

som de koser seg med når det 
er varmt, vi går gjerne de lange 
turene veldig tidlig eller seint så 
de slipper den verste varmen. 
Det hender også at vi kjører 
tur med dem, gjerne med alle 
vinduene nede. Det elsker de! 
Har du en ”badeshiba” så la 
den få avkjøle seg litt i vannet.  
Ellers er det utrolig viktig å 
huske på hvor varmt det kan bli 
i en bil når dører og vinduer er 
helt lukket. Selv om man ”skal 
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bare” så er det best å være på 
den sikre siden. Hunder svetter 
ikke som mennesker, og blir fort 
overopphetet. Det er heller ikke 
så mye som skal til før situasjonen 
blir kritisk. Med lukkede vinduer i 
en parkert bil, stiger temperaturen 
ekstremt fort, og hunden kan 
raskt få heteslag og dø.
   Heteslag skyldes at kroppen 
ikke klarer å kvitte seg med varme 
til å holde en kroppstemperatur, 
som sørger for å opprettholde de 
nødvendige og vitale funksjonene 
i kroppen. Dette inntreffer når 
kroppstemperaturen til hunden 
passerer 41 grader. Hunden vil 
da få unormalt høy puls og rask 

pust, deretter blir den dehydrert 
og slapp, og den kan få diare og 
oppkast (ofte blodig), før den får 
kramper og dør. 
   Jeg oppfordrer ingen til helt 
ukritisk gå rundt å ukritisk slå 
inn bilvinduer, men dersom 
man oppfatter situasjonen som 
livstruende har man faktisk plikt 
til å hjelpe. Dersom man vil ha 
navn og nr. til den som eier bilen 
kan man sende reg.nr. til 2282 og 
dersom man er veldig usikker på 
hva man skal gjøre så bør man 
kontakte politiet på 02800. 

- Gro Karete Bråtveit
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