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Sekretær Lisbeth Høyem
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Leiraplassan 6, 7710 Sparbu
Mob 917 16 284
e-post: shiba@akinuba.no

Vestlandet Christen Lang
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Midt-Norge og lydighet
Sissel Skjelbred
Tlf 74 14 32 69 Mob 975 67 022
e-post: k-svends@online.no

Kasserer Terje Håheim
Mob 918 25 497
e-post: terje.haheim@bouvet.no

Nord-Norge Lone Fillipsen
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Styremedlem Torbjørn Ellingsen
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Styremedlem Johanne Bertling
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e-post: johanne.bertling@gmail.com

Bruks Halvor Størmer
Mob 913 29 027
e-post: halvor.stormer@nfk.no

Styremedlem Gro Mandt
Tlf 55 95 12 41 Mob 958 33 427
e-post: gro.mandt@bm.uib.no

Valpeformidler
Ingrid Hofflund-Nystad
Mob 474 15 152
valpeformidler@gmail.com

Varamedlemmer
Lone Fillipsen
e-post: hfilips@online.no
Eirik Knudsen
e-post: eirik@shibatroll.com
Eivind Mjærum

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

e-post: eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no
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SORT-HVIT OG FINE FARGER
Shib-a-visa utgis i sort-hvit,
men legges ut i farger på
www.norskshibaklubb.net!
KLUBBEN PÅ NETT:
www.norskshibaklubb.net
www.shiba.no
KLUBBENS KONTO:
0540.11.87369
HUSK Å MELDE FRA
HVIS DU FLYTTER!

TUSEN TAKK TIL DERE SOM HAR
BIDRATT MED TEKST OG BILDER!
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En av raseklubbenes aller viktigste oppgaver, er å øke den presise
kunnskap og forståelse om rasen til de som har innflytelse på den:
oppdrettere av rasen (også de som bare har et enkelt kull) og
hundedommere.
Et stort løft og en viktig begivenhet i den forbindelse, er å få realisert et
kompendium om rasen. Vi er der nå. Vårt rasekompendium om Shiba
ble godkjent av NKKs Standardkomité før ferien. Og nå er heftet ferdig
trykket og blir sendt ut til dommere og andre interesserte. Innhold og
layout visste vi var meget bra. Nå vet vi at også kvalitet på papir og
trykking er blitt førsteklasses.
Neste prosjekt for NSK er å arrangere et dommerseminar med
bakgrunn i rasekompendiet. Det vil skje til neste år i samarbeid med
dommerforeningen, og har som mål at dommere som bedømmer shiba
virkelig har kunnskap og forståelse om rasen.
Men rasekompendium for Shiba er ikke bare for oppdrettere og
dommere. Det er med stolthet og glede at jeg anbefaler dette heftet til
alle som vil fordype seg i det som særpreger og karakteriserer rasen
Shiba. Også til mennesker som elsker shiba uten ambisjoner om egne
valpekull.

Solvor Nærland
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Først vil jeg beklage den dårlige kvaliteten på bildene i forrige Shib-a-visa. Jeg håper
det er bedre denne gang. Et tips er å gå inn på klubbens hjemmeside, der ligger
Shib-a-visa i farger!!!
Høsten har for alvor kommet i Trøndelag. Det blåser og regner, og flere kvelder har vi tent opp i
ovnen. Ute står restene av sommerens utvendige oppussingsprosjekt, og gresset er ikke klipt siden
i juli en gang… Hageprosjektet og gartnerkonsulenten er utsatt til våren, hvis det ikke plutselig blir
en uke med fint vær.
Endelig kom jeg meg på årets første utstilling! Siden jeg ikke hadde stilt siden november i fjor,
begynte jeg å bli ganske desperat. Og jeg ”mistet” den ene utstillingen etter den andre. Jeg har
enten jobbet eller vært opptatt med andre arrangementer samtidig med de ”faste” utstillingene i
nærområdet, og med en trøblete bil, gikk jeg glipp av svensketuren også.
Så helt på tampen av fristen, meldte jeg på 3 hunder til Steinkjerutstillinga. Og selv om Eikou ikke
kom tilbake i pels, var Makka og Saku klare for utstilling. Men det var en rar følelse å være på
utstilling for å stille ut…. Jeg hadde pakket masse utstyr og niste, og rigget meg til ved ringen. Og
plutselig fikk jeg skikkelige utstillingsnerver! Jeg kan ikke huske sist jeg har vært så nervøs på en
utstilling. Og selvsagt var det ikke påmeldt noen championtisper, så Makka skulle i ringen rett etter
Saku.
Litt panikk for å finne en ekstra handler, men Brynjar stilte opp, i bytte for at jeg hjalp han med
hans 2 chow chow’er. Både Saku og Makka fikk CK, men stresset som jeg var, tenkte jeg ikke på at
jeg burde gi Saku til Brynjar. Makka er en gammel ringrev, og lar seg ikke stresse av noe på
utstilling, men Saku merket at jeg var stresset, og ville selvsagt bare være kenguru…. Likevel ble
hun beste tispe med cert, men i BIR og BIM kåringen, tror jeg ikke hun travet to skritt heller… Men
jeg er kjempefornøyd med BIM!
Makka ble BIR veteran, så vi satte oss godt til rette og fant roen etter hvert som dagen gikk. Like
før finalene skulle starte, tok jeg ut Makka for å varme opp, og da var hun dessverre blitt halt. Så
da hadde vi ventet hele dagen forgjeves og det var bare å pakke og dra hjem. Men det var trivelig
å være på utstilling og ha mulighet til å snakke med kjente og hilse på hunder. Nå håper jeg bare
alt klaffer med turen til Lillestrøm, for turen til Hamar ble ”byttet” i deler til bilen .
Ellers skjer det mye spennende i klubben for tiden. Sunnhetsutvalget er i gang, rasekompendiet er
ferdig og det jobbes med dommerkonferanse i 2010, jakten på bilder til neste års kalender er i
gang og juleannonse i Hundesport er bestilt.
Til neste nummer av Shib-a-visa håper jeg at dere fortsatt bidrar med stoff og bilder!
Ha en flott høst!

Lisbeth
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Referat fra styremøte i NSK 20. august 2009
Tilstede: Solvor, Torstein, Lisbeth, Eivind, Torbjørn, Johanne, Lone, Gro
Forfall: Eirik, Terje
Sak 37/09 Post/info
* Årsmøtereferatet er godkjent og underskrevet
Sak 38/09 Økonomi
Ingen endringer siste tiden, økonomien fremdeles i god tilstand.
Sak 39/09 Rasekompendium og dommerkonferanse
*Torstein har bestilt 150 eks som er ferdige i løpet av neste uke.
*Kompendiet sendes alle norske dommere og dommerelever/aspiranter. Utenlandske
må kjøpe det.
*Pris blir 150,- inkl porto, noe som gir oss kostnadsdekning.
*Nettutgaven sperres for nedlastning og det legges inn tekst om dette i nettutgaven.
*Lisbeth sender adresselapper til Torstein, Solvor lager et følgeskriv.
*Komite for dommerkonferansen: Eivind, Torstein, Christen, Lisbeth. Torstein kaller inn
til første møte.
*Vi ønsker oss en 2-dagers konferanse. Det må lages budsjett for 15-20 pers +
klubbens deltakere/styret. Frist for å søke NKK om midler er 1/10-09. Det er viktig å få
tak i eksempelhunder som kan vise hva som er feil/mindre ønskelig.
Sak 40/09 Fra årsmøtet: Evaluering av ordningen med distriktskontakter
Johanne og Gro lager enkelt skjema til DK for å høre hva disse synes om ordningen.
Sak 41/09 Fotokonkurranse for å finne motiv til nye klubbeffekter?
Styret støtter sponsorgruppens forslag om fotokonkurranse. I første omgang for å få
bilder til kalender 2010, men styret vil også vurdere om enkelte bilder kan egne seg som
motiv på andre klubbeffekter.
Styret ønsker seg følgende jury: Laila Nagel, Harriet Gleditsch, Eirik Knudsen, Solvor
Nærland, Tove Holmøy. Solvor forespør disse.
Konkurransen utlyses på nett så raskt som mulig og i Shib-a-visa 3-09. Frist 15.
oktober. Solvor og Lisbeth lager tekst
I Shib-a-visa 4-09 utlyses fotokonkurranse for kalender 2011, med frist juni 2010.
Sak 42/09 Vedlikehold av vandrepremier
Styret er ansvarlig for all gravering. På denne måte sikrer vi også at premier returneres i
tide.
Ved oversittelse av frister for tilbakelevering, vil premien bli tilbakeholdt hos klubben ved
eventuelt senere anledning.
Betingelser endres på kvitteringsskjema umiddelbart.
Sak 43/09 Fremtidig avvikling av Japanspesialen
En utstiller har bedt styret evaluere ordningen med 3 utstillinger på to dager. Resultater
fra spørreundersøkelsen for årets utstillere, ble også lagt til grunn i styrets diskusjon.
*Siden Japanspesialen er et samarbeid med 3 klubber, kan ikke NSK vedta hvordan
utstillingene skal gjennomføres, men vi vil sende vårt forslag til NAK og NAAK.
*Styret i NSK foreslår følgende program for fremtidige Japanspesialer:
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Fredag: Årsmøte (for de klubber som ønsker dette) Lørdag: 1 utstilling + grilling
Søndag: Dobbel utstilling med tidlig start og pause midt på dagen.
Sak 44/09 Tilbud om å kjøpe et ekstra utstillingtelt
Vi har fått tilbud om å kjøpe et tilsvarende utstillingtelt som det vi har, for kr 1500,* Vi takker nei i denne omgang. Vi må se mer på behovet, og spørsmålet om
oppbevaring er også et argument for å si nei.
Sak 45/09 Eventuelt
*NKK Hed/Opp: Organisasjonskurs. Ikke aktuelt med dette kurset for noen i styret.
*Treff i nord, annonseres på nett og i bladet, pluss opplyses om i andre fora.
Ref
Lisbeth

Sheela Den stille fjæring, Makka’s oldebarn  Foto Lisbeth Høyem
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JAPANSPESIALEN 2009
Forrige nummer inneholdt kritikker og bilder fra Spesialen. Dessverre
hadde vi ikke bilder av alle deltakerne, men vi har nå fått bilder av
Åpen klasse hannhund, Stämmlocks Etsuo:

Åpen klasse tispe; Stämmlocks Dikusha:
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Å SPARE TIL DÅRLIGERE TIDER
Gro Mandt

Det må ha vært en kraftig vindrosse mot vindusruten som vekket meg. I halvsøvne
registrerer jeg at Hime pusler med noe ved senga mi. Må hun ut i hagen en tur, tro?
Det hender hun må det nattestid. Men så sjeldner jeg intense knaselyder fra golvet, og
det går opp for meg at hun har vært i et av depotene sine og hentet et lite nattmåltid.
For Hime samler i lader– hun deponerer godbiter på dertil egnede steder, for så å
hente dem igjen ved en seinere anledning.
Det hele begynte med at hun gjorde iherdige forsøk på å grave seg gjennom
golvteppet og dytte imaginær jord over hundekjeksen. Dypt konsentrert angrep hun
”jordhaugen” fra flere kanter, før hun tydeligvis var fornøyd med jobben. En stund
etter kom hun tuslende tilbake og hentet kjeksen som ble fortært med stort velbehag.
Hun oppdaget raskt at sofaputene var et lurere gjemmested – da klarte hun jo faktisk
å skjule godisen. Og oppfinnsomheten er etter hvert blitt stor når det gjelder å finne
passende steder. At senga mi - med masse fin og myk dyne - er særlig velegnet for
nedgravningsvirksomhet, fant hun fort ut. Og det er ikke sjelden både hundekjeks og
tørrfiskbiter detter ut når jeg rister dyna om morgenen! Under senger, i kroken bak
sofaen, oppi en sko som står framme eller i en stor blomsterpotte har hun også lagt
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ned depoter – og sommerstid er selvsagt hagen velegnet. Ofte gjemmer hun ”byttet”
først ett sted, for like etter å hente det igjen for å finne en enda tryggere plass. Da
hender det at hun går rundt og klynker frustrert fordi hun ikke finner et passende sted
å deponere sakene. Om det er fordi hun er mett og vil vente til sulten eller godtesyken
melder seg, eller fordi det er noe hun ikke liker, men ikke synes hun kan forsmå, vet
jeg ikke. Men av og til tar hun med seg en av skattene sine når vi skal ut på tur, slik at
hun kan grave den ned på vegen. Kan jo være kjekt å ha på returen eller neste dag! Og
hun husker alltid hvor hun har deponert godisen.
For oss tobeinte er det ikke så lett å forstå hva som ligger bak denne adferden. For
Hime er ikke alene om å ha samlemani – også andre hunder som har vært del av
flokken vår, har oppført seg på samme måten. De fleste hunder er jo ”en hund etter”
godbiter, og en ekstra påskjønnelse pleier vanligvis ikke å bli forsmådd. Hime tar da
også alltid imot godbiten, men har altså tydeligvis ikke lyst til å fortære den med det
samme, men vil gjerne ha noe å kose seg med seinere. Fra bikkjas ståsted er det
antagelig tryggest å gjemme godsakene så ikke andre forgriper seg på dem – selv om
hun faktisk er eneste hunden i huset!

Et slikt resonnement er jo lettere å forstå hvis det er flere hunder i heimen, noe som
var tilfelle med den første Lhasa Apsoen vår. Hun var en smart og oppfinnsom liten
svartpelset dame ved navn Saska, som bodde sammen med den Irske ulvehunden
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Vige. Når de begge fikk tørrfisk eller et tyggebeina, var Saska snar til å gjemme sin
skatt, for så å undersøke om hun kunne lure til seg litt av ulvehundens godbit – noe
den røslige og ikke fullt så smarte bikkja aldri forsto. De gangene Hime har hatt
liggebesøk av søsteren eller tantebarnet sitt, er hun da også ekstra påpasselig med å
gjemme godbitene sine. Problemet er imidlertid at slektningene hennes er både
smartere og mer observante enn ulvehunden var, og de oppdager som oftest Himes
depoter!
Grunnen til at Hime gjemmer godiser kan jo være at hun er mett og godt forsynt
akkurat der og da, men kanskje får lyst på snacksen seinere. Eller som en god venn og
kollega i hundehold formulerte det en gang: ”Hun sparer til dårligere tider”. Det
opplevde jeg med en annen av familiens Lhasaer, turkompisen min Mischa, som av og
til var med meg på arkeologisk feltarbeid. Alle studentene som deltok, var veldig
inntatt i bikkja, så når vi hadde lunsjpause i det fri, stakk de gjerne til ham noe godt. Til
slutt ble det så mye godsaker at Mischa fant ut at det var best å grave dem ned. Han
var rett og slett for mett til å sette alt sammen til livs på en gang!

Kanskje er det et av hundedyrets urgamle instinkter som ligger latent hos
tamhundene våre? Uansett hvor tilpasset de er til en tilværelse i den moderne
sivilisasjonen, der de får servert både mat og ly av sine tobeinte undersåtter, forteller
et nedarvede instinkt dem at de aldri kan vite sikkert når de får mat neste gang, så
derfor er det tryggest å lagre det som ikke blir spist med én gang, slik at de har en
reserve å falle tilbake på?

JULEANNONSE I SHIB-A-VISA?
Helside: 100,- Halvside: 75,¼ side gratis, så lenge det er plass.
Kontakt Lisbeth
Mobil 917 16 284 e-post shiba@akinuba.no
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FOTOKONKURRANSE HØSTEN 2009
Etter forslag fra
Sponsorgruppen har styret i
NSK vedtatt å sette i gang ny
fotokonkurranse. Målet er å få
bilder til kalender for 2010, og
motiv på bildene skal være fra
Shiba i dagligliv og aktivitet.
Jury:
- Eirik Knudsen (fra
Sponsorgruppen)
- Tove Holmøy (Medlem)
- Harriet Skogen Gleditsch
(Webmaster)
- Laila nagel (Distriktskontakt)
- Solvor Nærland (Leder)

De som sender inn bilder til fotokonkurransen, må samtykke til at
klubben kan bruke bildene i en kalender og evt til effekter.
Om bilder skal vurderes med tanke på effekter,
må styret komme tilbake til seinere.
Juryen skal kun velge ut bilder i fotokonkurransen. Medlemmene av
juryen kan gjerne sende inn egne bilder til kalenderen,
men deltar ikke i selve fotokonkurransen.

Frist for innsending av bilder er
15. oktober 2009!
Oppløsningen på bilder bør ha mer enn 6 megapiksler,
og aller helst i originalformat.
Send ditt/dine bidrag til Webmaster, harriet@gleditsch.net ,
som anonymiserer de innsendte bidragene før juryen får se bildene.
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Noen ønsker og tips fra Webmaster, Harriet S. Gleditsch:
Husk at alle kan sende inn så mange bidrag de ønsker! Ta med kamera med ut
på tur fremover og send inn helt frem til fristen 15.oktober! Kalenderen
kan kanskje trenge
vinter-, sommer-, vår- og høstbilder, så hvis noen har på
lager, er det bare å sende inn.








Det er 12 oppslag i en kalender (som i de modellene klubben har brukt
til nå) , så det er i utgangspunktet 12 motiver det er plass til. Det kan
være at man lager et bildecollage, men det er gjerne unntaket!
Jeg tror kalenderformatet blir foto i A4 i øverste halvdelen og kalender i
A4 på nederste halvdelen med en spiral i mellom. Liggende
format/landskapsformat på bildene vil derfor være det beste.
Dersom dere har en bildeserie (flere foto med liknende motiv), så velg
ut maksimalt 2 bilder fra denne serien. Det er uansett kun plass til ett
bidrag fra en bildeserie i kalenderen, så vær nøye med å velge det dere
synes er best!
Send originalen, i størst mulig oppløsning! Dette er viktig for at den
tekniske-kvaliteten på kalenderen skal bli best mulig. Motivet har andre
kvaliteter ;-)
Uskarpe foto er vanskelig å bedømme. Selv om motivet kan være
skikkelig bra, så egner det seg ikke alltid i A4 størrelse.

Skriv fullt navn på fotografen. Skriv gjerne med navnet på hunden/hundene, og
kanskje en motivtittel?

Shibavalper på oppdagelsesferd
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Foto Laila Nagel

Shibatreff 2009 på Melsom

Ja da var dette treffet over for i år. I år som tidligere
år var vi heldige med været. Sol fra nesten skyfri
himmel med vind som gjorde at temperaturen var
behagelig for hundene.
I år var det ca 20 tobente med sine 12 firbente som
kom. En liten nedgang fra tidligere år.
Vi var så heldige å få Eivind Mjærum til å komme og
fortelle litt om Shibaen generelt og hvilke erfaringer
han har med rasen. Dette så ut til at falt i smak for
alle. Vi hadde nå en flott mulighet til å komme med
spørsmål som en måtte ha på hjertet. Tusen takk
Eivind for at du hadde muligheten til å dele denne
informasjonen med oss.
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Det ble mye prating oss i mellom og de
yngste var veldig ivrige på loddsalget vi
skulle ha. De fikk ikke begynt fort nok.
At det var med så mange barn var
kjempekoselig og veldig fin sosialisering
for de hunder som ikke var så velig vant
til små tobente.
Loddsalget innbrakte kr 712,- og vi vil
takke alle som bidro med gaver til
utloddingen. Flatazor og private givere.
Da er det ett år til neste gang. Om det
blir på våren som vi har hatt tidligere
eller om vi må vente til etter
sommerferien er enda uklart. Men treff
skal vi få til.
Tusen takk til alle fremmøtte og
velkommen til neste år på Melsom
videregående skole.
Laila
Distriktskontakt Østlandet.
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JULEANNONSEN 2009
VI ØNSKER OGSÅ I ÅR, Å HA EN HELSIDES
JULEANNONSE I HUNDESPORT.
FOR Å FÅ TIL DETTE TRENGER VI DIN STØTTE!
ALLE KAN KJØPE EN ANDEL I ANNONSEN, OG
JO FLERE SOM DELTAR,
JO BILLIGERE BLIR DET.
VI HÅPER Å FÅ MED SÅ MANGE AT
PRISEN BLIR MAX 300,MANUSFRIST ER RETT RUNDT HJØRNET,
SÅ MELD DEG PÅ MED EN GANG!!

Send e-post til lisbeth@akinuba.no
Eller SMS til 917 16 284
PS Jeg tar også i mot forslag til annonsebildet!
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Kennel Enerhaugen
Ichiokasow

(Nippo reg.)

Her ser dere eldste og yngste hund i huset. Fuyu er nå over 14
år, han har aldri vært syk og er fortsatt i tipp topp kondisjon og vi
er veldig stolt av denne meget spesielle herremannen. På bildet
ligger han sammen med sitt tipp tipp oldebarn Hide.
Jorunn & Christen

Christen Lang
Sandviksveien 173, 5035 Bergen
Tlf. 55951701/90981295 Fax: 55958402
E-mail: chr-lan@online.no Hjemmeside: www.enerhaugen.net
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Kennel Enerhaugen
Ichiokasow

(Nippo reg.)

Vi lar disse to unge B&T tispene representere vårt B&T prosjekt
denne gangen. De er helt ubeslektet. Vi har spennende planer for
nye B&T kombinasjoner i høst som vi vil komme tilbake til.
Jorunn & Christen

Christen Lang
Sandviksveien 173, 5035 Bergen
Tlf. 55951701/90981295 Fax: 55958402
E-mail: chr-lan@online.no Hjemmeside: www.enerhaugen.net
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EN SOMMER ER OVER---IGJEN.
av Cathe Frankrig (Bilder fra Cathe og Magnus)
Hei alle Shibaer.

Nå er jeg og Shiba tilbake til vanlig
liv på gården. Vi har så klart vært
på farten i sommer også. Til
sammen har vi dekket fjord, fjell og
vidde.
Det har likevel vært litt annerledes
enn i fjor, for Shiba og jeg har
feriert litt hver for oss.
Shiba er ikke glad i å være på
seilbåten Folka mine har gått på
skjær et par ganger, og det har
bråket noe fryktelig og vært litt
hektisk. Derfor kan Shiba betakke
seg. Folka lot henne være hos en
hann Shiba vi kjenner som heter
Tin Tin. Der oppdro hun Tin Tin og
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innyndet seg hos folka hans. Shiba er en mester til å sjarmere og til å fortelle
andre hunder hvor skapet skal stå!
Jeg var en uke på seiltur.
Det var den uka det var
SÅ VARMT. Jeg hadde jo
den svarte pelsen min,
og den suger varme! Jeg
hater å bade og jeg fikk
jo slippa, da. Men i stedet
klaska folka mine
gjennomvåte håndklær
over kroppen min og
gned meg inn. Jeg
aksepterte under tvil.
Hadde ikke noe valg, sa
folka. Som vanlig fikk jeg
masse oppmerksomhet.
Jeg var ”så gullig” sa de i
Sverige.

Så skulle Shiba komme hjem etter en uke. Da var ho så forbannet og knurra og
glefsa og skulle ta meg. Mange ganger. Da ble folka irritert. De ”smokka” oss
sammen i dobbeltbåndet og sendte oss i hundebingen. Der holder vi bestandig
fred. Skjønner ikke hva det gikk av gamla.

Ikke nok med det—Vi bor jo på gård, og folka driver og restaurerer stabburet.
Da bruker de elektrisk sag som sier hviiin!
Da tørna det for Shiba igjen. Hun skalv, pep og peste noe skikkelig. Folka ble
skikkelig bekymret..snakket med dyrlegen og greier. Fikk noe beroligende duft
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til å sette i stikkontakten og en CD med forskjellige lyder som hun skulle
tilvennes til. Folka satte nå inn denne duften i stikkontakten..og Shiba peste og
skalv. Folka hadde egentlig ikke noe tro på dette, men de betalte i dyre
dommer for utstyret.
Men praktiske som folka er, så bestemte de at dette går ikke! Shiba kan ikke
utsettes for dette, sa de. Mens folka restaurerte stabburet sendte de Shiba til
menneskebroren vår. De sagde som besatte mens hun var borte. Hun var
heldig, da fikk være med på mange dagers telttur på Hardangervidda. Dro av
gårde med kløven sin.

For framtida har de bestemt at Shiba skal være med menneskemor på jobb når
saga skal brukes. Sånn gikk det.
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Når Shiba kom tilbake fra fjellet var hun hyggelig mot meg igjen(hadde nok
stresset ned)

Vi avsluttet sommeren med en fin ferie på rorbu på Vega. Der hadde vi masse
fine dagsturer. Det var langt å kjøre, men Shiba og jeg bare ”flatet ut i bilen” Vi
fikk jo lufta oss innimellom. Av og til stoppet folka helt av seg selv, og av og til
stoppet de når vi sa ifra. Vi hørte de satt foran i bilen og skrøt av hvor flinke og
rolige vi var.(og vi fikk en kald grillpølse hver gang de fylte bensin)
Nå er altså sommeren over. Vi er hjemme på gården..og Shiba er en del
assisterende rektor hos menneskemoren på jobben. Og alle er fornøyd!!!
Hilsen Blackie og Shiba fra Enebakk
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VI MINNER OM…..
Forelesere:
Hilde Bremnes
og Astrid Indrebø

Kurs 1 omhandler grunnleggende genetikk og avl, seleksjon og kombinasjon av avlsdyr, vektlegging
av egenskaper hos hunden og rasen, bruk av resultater fra screeningundersøkelser, DNA-tester etc.
Etikk, helse og helhetstenkning vil stå sentralt.
I Kurs 2 tar vi for oss praktiske forhold rundt oppdrett – fra paring, fødsel og frem til valpene er levert.
Helse og sykdom hos tispe og valper vil bli nøye gjennomgått. Hva er normalt i forbindelse med
fødselen – og når bør jeg kontakte dyrlegen? Hva kan jeg gjøre for å redde livet til slappe valper hvis
tispa er syk? Hvilket ansvar har en oppdretter overfor valpene og valpekjøperne? Dette er bare noen
av de mange temaene vi vil ta for oss på dette kurset.

Foreløpig oversikt over kurssteder og tider
Region

Kurs 1

Kurs 2

Nordvestlandet

Vår 2010

Trøndelag

Vår 2010

Troms/Finmark

Høst 2010

Vestfold/Buskerud/Telemark

Høst 2010

Hedmark/Oppland

10.-11.10.09

Vår 2011

Hordaland

14.-15.11.09

Vår 2011

Østfold

Høst 2011

Vår 2013

Rogaland

Høst 2011

Vår 2013

Agder

Vår 2012

Høst 2013

Nordland

Vår 2012

Høst 2012

Oslo/Akershus

Høst 2012

Høst 2013

Kursene vil bli annonsert i Hundesport, på www.nkk.no
og på de respektive regionenes web-sider
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KURS FOR HUNDEINTERESSERTE
Informasjon om kurs som arrangeres av de enkelte
regionene finner du på www.nkk.no under ”Aktiviteter”
eller på regionenes egne sider. FØLG MED!
Noen av kursene som arrangeres i høst:
Region Troms/Finnmark:
Kynologikurs: Harstad 24. - 26. oktober og Tromsø 31. oktober - 2. november.
Ringsekretærkurs: Oppfriskningskurs. De det gjelder blir kontaktet.
Oppdretterkurs: Tromsø våren 2009, samt et annet sted i T/F høsten 2010

Region Østfold:
Organisasjonskurs: 10. og 11. oktober
Kynologikurs: 18.-20. september

Region Hedmark/Oppland:
Organisasjonskurs: 31. oktober - 01. november.

Region Trøndelag:
Kynologikurs: 13-15 november, Trondheim
Organisajonskurs: 19-20 september, Trondheim
Ringsekretærkurs: Start 6. oktober, Trondheim. Det vurderes også kurs i NordTrøndelag i høst.
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Shiba-treff i
Tromsø !!!!
Det har lenge vært etterlyst
Shiba-treff i Nord-Norge ! Nu
skal vi få det til !!! Sett av
søndag 20 september til en
Tromsø tur.
Jeg har ikke fått noen
tilbakemeldinger om ønsker for
aktiviteter en sådan dag, men
håper likevel at en masse
shibaer og deres stolte eiere vil
møte opp.
Sted, tidspunkt og ”program” er
ikke klart, men vil bli publisert
på klubbsiden
(www.norskshibaklubb.net )
etter hvert. Likeledes vil det
annonseres i avisene Nordlys
og Tromsø.
Alle Shiba´ere er velkommen
og gjerne med ”hele familien” !
I forhold til arrangementet kan
det være gunstig at vite litt om
interessen, så send mig gjerne
melding !
Mitsu, Aicha og ” matmor”
gleder sig masse til at se ”flere
av vår slags” !!!
Mvh Lone Filipsen –
www.hfilips.online.no
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Sørger hunder?
Dette var en gang spørsmålet mitt da jeg var spaltist i Hundesport. Nå vet jeg
svaret. Hun er hjemme hos meg.
Zenmai, 10 år, var med til veterinæren da livet til hennes eldre samboer, Ranko, ble
avsluttet i sommer. Det foregikk på en rolig og verdig måte. Begge hundene lå og
gnagde på tyggebein inntil Ranko sovnet midt i et tygg. Etter at Ranko var erklært
død, fikk Zenmai bruke den tiden hun ønsket til å snuse på henne.
I perioden etterpå sluttet matvraket Zenmai å spise. Bare eksepsjonelt gode ting
lot hun seg friste av – hun som ellers aldri avslår noe spiselig. Hun isolerte seg fra
kontakt. Når jeg eller andre avholdte mennesker eller hunder kom hjem, hilste hun
riktignok. Men bare en liten stund. Så gikk hun og isolerte seg på et annet rom. Hun
som alltid har elsket å løpe, måtte lokkes for å være med ut.
At hun sørget og var deprimert, trengte man ikke være psykolog for å
diagnostisere.
Etter noen uker begynte hun gradvis å ligne på den gamle Zenmai igjen. Hun spiser
normalt nå, og lidenskapen for å løpe fritt er tilbake. Nå har hun også begynt å
komme opp i senga mi for å få litt kos. Så ting normaliserer seg.
Men at livet begynner å falle på plass igjen, betyr ikke at man ikke lenger sørger.
Selv sørger jeg fortsatt over Ranko, og savner henne veldig. Det skulle ikke
forundre meg om Zenmai har det på samme måten.
Solvor
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KREFTBEHANDLING HOS HUND
av Karen Sørenmo, Leder av avdelingen for
onkologi, University of Pennsylvania, USA

HUND & HELSE

Gjesteforsker ved Institutt for Sports- og
Familedyrmedisin, Norges veterinærhøgskole 2004-2005
Hentet fra www.krefthoshund.no

HUND & HELSE

Forekomst av kreft hos hund
Kreft er en av de vanligste årsakene til at eldre hunder blir avlivet eller dør.
Studier har vist at opp imot 50% av aller hunder som blir 10 år eller eldre
dør på grunn av en eller annen form for kreft.
Hva er kreft?
Kreft eller en ondartet (malign) svulst kan oppstå i forskjellige organer eller
vevstyper i kroppen. Det kliniske bildet kan variere mye, og den videre
utvikling og prognose er avhengig av hvilket organ og hvilken vevstype
kreften oppstod fra.
Kriteria for at en svulst skal bli karakterisert som ondartet, er at den
ødelegger og invaderer det normale vevet på primærstedet (lokal invasjon)
og/eller fører til spredning (metastaser). Godartete svulster er som regel
velavgrenset og sprer seg ikke.
Kreft er en sykdom som forårsakes av forandringer på cellenivå. De vanlige
signalene som regulerer celledelingen fungerer ikke normalt, og dette fører
til ukontrollert vekst uten hensyn til normalvevet.
En malign svulst kan forårsake store problemer på primærstedet ettersom
svulsten vokser og ødelegger det normale vevet og den normale
vevsfunksjonen. I tillegg kan det oppstå mer systemiske symptomene
forårsaket fra spredninger.
Lungene er det mest vanlige stedet hvor de fleste krefttypene sprer seg til,
men forskjellige typer kreft kan spre seg til mange ulike indre organer.
Symptomer på kreft
Svulster som oppstår på overflaten av kroppen er som regel lettere for
eieren å oppdage på relativet tidlig stadium. Svulster i indre organer er
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vanskeligere å oppdage tidlig og fører ofte til mer uspesifikke kliniske
symptomer og nedsatt almenntilstand hos pasienten.
The Veterinary Cancer Society har utarbeidet en liste over 10 vanlige tegn
på kreft hos hund og katt:
1) En unormal hevelse som ikke går bort og fortsetter å vokse
2) Sår som ikke gror
3) Vekttap
4) Nedsatt appetitt
5) Blødninger eller utflod fra kroppsåpninger
6) Ubehagelig lukt
7) Problemer med å spise og svelge
8) Dårlig kondisjon eller svakhet
9) Varig halthet eller stivhet
10) Vanskeligheter med pust, urinering eller avføring
Diagnose
En klinisk undersøkelse foretatt av en veterinær og vevsprøver (biopsi) av
svulsten er den sikreste måten å diagnostisere kreft på. Bare en klinisk
undersøkelse uten undersøkelse av vevsprøver er som
regel ikke nok til med sikkerhet verken utelukke eller bekrefte at en pasient
har kreft.
Videre utredning for å vurdere om det foreligger spredning av kreften kan
skje før en eventuell operasjon for å ta vevsprøver. En slik utredning kan
også gjøres etter at diagnosen om en ondartet svulst foreligger.
Behandling
Det er i stor grad de samme organer og vev som angripes av kreft hos hund
og menneske. Behandlingsmetodene for behandling av kreft hos hund er
derfor basert på liknende prinsipper som human kreftbehandling. De tre
viktigste behandlingsmetodene både i humanmedisin og veterinær- medisin
er kirurgi, stråling og cellegift. Informasjon om hvilken type kreft som
foreligger, klinisk stadium (det vil si om det er spredning eller ikke) og
pasientens helsetilstand forøvrig vil ha betydning for hvilken behandling som
er den beste for den enkelte pasient. Målet med kreftbehandlingen er å
fjerne eller kontrollere kreften mest mulig effektivt, samtidig som man
bevarer optimal funksjon og livskvalitet.
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Kirurgisk fjerning av svulsten er den mest effektive metoden for å behandle
en pasient med en lokalisert primærsvulst. En slik behandling kan helbrede
pasienten dersom svulsten er fjernet før den har spredd seg. Derfor er tidlig
diagnose og tidlig behandling ofte viktig for en god prognose.
Noen svulster er svært aggressive og sprer seg tidlig i svulstutviklingen.
Disse pasientene kan ha mikroskopiske spredninger som ikke er synlige på
røntgenbilder eller kan oppdages gjennom annen utredning som utføres før
operasjonen. Synlige tegn på spredning vil derfor utvikles en tid etter at
primærsvulsten er fjernet. Cellegift blir ofte brukt som etterbehandling på
slike pasienter. En slik behandling kan ofte forsinke eller forhindre disse
spredningene fra å vokse og dermed forlenge overlevelsestiden.
Cellegift blir ofte brukt i kombinasjon med kirurgi på pasienter som har
spredning eller mistenkes for å ha spredning på grunnlag av en aggressiv
primærsvulst. I tillegg blir cellegift også brukt som primærterapi på
pasienter med ”systemisk” kreft, for eksempel malignt lymfom eller leukemi.
Stråling blir oftest brukt i tillegg til kirurgi for å forhindre lokalt tilbakefall når
primærsvulsten er så stor, eller befinner seg på et sted som gjør det
vanskelig å fjerne den fullstendig. Kirurgi, stråling og cellegift må i noen
tilfeller kombineres for å oppnå den mest effektive eller optimale
svulstkontrollen.

Bare grav, du, se om det bryr meg…. Foto Terje Håheim
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RASEKOMPENDIUM FOR SHIBA!

Dette er årets ”må ha det, bare må ha det” for alle som er
interessert i rasen! Her er bilder og figurer som i detalj
beskriver både det som er korrekt og ønskelig for rasen,
og hva som ikke er korrekt.
Både oppdrettere og vanlig eiere vil ha nytte av kompendiet
som et oppslagsverk om rasen.
Prisen er 150,- per stk, inklusiv porto
Rasekompendiet kan bestilles hos:
Terje Håheim, Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
Telefonnr +47 91 82 54 97 e-post: terje.haheim@bouvet.no
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UTSTILLINGSRESULTATER

per 1/9-09

Østbylias Yre Kendo

1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR

C Baggerånås

Østbylias Værdie Kenzo

1.UK 1.UKK CK 2.BHK

Hilde Dalsbø

NKK Trondheim 27/6 Jensen, Hanne Laine
Katsumoto's Asahi

1.UK 1.UKK HP

Paal Østerlie

Unas Lord Arco

2.AK

R & R Ulvund

Soldoggen's Jet Lee

1.AK 1.AKK

Anette Pedersen

Najanin's Yu Ren-Ai

2.JK

Lillian Paulsen

Najanin's Ei Tsuki

2.JK

Wenche Øverland

Østbylias Værdie Sakura

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK CACIB BIR

Mildrid Kjøbli

Norsk Eurasierklubb 4/7 Petursdottir, Sigridur
Mjøstrollets Bara Tasai

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR

P&K Pedersen

Åsnes Og Omegn Hundeklubb 5/7 Muntean, Petru
Mjøstrollets Aka Fuyuko

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIM

Anne&Olav Frang

Mjøstrollets Bara Tasai

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR

P&K Pedersen

Soldoggen's Fushigi

1.AK 1.AKK CK 2.BTK

P & K Pedersen

Moss Og Omegn Hundeklubb 25/7 Scheel, Kresten
Mjærumhøgda's Ylva Goes To
Maria
1.JK 1.JKK CK 1.BTK BIR

Mjærum / Pedersen

Unas Bella Suki

1.JK 2.JKK CK 2.BTK

I & G Mikkelsen

Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi

1.CHK 1.CHKK CK 3.BTK

Eivind Mjærum

Ramnfløya's Kita No Otenba

1.VTK 1.VTKK CK 4.BTK

Bente K Pedersen

Norsk Myndeklubb 1/8 Stefanescu, Cristian
Soldoggen's Ojin Tenno

2.UK

E& G Knudsen

Tenko Av Enerhaugen

1.CHK 1.CHKK

Eirik Knudsen

Mjærumhøgda's Naganobu

1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIR

Laila Nagel

Genkou Go Shun'you Kensha

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM

Gullborg Knudsen

Honto-No Uchiko

1.CHK 1.CHKK

Gullborg Knudsen
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Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2/8 Liljeqvist, Liz-Beth C
Soldoggen's Ojin Tenno

1.UK 1.UKK CERT 2.BHK

E& G Knudsen

Tenko Av Enerhaugen

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR

Eirik Knudsen

Genkou Go Shun'you Kensha

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

Gullborg Knudsen

Honto-No Uchiko

1.CHK 2.CHKK CK 2.BTK

Gullborg Knudsen

Vestvågøy Hundeklubb 1/8 Nymann, Gunnar
Stitch Den Stille Fjæring

1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM

Mette Steinsvold

Nattfjärilen Akakabuto

1.CHK 1.CHKK

T Eggenheim/ P Walle

Soldoggen's Tentai Tiko

2.CHK

Elsa Pedersen

Soldoggen's Ippiki-Ookami

1.VTK 1.VTKK HP

Heidi Berg

Noven's Pi-Tadaaki

2.AK

Bengt Eggen

Soldoggen's Pika-Ichi

1.AK 1.AKK CERT 2.BTK

P Walle/T E Martinussen

Soldoggen's Hiruko

2.CHK

Pedersen/ Walle

Soldoggen's Fukai Kangae

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

Walle/Strand

Soldoggen's Kyocera

1.VTK 1.VTKK HP

Siv Hansen

Vågan Hundeklubb 2/8 Lindstrøm, Terje
Stitch Den Stille Fjæring

2.JK

Soldoggen's Tentai Tiko

1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK

Elsa Pedersen

Soldoggen's Hirohito

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR

Walle/Strand

Nattfjärilen Akakabuto

1.CHK 3.CHKK

T Eggenheim/ P Walle

Soldoggen's Riisanna

1.JK 1.JKK HP

Walle/Strand

Noven's Pi-Tadaaki

1.AK 1.AKK CERT 2.BTK

Bengt Eggen

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

Paul Walle

Soldoggen's Kyocera

1.VTK 2.VTKK

Siv Hansen

Soldoggen's Beninesa

1.VTK 1.VTKK CK 3.BTK

Paul Walle

Kurokaidou Go Bingo
Kamishimasou

1.CHK 1.CHKK CERT 1.BHK CACIB
BIR

Granqvist/Pistokoski/Omura

Mjærumhøgda's Sachiko

1.CHK 3.CHKK CK 3.BHK

Hilde Schyttelvik

Beniryu Av Enerhaugen

1.CHK 4.CHKK

B Blomli/ A Frøyseth

Mjærumhøgda's Yu Komatsu

1.CHK

Lise Kommisrud

Negi-Inu's Li-Ko Kokunan

1.AK 1.AKK CK 4.BHK

M & F Algarheim

Artic Trail's Benito

1.CHK

NKK Bjerke 15/8 Nyberg, Britt
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Seiichi-Sigge

1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK
R.CACIB

Negi-Inu's Li-Qu Yoshi With Kichiko

1.JK 1.JKK CK 4.BTK

Ulleberg-Bøhmer/Schyttelvik

Unas Bella Suki

1.UK 2.UKK

I & G Mikkelsen

Unas Blackie

1.UK 1.UKK CK 3.BTK

Cathe Frankrig

Novéns Tejina

1.AK 3.AKK

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

1.AK 4.AKK

Lise Kommisrud

Negi-Inu's Li-Ry Hikari

1.AK 2.AKK CK

Ulleberg-Bøhmer

Okami's Genhime

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK CACIB BIM

Helena Skoglundh

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo

1.CHK 2.CHKK

Ulleberg-Bøhmer

Taichung Spring Affair

1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK

Paula Granqvist

Norsk Chow Chow Klubb 22/8 Hedne, Olav
Lucky Dragon's Kato

1.AK 1.AKK

Habagou's Haru Hana

1.AK 1.AKK CERT 2.BTK

B & I Pedersen

Ramnfløya's Kita No Otenba

1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR

Bente K Pedersen

Norsk Miniatyrhund Klubb 23/8 Paunowic, Duzan
Habagou's Haru Hana

1.AK 1.AKK CERT 2.BTK

B & I Pedersen

Ramnfløya's Kita No Otenba

1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR

Bente K Pedersen

Vefsn Hundeklubb 22/8 Jørgensen, Leif Lehmann
Soldoggen's Tentai Tiko

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM

Elsa Pedersen

Soldoggen's Riisanna

1.JK 2.JKK HP

Walle/Strand

Sheela Den Stille Fjæring

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR

John Eigil Johansen

Østbylias Værdie Sakura

2.UK

Mildrid Kjøbli

Soldoggen's Beninesa

1.VTK 2.VTKK CK 3.BTK

Paul Walle

Soldoggen's Kyocera

1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK

Siv Hansen

Rana Trekk- Og Brukshundklubb 23/8 Steinbock, Janiki
Soldoggen's Tentai Tiko

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM

Elsa Pedersen

Soldoggen's Riisanna

1.JK 2.JKK CK 3.BTK

Walle/Strand

Sheela Den Stille Fjæring

1.JK 1.JKK CERT 2.BTK

John Eigil Johansen

Østbylias Værdie Sakura

1.UK 1.UKK

Mildrid Kjøbli

Soldoggen's Beninesa

1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR

Paul Walle

Soldoggen's Kyocera

2.VTK

Siv Hansen
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Klubben For Større Selskapsh. Raser 29/8 Naveda, Juan Carrero
Unas Bella Suki

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIR

I & G Mikkelsen

Trøndelag Selskapshundklubb 29/8 Forte, Michael
Unas Lord Arco

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIM

R & R Ulvund

Najanin's Ei Tsuki

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR

Wenche Øverland

Norsk Bassetklubb 30/8 Machetanz, Peter
Unas Lord Arco

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIM

R & R Ulvund

Najanin's Ei Tsuki

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR

Wenche Øverland

Kista/Stockholm INT 12/4 Sangkunakup Ekarat (8 delt)
Soldoggen's Jet Lee

1.AK 1.AKK CK 3BHK

Anette Pedersen

Vännäs INT 13/6 Whitmarsh Anita (4 delt)
Soldoggen's Hiruko

1.AK.1.AKK. CK 1BTK Cert CACIB BIR

Pedersen/ Walle

Gällivare INT 28/6 Karlsdotter, Nina (6 delt)
Soldogen's Hirohito

1.AK.1.AKK. CK 1BHK Cert CACIB BIR

Walle/Strand

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze

1.AK.1.AKK. CK 1BTK Cert CACIB BIM

Paul Walle

1.CHK 1.CHKK CK 1BHK CACIB BIR

Elsa Pedersen

Piteå INT 4/7 Ericson, Dan (4 delt)
Soldoggen's Tentai Tiko

Utenlandske resultater må sende til eirik@shibatroll.com!

ÅRETS BRUKSSHIBA
Resultater sendes Eirik Knudsen: eirik@shibatroll.com
INNKOMNE RESULTATER:
Katsumoto Asahi, fører Paal Østerlie 12 poeng
20/8 Blodsporprøve, dommer Marvin Røstadli. 1. premie HP = 6 p
31/8 Fersksporprøve, dommer Ole Johan Dahl, 10 poeng = 6 p
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ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA per 10/9 (med forbehold om feil)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tot Uts Hund

Eier

49

5

Tenko Av Enerhaugen

Eirik Knudsen

45

5

Soldoggen's Hirohito

Walle/Strand

32

4

Jun Av Enerhaugen

Jorunn Kvalheim

28

5

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze

Paul Walle

25

3

Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou

Granqvist/Pistokoski/Omura

25

4

Soldoggen's Fukai Kangae

Walle/Strand

24

5

Soldoggen's Tentai Tiko

Elsa Pedersen

23

2

Naohime Av Enerhaugen

Christen Lang

23

5

Najanin's Kimi Musome

Tonje Bøe

21

4
3

Genkou Go Shun'you Kensha
San Jo Lucky In Love 1.Vet

Gullborg Knudsen

18
18

5

Soldoggen's Kyocera

Siv Hansen

16

4

Soldoggen's Hiruko

Pedersen/ Walle

16

4

Honto-No Uchiko

Gullborg Knudsen

15

2

Christen Lang

15

3

Hachiman Go Ryuukyuu Uruma
Najanin's Ei Tsuki 1.JK/UK

15

3

Honto-No Zen-Ya 2.Vet

Helene Nordwall

14

3

Kazakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi 2.JK/UK

Eivind Mjærum

13

3

Mjøstrollets Bara Tasai 3.JK/UK

P&K Pedersen

12

1

Honto-No Raigozu

Mona Urbig

12

1

Honto-No Momoko

Nordwall/Wallin

12

2

Taichung Spring Affair

Paula Granqvist

12

2

Jutaro Av Enerhaugen

Hovland/Bøe

12

3

Soldoggen's Jet Lee

Anette Kristiansen

11

2

Honto-No Daimaruou

Christen Lang

11

2

S&K Skjelbred

11

3

Østbylias Supre Koko
Ramnfløya's Kita No Otenba 3.Vet

11

3

Soldoggen's Beninesa

Paul Walle

10

2

Mjøstrollets Aka Fuyuko

Anne&Olav Frang

10

3

Soldoggen's Fushigi

Per og Kari Pedersen

9

1

Chako Go Ichiokasow Av Enerhaugen

Christen Lang

8

1

Okami's Genhime
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Nordwall/Lang

Wenche Øverland

Bente K Pedersen

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

8

1

Chonix Chuu-Sami

8

1

Nattfjärilen Betsu Mikata

TL Strand /P Walle

8

1

Unas Bajazz

Anne Humborstad

8

1

Soldoggen's Riisanna

Walle/Strand

8

1

Stitch Den Stille Fjæring

Mette Steinsvold

8

2

Sheela Den Stille Fjæring

John Eigil Johansen

8

2

Østbylias Yre Kinkai

S&K Skjelbred

8

2

Unas Bella Suki

Ingerid og Geir Mikkelsen

8

2

Ichiban Av Bjødnatun

Odd Arve Haug

8

2

Unas Lord Arco

Roger og Ranja Ulvund

8

2

Negi-Inu's Li-Qu Yoshi With Kichiko

Ulleberg-Bøhmer/Schyttelvik

8

2

Mjærumhøgda's Sachiko

Hilde Schyttelvik

6

1

Seiichi-Sigge

6

1

Miyagi Go Ichiokasow Av Enerhaugen

Lars J Konradsen

6

1

Soldoggen's Dôwa

Marita B Norheim

6

1

Nattfjärilen Chujitsu

Paul Walle

6

1

Noven's Pi-Tadaaki

Bengt Eggen

6

1

Soldoggen's Pika-Ichi

P Walle/T E Martinussen

6

1

Honto-No Tenkou

Helene Nordwall

6

2

Soldoggen's Ojin Tenno

G & E Knudsen

6

2

Soldoggen's Golden Go

Paul Walle

6

2

Habagou's Haru Hana

Bente og Iselin Pedersen

5

1

Østbylias Værdie Sakura

Mildrid Kjøbli

5

1

Mjærumhøgda's Naganobu

Laila Nagel

5

1

Willemo's Harumi

L Nagel /T Hofsli

5

1

Mjærumhøgda's Ylva Goes To Maria

E Mjærum / M Pedersen

5

1

Edeängs Jill

Bjørn Erik Korsnes

5

1

Toyomi's Kinkai

Anders Larsen

5

1

Østbylias Yre Kendo

C Baggerånås

5

2

Soldoggen's Emi No Encho

Walle/Strand

4

1

Østbylias Værdie Kaze

S&K Skjelbred

4

1

Lucky Dragon's Oren

Paal Larsen

4

1

Unas Blackie

Cathe Frankrig

4

1

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

Lise Komisrud

4

1

Østbylias Edle Aya

Christen Lang
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

3

1

Katsumoto's Aya

Laila Nagel

3

1

Østbylias Værdie Kenzo

Hilde Dalsbø

3

1

Umewaka Kurosachi av Enerhaugen

Christen Lang

3

1

Ølenskjold's Baron Rag

K Skjæveland

2

1

Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi

Eivind Mjærum

2

1

Negi-Inu's Li-Ko Kokunan

M & F Algarheim

2

1

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo

W & S Ulleberg-Bøhmer

2

1

Ramnfløya's Kita No Inova

Turid Pedersen

2

1

Soldoggen's Imoto Amai

A-K & T Seljeås

2

1

Soldoggen's Mitsumaru

Hege Arntsen

I farta…… Foto Terje Håheim
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2 hanner, 1 rød, 1 krem +
3 tisper, 2 røde, 1 krem
Født 28/8
Christen Lang

Far: Asa No Kuroteru Go av
Enerhaugen
Mor: Jun av Enerhaugen

Sandviksveien 173, 5036 Bergen
Telefon: 55 95 17 01
Mobil: 909 81 295
E-post: chr-lan@online.no
Webadresse: www.enerhaugen.net

3 hanner + 2 tisper, alle røde
Født 18/8
Far: Østbylias Raske Nemo
Mor: Najanin’s Kimi Musome

Tonje Helene Bøe
Heggveien, 3340 Åmot
Telefon: 32 78 57 83
Mobil: 938 61 055
E-post: thbshetlands@hotmail.com
Webadresse: www.freewebs.com/najanin

Kennel Yamazakura
Lotta Arborelius

Anna Gyllin

Vårliden 13 B

Vansö Hovgården 3

645 92 Strängnäs
Sverige

135 61 Tyresö
Sverige

3 hanner, alle røde
Født 15/8

Telefon: +46 0152 122 29 Telefon:+46 08 607 27 25
Mobil: +46 070 728 35 15 Mobil: +46 070 247 27 25
E-post: annagyllin@
tyfonmail.se

E-post: arborelius@
shiba-no-kai.com

Webadresse: www.kennelyamazakura.com
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Far: Kazagoshi no
Yokohama Atsumi
Mor: Yamazakura’s Arawasu
Fujutsu

En ekte tur-shiba
RETUR: NSK v Terje Håheim
Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
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