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Vi skal igjen avslutte et år, og det faller naturlig å tenke tilbake.
Noen av oss har mistet en høyt elsket shiba i året som snart er over.
Det er lett å bli trist ved tanken på savnet. Men heldigvis huskes også
alle de gode og kjære opplevelsene man har hatt sammen med
hunden og som man absolutt ikke ville være foruten. Så tristheten blir
byttet ut med takknemlighet.
Andre har startet samlivet med en aldeles ny shiba, som regel en liten
valp som står ved starten av livet sitt. Også jeg og min gamle
gjenlevende shiba trenger nærheten og gleden med en ny valp i huset.
Men tiden for dette må kjennes riktig. Det har den ikke gjort ennå.
Den viktigste enkeltsak i klubbsammenheng dette året, er at vi endelig
har fått et rasekompendium for shiba. Det er både godkjent av NKK og
trykket i nydelig hefte til dommerne og for salg til alle interesserte. Vi
har søkt NKK om å få arrangere et dommerseminar i 2010 med
bakgrunn i rasekompendiumet.
En minst like viktig sak neste år, håper vi blir å realisere den lenge
planlagte helsekartleggingen i rasen. Vi ønsker å gjøre dette via
veterinærhøgskolens webbaserte system, og har allerede vært i
kontakt med professor Frode Lingaas. Endelig vedtak er avhengig av
pris. Saken blir avgjort i løpet av de neste par ukene. Les mer om dette
et annet sted i bladet.
Jeg vil ønske alle medlemmer og shibaer en god jul og et godt nytt år!
For hundenes del håper jeg også på en fredelig og rakettfri nyttårstid.
Samtidig vil jeg takke alle som har utført en jobb for klubben gjennom
styreverv og andre verv, som kontaktperson, eller som medlem av en
komité eller et utvalg. Tusen takk!

Solvor
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Nok et nummer av Shib-a-visa er ferdig! Det er like godt hver gang jeg lager original for trykking.
Jeg er ikke alltid like fornøyd med kvaliteten på det ferdige bladet. Derfor håper jeg å snart få tid
til å lære meg et bedre program… Men det er vel ikke mulig å utvide julen med noe dager?
Hjemmesiden vår har fått ny design. Et prosjekt som har tatt nesten 3 år. Til slutt spurte jeg Dan
Ove, som har laget andre ting for meg også. Så nå er siden ute, og den er alt jeg håpet på! Den
er enda ikke helt ferdig, men jeg håper å få lagt ut alle galleriene og redigere alle artiklene i
julen. Følg med!
I klubbsammenheng er det en glede å offentliggjøre HELSEUNDERSØKELSEN! Dette har vi ventet
på lenge! Endelig skal vi få et bilde av hvordan helsen til våre shibaer egentlig er, og det i
samarbeid med Norges veterinærhøyskole og Frode Lingaas, en person jeg har stor respekt for.
JEG HÅPER ALLE SHIBAEIERE DELTAR!
Årets store hundehappening var større enn noen gang! Aldri før har det vært så stor deltakelse
på Norsk Vinner. Og det var nesten litt for mye, i alle fall for meg. Så mye folk, så mye trengsel.
Det var ikke koselig. Men likevel er det OK, for man møter jo ”alle” her. Utstillere jeg har hatt i
ringen, venner med andre raser og mange shibainteresserte. Og når man får stå på stand, så blir
det mye shibaprat.
For egen del ble resultatene over all forventning. Akita Eikou ble BIM/NV-09 i sterk konkurranse
med en vakker tispe som nettopp har kommet fra Japan. Det var spennende å stå ringside og
følge bedømmelsen, men min handler, Hege, er vant med akita, så det gikk veldig bra. I
shibaringen gikk jeg selv meg Makka, siden det ikke er like mye løping i så stor fart her. Og
Makka sjarmerte dommeren, og kalles nå bare ”lilla, gumman”. Det ble ingen plassering i BTK,
men det var helt OK. Det var mange pene tisper her i år! Og når hun ble BIR-veteran, tenkte jeg
bare å reise hjem. Men jeg fikk noen ord med dommeren da jeg hentet kritikken, og han ba meg
pent om å stille i store ringen, så da måtte jeg jo bli igjen.
Det ble en veldig lang dag…. Veteranene ble ikke ropt opp til oppsamlingsringen før cirka kl 18.00
og så måtte vi vente enda lengre før det ble vår tur. De fleste andre veteranene var
”ungdommer”, stort sett født i -00 eller -01, så de var veldig spreke i forhold til Makka, som tross
alt er nesten 12. Jeg hadde derfor ingen forventinger da jeg løp inn i ringen, og da dommeren
raskt plukket ut 4 hunder langt frem i rekken og klappet litt, var jeg på tur ut. Men dommeren
plukket med seg to ekstra hunder; Makka og en basenji. Dermed var vi 6 kandidater til 4
plasseringer. DA fikk jeg puls…
Dommeren ville se de 6 semifinalistene en gang til, og jeg tror ikke jeg pustet mens jeg løp der, i
den mørke salen, bare opplyst av en bevegelig lyskaster. Og å så stå der og vente mens
dommeren plasserer og resultatene bringes til speaker… Grusomt. Det var da godt å høre
stemmen til noen kjente et sted ute i mørket. Da speaker sa ”På 4. plass vil dommeren se shiba”,
må jeg innrømme at jeg fikk noen tårer i øyekroken. Det var også godt å få gratulasjoner fra
kjentfolk på tur ut av ringen. Toril Smith-Olsen jublet og tok bølgen for oss. Tusen takk!!!
Jeg kunne sikkert kjørt ganske langt på adrenalinkicket, men jeg valgte å ta en ekstra
overnatting. Og turen hjem på mandag gikk lekende lett, selv om det var stedvis dårlige
kjøreforhold. Utrolig hvor det hjelper på humøret med en BIS-plassering  Så nå henger
rosetten på hedersplass i stua, og der skal den få henge til over jul!

Kos dere med bladet og feir jul og nytt år med måte
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-Lisbeth

Helseundersøkelse i shibarasen
Shibaen oppfattes som en meget frisk hunderase. Men er dette riktig? Bare en kvalitetssikret
helsekartleging kan bekrefte det. Under forutsetning av at det ikke blir for dyrt, vil styret den
17. desember vedta å sette igang en slik undersøkelse.
Vi ønsker å bruke professor Frode Lingaas sin webbaserte helseundersøkelse som nå er klar –
og allerede utprøved i en rase. Flere nye raser står i kø.
I telefonsamtale med Frode Lingaas har vi fått vite følgende:
Undersøkelsen besvares på internett, og er 3-delt.
Eieren må identifisere seg selv og hunden, men denne identifiseringen vil ikke bli
gjort kjent for klubben. Man må også godta at veterinærhøgskolen kan ta kontakt
hvis det viser seg å være noe de ønsker å undersøke nærmere/ta prøve av.
Andre del er en helsedel, og klubben kan komme med forslag til helsespørsmål man
ønsker å få kartlagt.
Tredje del kartlegger atferd.
Skjemaet består mest av ja/nei-spørsmål. Det er også noen graderte spørsmål (5 grader).
Frode Lingaas/Veterinærhøgskolen behandler dataene som kommer inn i helsedelen og
atferdsdelen, og presenterer resultatet for klubben. Hvis det skulle vise seg at rasen har et
konkret problem, kan vi få oppfølging fra veterinærhøgskolen f.eks. ved å utvikle
rasespesifikke tester.
En helseundersøkelse skal ikke bare besvares av klubbens medlemmer. Det er viktig at flest
mulig nåværende og tidligere shibaeiere svarer på spørsmål om sine hunder, også hunder som
nå er døde. Utfordringen vår blir å finne fram til alle disse personene, og å motivere flest
mulig til å delta. For noen kan det være en utfordring at undersøkelsen må besvares på
internett. Ikke alle har PC eller er bekvem med å bruke den. Vi håper likevel at også disse vil
delta ved å søke hjelp.
Prisen for denne webbaserte helsekartleggingen kommer på minst 10 000 kr, antakelig en del
mer. Klubben har god økonomi, og vi har opp til flere årsmøtevedtak på at en slik kartlegging
skal gjennomføres. Det er ikke et mål i seg selv å ha store oppsparte midler, men det er et mål
å ha frihet til å gjøre ting som dette. Selv om vi har god økonomi, blir det likevel et stort
økonomisk løft for klubben.
Ved å benytte veterinærhøgskolen sin kvalitetssikrede kartlegging, vet vi at undersøkelsen og
analysen blir profesjonelt gjennomført. Og vi kan få oppfølging dersom det skulle bli avdekket
et helseproblem i rasen. For noen kan det være greit å vite at ingen i klubben vil få kjennskap
til hvilke hunder som har spesielle helseproblem.
Vi må få vite konkret pris på denne webbaserte helsekartleggingen før styremøtet den 17.
desember, slik at vedtak kan fattes da. Styret kommer til å orientere om vedtak og om
eventuelle tiltak i den forbindelse på klubbens nettside i påvente av at Shib-A-Visa nr 1
kommer ut i 2010. Så følg med på www.norskshibaklubb.net.
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Selv om det på nåværende tidspunkt ikke er endelig avgjort at vi skal kjøpe denne
helsekartleggingen, ønsker styret å få forslag og innspill fra shibaeiere og oppdrettere til
konkrete spørsmål innen helse og atferd som bør være med. Har din egen shiba bestemte
helselidelser eller atferdsproblem? Eller kjenner du til andre som har det? Har du som
shibaoppdretter erfaring eller kjennskap til bestemte lidelser eller mentale problem i rasen?
La styret få kjennskap til dette, slik at de blir med i kartleggingen.
-

Konkrete forslag til undersøkelsen kan sendes til Sunnhetsutvalget ved Solvor
Nærland. Frist 3. januar 2010!
Ønskes den informasjonen som legges ut på nettsiden direkte (av de som ikke har
PC), kan Sunnhetsutvalget ved Lisbeth Høyem kontaktes
E-postadresser, postadresser og telefonnummer til begge finnes under Styret og
under Sunnhetsutvalget

Solvor Nærland
leder

C-moment i vintersport

Foto Torstein Gleditsch
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VIKTIG MELDING!!!!
STYRET HAR 9/12-09 VEDTATT Å GJENNOMFØRE
HELSEUNDERSØKELSEN I JANUAR-MARS 2010.
HELSEUNDERSØKELSEN ÅPNER 15. JANUAR 2010
OG VI HÅPER ALLE SHIBAEIERE VIL DELTA, BÅDE
MED SINE NÅVÆRENDE OG EVT TIDLIGERE HUNDER.
Kjenner du noen som har, eller har hatt, shiba,
men som ikke er medlemmer i klubben, be dem delta!

HELSEUNDERSØKELSEN VIL DU FINNE PÅ
WWW.HUNDOGHELSE.NO
OG PASSORDET ER ”SHIBAHELSE”
Du må ha hundens registreringsnummer tilgjengelig.
For oppdatering om prosjektet, følg med på klubbens hjemmeside!
NVHs helseundersøkelse vil også bli omtalt i neste Hundesport!

FOR Å FÅ ET KORREKT BILDE AV RASENS HELSE,
ER DET VIKTIG AT OGSÅ DE SOM HAR HELT FRISKE
HUNDER SVARER PÅ UNDERSØKELSEN!!!
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REFERAT FRA STYREMØTE I NSK 17. SEPTEMBER 2009
Tilstede: Terje, Lisbeth, Gro, Eivind, Torstein, Torbjørn, Solvor
Forfall: Johanne, Lone, Eirik
Sak 46/09 Post/Info
 Rusken aksjonen i Oslo ble tatt til orientering
 Rasekompendiet er nå sendt til NKK (4+2), dommere, fagkomité og andre
som bidro pluss styret. I tillegg er bestilte/betalte hefter utsendt. Også
nettutgaven er nå på plass.
Sak 47/09 Økonomi
Kasserer har ut fra regnskap pr. 17.09.09 justert budsjettet til å komme ut med omlag
4.000 i pluss ved årsskiftet. Utgifter og inntekter på rasekompendiet er da innarbeidet,
noe det ikke var ved fastsettelse av budsjettet for 2009.
Likviditeten i klubben er meget god..
Pr. 17.09.09 har klubben 262 betalende medlemmer.
Sak 48/09 Dommerkonferansen
Styret diskuterte ulike alternativ med hensyn til rammer:
 dommerkveld i AHFs regi (= Autoriserte Hundedommeres Forening) eller en
hel dags seminar i Shibaklubbens egen regi?
 NKKs lokaler for å få billigst mulig løsning, eller Gardermoen, som er mer
sentralt for tilreisende, for å kunne utnytte tiden bedre?
 valg av en konkret dato for arrangementet
Etter å ha drøftet fordeler og ulemper med de ulike alternativene, kom styret til at:
En dommerkveld på NKKs lokaler gir oss for knapp tid til den grundige
gjennomgangen vi ønsker. Sekretær mener at NKK har avtale med et hotell nær
Gardermoen, og vi må finne ut hvilket. Ved å legge konferansen til en lørdag uten
noen terminfestede aktiviteter, er det mulig for de fleste langveisfarende dommerne
pluss NSKs egne styremedlemmer å delta uten permisjon fra jobb. Det gjør det også
mulig for oss å arrangere noe sosialt etterpå.
Ut fra dette ble følgende vedtak fattet:
Vi søker NKK om å få arrangere dommerkonferansen i NSKs regi lørdag 6. februar
2010 i tidsrommet kl 10 – kl 17 (inkl. lunsj). Denne datoen foregår ingen terminfestet
utstilling i Norge eller Sverige. Sted: et lokale ved Gardermoen.
Eivind skriver utkast til søknad, som skal sendes NKK innen 1. oktober.
Sak 49/09 Hundetorg + raseparade under Dogs4All
Terje påtok seg ansvaret for organiseringen, og får hjelp av Torstein og Lisbeth.
Dogs4All avvikles på Lillestrøm i helgen 28. – 29. november. Vi trenger hjelp fra
medlemmer som kan bidra på Hundetorget i økter begge dager, og også noen som
kan stille med shiba i raseparaden begge dager. Ta kontakt med Terje.
Sak 50/09 Sponsoravtaler/ eksterne annonsører
Styret hadde fått et forslag om å knytte allianse med et bestemt komersielt foretak.
Det var ønsket at bedriften får informere og annonsere på NSKs nettside mot
gjenytelser for våre medlemmer.
Styret så store betenkeligheter ved å skulle velge samarbeid med bestemte
komersielle foretak, særlig på områder der våre medlemmers preferanse er sprikende.
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Vedtak: Styret holder fast ved tidligere prinsipp om å ikke formidle tilbud fra eksterne
arrangører på vår nettside, og føyer til at NSKs nettside skal være fri for reklame og
annonser fra komersielle foretak.
I medlemsbladet Shib-A-Visa kan komersielle foretak kjøpe annonser for en pris som
er 3 ganger den prisen klubbens medlemmer må betale. Pr i dag er annonseprisen
100 kr for 1/1 side for medlemmer og 300 kr for 1/1 side for andre.
Sak 51/09 Juleannonse i Hundesport
Vi kjøper 1/1 side også i år, og inviterer våre oppdrettere og andre medlemmer til å
delta. Prisen er 5250 + moms, som dekkes av de som deltar i annonsen (Pris pr
deltaker har tidligere blir rundt 255 kr hvis 26 deltakere). Frist for kjøp av annonseplass
er 1. oktober. Lisbeth lager oppsettet. Frist for å sende den til Hundesport er 15.
oktober.
Sak 52/09 Endringer i poengsystemet for Årets utstillingsshiba
Gammelt poengsystem er basert på følgende antall deltakere:
1. 1-8 hunder (tanken var at dette skulle være vanlige nasjonale utstillinger)
2. 9-16 hunder (tanken var at dette skulle være NKK-utstillinger)
3. over 17 hunder (tanken var at dette skulle være rasespesialen)
Deltakerantallet har generelt økt, og det har blitt lettere å få doble poeng enn det som
var intensjonen. Det er derfor på tide å revidere antall deltakere innenfor hvert trinn.
Styret diskuterte også et forslag om å innføre et 4. trinn, med deltakerantall over 31
hunder. Dette forslaget ble nedstemt fordi det ville ha ført til at hele årskonkurransen
ville blitt avgjort på Japanspesialen. Det ville ikke ha vært mulig å nå igjen poengene
for noen andre.
Vedtak:
Poengsystemet for Årets utstillingsshiba blir fra 1. januar 2010 basert på følgende
antall deltakere:
1. 1-12 hunder
2. 13-27 hunder
3. over 28 hunder
At endringer i dette poengsystemet skal tre i kraft fra 1. januar, er styrt av vedtak i sak
35/07
Sak 53/09 Eventuelt
a. P.g.a. endret arbeidstid for en av styrets vararepresentanter, gjorde styret
vedtak om å forskyve de neste styremøter til torsdager i uker med oddetall:
- torsdag 22. oktober
- torsdag 19. november
- torsdag 17. desember
b. Vi har fra NKK fått til høring forslag til endring i Etiske grunnregler for avl og
oppdrett. Forslaget kom til leder og sekretær ett par timer før styremøtet, og
vi har derfor ikke studert det ennå. Forslaget sendes resten av styret, og tas
opp på neste møte. Høringsfrist er 1. november.
Solvor Nærland, referent
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MOTIVASJONSKULER
Gro Mandt
Det begynte med gamle, blinde Alex – vår vesle svartpelsede Lhasa Apso som trengte
aktivisering. Han var født blind, men klarte seg etter forholdene bra gjennom et langt
liv i sin mørke verden. I unge år fulgte han ivrig med resten av Apso-flokken på tur – i
kobbel der det var biler eller andre farer som kunne lure på en liten hund, men på
stiene i marka fikk han gå fritt etter litt trening i dobbeltkobbel med en gammel
hundetante.

Men etter som alderen røynet på – han nådde å bli 14,5 år gammel – ble han mindre
og mindre motivert til å bli med på tur. Han ble stivbeint og tung og treg i kroppen,
og viste tydelig at han var godt fornøyd med noen lufteturer i hagen og ellers
slumring i kurven eller under bordet. Fikk vi narret han med oss utenfor hageporten,
nektet han å gå etter noen titalls meter – men var desto raskere på hjemvegen. En
bratt trapp mellom første og andre etasje i heimen ble stadig vanskeligere å forsere
for ham, særlig oppover, og stadig oftere måtte vi forbarme oss og bære ham. Vi
klaget vår nød til fastveterinæren vår, for selv om bikkja var gammel og etter hvert
nokså mett av dage, mente vi at han trengte litt aktiviserende mosjon. Hennes råd
var å strø noen håndfuller av fòrkulene hans utover gulvet og la ham snuse seg fram
til dem. Det var en dobbelt bonus: han måtte bruke hodet samtidig som han var
nødt til å røre på seg for å få tak i godsakene!
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Da den lettbeinte Shibavalpen kom i huset, ble det en liten oppblomstring for Alex.
Én ting var at hun oppfordret ham – og noen ganger lyktes – til lek. En annen ting var
at han måtte skjerpe seg når fòrkulene ble strødd utover, for ikke bare var valpen
raskere enn ham, hun kunne også se hvor kulene lå. Og Hime syntes at dette var en
festlig lek! De var et syn der de jaktet på byttet i kroker og mellom stolbein – den
svartpelsede og litt klossete gammelhunden og den smekre, rødgyldne valpejenta!
Da Alex til slutt må gi tapt for alder og sykdom, og Hime ble enehund, viste det seg at
motivasjonskulene hadde et uant brukspotensial. For Hime er en egenrådig liten
dame, som har helt bestemte meninger om hva hun vil og ikke vil - især det siste. Og
dette kan arte seg på så mange slags vis, der det er behov for ekstra motivasjon. Hun
ser nemlig ingen grunn til å komme på innkalling hvis hun ikke skjønner at hun kan
ha fordeler av det - som om hun tenker ”Hva er det verdt hvis jeg kommer, da?”.
Et eksempel er morgenritualet. Hime synes i utgangspunktet at matmor står alt for
tidlig opp om morgenen – det er jo nesten natt ennå, og det er så deilig og varmt
mellom de myke teppene i kurven! Når matmor attpå til roper på henne om at det
er tid for morgenturen, krøller hun seg enda bedre sammen og putter nesa godt inn
under labbene. Da er det matmor griper til motivasjonskulene. En liten neve fra
dagsrasjonen av fòrkuler som kastes skramlende ned trappa fra andre etasje, setter
fart på syvsoveren. Ivrig spiser hun seg fra trappetrinn til trappetrinn – for av en eller
annen grunn smaker fòrkulene mye bedre på den måten enn når de ligger i
matskåla. Og har hun først kommet til utgangsdøra, er det likevel ikke så ille å gå ut,
selv når det regner. Gevinsten for matmor er at hun slipper å mase og kanskje kjefte
på bikkja fordi hun er ulydig.
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Også når vi går på tur, kan det være behov for motiverende tiltak. Hime har det med
å springe opp på knauser eller store steiner, der hun setter seg godt til rette og skuer
ut over landskapet og inn i uendeligheten. Det er som om hun faller i transe – hun er
i hvert fall tapt for denne verden og totalt innkallingsdøv. Det nytter heller ikke å
nappe i båndet – da bare hufser hun litt på seg, sender matmor et skjevt blikk og blir
sittende. Da er det motivasjonkulene kommer til nytte. Det vil si – ute i naturen er
fòrkulene erstattet med små treningsgodbiter. Og når matmor kaster en slik og med
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høg stemme roper ”FINN!!”, våkner Hime som et skudd fra transetilstanden og farer
av gårde på leit etter godisen! Og som ved et under finner hun den hver gang, for
her ute i det fri er det jo ikke som på stuegulvet hjemme. Her havner
motivasjonssnacksen inne i høgt gress eller innunder en busk. Men uansett hvor liten
den er, snuser og søker hun iherdig rundt der hun mistenker at den kan være, og er
tydelig veldig fornøyd med seg selv når hun kan tygge den i seg. Så den ”finne-leken”
er en dobbel bonus for både hund og eier – matmor slipper å stresse, og bikkja får
bruke nesa si.
Behovet for motivasjonskuler har avtatt etter som Hime –i hvert fall til en viss grad er kommet til sjels år og alder. Hun er blitt mer medgjørlig om morgenen – har vel
skjønt at hun likevel ikke slipper unna – men trenger fortsatt litt ekstra oppmuntring
for å løsrive seg fra dynene. Og i mange av dagliglivets situasjoner må hun tenke seg
om både vel og lenge før hun kan avgjøre om det er verdt anstrengelsen å gjøre som
matmor vil. Ikke sjelden er resultatet at kroppsspråket hennes tydelig forteller at
”Næh ...det gidder jeg ikke!”. Da kan det hende at motivasjonskule-metoden må tas i
bruk.
Men i stedet for å være en oppfordring til å gjøre en handling, har motivasjonskulene
stort sett gått over til å bli en belønning for riktig atferd, bl.a. i samband med den
smule lydighetstrening vi bedriver.

SE HVOR FIN GENSER JEG HAR!!!

Det finnes tydeligvis mange strikkekyndige i shibamiljøet, og SteinTore UllebergBøhmer viser frem sin flotte shibagenser.
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REFERAT FRA STYREMØTE I NSK 22. OKTOBER 2009
Tilstede: Terje, Gro, Eivind, Lone, Torstein, Eirik og Solvor
Forfall: Lisbeth og Torbjørn
Sak 54/09 Post/info
a. NKK varsler høring om nye lover. Hovedstyret vil fremme forslag til revisjon
av klubbens lover ved representantskapsmøte i 2010. Det er planlagt å sende
ut et lovforslag på høring senest 4. desember, med høringsfrist 8. februar
2010.
b. Per Kr. Andersen har søkt om å få utvidet sin autorisasjon, og klubben har
sagt ja. Styret tar til etterretning at svar er gitt, og gir sin tilslutning. Men styret
ønsker prinsippielt å få slike søknader til behandling før svar blir gitt.
Sak 55/09 Økonomi
Estimert overskudd er noe redusert fra forrige styremøte, bl.a. på grunn av høyere
utgifter til Dogs4All. Likviditeten er fortsatt god.
Sak 56/09 Opprykk av varamedlem til styremedlem
Johanne Bertling har meldt seg ut av klubben, og går dermed ut som styremedlem.
Styret utnevner varamedlemmet Lone Fillipsen som nytt fast styremedlem fram til
årsmøtet. Nord-Norge er dermed fortsatt representert. Årsmøte 2010 må foreta
suppleringsvalg for gjenstående år av valgperioden.
Sak 57/09 Dommerkonferansen
Søknaden til NKK er ennå ikke sendt. Den vil bli sendt innen 1. november.
Sak 58/09 Evaluering av distriktskontaktordningen
Årsmøte 2009 vedtok å evaluere distriktskontaktordningen sammen med
distriktskontaktene. Johanne Bertling og Gro Mandt fikk av styret i oppdrag å ta
kontakt med distriktskontaktene, og laget en liste med spørsmål til dem. Seinere trakk
Johanne seg, og Gro fullførte arbeidet alene. Gro hadde utformet en grundig og
oversiktelig sammenfatning av svarene, og denne var før møtet sendt styret.
Kort om svarene:
- 3 av 5 distriktskontakter har svart
- distriktskontaktene anser seg som et bindeledd mellom klubb og medlemmer
- medlemmene etterspør først og fremst informasjon om rasen, tur og treff
- klubben har få medlemmer, og disse bor spredt over store geografiske avstander
- mange shibaeiere er ikke medlemmer av klubben, og klubbens informasjon når
derfor ikke disse
- distriktskontaktene mener det først og fremst bør satses på aktiviteter som er
spesielle for rasen, og f.eks. foredrag om hunderelaterte emner (forutsetter økonomisk
støtte)
- alle distriktskontaktene som har svart, mener at det er behov for ordningen, og alle
ønsker å fortsette i vervet
Styret drøftet innholdet i evalueringen, og særlig hva som kan gjøres for å nå de som
ikke er medlemmer. Oppdretterne blir bedt om å informere nye valpekjøpere om
klubben og oppfordre dem om å melde seg inn. Styret (ved leder og sekretær) har
dessuten tilgang på eierdata på DogWeb, og kan dermed finne fram til nye shibaeiere.

15

Styret vil vurdere om vi skal ta egen kontakt med dem. Også tanken om egne
valpekurs i distriktene ble såvidt drøftet:
Gjennom egne valpekurs kunne vi gitt nye shibaeierne opplæring og veiledning i
hvordan det er lurt å samhandle med valpen og trene i samsvar med shibaens
personlighet og adferd. Det kunne vært en veksling mellom teori om shiba og praksis.
Ved å avslutte kurset med en enkel innføring og smakebit i de former for hundesport vi
har i Norge, får valpeeierne hjelp til å finne ut hva de evt vil trene videre i innen de
ordinære lokale hundeklubbene. Problemet er at det i noen distrikt er få nye shibaeiere
i halvåret, og at disse ofte bor spredt. Antakelig måtte slike kurs ha blitt arrangert i
helg, slik at folk kunne reise.
Styret vil tenke nøyere gjennom om dette er noe vi skal jobbe mer med, og vil også
etterlyse medlemmenes tanker og forslag vedrørende distriktskontakt-ordningen.
Sak 59/09 Forventninger til klubbens rolle
Hvilke forventninger har vi til en raseklubb og til forholdet til andre hundeklubber? Hva
skal raseklubben ta seg av selv, og hva skal overlates til andre klubber og
organisasjoner?
Styret vil oppfordre medlemmer til å ta egne initiativ/igangsette aktiviteter som kan
være til glede for flere. Dette kan f.eks.være en samling eller diskusjonsforum for
shibaeiere som driver med jakt eller lydighet. Forøvrig trenger styret å tenke mer
konkret på saken, men vil komme tilbake til den.
Sak 60/09 Nye raser inn i NSK?
Styret vil jobbe med en søknad til NKK om å bli raseklubb for de små japanske rasene
Shikoku, Hokkaido, Kishu og Kai. Disse omfattes nå av R.U.R (Raser uten raseklubb) i
Norge. For å kunne invitere f.eks. Shikoku eller Hokkaido til Shibaspesialen, må vi
invitere alle rasene i R.U.R. i gruppe 5, dvs også raser uten tilknytning til Japan. Dette
unngår vi dersom de opptas i Shibaklubben.
Denne saken må behandles endelig på årsmøtet i NSK, men vi håper et styrevedtak
kan få NKK til også å la oss ta med japanske spisshundraser uten raseklubb på
Japanspesialen 2010.
Det kan dessuten etterhvert komme hunder av disse rasene til Norge, siden de finnes i
andre nordiske land. Disse rasene er så små at det vil være vanskelig for dem å kunne
starte sin egen raseklubb. Dette krever minst 50 medlemmer.
Sak 61/09 NKKs forslag til nye etiske grunnregler for avl og oppdrett
Følgende forslag er fremmet av Sunnhetsutvalget i NKK:
a. Innavl. I pkt 2 tilføyes følgende: Det skal ikke foretas paringer mellom søsken,
far/datter, mor/sønn eller tilsvarende tette paringer. Halvsøskenparinger eller paringer
med tilsvarende innavlsgrad bør unngås. Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6
generasjoners stamtavle; ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som
er tilgjengelig i 4-6 generasjoner.
Styret gir sin tilslutning til dette forslaget. Hvis det skal gis dispensasjon ved tjuvparing,
kan kullet bare registreres med avlsforbud.
Følgende forslag er fremmet av Sunnhetsutvalget i NKK:
b. Tispas alder ved første paring. Pkt 7,2. ledd forandres til følgende: Tispen skal
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være minst 18 mnd på paringstidspunktet. Dersom raseklubben anbefaler at tispen bør
være eldre enn 18 mnd ved første paring, bør dette overholdes.
Styret er enig i innskjerpingen, og sender sin tilslutning til forslaget til NKKs
Sunnhetsutvalg.
Sak 62/09 NKKs registrering av farger på shiba
Styret er av et medlem bedt om å ta opp med NKK og med oppdretterne at
shibavalper skal registreres med farger slik de er beskrevet i rasestandard og
klubbens nye rasekompendium.
På baksiden av skjemaet som brukes av oppdrettere ved registering av valper, står det
at valpens farge skal angis slik den er beskrevet i rasens standard.
I standard for shiba står fargene beskrevet slik: FCI standard: rød, black and tan,
sesam, sort sesam, rød sesam. Urajiro er betegnelsen på de kremfargede tegningene,
og alle farger skal ha Urajiro.
Styret ønsker at alle shibavalper registreres med fargene slik de står skrevet i den
japanske standarden og i NSKs rasekompendium. Det skaper forvirring at valper med
lik farge registreres som rød av en oppdretter og som rød/krem av en annen, og at
andre valper med lik farge registeres som black/tan av en oppdretter og sort/tan/krem
av en annen. Også i dagligtale omtales shibaens farger som hhv rød, black & tan og
sesam.
Selv om oppdrettere har andre oppfatninger om hva som er mest beskrivende eller
korrekt, ber styret alle om å bruke de samme fargebetegnelsene ved registrering, dvs
rød, black & tan og sesam. Vi har også fått vite at disse betegnelsene blir brukt av alle
oppdretterne i Sverige.
Når ikke identiske betegnelser blir brukt av alle oppdrettere ved registrering, vil det
dessuten føre til problemer ved evt søk etter fargekriterier på DogWeb o.l.
Styret vil i første omgang oppfordre shibaoppdrettere på klubbsiden og i
medlemsbladet til å registrere valper med de fargebetegnelsene som benyttes i
standarden og i rasekompendium, dvs: rød, black and tan og sesam.
Sak 63/09 Rasetorg på Dogs4All
Terje orienterte om planleggingen. Det er dekket med folk på de fleste øktene. Vi må
betale ekstra for strøm og for strømspot’er. Det skal trykkes opp 3 store bilder (100 x
70) til bruk nå og seinere.
Sak 64/09 Eventuelt
Shibakalenderen blir på dobbel A4-størrelse (dvs at både foto og kalenderdel blir i A4,
med spiral mellom). Papirkvalitet blir som i rasekompendium.
Harriet blir bedt om å ferdigstille kalenderen etter ønsker som tidligere har kommet
fram. Styret ber om at kalenderen er ferdig trykket i god tid før Dogs4All.
Solvor Nærland, referent
Vedlegg:
Til oppdrettere om registrering av farger på shiba
Evaluering av distriktskontakt-ordningen
(Vedlegg presenteres annet sed i Shib-a-visa 4-09 Red.anm)
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SHIBAKALENDEREN 2010 KAN BESTILLES NÅ!

Den er trykket på 200 gram glanset papir, har ukenummer, store tall
og plass til å notere!
Du kan bestille hos klubbens kasserer Terje Håheim:
e-post: terje.haheim@bouvet.no.
Telefonnr 918 25 497
Kalenderen koster 200,- kr inkl. porto.
Oppgi adresse og antall.

PENGENE SETTES INN PÅ KLUBBENS KONTO
0540.11.87369 PÅ FORSKUDD,
OG KALENDEREN/E SENDES UT NÅR
BETALING ER REGISTRERT!
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REFERAT FRA STYREMØTE I NSK 19. NOVEMBER 2009
Til stede: Terje, Lisbeth, Gro, Solvor, Eirik, Lone og Eivind Forfall: Torstein og
Torbjørn
Sak 65/09 Post/info
Invitasjon til utstillingsarrangørkurs i Oslo 9. og 10. desember, forelesere Dagny
Wangensteen og Lars Blomberg. Kurset foregår på kveldstid begge dager. Ingen i
styret ønsket å reise så langt for noen timers kveldskurs. Styret vedtok i stedet å gi
muligheten til andre medlemmer ved å legge invitasjonen ut på nettsiden. Kurset er
billig, 300 kr pr deltaker. Påmeldingsfrist 23. november.
Sak 66/09 Økonomi
Fortsatt overskudd med god likviditet. Vi har bestilt 100 stk Shibakalender for 2010.
Denne vil komme fra trykkeriet i uka som kommer, og selges fra hundetorget på
Dogs4All. Utsalgspris blir 200 kr.
Sak 67/09 Høring ang interbreed-paringer
Vi har fra NKK mottatt forslag til regler vedr krysningsavl. I forslaget legges det vekt på
at søknad skal sendes av raseklubbens styre, og at NKK ikke forholder seg til
oppdrettere. I søknaden må det begrunnes hvorfor. Helsesituasjonen og størrelsen i
de to populasjonene vektlegges. Videre legges det vekt på hvilken policy rasens
hjemland har mht interbreed-paringer av disse rasene, samt opplysninger om hvilken
rase(r) hjemlandet registrerer disse valpene å tilhøre.
NKKs forslag er at følgende settes inn på slutten av pkt 2 i NKKs Etiske grunnregler for
avl og oppdrett:
”For å bedre rasens fysiske og/eller mentale helse, kan raseklubben søke NKK om
tillatelse til å pare med hund av annen rase (interbreed-paring). Hovedregelen er at en
interbreed-paring skal være en del av et forhåndsdefinert avlsprogram. Det er
utarbeidet regler for hva raseklubbens søknad skal inneholde (www.nkk.no)”
Styrets vedtak: Vi mener at bare rasenes hjemland skal kunne foreta krysningsavl.
Lisbeth besvarer høringen med denne oppfatningen i brev til NKK.
Sak 68/09 Dommerkonferanse
Eivind har konferert med NKK om et utkast til søknad. Mandag morgen, den 23.
november, skal ferdig underskrevet søknad om dommerkonferanse være levert NKK.
Sak 69/09 Japanspesialen 2010
De 3 klubbene som samarbeider om Japanspesialen, har dannet en felles
utstillingskomité. Den består av 2 representanter fra hver av klubbene. Fra oss deltar
Lisbeth og Inger Merete. Alt blir felles: felles påmelding, felles kasserer, felles kiosk
osv. Komitéen skal ha sitt første møte før jul. Der skal det presenteres en ramme til
fordeling av oppgaver.
Sak 70/09 Nye klubbeffekter
Eirik har fått synspunkter og ønsker fra en del medlemmer. Det ønskes at vi skal bruke
shibabilder i stedet for klubblogo på klubbeffekter. Effekter som har vært etterspurt er:
- utstillingsklyper
- klistremerker, spesielt med black & tan shiba
- pins
- store klistremerker til å feste på innsiden av bilvindu
- gensere
Eirik har fått en avtale med innehaver av fimaet Zolos om 30 % i prisavslag ved kjøp
av 50 utstillingsklyper med shibamotiv, halvparten med rød shiba og halvparten med
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black & tan. Vanlig utsalgspris pr stk er kr 145. Med prisavslag blir vår pris kr 101,50 pr
stk, og vi kan selge dem videre for kr 145.
Styret vedtok å kjøpe disse 50 utstillingsklypene. De vil koste oss ca kr 5000 på 2009budsjettet. Vi må derfor vente med flere klubbeffekter.
Sak 71/09 Webbasert helseundersøkelse
Professor Frode Lingaas sin webbaserte helseundersøkelse er nå klar, og er allerede
gjennomkjørt i en rase. Flere nye raser står i kø. Klubben må virkelig ønske slik
kartlegging dersom oppslutningen skal bli god. Vi har pr telefon med Frode Lingaas
fått vite følgende:
- Undersøkelsen besvares på nett, og er 3-delt. Man må logge seg på med et passord.
- Første del er identifisering av hund og eier (av sikkerhetsmessige årsaker).
Identifiseringen vil ikke bli gjort kjent for klubben. Man krysser også av for at
veterinærhøgskolen kan ta kontakt hvis det viser seg å være noe de ønsker å
undersøke nærmere/ta prøve av.
- Andre del er en helsedel, og klubben kan komme med forslag til helsespørsmål man
ønsker å få kartlagt.
- Tredje del er en atferdsdel.
Kartleggingen består mest av ja/nei-spørsmål. Det er også noen graderte spørsmål (5
grader). Frode Lingaas/Veterinærhøgskolen behandler dataene som kommer inn i
helsedelen og atferdsdelen, og presenterer resultatet for klubben. Hvis det skulle vise
seg at rasen har et konkret problem, kan vi få oppfølging fra veterinærhøgskolen.
F.eks. ved å utvikle rasespesifikk gentest (gentester for samme helseproblem er ulike
fra rase til rase).
En helseundersøkelse skal ikke bare besvares av klubbens medlemmer. Det er viktig
at flest mulig nåværende og tidligere shibaeiere svarer på spørsmål om sine hunder,
også hunder som nå er døde. Utfordringen vår blir å finne fram til alle disse
personene, og å motivere flest mulig til å delta.
Prisen for denne webbaserte helsekartleggingen kommer på minst 10 000 kr.
Vi har opp til flere årsmøtevedtak på at helsekartlegging skal gjennomføres, og vi har
god økonomi i klubben. Det er ikke et mål i seg selv å ha store oppsparte midler. Men
det er et mål å ha frihet til å gjøre ting som dette. Kostnadene kommer i 2010, og
muligens også i 2011. Selv om vi har god økonomi, blir det likevel et stort økonomisk
løft for klubben.
Hvis vi hadde stått for undersøkelsen selv ville vi likevel måtte betale for spesielle
oppgaver (analysering av besvarelser osv). Ved å benytte veterinærhøgskolen sin
kvalitetssikrede kartlegging, vet vi at undersøkelsen og analysen blir profesjonelt
gjennomført. Og vi kan få oppfølging dersom det skulle bli avdekket et helseproblem i
rasen.
I første omgang vil vi skrive en artikkel om dette i første Shib-A-Visa. Der vil vi også be
om innspill fra eiere og oppdrettere om erfaringer/spørsmål som bør inn i
undersøkelsen. Styret vil finne fram til alle shibaeiere på DogWeb. Styret må fordele
denne store jobben. De som ikke er medlemmer i NSK kan tilskrives i egne brev.
Vi må få vite sikkert hvor høy prisen på den webbaserte helsekartleggingen blir ut over
de 10 000 før vi binder oss.
Solvor Nærland, referent
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Takk til alle som bidro til årets juleannonse i hundesport!
Spesielt takk til Solvor for et supert bilde!
Og jeg beklager at det ble brukt feil telefonnumre for kennel Negi-Inu,
korrekte nummer er: 6399 8296 / 957 88 177.
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SHIBA I CALIFORNIA.
Av Christen Lang

< BIR shiba på utstillingen
I september i år, dømte jeg blant annet shiba ved Sir Francis Drake Kennel Clubs store
utstilling for alle raser i San Rafael i California.
Man er jo priviligert som dommer når man blir invitert til å
dømme rundt om i verden slik jeg blir. Og det er jo spesielt
interessant å få dømme mine egne raser, slik jeg fikk her. Jeg
dømte nemlig også engelsk setter og lundehund. Jeg har
dømt flere ganger tidligere i USA, men ikke på vestkysten.
Sir Francis Drake Kennel Club er den lokale kennelklubben i
dette området og i forkant av deres utstilling hadde den
amerikanske lundehundklubben lagt sin årlige spesialutstilling
som jeg også var invitert til å dømme. I den forbindelse holdt
jeg et dommer- og oppdretterseminar om lundehund for
amerikanske dommere og oppdrettere. Det var veldig
hyggelig å oppleve den store interessen det er for vår norske
rase i USA. Lundehund er jo en meget spesiell rase som det
ikke er så lett å forstå seg på for en som ikke kjenner rasen.
Som leder i Norsk Lundehund Klubbs avlsråd var det også
veldig nyttig for meg å knytte kontakter med de amerikanske
lundehundentusiastene. Gledelig var det også at BIR hunden
som var amerikansk oppdrettet var av en så høy kvalitet at
den fint kunne ha hevdet seg i Norge.
Det var ikke så mange utstilte Shiba på denne utstillingen
bare 15 hunder. Kvaliteten jevnt over var noe ujevn, men de
beste var av høy kvalitet. I USA har de jo ikke kvalitets bedømmelse slik vi har det her og det
er heller ikke mulig å praktisere åpen bedømmelse.
BIR hunden

Stor ble min forbauselse da jeg etter utstillingen fikk vite at min BIR shiba var en sønnesønn av
vår japanske import Hachiman. Han har en sønn i USA, Tenkai, som er en av de mest
premierte shiba der borte for tiden og han var far til BIR hunden. BIM var en ung tispe med et
vakkert utrykk.
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På denne ustillingen hilste jeg på Diana Smiley, hun er AKC dommer og en kjent oppdretter av
shiba under kennelnavnet Copperdot. Jorunn og jeg hadde møtt henne tidligere, i Japan i
2006. Diana inviterte oss til å besøke henne, hun bodde ikke så langt fra San Rafael. Det var
veldig interessant å få se hennes hunder. De
var riktig fine.
Diana var nettopp kommet hjem fra Japan
med to nye importer en 8 uker gammel rød
tispe og en 3 mnd gammel rød hannvalp.
Jorunn falt helt for den lille tispevalpen og
det så ut til å være gjensidig. Selv ble jeg
mest begeistret for en ung rød tispe som
også Diana selv anså som en av sine beste.
Det var en nydelig eiendom hun hadde men
dessverre på grunn av en lite hundevennlige
nabo var hun på jakt etter et nytt sted for
seg og hundene.
BIM hunden
California er jo et herlig sted å ha ferie og Jorunn og jeg benyttet denne sjansen. Først hadde
vi et par dager i San Francisco før utstillingene og siste uken, etter utstillingene var vi så heldig
å få bo privat på en liten, sjarmerende vingård ikke så langt fra Napa Valley, og vi hadde
strålende sol og mellom 20 og 30 grader under hele oppholdet.

Shibahilsen fra USA
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TIL OPPDRETTERE OM REGISTRERING AV FARGER PÅ SHIBA
Det skaper forvirring at valper med lik farge registreres som rød av en oppdretter og som
rød/krem av en annen, og at andre valper med lik farge registeres som black/tan av en
oppdretter og sort/tan/krem e.l.av en annen. I bl.a. utstillingskataloger kan det virke som om
det er langt flere farger i rasen enn det som er tilfelle ved at samme farger registreres ulikt.
Styret vil oppfordre alle shibaoppdrettere til å registrere valper med farger slik de står skrevet
i rasestandarden og i NSKs rasekompendium.
Dette er i tråd med det som står på baksiden av skjemaet fra NKKs som brukes ved registrering
av valper. Her står at valpens farge skal angis slik den er beskrevet i rasens standard.
I standard for shiba (og i vårt nye rasekompendium) står fargene beskrevet slik:
FCI standard: rød, black and tan, sesam, sort sesam, rød sesam. Urajiro er betegnelsen på de
kremfargede tegningene, og alle farger skal ha Urajiro.
Selv om alle farger skal ha Urajiro, omtales også i dagligtale shibaens farger som hhv rød, black
& tan og sesam.
Selv om oppdrettere har andre oppfatninger om hva som er mest beskrivende eller korrekt,
ber styret alle om å bruke de samme fargebetegnelsene ved registrering, dvs rød, black & tan
og sesam. Vi har også fått vite at disse betegnelsene blir brukt av alle oppdretterne i Sverige.
Når ikke identiske betegnelser blir brukt av alle oppdrettere ved registrering, vil det dessuten
føre til problemer ved evt søk etter fargekriterier på DogWeb o.l.
Etter NKKs regelendring fra 01.07.2009 om at alle valper i et kull skal registreres, skal også
valper med farge som ikke er korrekt i hht rasestandard registreres. Disse skal registreres med
den fargebetegnelsen de har (f.eks. creme eller pinto).

Med vennlig hilsen styret i NSK
Solvor Nærland, leder

24

AKTIVE HUNDER….
Hilde Schyttelvik har nå 2 shibaer som har klart bronsemerket i lydighet!
BRONSEMERKE RESULTATER (Kivi og Hilde) 10/5-07
Visning av tenner: 10 x 1 = 10
Lineføring: 9 x 2 = 18
Fri v/fot: 8 x 4 = 32
Dekk fra holdt: 8 x 4 = 16
Innkalling fra sitt: 10 x 1 = 10
Stå under marsj: 9 x 3 = 27
Enkelt dekk 2 min: 9 x 4 = 36
Helhetsinntrykk: 10 x 1 = 10
Max oppnåelig: 180 p
Total poengsum: 159 p
Dommer: Benedicte Skaarnes

BRONSEMERKE RESULTATER (Happy og Hilde) 29/9-09
Visning av tenner: 10 x 1 = 10
Lineføring: 8,5 x 2 = 17
Fri v/fot: 9 x 4 =36
Dekk fra holdt: 9,5 x 4 = 19
Innkalling fra sitt: 10 x 1 = 10
Stå under marsj: 10 x 3 = 30
Enkelt dekk 2 min: 9 x 4 = 36
Helhetsinntrykk: 9 x 1 = 9
Max oppnåelig: 180 p
Total poengsum: 167 p
Dommer : Vegar Nordby

… og slik lader Kivi opp
mellom aktivitetene…
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HAR HUNDEN ANGST FOR HØYE
LYDER?
sakset fra www.nkk.no
HUND & HELSE

HUND & HELSE

Mange hunder sliter med sterk angst for høye lyder.
Skudd, tordenvær og nyttårsraketter kan være et mareritt for mange.
Det kan se ut til at det er betydelige forskjeller i mellom ulike raser når det
gjelder forekomsten og graden av dette problemet.
Ved Norges veterinærhøgskole har vi i flere år arbeidet med forskning på
angst og aggresjon hos hund.
Målsettingen med arbeidet er å lære mer om ulike faktorer som forårsaker
angst slik at vi kan bidra til redusere problemet. Vi er derfor interessert i å
komme i kontakt med flest mulig eiere av hunder som har en meget sterk
angst for lyd, eller med avlsråd/klubber i raser der en ser mange hunder med
dette problemet.
Vi ønsker kanskje en blodprøve av hunden din - kanskje kan du det neste
gang du går til dyrlegen?
Dersom du er en av dem som på nyttårsaften gjemmer hunden i kjelleren
eller skaffer medikamenter til å berolige hunden er vi interessert i kontakt.
Skriv en email til: angst@veths.no
dersom du mener at du har en aktuell hund og er villig til å bidra med en
blodprøve.
Frode Lingaas
Professor, Norges veterinærhøgskole
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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 +47 918 25 497 e-post: terje.haheim@bouvet.no

PENGENE SETTES INN PÅ KLUBBENS KONTO
0540.11.87369 PÅ FORSKUDD,
OG KOMPENDIET SENDES UT NÅR
BETALING ER REGISTRERT!
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Til styremøte 22.10.09

Evaluering av ordningen med distriktskontakter
På NSKs Årsmøte 29.05.09 kom det under sak 4. Handlingsplan 2009-2010, forslag
om å tilføye et punkt om større aktivitet i distriktene, og følgende vedtak ble tatt inn
som punkt i handlingsplanen: ”Årsmøtet ber styret evaluere distriktskontakt- ordningen
sammen med distriktskontaktene”. Saken ble tatt opp på styremøte 20.08.09, og
Johanne Bertling og Gro Mandt fikk i oppdrag å ta kontakt med distriktskontaktene for
å få vite mer om deres syn på ordningen.
Vi sendte 31. august et skriv til distriktskontaktene, i form av en liste med spørsmål
dels om hvordan de selv opplever ordningen, dels om hvilke tanker de gjør seg når det
gjelder aktiviteten for klubbens medlemmer i de respektive distriktene, og hvilke
alternativer som fins/er ønskelig for å øke aktiviteten (se vedlegg). Svarfrist ble satt til
1. oktober, og en påminnelse ble sendt 15. september. Innen svarfristens utløp, var
det kommet svar fra tre av de fem distriktskontaktene. Innen den tid hadde dessverre
Johanne Bertling trukket seg både fra vervet som styremedlem og som medlem i NSK.
Sammenfatningen av de innkomne svarene fra distriktskontaktene som følger
nedenfor, er derfor foretatt av undertegnede.
Positiv ordning – men når ikke alle
(Spørsmål 1 og 2)
Alle de som har svart, ser på ordningen med distriktskontakter som positiv. De ser den
som et bindeledd mellom klubben og medlemmene i de enkelte regionene, og mener
det er viktig at det fins en person i distriktet som medlemmene kan kontakte hvis de
har behov for hjelp. Distriktskontaktene får lister over klubbens medlemmer i eget
distrikt, og treff og andre aktiviteter annonseres gjennom klubbens hjemmeside og i
Shib-A-Visa eller via e-post.
Gjennom disse informasjonskanalene når en imidlertid bare de Shiba-eierne som er
medlemmer i NSK. I visse distrikt ser ikke-medlemmer ut til å utgjøre en stor gruppe,
som det er vanskelig å nå med informasjon om Shiba-relaterte aktiviteter. Det er
bemerket at distriktskontaktene ikke får økonomisk bistand og derfor ikke har mulighet
til – via andre kanaler – å nå Shiba-eiere som ikke er medlemmer.
Henvendelser fra medlemmene
(Spørsmål 3)
Det er varierende erfaring når det gjelder henvendelser fra medlemmene til
distriktskontaktene. Men i perioder kommer det en god del spørsmål fra folk som
ønsker seg Shiba og trenger informasjon om rasen, og fra ferske Shiba-eiere, både
om rasen generelt, om adferdsproblem og omplassering. Det pekes på at det kan
være vanskelig å gi hjelp over telefon, men at det avtales møter hvis avstandene ikke
er for store.
Aktiviteter i distriktene
(Spørsmål 4 og 5)
Det er stor variasjon i hva slags aktiviteter som foregår i distriktene, og hvor stor
oppslutningen er. I ett distrikt er det sosial/utstillingstrening én gang i uka i
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sommerhalvåret og et årlig fellestreff – alt med god oppslutning. I et annet distrikt har
en satt i gang sosial/utstillingstrening som fungerte bra i en startfase, men etter hvert
ble avlyst fordi bare initiativtakerne møtte opp. Shiba-treff arrangeres årlig, men på
grunn av store avstander, er det deltakere innenfor en relativt begrenset radius som
kommer. I et tredje distrikt pekes det også på store avstander som en begrensende
faktor for deltakelse i Shiba-relaterte aktiviteter. Til tross for bred informasjon om et
nylig avholdt treff, møtte det bare opp i underkant av 10 hunder med eiere. I tillegg
pekes det på at mange (storparten?) av Shiba-eiere i distriktet i liten grad er interessert
i utstilling, agility o.l., men primært ønsker å treffes i mer sosiale sammenhenger
(f.eks. turgåing).
Samarbeid med andre hundeklubber
(Spørsmål 6)
I alle distriktene er det mange andre hundklubber, og noen av distriktskontaktene er
medlem i enkelte av disse, og kan henvise Shiba-eiere til ulike aktivitetskurs som disse
klubbene arrangerer: valpekurs, lydighet, spor, agility. Det framgår ikke av svarene om
distriktskontaktene har fått spørsmål om denne typen aktivitet fra medlemmene.
Samarbeid distriktskontaktene imellom
(Spørsmål 7)
Distriktskontaktene har liten eller ingen kontakt med hverandre, noe de selv mener
skyldes de store geografiske avstandene dem imellom. Samtidig mener de at det ville
være positivt med mer utveksling av erfaring og ideer. Men eventuelle felles kurs eller
seminarer ville være avhengig av økonomisk støtte fra klubben.
Utfordringer
(Spørsmål 8)
Av utfordringer for det videre arbeidet i distriktene, nevnes i første rekke de store
geografiske avstandene. Dette gjør det praktisk talt umulig å samle alle Shiba-eiere til
felles treff. Å skulle arrangere treff flere steder i regionen synes også urealistisk av
hensyn til den arbeidsmengden og de økonomiske utgifter det ville påføre
distriktskontaktene.
Når det gjelder igangsetting av ulike former for trening og aktiviteter i distriktene, pekes
det på at Shibaklubben er en liten klubb med forholdsvis få hunder i forhold til andre
raseklubber, og at en kanskje må innse at distriktskontaktene ikke kan få til så mange
aktiviteter. Dels skyldes det de store avstandene, dels mangel på økonomisk støtte. I
tillegg har Shiba-eiere ulike interesser for hundeholdet sitt. Mange vil bare ha en
turkamerat, noen vil drive med utstilling, mens andre ønsker forskjellige
treningsopplegg. For sistnevnte gruppe mener en den beste løsningen er å henvise til
de lokale hundeklubbene, der det fins større kompetanse for trening av hund enn det
de enkelte distriktskontaktene har.
Distriktskontaktene mener det først og fremst bør satses på aktiviteter som er spesielle
for rasen, og som har potensial til å trekke en god del Shiba-folk uavhengig av andre
interesseområder – nemlig treff. Det pekes på at det også kan være behov for andre
typer aktiviteter, f.eks. foredrag om hunderelaterte emner. Men for å nå flest mulig av
medlemmene i klubben, antydes det at slike tiltak kunne knyttes til arrangement som
trekker mange Shiba-folk - Spesialen er nevnt som eksempel.
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Fortsatt distriktskontakter?
(Spørsmål 9)
Alle distriktskontaktene som har svart, mener det er behov for ordningen, og alle
ønsker å fortsette i vervet.

Noen kommentarer fra undertegnede:
 Etter å ha lest gjennom svarene og prøvd å sammenfatte, er mitt inntrykk at
distriktskontaktene er svært dedikerte til oppgaven, noe som kommer til
uttrykk i at de alle ser arbeidet som positivt, og at de ønsker å fortsette. Deres
erfaring er at den enkelte Shiba-eier ser det som viktig at det fins en person i
deres distrikt som har til oppgave å svar på spørsmål om rasen.
 Som det pekes på i svarene, er Shibaklubben en relativt liten raseklubb. Ifølge
referat fra styremøtet 17.09.09 har klubben 262 betalende medlemmer,
fordelt på de fem distriktene. Rundt om i distriktene fins imidlertid mange
Shiba-eiere som ikke er medlem av klubben, og som derfor heller ikke har
tilgang til den informasjonen om aktiviteter som foregår i klubbens regi. Av
svarene framgår det at det oppleves som et problem at denne gruppen er
vanskelig å nå.
 I alle svarene understrekes det at et stort problem for kontakten med
medlemmene, er distriktenes størrelse, kombinert med tildels kronglete og
tidkrevende reisemåter (bl.a. ferjer). Dette fører blant annet til at større
fellesarrangement ikke kan samle deltakere fra hele distriktet. Det tiltaket som
tross alt samler flest Shiba-folk, ser ut til å være årlige treff, selv om store
avstander også her er en begrensende faktor.
 Ut fra svarene ser det ut til distriktskontaktene får relativt få direkte
henvendelser fra medlemmene om ulike treningsaktiviteter. Å tilfredsstille
alles ønsker på dette området, anses som er en nær sagt umulig oppgave for
en distriktskontakt, og en mener det må være et godt alternativ å henvise til
lokale hundeklubber.

Bergen
08.10.09
Vennlig hilsen
Gro Mandt
Styremedlem

Vedlegg:
Spørsmålsliste til distriktskontaktene
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Vedlegg:
Til NSKs distriktskontakter
På NSKs Årsmøte 29.05.09 kom det under sak 4. Handlingsplan 2009-2010, forslag
om å tilføye et punkt om større aktivitet i distriktene, og følgende vedtak ble tatt inn
som punkt i handlingsplanen: ”Årsmøtet ber styret evaluere distriktskontakt- ordningen
sammen med distriktskontaktene”.
Saken ble tatt opp på styremøte 20.08.09, og undertegnede to styremedlemmer fikk i
oppdrag å ta kontakt med distriktskontaktene for å få vite mer om hvordan dere selv
opplever ordningen, og hvilke tanker dere gjør dere når det gjelder aktiviteten for
klubbens medlemmer i de respektive distriktene. Vi prøver i første omgang en liste
med spørsmål som vi håper dere vil svare på. Spørsmålene gjelder dels status pr. i
dag, dels hvilke alternativer som fins/er ønskelig for å øke aktiviteten.
1) Under punktet "Kontaktpersoner" i innholdslisten på klubbens hjemmeside står
det at "NSK har en rekke kontaktpersoner for de ulik oppgavene klubben til
en hver tid er opptatt av", og deriblant er distriktskontaktene. Hvordan
opplever du selv rollen som distriktskontakt, og hvilke tanker har du om
ordningen?
2) Har du som distriktskontakt oversikt over Shibaer og Shibaeiere i ditt distrikt?
Tar du selv kontakt med medlemmene, og i tilfelle på hvilken måte?
3) I presentasjonen av distriktskontaktene står det at medlemmene er
”velkommen til å ta kontakt …vil være med på noe…lurer på noe, eller har
lyst til å ta en liten Shiba-prat”. Er dette noe medlemmene gjør? Hva er de
opptatt av? Hvilke aktiviteter har de eventuelt ytret ønske om?
4) Hva slags aktiviteter for Shiba spesielt og/eller for hund generelt foregår i ditt
distrikt? Hvilke aktiviteter har du selv tatt initiativ til? Har du forslag til andre
aktiviteter?
5)

Hvilke erfaringer sitter du igjen med i forhold til de aktivitetene som har vært
arrangert i ditt distrikt (interesse, deltakelse, tilbakemelding)?

6)

Har du kontakt med andre hundeklubber i distriktet, slik at dere eventuelt kan
samarbeide om aktiviteter for hunder av ulike raser?

7) Har du kontakt med de andre distriktskontaktene og kontaktpersonene for
spesielle hunde- og treningstema i NSK? Hvordan ser du på muligheten for å
samarbeide på tvers av distriktene (seminarer, helgekurs eller lignende)?
8)

Hvilke utfordringer ser du når det gjelder å øke aktiviteten i ditt distrikt?

9) Opplever du at det er behov for distriktskontakter? Ønsker du å fortsette som
distriktskontakt?
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Kennel Enerhaugen
Ichiokasow

(Nippo reg.)

Dette bilde viser to av våre unge røde tisper. De er fra forskjellige linjer
men er meget typelike og viser hva vi ønsker å få frem i denne fargen.
Venstre: Benihidehime av Enerhaugen. Høyre: Fumi Go Ichiokasow av
Enerhaugen.

Jorunn og jeg ønsker alle våre Shibavenner
en riktig GOD JUL og et spennende NYTT ÅR 2010

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.)

Dette bildet viser to av våre veteraner. Venstre: Ran av Enerhaugen som
dessverre gikk bort i år. Høyre: Glendalin Fuyu San som lever i beste
velgående snart 15 år gammel. Begge hundene disse hundene har vært
sunne og friske hele livet og viser det vi ønsker å oppnå i rasen.
Typeriktige, sunne hunder!
Jorunn og jeg ønsker alle våre Shibavenner
en riktig GOD JUL og et spennende NYTT ÅR 2010.

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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SHIBASPESIAL I NEDERLAND
Av Christen Lang
11. oktober arrangerte den Nederlandske Akita klubben spesialutstilling for Akita og
Shiba i Zaltbommmel, Nederland.
I år var det to norske dommere som var invitert, Britt Nyberg for å dømme Akita og
Amerikansk Akita og undertegnede som skulle dømme Shiba.
Det var rekordpåmelding av Shiba til denne utstillingen. Med unntak av verdensutstillingen i Amsterdam hadde det aldri vært stilt ut flere i Nederland. Dette var jo
selvsagt hyggelig for meg og det var mange fine hunder på denne utstillingen, men
også en del som var av mindre bra kvalitet. Av de 56 utstilte hundene fikk 15 ”very
good” og 8 fikk ”good”. En hund ble diskvalifisert for dårlig temperament.
Av de feil som gikk igjen var at en del hunder manglet god benstamme og var for
spinkle og ubetydelige, og et par hunder var for grove. Noen hannhunder var for ”søte”
i utrykket og en ellers velbygget tispe var for stor og maskulin. Det var også en del
hunder som kunne ha hatt bedre farge og kontraster = Urajiro, og noen B&T hunder
hadde for dårlige tegninger og manglet korrekt underpels.
Min BIR hund ble en meget velbygget og stolt tispe fra åpen klasse Ayakira Go Shinju
Jinshu som var eid og oppdrettet i Nederland. BIM ble den kjente amerikanske, nå 9 år
gamle, hannhunden Musachi Go Soushuu Choumonsou, eid og oppdrettet i USA. Han
er vell mest kjent for oss som far til Shingen Go Soushuu Chomonsou som har endel
avkom i både Norge og Sverige. Ellers var vinner av åpen klasse hanner, Explorers
Shoki, oppdrettet i Sverige.

34

KLUBBEFFEKTER
Jeg vil bare minne om de flotte klubbeffektene vi har!
For info om priser, bestilling, levering osv, se klubbens hjemmeside!
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NYTTÅRSAFTEN
– ET MARERITT FOR MANGE HUNDER
Av Gry Løberg . Hentet fra www.manimal.no
Ca 30 % av alle hunder er redd fyrverkeri. Og for mange av disse hundene er
nyttårsfeiringen et eneste stort mareritt. Hunden blir utsatt for sterke lyder som de
ikke skjønner når kommer og hvor kommer fra. De forstår ikke at dette ikke
nødvendigvis er farlig.
Hvor redd hunden er for fyrverkeriet varierer veldig. Noen blir litt skremt og søker støtte hos
eieren eller de tasser av gårde og legger seg på et skjermet sted i huset. Andre blir virkelig redde
og piper, peser, tar halen godt mellom beina og kryper sammen. Andre igjen får fobiske
reaksjoner og varer lenge etter at fyrverkeriet er over. Noen får panikk og andre igjen
generaliserer frykten for lyder til også å gjelde andre ting eller situasjoner de assosierer med
nyttårsaften. F. eks vil noen hunder blir veldig engstelige allerede når julefeiringen tar til og det
baller bare på seg inntil nyttårsaften trår til. Enkelte hunder får ikke de store reaksjonene før folk
er i feststemning på selve nyttårsaften.
Noen hunder får panikk, de forsøker å komme seg vekk fra der de tror lyden kommer fra. Når de
har panikk kan de forsøke å komme seg ut og i den prosessen ødelegge dører og inventar, de
kan gjøre fra seg, kaste opp - noen hunder kan også stikke av.
Flere eiere synes så synd på sine firbente venner at de flykter til skogs eller på fjellet. Noen har
også organisert seg og drar ned i underjordiske garasjeanlegg for å komme vekk fra lyden.
Det finnes mange gode metoder for å forberede seg til nyttårsaften, både mht forebygging av
lydfobier og også for å behandle lydfobier.
Forebyggingen starter allerede hos oppdretter. En flink oppdretter lar valpene gradvis bli utsatt
for flere og sterkere lyder allerede før de blir solgt til den nye familien. Videre bør den nye
familien overta der oppdretter sluttet og la hunden oppleve et variert miljø inkludert mange ulike
lyder. Man kan få kjøpt CDer med lyder av fyrverkeri som en kan spille for hunden. Spill av CDen
med lydene på og gradvis øk volumet.
Her er råd for forebygging:
· La valpen bli utsatt for fyrverkerilyder fra en CD som du setter på daglig og øker volumet
gradvis.
· Bruk feromoner, DAP, som du plugger inn i stikkontakten eller som halsbånd. Dette fremmer
miljøtreningen.
· Start så tidlig som mulig, best resultat oppnår du om du starter fra du får valpen i hus.
· Ikke ta med valpen ut på nyttårsaften selv om du tror den vil mestre det.
· Ikke la valpen være alene hjemme på nyttårsaften
· Skap en trygg atmosfære og støtt valpen om den søker trygghet hos deg.
For hunder som allerede har utviklet sterk frykt eller fobi for fyrverkeri har man to muligheter.
Men kan enten sette i gang behandling slik at hunden skal mestre nyttårsaften på en god måte
eller man kan skjerme hunden etter beste evne på selve nyttårsaften.
Trening av hunder med frykt eller fobi vil ta tid og vi snakker om noen måneder. Da vil en
kombinasjon av feromoner og kontrollert eksponering for lyder være noen av tiltakene.
Om man allerede har kommet til jul og en enda ikke har satt inn treningstiltak, da vil skjerming
være det beste.
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Her er rådene for skjerming:
Start 2 uker før jul med dette:
-Plugg inn en DAP diffuser
-Start foring med Royal Canin CALM
-Luft hunden godt tidligere på dagen å gi den et godt måltid mat slik at den er god og mett. En
sliten og mett hund vil være mer rolig enn en uthvilt og sulten.
- Legg tilrette for hunden i et rom eller en del av huset som er godt skjermet for lyder utenfra.
Kjeller eller f eks bad kan være gode løsninger. Gi hunden mulighet der til å gjemme seg under
noe for å føle seg trygg, et åpent bur eller et møbel kan være gode ting.
-Sett på radio for å kamuflere for lyder utenfra.
-Vær sammen med hunden for å gi den støtte og trygghet. Du kan gjerne ta på hunden, stryke
den rolig eller massere den. Dette fører til økt produksjon av hormoner vi assosierer med hygge
og velvære bl.a. oxyticon og endorfin.
-Om hunden får panikk eller en fobisk reaksjon kan en medisinere på selve nyttårsaften. Det er
viktig at en tar kontakt med veterinæren sin i god tid slik at en får tilpasset dosen. En feil dose vil
kunne gi motsatt effekt - eksitering.
Det smeller oftere enn bare på nyttårsaften
Hunden er ute på tur med sin eier en dag i romjulen og aner fred og ingen fare. Plutselig smeller
det like ved, noen har akkurat vært og kjøpt fyrverkeri til nyttårsaften og bare må teste det ut et
par dager før. Hunden som ikke forstår hva dette er eller hvor det kommer fra blir veldig redd.
Dette er en relativt vanlig situasjon for mange hundeeiere. På nyttårsaften klarer man som regel
å sette inn tiltak slik at hunden er skjermet fra lydene av fyrverkeri, men det som plager de aller
fleste er de utforutsigbare smellene som kommer i dagene før og etter nyttårsaften.
Mange hunder blir så redde av disse plutselige lydene at de får panikk og vil bare komme seg
vekk. Andre utvikler fobier og sliter med sterke reaksjoner i timer og dager etter at det smalt. For
hverken hunden eller hundeeieren vil nyttårsfeiringen bli hyggelig.

VI Ønsker god jul og godt nytt år
til alle!
Sjekk vår nye web-design!
www.akinuba.no
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NY VAKSINE FOR HUND
Hentet fra www.dyrehospital.no
Hønefoss dyrehospital
HUND & HELSE

HUND & HELSE

Nei, det har ingenting med svineinfluensa å gjøre! Men like sikkert som høsten og
vinteren bringer forkjølelse og influensa til oss mennesker, er dette også høysesong
for hundenes ”forkjølelse”, som vi populært kaller ”kennelhoste”.
Den faglige betegnelsen på ”kennelhoste” er ”smittsom øvre luftveisinfeksjon” hos
hund. Det er særlig på høsten og vinteren vi ser flest pasienter med denne
sykdommen. Hunder som er mye sammen med andre, og trener aktivt i
hundeklubber eller reiser på utstillinger er spesielt utsatt for smitte. Likeså hunder
som skal på kennel, da det her samles mange hunder i samme luftrom.
Den vanlige vaksinen vi gir til hunder gir en delvis beskyttelse mot kennelhoste.
Beskyttelsen fra denne vaksinen er bare delvis fordi den kun beskytter mot ett av
virusene som er involvert i kennelhoste, det som kalles parainfluensavirus.
Kennelhoste kan skyldes både parainfluensavirus, andre virus og bakterien
Bordetella. Den vanlige vaksinen gir kun en delvis beskyttelse da den først begynner
å virke når viruset kommer inn i cellene i luftveiene. Hunder som har fått vanlig
vaksine vil derfor ofte få et mye mildere forløp av sykdommen dersom de blir smittet
men den klarer ikke å hindre sykdom så godt som vi ønsker.
Den nye vaksinen gir en beskyttelse mot både Parainfluensa og Bordetella. Men
kanskje aller viktigst er hvordan den nye vaksinen virker!
I NESA!
Vaksinen skal gis som en dråpe i nesa! Dette gir en stimulering av immunsystemet i
de øvre luftveiene og det dannes da antistoffer som sitter på slimhinnen i luftveiene
og gir der en god lokal beskyttelse. De vanlige vaksinene vi har hatt mot kennelhoste
gis som en injeksjon under huden, og fordrer at kroppen må sette i gang en generell
immunreaksjon som deretter skal gi en viss beskyttelse på slimhinnene, og ikke
minst beskytte kroppen hvis viruset invaderer kroppens celler som forklart over.
Den nye vaksinen er i så måte genial ved at den skaper en lokal beskyttelse på
slimhinnen som beskytter kroppen og i mye større grad hemmer viruset eller
bakteriene å trenge gjennom slimhinnene og formere seg i kroppens celler, og
hemmer derfor i mye større grad symptomene.
IKKE NY...
Vaksinen er egentlig ikke ny, da den har vært brukt i utlandet i mange år. Det er
derfor ikke noe forsøk som nå settes i gang med uprøvde vaksiner. Vi som har
studert og jobbet i utlandet har vært vant med og kjent til denne vaksinen i mange
år, og gått lenge og ventet på at den skulle bli godkjent i Norge. Hvorfor det har tatt
så lang tid å få vaksinen til Norge? Penger...
Norge er et lite land og et lite marked. Myndighetene tar godt betalt av
legemiddelprodusentene for å evaluere og godkjenne nye legemidler. Det blir derfor
et regnestykke for legemiddelprodusentene om de tror de kommer til å selge nok
medisiner, til at det lønner seg å søke om godkjenning fra legemiddelverket. Det vi
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som jobber med smådyrmedisin opplever som gledelig nå om dagen er at stadig flere
legemidler til dyr registreres i Norge, slik at vi får bedre og mer velutprøvde
medisiner tilgjengelige til pasientene våre. Da slipper vi å bruke legemidler som
egentlig er ment til mennesker og der man ikke har like god kunnskap om effekt og
bivirkninger på dyr.
Kennelhoste
Vi har skrevet om kennelhoste flere ganger tidligere. Symptomene er klassisk en
hund som hoster og harker, ofte harker de til de brekker seg. De er ofte mildt
allment påkjent, og symptomene kan vare fra 1 til 3 uker. Hunden bør ta det med ro
når de har hoste og holde seg unna trening med andre hunder i denne perioden og
ideelt sett i 3 uker etterpå.
Noen pasienter blir mer alvorlig syke og får en kraftig lungebetennelse som følge av
smitten. Litt som med influensa vet man aldri hvem det er som får et mildt forløp og
hvem som blir mer alvorlig syke. Derfor har vi i alle år anbefalt å vaksinere mot
kennelhoste og det er en del av den vanlige årlige vaksinen som beskrevet over.
Nå har vi muligheten til å gi en ny vaksine i tillegg som gir en enda bedre
beskyttelse. Effekten varer i et år, slik at vaksinen kan gis samtidig med den årlige
vaksinen, og det er ikke noe mer å huske på. Bivirkninger er som med vanlig
vaksine. De aller fleste ser vi ingen reaksjon på, men noe få individer vil få noen
dager forbigående symptomer.
Vi vil i første omgang anbefale den nye vaksinen til alle som er i den mest
smitteutsatte gruppen, dvs hunder som er aktive og trener eller konkurrerer med
andre, eller reiser mye på utstilling. Ikke minst anbefales hunder som skal i et
kortere eller lengre kennelopphold å vaksinere med den nye vaksinen. Aller helst bør
vaksinen gis 3 uker før kennelopphold for å forebygge optimalt mot smitte av
kennelhoste.
Det er ingen ting i veien for å vaksinere alle hunder med vaksinen samtidig med den
årlige vaksinen, og vi vil drøfte med hver enkelt når dere er inne til den årlige
vaksinen hvilken vaksine som vil passe best for din hund.

Det er noe under snøen! Helt sikkert, kanskje det er en mus? Foto Terje Håheim
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KENNEL VANITY

ønsker alle to- og firbente
GOD JUL og GODT NYTT ÅR.
Gitte Hjorth Sørensen
1816 Skiptvet
tlf 0047-907 56 699
http://www.kennelvanity.com
vanitycollies@hotmail.com
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Med nesten 6500 påmeldte hunder, ble Dogs4All en av de største
utstillingene i Europa. Cirka 270 raser var representert på utstillingen. Mange
av landets raseklubber deltok med stand og på raseparadene, deriblant Norsk shiba
klubb.
Terje og Torsten hadde ansvaret for riggingen på fredag, og det var en flott stand.
Hovedfokuset var 3 store, flotte bilder av shiba, som vi fikk mange kommentarer på i
løpet av helgen.

Shibastrikkproduktene var også utstilt, og mange var nok misunnelige på de fine
effektene. Det ble også solgt kalendere, kompendier, kopper og andre klubbeffekter for
cirka 5 000,- i løpet av helgen.
Det var satt opp en vaktliste for hele helgen så vår stand var bemannet begge dager.
Med akitaklubben som nabo, var vi i godt selskap. Takk til alle som stilte opp på stand!
Selv var jeg satt opp fra kl 14 til 18 på lørdag. Jeg ankom hallen litt over klokken 13 og
ville gå inn en tur først. Og for et kaos. Det var like fullt og tett som på en åpning av et
kjøpesenter…. Men med Terje som ”guide” fant jeg standen vår.
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Det skulle være raseparade, med oppstilling klokken 13.30, så det var bare å gå i bilen
for å hente en hund. Det ble Makka som ble valgt til min demo-hund, for Saku røytet
så ille at jeg ikke ville vise henne frem…. Sammen med Makka var det en hannhund
som skulle representere rasen.
På oppstillingsområdet var det kaos, det var ikke noe system for fordeling av rasene,
så vi klumpet oss sammen med akitaene, som hadde så fint japansk flagg…. Etter
hvert kom det noen og begynte å organisere. Vi skulle gå inn gruppevis, og vi fikk lov
til å snike oss inn bak akitaene.
Men det ble laaang ventetid. Makka er jo en gammel dame, og hun har klare meninger
om hva hun vil og ikke. Jeg så hun begynte å bli ganske lei av å bare stå eller tusle to
skritt fremover. Så jeg løftet henne opp for at hun skulle få slappe av litt, og det gjorde
hun.. Hele hunden ble helt slapp og hun hang ut av armene mine og halvsov. Til stor
munterhet for noen…
Det ble litt rørelse i rekkene og jeg satte ned Makka for at hun skulle gå selv, men det
var bare å glemme. 4 stive bein går ikke godt…. Så det var bare å løfte henne opp
igjen. Og bære henne fremover i køen.
Da vi var nesten fremme ved den store ringen, og det bare var 2 raser foran oss, satte
jeg ned Makka, justerte halsbåndet på samme måte som jeg gjør på utstilling, og da
våknet den gamle sirkushesten… Hun løp perfekt i ringen, og ble litt opplivet av
runden i store ringen.

Makka på stand… et tøft liv for gamle damer!
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Foto Odd Einar Greipsland

Vel tilbake på klubbens
stand, takket de andre for
seg, og jeg og Makka var
alene om å ”forsvare”
klubbens stand. Det var
fortsatt en del folk, og mange
kikket på bildene, men gikk
glipp av Makka der hun sto
på gulvet. Jeg tenkte at det
var enklere å vise frem en
hund som kom litt opp og var
mer i publikums synsfelt. Så
jeg ryddet sammen effektene
på halve bordet og løftet opp
Makka. Bordet var ikke helt
stødig, men Makka brydde
seg ikke så mye.
Og dermed ble det mye
oppmerksomhet, hvem kan
vel gå forbi en shiba som står
stolt på et bord? Med sin
holdning sjarmerte hun
mange. Hun lot seg klappe
og klemme av alle som ville,
både barn og voksne.
Det ble mange gode samtaler
på stand, flere hadde sett og
lest om rasen, men aldri møtt
en shiba før. Og noen av de
som var innom, hadde jeg
Bilder fra stand, tatt av Terje Håheim
faktisk snakket med på
telefon tidligere.
Spørsmålene var mange, alt fra bruk på jakt til egnethet som familiehund. Men som
alltid er det jo noen man føler ikke burde velge shiba….
Men Makka fikk i alle fall vist frem rasen på en god måte, selv om hun etter hvert ble
ganske trøtt. Hun bare la seg ned og sov, og det var flere som skvatt da den sovende
”plysjhunden” plutselig åpnet øynene…
Jeg håper dere andre som bemannet standen også hadde en positiv opplevelse, og at
vi også neste år kan ha stand på Dogs4All. Jeg har gitt noen tilbakemeldinger til Terje
angående ting vi bør gjøre annerledes neste år, så vi lærer og tar med oss erfaringer.
På søndag passet jeg og Makka på utstyret, mens Solvor og Torstein fylte opp bilen.
Så det ble en lang dag på søndag også, men siden Makka ble 4BIS veteran og
Torstein fikk tatt bilder, så var det verdt det!
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ALDER ER INGEN SYKDOM
Hentet fra www.dyrehospital.no
Hønefoss dyrehospital
HUND & HELSE

HUND & HELSE

I løpet av året som har gått har jeg hatt den glede å hilse på en hund på 17 år og en
katt på over 20! De var begge overraskende spreke, alderen til tross!
Hva er det som gjør at noen dyr blir så gamle? Den som hadde hatt fasiten på det,
ville nok blitt veldig rik!
Selv om vi ikke har fasiten, er det allikevel en del ting vi kan gjøre for å hjelpe dyra
når de blir eldre, slik at de forhåpentligvis får en friskere alderdom. Vi skal ikke kun
tenke på å forlenge livet, men på at livskvaliteten skal være så god som mulig den
tida de har igjen. Aller viktigst er å ta dem på alvor og ikke tilskrive sykdom eller
symptomer kun alderen. Alder er som sagt ingen sykdom! Samtidig er det slik at en
del sykdommer følger alderen. En gammel hund eller katt kan ha en like god
prognose og kan svare like godt på behandling som et ungt dyr, helt avhengig av
diagnosen!
Ikke vent med å gå til dyrlege fordi du har et gammelt dyr! Jo tidligere man kan
stille en diagnose, jo lettere er det å behandle, og jo bedre prognose!
De vanligste problemene vi opplever på eldre dyr er overvekt, leddstivhet og
tannproblemer, men det er også andre sykdommer som er typisk for alderen. Vi kan
nevne sukkersyke, nyresykdom, kreftsykdom og hjertesykdom.
Overvekt
Når dyra blir eldre, går ofte aktivitetsnivået nedover, samtidig som forbrenningen av
fett i kroppen også forandrer seg. Dermed har dyra lett for å legge på seg. Noen av
disse dyra har sykdommer som årsak til overvekt, som f.eks. lavt stoffskifte, og
dette må i så fall behandles først. De samme dyra har ofte smerter i større eller
mindre grad fra ledd eller rygg. Da vil de bevege seg ennå mindre, samtidig som en
større vekt vil gi en økt belastning på slitne ledd, og vi har fått en ond sirkel. Har
dyret et dårlig hjerte eller lungesykdom, kan overvekt være utslagsgivende for
markert dårligere helse.
En fornuftig regulert slanking under veiledning av dyrlegen har faktisk gitt mange dyr
et nytt liv!
Stive ledd
Mange dyr får også stive ledd når de blir eldre. Dette kan skyldes forkalkninger eller
andre problemer i ledd eller rygg. Dette er noe vi ser mest hos hunder, og lite hos
katt. Ofte vil disse pasientene få et nytt liv etter kun å ha blitt satt på slanking.
Andre har god hjelp av smertestillende medisiner. Mange dyr har også en veldig god
effekt av akupunktur. Ofte ser vi dyr som sliter med å reise seg etter å ha ligget, har
vansker med å komme opp i bilen, eller vralter stivt hjem på slutten av en lang tur.
Ikke bare tilskriv dette alderen, mange av disse dyra kan få hjelp! Hver uke opplever
vi eiere som sier at hunden deres har fått en ny vår etter at den har fått behandling
for disse plagene!
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Tenner
Vi har tidligere skrevet om tannproblemer i spalten her i Budstikka. De eldre dyra er
overrepresentert i denne klassen. Hvis du ikke orker å lukte på munnen til Pus eller
Passopp, eller du har sett at kjæledyret ditt har masse brunt belegg på tenna sine,
bør du oppsøke dyrlege for å få gjort noe med det. Det mange ikke er klar over med
tannstein og tannkjøttbetennelse, er at bakteriene kan spre seg fra munnhulen og gi
problemer andre steder i kroppen, ikke minst i nyrene. Dette er noe ikke minst de
eldre pasientene er utsatt for.
Ernæring
Dyra, som oss, får andre behov når de blir eldre. En 9 år gammel hund bør spise et
annet fôr enn en 2-åring. De fleste har fått med seg at man har egne fôr-typer for
dyr i vekst med egne valpefôr og kattungefôr. Det ikke så mange vet, er at de fleste
seriøse fôrprodusentene nå også har egne senior-fôr. Hva er så viktig med maten til
de eldste dyra? Etter som de blir eldre får de ofte en noe dårligere nyre-og
leverfunksjon. Senior-fôr har derfor en annen mengde av og kvalitet på protein og
mindre salt. Som nevnt over er også kaloribehovet mindre, og derfor har senior-fôr
mindre kalorier per gram. Fordøyelsen har også en tendens til å bli tregere, og dette
kan korrigeres med en annen fiberblanding. Når er så et dyr en senior? Det er
individuelle forskjeller på det, og raseforskjeller. Det vil også avhenge av
aktivitetsnivået. En aktiv jakthund bør f.eks. få høyenergi fôr under jakta, men kan
kanskje gå på senior diett utenom jaktsesongen. Generelt kan vi si at en hund må
regnes som senior fra ca 8 år, og en katt fra ca 10 år.
Hvordan tar vi best hensyn til den eldre hunden eller katten, hva skal vi legge merke
til som tegn på sykdom?
Først og fremst, ta hensyn! Hvis hunden eller katten ikke er i form, la ikke være å
oppsøke dyrlege fordi den er gammel! Tidlig undersøkelse gir bedre prognose dersom
det viser seg at dyret er sykt. Korriger ernæring etter alder og aktivitetsnivå.
Oppretthold den årlige vaksinen, dette skal også være en årlig helsekontroll. La også
dyret få lov til å bli naturlig gammel og ha et liv deretter. Vil den slappe mer av, så la
den få lov til det.
Til slutt vil jeg nevne noen spesielle symptomer dere bør være oppmerksomme på,
og som nok bør undersøkes nærmere av dyrlege:
Kuler i huden, i juret på tisper, testikler på hannhunden
Hvis dyret drikker og tisser merkbart mer. Dette kan være symptomer på alt fra
sukkersyke, livmorbetennelse og nyresykdom
Dersom hunden er merkbart stiv og støl, eller blir merkbart mer sliten på tur
Dersom dyret går tydelig ned eller opp i vekt
Dersom dyret har merkbare syns-eller hørselsproblemer
Dersom det lukter veldig vondt fra munnen på dyret, det har vanskelig for å tygge,
eller dere ser brunt belegg på tennene
De aller fleste hunder og katter har en naturlig og frisk alderdom, men husk at de
som av en eller annen grunn ikke har det, kan ofte få hjelp!
Godt nytt hunde-og katteår!
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Utstillingsresultater

per 10/12

(alle norske utstillinger er med, unntatt juleshowet til Norsk dobermann klub)
Norsk Leonberger Klubb 30/8 Martinez Noguera, Adolfo
Unas Bella Suki

1.UK 1.UKK CK 2.BTK

I&G Mikkelsen

Katsumoto's Aika

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR

Vegar Berger

Steinkjer Hundeklubb 5/9 Zwaartman-Pinster, Ineke
Østbylias Supre Ronaldinho

1.AK 2.AKK CK 2.BHK

L-E Susegg

Østbylias Tøffe Zorro

1.AK 1.AKK CK 1.BHK BIR

Lundås/Skjelbred

Østbylias Yre Kinkai

1.JK 1.JKK CK 2.BTK

K&S Skjelbred

Østbylias Yre Pippi

1.JK 2.JKK

Anne Grete Ekker

Østbylias Xklusive Ti-Tei

2.UK

Elisabeth Høy

Østbylias Værdie Sakura

1.UK 1.UKK CK 4.BTK

Mildrid Kjøbli

Ak-Inu-Bas Hayai Sakura-Hime

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM

Høyem/Aasheim

Soldoggen's Chimpira

1.VTK 1.VTKK CK 3.BTK

Høyem/Aasheim

Narvik Trekk- Og Brukshundklubb 5/9 Selimovic, Igor
Soldoggen's Qosmos

1.JK 1.JKK CK 4.BHK

Mathiasen/Aarberg

Ramnfløya's Kita No Inova

1.AK 2.AKK

Turid Pedersen

Ekewär's Eisuke

1.AK 1.AKK CERT 3.BHK

Kristian Backegren

Nattfjärilen Akakabuto

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR

Eggenheim/ Walle

Soldoggen's Tentai Tiko

1.CHK 3.CHKK

Elsa Pedersen

Soldoggen's Buranko

1.CHK 4.CHKK

Elin Uhre

Soldoggen's Ippiki-Ookami

1.VTK 1.VTKK CK

Heidi Berg

Soldoggen's Pikayama

2.JK

Camilla Rørvoll

Soldoggen´s Okazaki

1.JK 2.JKK HP

Elin Backengren

Soldoggen's Riisanna

1.JK 1.JKK CERT 3.BTK

Walle/Strand

Soldoggen's Naisu

1.UK 1.UKK CK

B&G Forsaa

Noven's Pi-Tadaaki

1.AK 1.AKK CK

Bengt Eggen

Soldoggen's Dôwa

1.AK 2.AKK CK

Marita B Norheim

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze

1.CHK 2.CHKK CK 2.BTK

Paul Walle

Soldoggen's Hiruko

1.CHK 3.CHKK

Pedersen/Walle

Soldoggen's Oishiiba

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

Walle/ Buchardt

Soldoggen's Beninesa

1.VTK 1.VTKK CK 4.BTK

Paul Walle
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Soldoggen's Hirohito

1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK

Walle/Strand

Norsk Berner Sennenhundklubb 6/9 Beradze, Iuza
Soldoggen's Qosmos

1.JK 1.JKK CK

Mathiasen/Aarberg

Ekewär's Eisuke

1.AK 1.AKK CERT 2.BHK

Kristian Backegren

Soldoggen's Emi No Encho

1.AK 3.AKK

Walle/Strand

Ramnfløya's Kita No Inova

1.AK 2.AKK

Turid Pedersen

Nattfjärilen Akakabuto

1.CHK 3.CHKK CK 4.BHK

Eggenheim/ Walle

Soldoggen's Tentai Tiko

1.CHK 2.CHKK CK 3.BHK

Elsa Pedersen

Soldoggen's Hirohito

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR

Walle/Strand

Soldoggen's Ippiki-Ookami

1.VTK 1.VTKK CK

Heidi Berg

Soldoggen's Riisanna

1.JK 2.JKK CK

Walle/Strand

Soldoggen´s Okazaki

1.JK 1.JKK CK

Elin Backengren

Soldoggen's Pikayama

.JK KIP

Camilla Rørvoll

Noven's Pi-Tadaaki

1.AK 1.AKK CERT 2.BTK

Bengt Eggen

Soldoggen's Oishiiba

1.CHK 2.CHKK CK 4.BTK

Walle/ Buchardt

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze

1.CHK 3.CHKK CK 3.BTK

Paul Walle

Soldoggen's Hiruko

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

Pedersen/Walle

Soldoggen's Kyocera

1.VTK 2.VTKK CK

Siv Hansen

Soldoggen's Beninesa

1.VTK 1.VTKK CK

Paul Walle

Gudbrandsdal Hundeklubb 6/9 Molin, Nils
Mjøstrollets Bara Tasai

1.JK 1.JKK

P&K Pedersen

Soldoggen's Fushigi

1.AK 1.AKK

P&K Pedersen

Toyomi's Kinkai

1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIM

Anders Larsen

Mjærumhøgda's Yu Komatsu

1.CHK 1.CHKK

Lise Kommisrud

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

2.AK

Lise Kommisrud

Habagou's Haru Hana

1.AK 1.AKK

B&I Pedersen

Ramnfløya's Kita No Otenba

1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR

Bente Kittelsen

NKK Stavanger 12/9 Eerola, Tapio

Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb 26/9 Blaha, Monika
Ichisuke Av Enerhaugen

2.JK

Arne Vabø

Soldoggen's Ojin Tenno

1.UK 1.UKK CERT 2.BHK

G&E Knudsen
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Asa No Kuroteru Go Av Enerhaugen 1.UK 2.UKK HP

Christen Lang

Beniryu Av Enerhaugen

1.CHK 2.CHKK CK 3.BHK

Blomli/ Frøyseth

Tenko Av Enerhaugen

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR

Eirik Knudsen

Daiichi Kurofujihime Av Enerhaugen

1.JK 1.JKK CK 2.BTK

Christen Lang

Chako Go Ichiokasow Av Enerhaugen

1.JK 2.JKK HP

Christen Lang

Benihidehime Av Enerhaugen

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIM

Jorunn Kvalheim

Soldoggen's Tokitenku

1.JK 1.JKK

Walle/ Strand

Kazakoshi No Oujin Go Yokohama
Atsumi

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK CACIB
BIR

Eivind Mjærum

Mjøstrollets Bara Tasai

2.JK

P&K Pedersen

Negi-Inu's Li-Qu Yoshi With Kichiko

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIM

Ulleberg-Bøhmer/
Schyttelvik

Negi-Inu's Li-Ry Hikari

1.AK 1.AKK CK 2.BTK CACIB

Ulleberg-Bøhmer

Katsumoto's Aya

0.AK

Laila Nagel

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

1.AK 2.AKK CK 4.BTK

Lise Kommisrud

Soldoggen's Fushigi

1.AK 3.AKK

P&K Pedersen

Soldoggen's Oishiiba

1.CHK 1.CHKK CK 3.BTK R.CACIB

Walle/Buchardt

NKK Hamar 3/10 Kavcic, Marija

NKK Tromsø 24/10 Hjorth, Leif Ragnar
Soldoggen's Qosmos

1.JK 3.JKK HP

Mathiasen/Aarberg

Soldoggen's Tokitenku

1.JK 2.JKK HP

Walle/ Strand

Stitch Den Stille Fjæring

1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR

M Steinsvold

Soldoggen's Jet Lee

1.AK 1.AKK CK 3.BHK R.CACIB

A Kristiansen

Nattfjärilen Akakabuto

1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK CACIB

Eggenheim/Walle

Soldoggen's Riisanna

2.JK

Walle/Strand

Soldoggen´s Okazaki

2.UK

Elin Backengren

Soldoggen's Pikayama

2.UK

Camilla Rørvoll

Noven's Pi-Tadaaki

2.AK

Bengt Eggen

Soldoggen's Oishiiba

1.CHK 2.CHKK

Walle/ Buchardt

Soldoggen's Hiruko

1.CHK 1.CHKK

Pedersen/Walle

Tromsø Hundeklubb 24/10 Nymark, Vigdis
Soldoggen's Qosmos

1.JK 2.JKK

Mathiasen/Aarberg

Stitch Den Stille Fjæring

1.JK 1.JKK HP

M Steinsvold
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Soldoggen's Tokitenku

1.JK 3.JKK

Walle/ Strand

Soldoggen's Emi No Encho

1.AK 1.AKK

Walle/Strand

Nattfjärilen Akakabuto

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR

Eggenheim/Walle

Soldoggen's Riisanna

1.JK 1.JKK HP

Walle/Strand

Soldoggen's Pikayama

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIM

Camilla Rørvoll

Soldoggen´s Okazaki

2.UK

Elin Backengren

Noven's Pi-Tadaaki

1.AK 1.AKK

Bengt Eggen

Soldoggen's Hiruko

1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK

Pedersen/Walle

Norsk Dalmatiner Klubb 7/11 Reyniers, Rita
Najanin's Ei Kiyo

1.JK 1.JKK

Tone M Økseter

Fitjar - Stord Hundeklubb 7/11 Foss, Arne
Shibatroll's Balder

1.JK 1.JKK CK 2.BHK

Tone Jåtten

Ichiou Av Enerhaugen

1.JK 2.JKK CK 4.BHK

Trygve Søvold

Shibatroll's Bjarg

1.JK 3.JKK HP

Karen Gjerde

Toyomi's Kinkai

1.JK 4.JKK HP

Anders Larsen

Ølenskjold's Baron Rag

1.JK

K Skjæveland

Soldoggen's Ojin Tenno

1.UK 2.UKK

E& G Knudsen

Daiichi Kuromatsu Go Av Enerhaugen

1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIR

Whyatt/Vatne

Tenko Av Enerhaugen

1.CHK 1.CHKK CK 3.BHK

Eirik Knudsen

Benihidehime Av Enerhaugen

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIM

Jorunn Kvalheim

Honto-No Uchiko

1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK

G Knudsen

Orkdal Hundeklubb 7/11 Ukhabina, Elena
Katsumoto's Asahi

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIM

Paal Østerlie

Østbylias Værdie Sakura

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIR

Mildrid Kjøbli

Joseibi

1.AK 1.AKK CK 2.BTK

Yngvar Holtskog

Norsk Miniatyrhund Klubb 8/11 Aune, Harald
Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

1.AK 1.AKK

Lise Kommisrud

Kongsberg Hundeklubb 14/11 Mjærum, Eivind
Unas Bajazz

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIR
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A Humborstad

NORRKÖPING UTSTÄLLNING INT 15/8 Leonard, Michael (12 delt)
Soldoggen's Ojin Tenno

1 UK 1 UKK CK CERT 3 BHK

E& G Knudsen

Genkou Go Shun'you Kensha

1 AK 1 AKK CK 3 BTK

G Knudsen

Honto-No Uchiko

1 CHK 1 CHKK CK RES.CACIB
2BTK

G Knudsen

NYKÖPING UTSTÄLLNING NAT 16/8 Johansson, Henrik (10 delt)
Tenko Av Enerhaugen

1 CHK 1 CHKK CK 1 BHK BIR

Eirik Knudsen

SUNDSVALL UTSTÄLLNING INT 3/10 Doedijns, Rony (3 delt)
Soldoggen's Tokitenku

1 JK 1 JKK CK CERT 1 BHK BIM

Walle/Strand

Mara-Shimas King of Hearts

1-1UKK-CK-2BHK-RESCACIB

Elisabeth Noven

Unas Bajazz

1-2UKK-HP

A Humborstad

Soldoggen's Oujin Tenno

1-3UKK

E& G Knudsen

Noven's Lazaro

1-2AKK-CK-4BHK

Lennart Åhren

Asa no Kuroteru Go av Enerhaugen

1-1AKK-CK-CERT-1BHK-CACIBBIM

Christen Lang

Soldoggen's Jet Lee

1-4AKK

A Kristiansen

Takahiro av Enerhaugen

2.AK

Aud Inger Hembre

Negi-Inu's Li-Ko Kokunan

1-3AKK

M&F Algarheim

Østbylias Supre Ronaldhino

1-4AKK

L E Susegg

Okami's Harukoma

2.AK

Yvonne Rinne

Tenko av Enerhaugen

1-3CHKK

Eirik Knudsen

Soldoggen's Hirohito

1-2CHKK

Walle/Strand

Artic Trail's Benito

1-1CHKK-CK-3BHK

M-L Timonen

Mjærumhøgda's Sachiko

1-1VTKK-CK

H Schyttelvik

Ølenskjold's Chita

1-1JKK-CK-4BTK

Arve Skjæveland

Mjærumhøgda's Ylva goes to Maria

1-2JKK-HP

Mjærum/Pedersen

Lucky Dragon's Ulva

2.JK

Kåre Kværne

Negi-Inu's Li-Qu Yoshi with Kichiko

1-2UKK

Ulleberg-Bøhmer/
Schyttelvik

Unas Blackie

2.UK

Cathe Frankrig

Daiichi Kurofujihime av Enerhaugen

1-1UKK-CK-2BTK-RESCACIB

Christen Lang

Unas Bella Suki

2.UK

I&G Mikkelsen

Benihidehime av Enerhaugen

1-1AKK-CK-3BTK

Jorunn Kvalheim

NKK Lillestrøm 29/11 Nilsson Kurt
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Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

1-3AKK

Lise Kommisrud

Negi-Inu's Li-ry Hikari

2.AK

Ulleberg-Bøhmer

Unas Like A Virgin

1-2AKK-CK

Unn Rimstad

Kitunes's Asa-Emiko

1-4AKK

Roar Nordberg

Naohime Av Enerhaugen

1-2CHKK-CK

Christen Lang

Honto-no Uchiko

1CHK

G Knudsen

Soldoggen's Hiruko

1-3CHKK

Pedersen/Walle

Noven's Takara

1-1CHKK-CK-CERT-1BTK-CACIBBIR

Elisabeth Noven

Noven's Kimi

1-4CHKK

Elisabeth Noven

Ak-inu-bas Daitan ni Akobo

1CHK

Ulleberg-Bøhmer

Soldoggen's Chimpira

1-1VTKK-CK

Høyem/Aasheim

ÅRETS BRUKSSHIBA
Hund, fører, sum poeng
Gren

Arrangør

Dommer

Premie Poeng

1. Kinu Hana Iris, fører Kara Iselin Jensen Pedersen

14

13/7 Agility 1

Viking agility week

Harald Schjelderup

1.

3

14/7 Hopp 1

Viking agility week

Ton van der Laar

1.

3

17/7 Hopp 1

Viking agility week

Per Berg Kirkevold

1.

3

18/7 Hopp 1

Viking agility week

Petter Nordlien

1.

3

14/7 Agility 1

Viking agility week

Jon G Olsen

2.

2

2. Katsumoto Asahi, fører Paal Østerlie
20/8 Blodsporprøve,

Trøndelag Dachshundklubb

31/8 Fersksporprøve

12
Marvin Røstadli

1. HP

6

Ole Johan Dahl

10 p

6

ØVRIGE SOM HAR RESULTATER FRA ANDRE PRØVER
OG STEVNER, MÅ SENDE KOPI AV KRITIKKSKJEMA TIL
EIRIK eirik@shibatroll.com SENEST 15. JANUAR
FOR Å KOMME MED PÅ LISTEN!
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BIR: INT NORD UCH NORDV-08 SV-09 DKV-09 NV-09
Noven's Takara
eier Elisabeth Noven
BIM: NV-09 Asa No Kuroteru Go av Enerhaugen
eier Christen Lang
52

Beste
oppdrettergruppe,
med HP;
Kennel Enerhaugen

BIR Veteran,
4BIS veteran
med CK
N S UCh NV-00
Soldoggen’s Chimpira,
Lisbeth Høyem
& Geir Aasheim

BIM Veteran,
med CK
N Uch NV-08
Mjærumhøgda’s
Sachiko,
Hilde Schyttelvik
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Åpen klasse hannhunder venter på tur

Hund og handler i farten

Alle hundene vises på bord

Noen tok et lite slektstreff… 4 generasjoner tispelinje.
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Over: Dommeren undersøker hver hund
nøye.
T.v: Det gjelder å få hunden til å vise seg
fra sin beste side

Over: Noen fikk med seg en ny hund
hjem…
T.v: Og noen var med bare for å få
miljøtrening

Bilder fra Dogs4all-kavalkaden er tatt av/innsendt av;
Torstein Gleditsch, Wenche Ulleberg-Bøhmer
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Kennel Negi-Inu
oppdrett av
American Akita og Shiba

Vi ønsker
alle Valpekjøpere
og Shibavenner
en riktig god jul
og et godt nytt år
www.negiinu.com wenche@ulleberg.net
6399 8296 / 957 88 177
56

TIPS TIL ALLE HUNDEEIERE!
Vi er stadig på utkikk etter nyttig tips, og tar derfor med to tips fra Helene Nordwall. Om
dere ikke leser svensk, så kontakt redaktør for oversettelse.

Varning för chipspåsar!

Bilden är från en gratissite http://www.flickr.com av en som kallar sig dkeachie
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Faror i julstöket.
Av Helene Nordwall
Vi människor har bråda tider inför julen. Det är luciafirande, julhandel och pyntande. Det blir ju fint
till slut men dessa bestyr medför också extra faror för våra hundar. Var lite extra vaksam så
förhindras extra besök hos veterinären. Några av de vanligaste men också de farligaste är dessa:
Brännskador - var mycket försiktig med levande ljus, öppna spisar och kokande knäck som kan
ge ordentliga brännskador.
Mage / kvävning - många hundar älskar att slita i julens fina paketpapper och snören. En del får
även egna julklappar att öppna. Men pass på så att dessa färgrika och blanka presentattiraljer
inte sväljs då de kan innehålla div. mindre lämpliga ämnen för magen. Håll också koll på tejpen.
En stor varning utfärdas för kvävningsrisken!
Förgiftning - varning för julstjärnan, julkaktus, saffran, salt julskinka, choklad är några av de saker
som det finns extra av i jultider. Symptom på förgiftning kan vara dregel, kräkningar, buksmärtor,
diarre, skakningar, törst m.m
Giftinformationscentralen kan ge mer information.
Kontakta alltid veterinär vid skada eller misstanke om detta.

I Norge har vi Giftinformasjonen, som finnes på http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo/
eller døgnåpen telefon: 22 59 13 00 (Red anm)

Julestjerner er vakre, men giftige! Foto Helene Nordwall
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Årets utstillingsshiba per 10/12 (med forbehold om feil)
Nr

P

Uts

Hund

Eier

1

55

5

Soldoggen's Hirohito

Walle/Strand

2

54

5

Tenko Av Enerhaugen

Eirik Knudsen

3

35

5

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze

Paul Walle

4

34

4

Nattfjärilen Akakabuto

T Eggenheim/ P Walle

5

32

4

Jun Av Enerhaugen

Jorunn Kvalheim

6

31

5

Soldoggen's Hiruko

Pedersen/ Walle

7

26

5

Soldoggen's Tentai Tiko

Elsa Pedersen

8

26

5

Honto-No Uchiko

Gullborg Knudsen

9

25

3

Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou

Granqvist/Pistokoski/Omura

10

25

4

Soldoggen's Fukai Kangae

T L Strand /P Walle

11

25

5

Genkou Go Shun'you Kensha

Gullborg Knudsen

12

24

4

Kazakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi

Eivind Mjærum

13

23

2

Naohime Av Enerhaugen

Christen Lang

14

23

5

Najanin's Kimi Musome

Tonje Bøe

15

22

3

Daiichi Kuromatsu Go Av Enerhaugen

Christen Lang

16

19

3

Soldoggen's Oishiiba

P Walle/ E Buchardt

17

18

2

Stitch Den Stille Fjæring

Mette Steinsvold

18

18

3

Benihidehime Av Enerhaugen

Jorun Kvalheim

19

18

3

San Jo Lucky In Love

Nordwall/Lang

20

18

5

Soldoggen's Kyocera

Siv Hansen

21

16

3

Negi-Inu's Li-Qu Yoshi With Kichiko

Ulleberg-Bøhmer/Schyttelvik

22

16

3

Soldoggen's Riisanna

Walle/Strand

23

16

4

Ramnfløya's Kita No Otenba

Bente K Pedersen

24

16

4

Soldoggen's Jet Lee

Anette Kristiansen

25

15

1

Noven's Takara

Elisabeth Noven

26

15

2

Noven's Pi-Tadaaki

Bengt Eggen

27

15

2

Ekewär's Eisuke

Kristian Backegren

28

15

3

Najanin's Ei Tsuki

Wenche Øverland

29

15

3

Honto-No Zen-Ya

Helene Nordwall

30

14

4

Soldoggen's Beninesa

Paul Walle

31

13

2

Unas Bajazz

Anne Humborstad

32

13

2

Hachiman Go Ryuukyuu Uruma

Christen Lang

33

13

3

Mjøstrollets Bara Tasai

P&K Pedersen
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34

13

4

Soldoggen's Ojin Tenno

G & E Knudsen

35

12

1

Honto-No Raigozu

Mona Urbig

36

12

1

Asa no Kuroteru av Enerhaugen

Christen Lang

37

12

1

Honto-No Momoko

Nordwall/Wallin

38

12

2

Taichung Spring Affair

Paula Granqvist

39

12

2

Jutaro Av Enerhaugen

Hovland/Bøe

40

11

2

Honto-No Daimaruou

Christen Lang

41

11

2

Østbylias Supre Koko

S&K Skjelbred

42

11

3

Østbylias Værdie Sakura

Mildrid Kjøbli

43

11

3

Østbylias Yre Kinkai

S&K Skjelbred

44

11

3

Unas Bella Suki

Ingerid og Geir Mikkelsen

45

10

2

Mjøstrollets Bara Tasai

P&K Pedersen

46

10

2

Mjøstrollets Aka Fuyuko

Anne&Olav Frang

47

10

3

Soldoggen's Fushigi

P&K Pedersen

48

9

1

Chako Go Ichiokasow Av Enerhaugen

Christen Lang

49

9

1

Mara-Shimas King of Hearts

Elisabeth Noven

50

9

2

Toyomi's Kinkai

Anders Larsen

51

8

1

Okami's Genhime

Helena Skoglund

52

8

1

Chonix Chuu-Sami

Anna Mattsson

53

8

1

Nattfjärilen Betsu Mikata

TL Strand /P Walle

54

8

1

Soldoggen's Pikayama

Rørvoll, Camilla

55

8

2

Sheela Den Stille Fjæring

John Eigil Johansen

56

8

2

Ichiban Av Bjødnatun

Odd Arve Haug

57

8

2

Unas Lord Arco

Roger og Ranja Ulvund

58

8

2

Mjærumhøgda's Sachiko

Hilde Schyttelvik

59

6

1

Seiichi-Sigge

I Holmblad

60

6

1

Miyagi Go Ichiokasow Av Enerhaugen

Lars J Konradsen

61

6

1

Soldoggen's Dôwa

Marita B Norheim

62

6

1

Nattfjärilen Chujitsu

Paul Walle

63

6

1

Shibatroll's Balder

Tone Jåtten

64

6

1

Negi-Inu's Li-Ry Hikari

Ulleberg-Bøhmer

65

6

1

Soldoggen's Pika-Ichi

P Walle/T E Martinussen

66

6

1

Honto-No Tenkou

Helene Nordwall

67

6

1

Artic Trail Benito

M-L Timonen

68

6

2

Soldoggen's Golden Go

Paul Walle
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69

6

2

Habagou's Haru Hana

Bente og Iselin Pedersen

70

6

2

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

Lise Komisrud

71

5

1

Østbylias Tøffe Zorro

Lundås / Skjelbred

72

5

1

Mjærumhøgda's Naganobu

Laila Nagel

73

5

1

Willemo's Harumi

L Nagel /T Hofsli

74

5

1

Mjærumhøgda's Ylva Goes To Maria

E Mjærum / M Pedersen

75

5

1

Edeängs Jill

Bjørn Erik Korsnes

76

5

1

Katsumoto's Aika

Vegar Berger

77

5

1

Østbylias Yre Kendo

C Baggerånås

78

5

2

Soldoggen's Emi No Encho

Walle/Strand

79

4

1

Ak-Inu-Bas Hayai Sakura-Hime

Høyem/Aasheim

80

4

1

Østbylias Værdie Kaze

S&K Skjelbred

81

4

1

Katsumoto's Asahi

Paal Østerlie

82

4

1

Lucky Dragon's Oren

Paal Larsen

83

4

1

Soldoggen's Tokitenku

Walle/Strand

84

4

1

Unas Blackie

Cathe Frankrig

85

4

1

Østbylias Edle Aya

Christen Lang

86

3

1

Østbylias Supre Ronaldinho

Lars Erik Susegg

87

3

1

Katsumoto's Aya

Laila Nagel

88

3

1

Joseibi

Yngvar Holtskog

89

3

1

Østbylias Værdie Kenzo

Hilde Dalsbø

90

3

1

Umewaka Kurosachi av Enerhaugen

Christen Lang

91

3

1

Ølenskjold's Baron Rag

K Skjæveland

92

3

1

Noven's Lazaro

Lennart Åhren

93

3

1

Ølenskjold's Chita

A Skjæveland

94

3

1

Soldoggen's Qosmos

Mathiasen/Aarberg

95

2

1

Beniryu Av Enerhaugen

B Blomli/ A Frøyseth

96

2

1

Soldoggen's Chimpira

Høyem/Aasheim

97

2

1

Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi

Eivind Mjærum

98

2

1

Negi-Inu's Li-Ko Kokunan

M & F Algarheim

99

2

1

Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo

W & S Ulleberg-Bøhmer

100

2

1

Ramnfløya's Kita No Inova

Turid Pedersen

101

2

1

Ichiou Av Enerhaugen

Trygve Søvold

102

2

1

Soldoggen's Imoto Amai

A-K & T Seljeås

103

2

1

Soldoggen's Mitsumaru

Hege Arntsen
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NÅR KAN MAN SI AT HUNDEN ER SÆR????
av Lisbeth Høyem
Makka har blitt en gammel dame, og hun har alltid vært ganske sær på enkelte områder.
Godbiter og mat har ikke alltid vært hennes hovedfokus, men hun har likt å tigge…. Utallige
ganger har hun flørtet med folk og hoppet opp på dem, bare for å snu seg halvt foraktelig
unna godbitene de byr frem…
Vi har prøvd mange typer godbiter, spesielt i utstillingsringen. Alle slags fortyper er også
prøvd. Både vått og tørt. Våtfor var lenge eneste mulighet for å få henne til å spise når vi var
på tur.
Men altså, nå har hun demonstrert tydelig hvor sær det går an å være….
På Lillestrøm var det jo mange kjente, og en av dem vi traff, var AkitaHege, som nå er mer
LagottoHege. Men uansett…. Hun hadde med seg en skje som hun hadde gitt sine hunder
våtfor med. Det var litt våtfor igjen på den, og Makka viste stor interesse. Hun hoppet opp på
Hege og logret og smilte så godt hun kunne.
Og det hjalp jo, Hege holdt frem skjeen så Makka fikk slikke. Det var tydelig godt, men Hege
syntes kanskje det gikk litt sent. Så hun skrapte av restene på fingeren og holdt frem så Makka
kunne slikke av resten.
Men hva gjør den snåle hunden… nekter å spise! Hun bare lukter på våtfor-restene på Heges
finger, og snur seg litt unna. Men Hege er ikke den som gir deg, så hun smurte restene tilbake
på skjeen, og holdt den fram for Makka igjen.
Og hva skjer… jaggu slikker hun lykkelig i vei på skjeen, og alt blir borte.

Så SÆR har altså min hund blitt
-HUN VIL SPISE MED BESTIKK…….
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2 røde tisper
Født 27/10-09
Eivind Mjærum, 1827 Hobøl
Telefon: 69 92 11 22 Mobil: 957 82 085

Far: Kazakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi
Mor: Mjærumhøgda's Sakura

eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no
http://mjaerumhogda.no

2 hanner, 2 tisper, alle black&tan
Født 29/10-09
Christen Lang, 5036 Bergen
Telefon: 55 95 17 01 Mobil: 909 81 295
chr-lan@online.no / www.enerhaugen.net

Anette Ølander Holm, 3960 STATHELLE

Far: Asa No Kuroteru Go av Enerhaugen
Mor: Umewaka Kurosachi av Enerhaugen
4 hanner, 3 røde, 1 black&tan
Født 29/10-09

Mobil: 414 04 579
anetteholm83@hotmail.com / nikita-ariel.net

Kennel Vanity
G. H Sørensen og H. Bergh, 1816 Skiptvet

Far: Jbax Chikai-Yorokobi
Mor: Najanin`s Kinu Musome
1 hann, 3 tisper, alle røde
Født 3/11-09

Telefon: 69 80 85 70 Mobil: 907 56 6 99
vanitycollies@hotmail.com / www.kennelvanity.no

Helene Nordwall, 760 10 Bergshamra, Sverige
Telefon: +46 176 26 54 24 Mobil: +46 73 98 72 474
honto-no@etanet.se / www.honto-no.com

Kennel Qannik
Christin Aarkvisla, 2364 Næroset
Telefon: 416 18 757
Christin@woff.no

/ www.woff.no

Far: Kazakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi
Mor: Sachiko av Enerhaugen
1 hann, rød
Født 3/11-09
Far: Hi-Jinx Top Priority
Mor: Honto-no Akira Hime
1 hann, 7 tisper, alle røde
Født 30/11-09
Far: Edeängs Benjamin
Mor: Østbylias Supre Kickapoo

Med fremtiden i sikte……
RETUR: NSK v Terje Håheim
Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
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