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Klubbens konto:
9486 05 45343
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Annonse

Redaktøren har ordet
Så var snart julen her. I skrivende stund er det første
søndag i advent, gradestokken viser 10 varmegrader ute og
det er egentlig ingenting som minner særlig om jul. Men
brått snur det, snøen kommer og best av alt, noen herlige
fridager der man kan være ute hele dagen.
Selv har jeg aldri vært særlig glad i snø og kulde, men det
endret seg da jeg fikk hund. Å se gleden han får ved å leke i
snøen gjør at jeg nesten jubler når jeg ser at det er hvitt på
bakken. Da er det bare å kle godt på seg, komme seg ut og
la Raiden gå bananas i snøen. Jo mer jeg er med på leken,
jo mer moro synes han det er, og det blir hyggelig for oss
begge. Og da er det godt å komme inn med en sliten hund
som legger seg foran peisen.
I dette nummeret har vi en liten «julespesial» med julequiz
og tips til hjemmelaget hundegodt. Håper det faller i smak!
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Takk til alle som har bidratt til dette
nummeret. I neste nummer som
kommer når våren nærmer seg vil vi
ha fokus på mentalitet og helse. Alle er
selvfølgelig velkomne til å bidra med
tekster og bilder, om alt mulig som har
med hund å gjøre.
Joakim, Raiden og jeg ønsker alle en
god jul og et godt nytt år!

Send inn
stoff til shib-a-visa!
Vi ønsker bilder, historier, artikler og
morsomme fortellinger.
Send inn til lisemette@gmail.com

-- Lise Mette Kjellberg

Tema for neste nummer:
Mentalitet og helse
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Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Norsk Shiba Klubb informerer

Eilert Årseth har trukket seg som leder pga manglende kapasitet. Resten av styret tar dette
til etterretning. Frank blir fungerende leder frem til årsmøtet. Solvor blir fungerende
nestleder frem til årsmøtet. Frida rykker opp som vanlig styremedlem frem til årsmøtet.

Sør-Vestlandet: Rogaland

Bruks

Bodhil Vanvik Skjærveland
Telefon: 51 67 46 47 / 920 88 923
E-post: bodhil_skj@hotmail.com

Halvor Størmer
Telefon: 913 29 027
E-post: halvor.stormer@nfk.no

Styret

Styremedlem

Sørlandet: Vest-Agder, AustAgder, Telemark

Fungerende leder

Frida Askeland
Telefon: 975 80 789
E-post: frida_s_askeland@hotmail.com

Bente Kittelsen Pedersen
Telefon: 37 04 15 34 / 458 60 545
E-post: shiba.habagou@outlook.com

1. Varamedlem

Nord-Norge: Troms, Nordland,
Finnmark

Frank Yoshi Møllevik
Telefon: 478 96 665
E-post: fym@energypiping.no
Fungerende Nestleder

Solvor Nærland
Telefon: 481 18 971
E-post: solvor@shibaliv.com
Sekretær

Lisbeth Høyem
Klubbens adresse:
Steinkjervegen 1217
7710 Sparbu
Telefon: 917 16 284
E-post: sekretar@norskshibaklubb.no

Anette Høgvoll
Telefon: 414 17 004
E-post: anettehogvoll@gmail.com
2. Varamedlem

Lone Filipsen
Telefon: 995 94 074
E-post: hfilips@online.no
Distriktskontakter

Lone Fillipsen
Telefon: 77 68 05 97 / 995 94 074
E-post: hfilips@online.no
Midt-Norge:Trøndelag, Møre og
Romsdal

Sissel Skjelbred
Telefon: 74 14 32 69 / 975 67 022
E-post: k-svends@online.no
Andre kontaktpersoner

Kasserer

Østlandet: Oslo, Akershus,
Buskerud, Østfold, Vestfold,
Hedmark, Oppland

Ingrid Alice Kvitberg
Telefon: 934 61 907
E-post: ingrid_a_kvitberg@hotmail.com

Frida Askeland
Telefon: 975 80 789
E-post: frida_s_askeland@hotmail.com

Lise Kommisrud
Telefon: 916 87 047
E-post: lisekom@online.no

Styremedlem

Vestlandet: Hordaland, Sogn og
Fjordane

Sissel Skjelbred
Telefon: 74 14 32 69 / 975 67 022
E-post: k-svends@online.no

Laila Nagel
Telefon: 916 68 579
E-post: l-nag@online.no
Styremedlem

Ann Margot Whyatt
Telefon: 920 30 772
E-post: annmargot.whyatt@internationalsos.com

Agility

Lydighet

Utstilling

Laila Nagel
Telefon: 33 05 88 83 / 916 68 579
E-post: l-nag@online.no
Valpeformidler

Christen Øwre Johansen
Telefon: 411 00 279
E-post: valpeformidler@norskshibaklubb.no
Sunnhetsutvalget

Eivind Mjærum
Telefon: 69 92 11 22 / 957 82 085
E-post: eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no
Lisbeth Høyem
Telefon: 74 16 22 85 /917 16 284
E-post: shiba@akinuba.no
Solvor Nærland
Telefon: 55 31 37 84 / 481 18 971
E-post: solvor@shibaliv.com
Gitte Hjorth Sørensen
Telefon: 907 56 699
E-post: vanitycollies@hotmail.com

Anette P. Forsbakk
Telefon: 970 89 228
E-post: anettepauline@me.com
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Ny distriktskontakt for
Østlandet
Frida Askeland har tatt over rollen som
distriktskontakt for østlandet og gleder seg
til mange turer og kurs fremover. her kan du bli
bedre kjent med den engasjerte jenta.

Hvorfor vil du være distriktskontakt?
En av tingene som fristet meg mest er at jeg har lyst til å
bli kjent med de som har shiba i området rundt meg. De
beste ringvirkningene av at jeg fikk dele livet med Kaizer,
er at jeg også har fått spennende bekjentskaper, og skjønne
venner jeg aldri ville ha fått ellers! Videre er jo dette en
gyllen mulighet til å få bidra med å samle både «nye» og
«gamle» til felles opplegg og møter, det kunne jeg ikke la gå
fra meg. Jeg vil mer enn gjerne få være den personen dere
kommer til med ønsker og forslag. Det viktigste for meg er
at terskelen skal være lav og at alle er invitert!
Det virker som at shibaen blir mer og mer populær på
østlandet – hvordan vil du inkludere nye shibaentusiaster?
Uten å røpe for mye så kan jeg nevne at jeg også har verv
som varamedlem i Shibaklubben, der får jeg indirekte
jobbe med «å nå frem til de nye» - det er veldig hyggelig å
se at vi blir flere.
For å være helt dønn ærlig så er jeg av typen som, full av
12

fryd, rusler bort til ukjente mennesker
med shiba og spørrerunden settes i
gang! Ofte kommer det totalt ukjente
mennesker bort til oss også; de stiller
spørsmål, klapper Kaizer og får høre
hvor de kan få tak i mer informasjon.
Jeg liker å være tydelig engasjert over
de fantastiske hundene våre, og syns
det er viktig at «nye» får et så ærlig og
fullstendig inntrykk av shibaen som
mulig. Det mener jeg man best får ved
å møte flere shibaer og snakke med
flere shibaeiere.
Det må jo også nevnes at det er åpne
grupper på Facebook som er enkelt
tilgjengelig for alle som vil, og her
ruller det stadig inn nye medlemmer
som lurer på shibaen og leiter etter
informasjon.
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Annonse

Klubbeffekter
Husk at norsk shibaklubb selger massevis av kule
klubbeffekter på www.norskshibaklubb.no.
Vær med å støtte klubben samtidig som du får tøffe shibaeffekter
å briefe med foran hundevennene dine!

Hva kan vi forvente oss av aktiviteter/treff i 2016?
Her er ikke noe fullstendig spikret, men et par kurs skal
vi få til! Personlig vil jeg gjerne ha i gang en runde med
rallylydighet, soppsøk- og blodsporkurs, men som sagt: det
er åpent for forslag og jeg vil jobbe for det DERE ønsker
å være med på! Flere turer! Vi må alle lufte shibaene våre
uansett, og jeg har store ønsker om at vi skal få til flere
fellesturer! Det er artig å treffes, snakke om de like, men
også så ulike hundene våre. Dele erfaringer, historier og få
nye opplevelser. Heng dere på, det er gøy å være sammen.
Hva er ditt inntrykk av shibamiljøet på Østlandet?
Det første jeg tenker på er at det er i vekst og forandring,
vi trenger å snøres litt tettere. Vi har en stor felles interesse
og det burde vi utnytte mer. Jeg liker Facebook-siden vår
så godt! (Østlandsshibaer – forén eder) Det kommer stadig
oppdateringer med tekstinnlegg, bilder og filmer. Det er
hyggelig å se hvem «Østlandsshibaene» egentlig er. Jeg
gleder meg til å møte mange, mange flere av dere i tiden
fremover.
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Hva synes du er morsomt å finne på med
shibaen din?
Det beste Kaizer og jeg veit om er å
gå på tur i skogen. Gjerne langt, med
forskjellig terreng og en bekk å vasse i.
Å få søke etter en skank, en leke eller
bare utkastede godtebiter ute i lyngen
er også stor stas for Kaizer. Moro er
det også med sirkustriks og å trene inn
nye øvelser. Jeg tror jeg har en liten
«skaplydighetsutøver», men vi holder
oss til trening på hjemmebane –
shibaene veit hva de vil, og det er ikke
sikkert våre og shibaens planer var
sammenfallende den aktuelle dagen.
Frida Askeland kan kontaktes på
telefon 975 80 789 eller mail
frida_s_askeland@hotmail.com.
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Til minne om en god venn
Tekst: Vibeke Aase Jensen

Foto: Arne Ristesund, Bergensavisen

En venn har gått bort. Det er så usigelig trist. Selv om vi
ikke hadde den helt store kontakten siste året, så har han
vært der. Nå står huset hans tomt. Dette særegne, gamle
huset fra 1700-tallet, som et lite dukkehus blant de andre
større nabohusene. Døden fører en følelse av stort fravær
med seg.
Vi har jo tenkt tanken om at dette kunne skje. Før eller
siden vil det jo skje med alle, men vennen vår slet en del
med helsen de siste årene. Likevel kom dette brått. Vi har
problemer med å ta det inn.

Han sang “på-kanten-stev” for oss.
Han var sta... Staheten kom godt med
da han ble syk og måtte amputere ene
beinet.
Han stilte opp for oss mang en gang,
bodde på Risnes og passet hunder.
Tok til seg shibaen vår, Kiri, da vi ikke
lenger kunne ha henne.

Vi var alle tre glade i kinamat, så vi
gikk og spiste en del sammen. Da
Han var et helt spesielt menneske. Kunnskapsrik og
skulle Mathias alltid ha en “Anders
intelligent. Selv mente han at han ikke kunne så mye.
Lange” til dessert. Anders Lange var
“Jeg kan litt om alt”, pleide han å si. Han var en naturens
visstnok glad i eggelikør, så is m/
mann. Et hundemenneske. Gjennom ham ble vi kjent med eggelikør var fast.
rasen shiba. Han lærte oss så mye, om både det ene og det
andre. På turer plukket han jordnøtter, som vi måtte smake Som sagt var Mathias en naturens
på. Han var raus og veldig snill.... men ikke så snill med
mann. Han gikk daglig på fjellturer.
seg selv.
Det beste han visste var å gå til Fløyen
og prate med turister - da var han
Han ryddet gjengrodde stier og viste oss flere steder vi
i sitt ess! Han var språkmektig, og
kunne gå for å unngå å treffe på altfor mange mennesker.
klarte å kommunisere med de fleste.
På den måten kunne hundene løpe fritt uten å forstyrre
De siste årene ble det ikke så lett for
noen. Vi hadde mange fine turer sammen. Bl.a gikk vi over han å gå så mye som han ønsket, men
vidden en 17. mai. Han jobbet som nattevakt den gangen, til tross for protese, klarte han likevel
og det var såvidt han rakk å komme tidsnok enda til at vi
å komme seg ut. Anzu ble hans store
startet turen tidlig om morgenen... Ikke greit å ha med seg glede i denne tiden.
to sinker. Kommer aldri glemme turene vi hadde sammen.
Alle de gangene vi slapp alle hundene “på haugen” og
Takk for alt, Mathias. Hvil i fred. Vi
hvordan de stilte seg så forventningsfulle opp for å få godt kommer savne deg.
da vi skulle ta bånd på de. Anzu, Nikko, Kiri, Rasmus,
Solan og Emma... Nå er de alle borte.
16

17

ting å gjøre med en boks!
Er det litt for kaldt for å gå lange turer? Eller
har du en litt rastløs hund som trenger å bruke
hodet sitt litt? Eller har du lyst til at hunden din
skal lære seg shaping? Da bør du prøve leken «101
things to do with a box»!
Tekst: Lise Mette Kjellberg

Poenget med denne leken er at
hunden selv skal få tenke og ta initiativ
til hva den skal gjøre - «gjør noe og få
belønning!». Leken kan gi selvtillit til
hunden og gjøre det enklere å «shape
inn» andre triks. Hunden bør være
kjent med klikkertrening før du prøver
dette.
Du starter med å sette en pappeske
foran hunden. Den bør være såpass
stor at hunden kan stå og sette seg
i den, men ikke så stor at det blir
vanskelig å for eksempel løfte eller
dytte på den.
Med en gang hunden ser på boksen
får den en klikk og godbit. For hver
lille bevegelse hunden så gjør i retning
mot boksen får han belønning. Lukte
18

Foto: Joakim Smångs

på boksen. Klikk og belønn. En pot på boksen. Klikk og
belønn. En pot i boksen. Klikk og belønn. Hvis hunden
ikke er nysgjerrig på boksen av seg selv kan du kaste
godbiten opp i boksen. Deretter klikker du og belønner
når hunden henter godbiten for boksen. Sånn kan du flytte
fokuset til hunden ved å skjønne at det er boksen som
er gøy. Ikke bry deg om at du klikker og belønner mens
hunden allerede spiser godbit eller før han har rukket å
plukke den opp, hunden vet at han får fått godbiten. Husk
å klikke mens hunden gjør bevegelsen, ikke etter, så det er
bevegelsen som blir belønnet.
Hvis hunden ikke viser interesse eller initiativ til å gjøre
noe kan du prøve å flytte på deg – gå på andre siden av
boksen eller rundt den og se om hunden følger etter. Om
hunden kommer litt nærmere boksen – klikk og belønn!
Men ikke juks – du skal ikke snakke til hunden, se den i
øynene, ta på boksen, rope på hunden eller «hjelpe» han
på noen annen måte. Bare hjelp den ved å gå i retning mot
boksen.
19

Annonse

Klubbkalender 2016
Endelig er klubbkalenderen 2016 her!

250 kroner inkludert porto
200 kroner ved henting hos Ingrid alice Kvitberg
Betaling gjøres til kontonummer 9486 05 45343
Bestilling sendes til kasserer@norskshibaklubb.no
Husk å føre opp adressen din på bestillingen!

Et annet problem som kan oppstå er at hunden begynner
å gjenta en atferd som gir belønning. «En pot på boksen
gav belønning – derfor gjør jeg det igjen!» For at du unngår
dette passer du på å ikke belønne samme atferd to ganger –
hunden må tenke på nytt og finne på noe nytt – tar den for
eksempel den andre poten på boksen kan du belønne, men
ikke ved samme pote på boksen to ganger.
Økten trenger ikke være så lang, og kanskje kommer ikke
hunden en gang nær boksen – eller hunden hopper rett
opp i boksen med en gang. Men det som er morsomt med
denne er at hver trening blir unik og du kan alltid få nye
ting å belønne.
Når hunden har lært seg at ved boksen kan han gjøre
akkurat som han vil og finne på nye ting selv – kan du
starte med å shape inn den atferden du ønsker. Ønsker du
å lære hunden å hoppe i boksen? Da klikker du og kaster
godbiter i boksen sånn at han får interesse for å hoppe
opp i den. Vil du at han skal dytte boksen med poten? Da
20

belønner du atferd hvor han bruker
poten til å holde på boksen. Her er
mulighetene mange!
Norsk shiba klubb

Søk opp 101 things to do with a
box på Google og få den fullstendige
innføringen!
Kilde: 101 Things to do with a box/
Karen Pryor

Foto: Ingrid Anette Høgvoll
Norsk shiba klubb

Foto: Solvor Nærland

Foto: Laila Nagel
www.norskshibaklubb.no
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Shibatreff på østlandet
Tekst og foto: Laila Nagel

Tone Nilsen demonstrerte Weight
Pulling. Weight Pulling er en aktivitet
og konkurranse hvor hunden skal dra
en vogn eller en slede med vekt en
kort distanse. Her må hunden være
Det var i år mange nye shibaeiere som hadde funnet veien, godt og riktig trent. Det er utrolig
noe som var veldig hyggelig, og av disse var det mange med mye en hund kan dra etter seg. Veldig
imponerende.
valper.
Lørdag 19 september ble det igjen arrangert Shibatreff på
Kongsberg. I år som de andre årene var det stort frammøte.
Været var med oss denne gangen også, strålende sol etter en
meget lang og våt periode her på Østlandet.

Vi fikk tatt mange nye bilder for de som ønsket det til
Shibaregisteret. Bildene av disse hundene ligger nå på
Norsk Shibaregister; se under oppdateringer 20/9. http://
www.shibaliv.com/Shibaregister/

Vi avsluttet med det faste lotteriet
med mange fine gaver. Tusen takk til
alle bidragsyterne.
Ses igjen i 2016.

Av aktiviteter i år lagde vi fem små baner i rallylydighet og
det ble gitt litt info om hva denne
aktiviteten er. Vibeke Standal og Ingrid Alice Kvitberg
veiledet de som hadde lyst til å prøve seg.
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God jul!
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Duck-sticks
Du trenger: 1 andebryst (med fett og skinn)
(du kan også bruke kyllingfilet, biff el.)
Sett stekeovnen på 50grader (ikke varmluft),
skjær kjøttet i tynne lange strimler (omtrent
som en vaniljestang) og legg på et stekebrett
(med bakepapir).

Spiselige julegaver
til hunden

La kjøttstrimlene tørke i ovnen i ca 6-8 timer,
men ikke lukke igjen stekeovnsdøra, ha en
fuktig klut mellom.

Tekst og foto: Gro Karete Bråtveit, Lise Mette Kjellberg

Når kjøttet er tørt er det greit å legge det på
litt tørkerull først, i tilfelle det er litt fett igjen,
Oppbevares så i en ziplock-pose eller en boks
(gjerne i kjøleskapet).
Det lukter så og si ingenting når du tørker
disse i ovnen!

Tunfisk-snacks

Pudding-snacks

Du trenger:
2 bokser tunfisk i vann
1 egg
1 ts persille
1 1/2 dl hvetemel
1 1/2 dl lettkokt havregryn

Vi fusker og kjøper ferdig blodpudding (UTEN
rosiner, obs! obs!). De som er flinke til slikt må
gjerne lage alt fra bunn av.

Start med å blande egget, persillen og tunfisken
i en bolle. Tilsett så melet og havregryn og bland
godt sammen. Hell røren over i en langpanne
og stek den i ovnen på 180 grader i 20 minutter
eller til den er gjennomstekt. (Gjør som når du
lager kake - stikk en pinne inn i den - er den tørr
er den ferdig). Avkjøl og del opp i passe store
biter.
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Skjær blodpuddingen i passe biter. Små eller store
er ikke så farlig bare bitene ikke er for tjukke.
Bitene stekes/tørkes på samme måte som “Ducksticksene”.
Oppbevares i en lufttett boks. Veldig lang
holdbarhet!
De kan lukte litt mens de tørker i ovnen, men
ikke i nærheten av hva det lukter om man tørker
leverbiter.
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Annonse

Julenøtter!
1. Hva er navnet på de seks japanske
urhundsrasene?
2. Hvem regisserte filmen «Hachiko: A dog´s tale»?
3. Hva er det latinske navnet for (tam)hund?
4. «Labradoodle» er en «rase» som har blitt veldig
populær. Hvilke to raser er blandet?
5. Hvilken hunderase er «Norges mest populære
hund»? (høyest registreringstall hos NKK i 2014)
6. Hvilken artist kom med «Jeg vil ha en liten
hund» i 1964?
7. Hva heter shibaen som er verdens mest
populære hund på Instagram?
8. Hvor mange norske hunderaser finnes det i dag?
9. Hva heter «Førstehunden» i Det Hvite Hus?
10. Hvilket land kommer hunderasen «Jindo» fra?
11. Hvilken rase var «Båtsman» i «Vi på
Saltkråkan»?
12. I hvilket år kom filmen «101 Dalmatinere» ut
for første gang?

Lag shibapepperkaker
Husk at norsk shibaklubb selger massevis av kule
klubbeffekter på www.norskshibaklubb.no.
Vær med å støtte klubben samtidig som du får tøffe shibaeffekter
å briefe med foran hundevennene dine!

Svarene finner du på side 34.
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Informasjon fra NOrsk Shiba klubb

Referat fra styremøte

Valg 2016
Valkomiteen informerer om at fylgjande verv er på val ved årsmøtet
2016:

Leiar						2 år
Sekretær						2 år
2 Styremedlemmar					2 år
3 Varamedlemmar til styre				
1 år
Revisor						1 år
Vararevisor					1 år
2 Medlemmer til valkomiteen			
2 år
2 Varamedlemmar til valkomiteen			
1 år

Valkomiteen ynskjer forslag på kandidatar til verva, og dette kan
gjerast på fylgjande måte:

Formelt Forslag:
Ein kandidat som er førespurt og har stadfesta vilje til å ta verv. Dersom valkomiteen ikkje fremmar
kandidaten som sin vilje, vert forslaget ført opp som motkandidat til valkomiteens innstilling ved
valet.

Referat fra styremøter
styremøter i Norsk shibaklubb

UFORMELT FORSLAG/TIPS:
Eit tips på person som valkomiteen bør kontakta. Personen treng ikkje vera førespurt av den som kjem
med tipset. Dersom valkomiteen vel å ikkje fremma personen til kandidat, vil personen ikkje verta ført
opp som motkandidat.
Om presentasjonar:
For kandidatar som vert fremma som valkomiteens innstilling, er det valkomiteen som spør etter
presentasjon frå kandidatane. For formelle kandidatar som ikkje er fremma av valkomiteen, må
forslagstillar, på førespurnad frå valkomiteen, legga fram presentasjon i samband med utsending av
årsmøtepapira.
Forslag og tips kan sendast på e-post til:
Ann Margot Whyatt, annmargot.whyatt@internationalsos.com
Seinast 15. januar 2016
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Referat fra styremøte

Referat fra styremøte
Norsk shiba klubb
V/Lisbeth Høyem
Steinkjervegen 1217 7710 Sparbu

Referat fra styremøte 11.08.2015

Tilstede: Eilert, Solvor, Frida, Laila, Anette H. og Lisbeth
Forfall: Anette F., Lone, Frank, Ingrid Alice
Sak 36/15 Taushetserklæring

Alle møtedeltakere bekrefter å ha lest og godtatt
taushetserklæringen.
Sak 37/15 Godkjenning av referat

Referat fra 12/5 ble godkjent på mail av det forrige styret.
Referatet fra styresamling, sak 13/15 endres til
”Dommerliste Shibaspesialen” for å tydeliggjøre hvilken
liste dette faktisk er.
Sak 38/15 Post/info

Fra NKK: Info om momskompensasjon. Videresendt
kasserer som har sendt inn til NKK.
Fra NKK: Disiplinæravgjørelser. Ingen avgjørelser på våre
raser.
Fra NKK: Påminnelse om frist 15/8 for forslag til valg og
saker til RS. Påmeldingsfrist 17/10 Vi har ingen forslag
eller saker.
Fra NKK: Høring – Regler for internasjonale
konkurranser RIK Frist 27/9. Vi har ingen innspill
Fra NKK: Høring Landslagsregler i agility Frist 15/10 Vi
har ingen innspill
Fra NKK: Avtale for alle som skal bruke NKKsystemer.
Alle styremedlemmer må skanne og signere og sende til
sekretær for felles innsending til NKK.
Fra Valgkomiteen RS: Oppfordring om å sende inn forslag
på kandidater. Vi har ingen innspill
Fra NKK: Høring nye regler for lydighetsprøver Frist
25/10 Vi har ingen innspill
Sak 39/15 Økonomi

Vi har allerede nådd årets budsjettmål for kontingent,
og klubbens økonomi er god. Vi ønsker enda flere
medlemmer, og må komme i gang med verving av nye
eiere. Vi ønsker at kasserer må følge med på nye eiere og
sende vervemateriell. Solvor og Lisbeth lager følgebrev

utstillingskomiteen om at vi ikke ønsker
å bruke norske, aktive oppdrettere som
dommere siden dette vil utestenge alle
valpekjøpere av slike dommere fra å
stille. Dette har ikke vært nedfelt som et
formelt vedtak.
Styret vedtar derfor at vi ikke ønsker å
sette opp norske, aktive oppdrettere som
dommere på klubbens spesialutstilling.
Vi sender et brev til Christen Lang med
utfyllende kommentar.
Sak 41/15 Stand EDS

Lise Mette Kjellberg har meldt seg
til å stå på stand lørdag eller søndag.
Wenche Ulleberg-Bøhmer, Marita
Sørensen, Lise Kommisrud, Frida og
Lisbeth har meldt seg per nå. Hele
styret får jobbe videre med å skaffe
flere. Vi må sjekke hvor effektene er.
Sak 42/15 Ny
distriktskontakt
Østlandet

Ingrid Alice ønsker avløsning som
DK fra 2016. Alle tenker på aktuelle
kandidater til neste møte.
Sak 43/15 Shibakalender
2016

Lise Mette og Joakim kan gjøre den
tekniske biten. En komite bestående
av dem, Christen Øwre Johansen og
Solvor Nærland velger ut bilder. Frist
settes av komiteen iht neste nummer
av Shib-a-visa.

Sak 40/15 Dommerlisten til Shibaspesialen Sak 44/15 Eventuelt

Christen Lang har etterspurt hvorfor han ikke står
på listen over dommere klubben ønsker å bruke på
Shibaspesialen. Tidligere har det vært en enighet i styret og
32

Ingen saker

Sparbu 20/8-15
Til
Christen Lang

Angående dommerliste på Shibaspesialen
Styret i NSK ønsker deg sterkt som dommer for våre raser på hundeutstillinger. Dette
fordi vi anerkjenner betydningen av hundedommere med så stor kunnskap om rasen
som det du har. Derfor har styret hvert år satt deg opp på vår dommerliste til NKK
sine utstillinger.
På vår egen utstilling, Shibaspesialen, har vi praktisert å ikke invitere aktive
oppdrettere på rasen. Det stemmer at Eivind Mjærum og Marianne Holmli tidligere
har vært dommere på Japanspesialen, men de har aldri vært invitert av NSK.
Japanspesialen er årets høydepunkt for klubben og mange av dens medlemmer. For
Shiba er Shibaspesialen særdeles viktig å være med på. Dette er årets happening i
shibamiljøet.
Du er en veldig aktiv oppdretter. Dermed har vi i Norge et svært høyt antall eiere av
hunder fra din kennel. Disse ville bli utelukket fra Shibaspesialen dersom du skulle
dømme der. Vi ønsker ikke å utelukke alle disse hundene og deres eiere. Tvert i mot
– vi ønsker at deltakelsen av shibaer på Shibaspesialen skal være så høyt som
mulig. Og vi ønsker at så mange shibaeiere/medlemmer som mulig skal komme.
Dette er bakgrunnen for styrets vedtak om ikke å invitere aktive oppdrettere av våre
raser som dommere på vår utstilling.
Derimot går vi inn for at du skal dømme våre raser på NKK sine utstillinger. Heller
ikke da kan hunder fra ditt oppdrett og deres eiere delta. Men i disse tilfellene er det
en konsekvens som er akseptabel for klubben.

Mvh
Styret i NSK

Lisbeth Høyem, Sekretær

Neste møte: 15/9 kl 20.00
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Referat fra styremøte 22.09.2015

Tilstede: Solvor, Frank, Lone, Laila, Anette H, Frida og Lisbeth
Forfall: Ingrid Alice (IA), Eilert
Ikke møtt: Anette P
Sak 45/15 Godkjenning av referat og
taushetserklæring

Referat fra 11/8 godkjennes
Taushetserklæring utsendt til forrige møte Lone og Frank
bekrefter mottak. Ingrid Alice har bekreftet via mail.
Sak 46/15 Post/Info

Fra NKK: Påminnelse om frist for søknad om prøver i
2016. Frist 31/10. Vi satser på å arrangere blodsporprøve
annet hvert år, og vi venter derfor til 2016 med å ta en
avgjørelse for 2017.
Fra NKK: Blodsporprøven er anerkjent
Fra NKK: Informasjon om bakgrunn for vedtak om
kastrerte hunder.
Fra Christen Lang: Kommentar til styrets vedtak. Brevet til
C Lang legges ut sammen med referat av 11/8 i Shib-a-visa.
Fra forrige møte: Minner om underskrift på NKK-avtalen.
Fått fra Solvor og Laila.
Fra Norske servicehunder; Bli støtteklubb. Vi ønsker å
være støtteklubb og vi donerer 1 000,-. I tillegg oppfordrer
vi DK ’er til å samle inn eller bidra med evt deler av
overskudd, samt at vi tar en innsamling på årsmøtet.
Fra NKK: Påminnelse påmelding RS. Frist 17/10. Lisbeth
Høyem representerer klubben. Resten av styret sjekker
kalender for å finne vara, evt et medlem fra Østlandet.
Sak 47/15 Økonomi

Ingen store endringer fra forrige møte. Blodsporprøven
gikk med 1 120,- i overskudd. Kasserer jobber med en
rutine for verving av nye eiere.
Sak 48/15 Valpeformidler
Eilert må snakke med Olav. Saken tas opp igjen på neste
møte.
Sak 49/15 Materialforvaltning

Kasserer har sagt seg villig til å overta klubbeffektene. Vi
jobber videre med å finne en løsning for øvrig materiell. Vi
spør Harriet og Torstein om de kan oppbevare utstyret til
Japanspesialen 2016.
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Sak 50/15 Ny DK for
Østlandet

Laila kontakter Lise Kommisrud.
Sak 51/15 Stand EDS

Positive tilbakemeldinger for de som
bemannet stand. Mange interesserte
var innom i løpet av helgen. Flere
henvendelser om akita, så vi ønsker
å fremme forslag om felles stand
med NAK ved annen anledning.
Pengeskrin ble etterspurt, og bør være
tilgjengelig sammen med utstyr for
stand.
Sak 52/15 Fordeling av
oppgaver

DK -Aktivitetskontakt: Frank
Vandrepremieansvarlig: Solvor. Vi
vurderer å gjøre endringer i rutiner
for utdeling av vandrepremier dersom
rutinene ikke følges av vinnere.
Kontaktperson styret- web.admin:
Laila Nagel
Sak 53/15 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt
Møteplan 2015:

27/10, 1/12 kl 20.30

Referat fra styremøte 27.10.2015

Tilstede: Eilert, Solvor, Lone, Laila, Frida, Frank, Ingrid Alice (IA) og Lisbeth
Ikke møtt: Anette H og Anette F

Sak 54/15 Godkjenning av referat 22/9-15

Referatet er godkjent

Sak 55/15 Post/info

Fra NKK: Forslag på kandidater til særkomite for
utstillling. Frist 1/11 Vi foreslår Lisbeth Høyem til
kandidaten. Eilert sender forslaget.
Fra NKK: Orientering om godkjenning av ettersøkshunder
pr september 2015. Tas til etterretning, men info om ny
ordning legges på nett og i Shib-a-visa
Fra NKK: Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte
komiteer, 2016 . Vi spør Marianne Holmli om hun ønsker
å fortsette, i tilfelle forslår vi henne. Lisbeth ansvarlig.
Fra NKK: Forskningsforum Hund 2015. Invitasjon legges
på klubbens hjemmeside og Facebook siden.
Vi ønsker at dette arrangementet gjøres tilgjengelig via
streaming.
Sak 56/15 Økonomi

Situasjonen er litt uoversiktlig siden vi mangler tallene
fra Japanspesialen enda. Salg av kalendere kommer inn
på slutten av året. Vi må annonsere kalendere, vesker,
sitteunderlag, pepperkakeformer og putetrekk på nett og i
bladet. Solvor ordner dette. IA lager en oversikt over hvor
mye vi har av ulike ting.

Sak 60/15 Forslag på kurs

Gro Karet Bråtveit har sendt inn ønske
om sopppkurs i 2016, med forslag
til instruktør. Styret sender forslaget
videre til DK Østlandet.
Sak 61/15 Prising av
annonser i kalender

Annonsene er ”tungsolgte”. Lettere
å selge annonse når man vet hvilken
hund som er avbildet for måneden.
Vi setter prisen på kalenderen opp
til 250,- med porto, 200,- uten.
Annonseprisen settes ned til 300,Sak 62/15 Eventuelt

Om nøytralitet, fra Gullborg Knudsen
Styrets svar til Gullborg Knudsen
: Alle med verv i klubben skal
forholde seg nøytralt og henvise til
valpeformidler ved spørsmål etter
valper.
Neste møte 1/12 kl 20.30

Sak 57/15 Valpeformidler

Olav Aga trekker seg. Ny valpeformidler er Christen
Johansen.
Sak 58/15 Kontaktpersoner

Frida har tatt over som DK for Østlandet. Bare Lone har
svart på Frank sin henvendelse. Vi må prøve å kontakte
flere på nytt. Frank gjør en ny henvendelse.
Sak 59/15 Status organisasjonshåndbok
Siste versjon er utsendt. Alle må se på den og sende forslag
til sekretar@norskshibaklubb.no slik at vi kan diskutere på
neste møte.
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Informasjon fra NOrsk Shiba klubb

Referat fra styremøte 01.12.2015

Tilstede: Frank, Solvor, Laila, Lone, Anette H og Lisbeth
Forfall: Ingrid Alice, Frida
Ikke møtt: Anette F
Sak 63/15 Godkjenning av referat 27/10

Referatet godkjent.

Sak 64/15 Brev fra Eilert

Eilert Årseth har trukket seg som leder pga manglende
kapasitet. Resten av styret tar dette til etterretning.
Frank blir fungerende leder frem til årsmøtet. Solvor blir
fungerende nestleder frem til årsmøtet. Frida rykker opp
som vanlig styremedlem frem til årsmøtet.
Sak 65/15 Post/info

Fra NKK: Oppnevnelse av personer til Særkomite for
utstilling. Til info
Fra NKK: Søknad om elevstatus, Elin Normannseth. Vi
har ingen innvendinger.
Sak 66/15 Økonomi

Samme status som sist.

Sak 67/15 Brev fra Norsk american akita
klubb (NAAK)

Sak 69/15 Shibavin

Vi er prinsipielt mot at klubben skal
være engasjert i salg/formidling av
alkohol.
Sak 70/15 Kontaktpersoner

Det er fortsatt noen som ikke har
svart. Det sendes ut en henvendelse til,
med frist. Hvis de ikke svarer da, må
vi oppnevne nye.
Sak 71/15 Info til nye
valpekjøpere

Vi prioriterer å få dette på plass til
neste styremøte.
Sak 72/15 Soppkurs

Pris fra foreslått instruktør er veldig
høy. Vi ber Frida sjekke evt andre
instruktører.

Norsk akita klubb (NAK) ønsker fellesmøte med oss for
Sak 73/15 Eventuelt
å diskutere og lage et felles svar. Vi foreslår et møte med
Vi må ikke glemme Klubbhåndboken.
NAK mandag 14/12. Vi er glade for den positive tonen i
brevet fra NAAK og er åpne for å samarbeide på områder
der det er mulig. Når det gjelder Japanspesialen , kom det
Neste møte 12/1 kl 20.30
frem i tidligere evalueringer at deltakere ikke ønsker to
utstillinger på samme dag og heller ikke å bruke mandag til
utstilling.

Årskonkurransene i Norsk Shiba Klubb

Utenlandske utstillingsresultater som ønsker som tellende
til “Årets utstillingshund” må sendes til sekretar@
norskshibaklubb.no senest 15. januar 2016.
Resultater fra andre land enn Sverige og Finland MÅ følges
av kopi av kritikk OG utfylt katalog for deltakende hunder
i rasen, evt link til komplett resultatliste på nett.
Alle som har deltatt i konkurranser som teller til “Årets
brukshund” bes sende en samleoversikt over sine resultater
til sekretar@norskshibaklubb.no senes 15. januar 2016.
Klubben har mottatt noen kritikker fra arrangører, men av
erfaring vet vi at dette kan være mangelfullt.

Sak 68/15 Japanspesialen 2016

- Det er ikke aktuelt å endre opplegget for 2016. Vi står på
tidligere vedtak og planer.
- Kan vi arrangere et foredrag i løpet av helgen? Vi vil
gjerne tilby dette, men det er avhengig av tid og antall
påmeldte. Hvis vi skal ha et seminar, ønsker vi at det starter
senest 16.00-16.30.
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resultater fra NKK Hamar

resultater fra NKK Hamar

norsk vinner-utstilling på Hamar
Lørdag 17. oktober 2015
Dommer: Arne Foss, Norge

Hanner:
1. BHK, CACIB
Norsk Vinner 2015
2. BHK, Cert, Res.CACIB,
Ny Norsk Champon
3. BHK:
4. BHK, Res.Cert,
Norsk Juniorvinner 2015

S N UCH Ølenskjolds Legacy From Koki
Eier: Lisa Johansen
SJV 14 Eiichi Go av Enerhaugen
Eier: Anette Dürr Thomassen og Christen Lang
Int.Nord.N.S.DK Ch Iwahibiki Ichiokasow av Enerhaugen
Eier: Elisabeth Steen
Ct-Autsui Turbo
Eier: Helle Johannesen og Kent Arne Andersen.

Tisper:
1. BTK, Cert, BIR, Norsk Vinner
2015, Norsk Junior vinner 2015
2. BTK, CACIB:
3. BTK, Res.Cert

Daiichi Nishikihime av Enerhaugen
Eier: Tove Linn Aardal og Christen Lang
DKJV14,NORDJV14, SV14, SJV14 Ølenskjolds Out Of This World
Eier: Lisa Johansen
Ølenskjolds Raise Your Glass
Eier: Randi Eide

4. BTK:

Ak-Inu-Bas Haya Hime
Eier: Lisbeth Høyem

BIR-Veteran og
Norsk Veteranvinner 2015

Ak-Inu Bas Haya Hime
Eier: Lisbeth Høyem

BIM-Veteran og
Norsk Veteranvinner 2015

NUCH NV 08 Mjærumhøgdas Sachiko
Eier: Hilde Schyttelvik

Svar på julenøtter: 1. Shiba, hokkaido, shikoku, kishu og kai 2. Lasse Hallström 3. Canis familiaris 4. Labrador retriever og
puddel 5. Border Collie 6. Lille Eris 7. Marutaro (Maru) 8. Syv - Norsk elghund grå, norsk elghund sort, buhund, lundehund,
dunker, haldenstøver og hygenhund. 9. Bo 10. Sør-Korea 11. Sankt Bernhardshund 12. 1961
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Pass på hunden på
nyttårsaften
Tekst: Lise Mette Kjellberg

Det sies at på nyttårsaften og dagene før og etter er det
flest hunder på rømmen. For ca en tredjedel av alle hunder
er skuddredde, og instinktet sier at de skal flykte når de
hører nyttårssmellene. Forbered deg godt hvis du har en
hund som er redd fyrverkeri - eller om du ikke vet hvordan
hunden din kommer til å reagere.
Heldigvis har jeg en hund som ikke er redd for skudd
eller fyrverkeri. Men man vet aldri om det endres. Første
nyttårsaften jeg hadde han var vi sammen to andre hunder,
som heller aldri hadde vært redd for fyrverkeri. Men de
hadde vært gjennom en periode med mye endringer, og
brått var de begge livredde da nyttårsrakettene suste over
himmelen. Og hva gjør man da?
Sett på beroligende musikk (klassisk musikk er jo alltid
hyggelig!), distraher de med godbiter, steng dere inne i det
rommet i huset som er minst berørt av lyder utenfra, ha et
sted hunden føler seg trygg som den alltids kan oppsøke
og legge seg på - og pass på - ha hunden i bånd ute både
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dagene før og etter nyttårsaften!
Dessverre klarer ikke alle å begrense
seg med å skyte opp rakettene til
klokken 24.
Du kan også trene opp hunden på
forhånd - ved å spille av lydklipp med
fyrverkeri og kinaputter. Dette finner
du flere filmer av på YouTube. Sett
på fullt volum - og gjør noe morsomt
med hunden mens dere har fyrverkerilyd i bakgrunnen.
Ha en flott nyttårsfeiring!
Kilde: www.gooddog.no
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Annonse

#Shibavisa
Vi ønsker å vise frem de flotte hundene til
medlemmene i shib-a-visa. Derfor oppfordrer vi
alle til å tagge bildene sine på instagram med
#shibavisa
Bildene vil brukes i fremtidige utgaver!
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God jul
og godt nytt år!

