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

Hei alle sammen!

 

Håper alle har hatt en fin vinter.

For noen av oss kan vel ikke våren 
komme fort nok så det kan bli litt 
varmere i været, må nok innrømme at 
vinter ikke er min favoritt årstid 

 NSK/Styret jobber nå med 
Japanspesialen og årets årsmøte. Det skal 
også bli gjennomført oppdretterseminar 
i 2017, det kommer på høsten. Det vil 
bli annonsert sted, tidspunkt og program 
så fort alt dette er i orden. Vil oppfordre 
alle medlemmer med interesse for 
våre firebeinte venner sin helse om å 
melde seg på . Seminaret er ikke kun for 

oppdrettere men alle som er interessert.
Jeg synes det høres veldig interessant ut. 
Mange spennende foredragsholdere er 
forespurt.

Så det blir mye gøy og spennende som 
skjer i løpet av 2017 og jeg håper jeg får 
møte flest mulig i løpet av året.

 
Ellers håper jeg at alle får en fin påske og 
at alle Shibar får fine turer i påskefjellet 
(og ellers…skal ikke i fjellet).

Frank Yoshi Møllevik

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

Nytt år og nye muligheter, nye lodd og 
nye gevinster...Nå er endelig våren her 
og vi gleder oss over muligheten til å 
tilbringe stadig mer av døgnet utendørs.

Vi ser nå fremover mot både 
Japanspesialen, blodsporprøve og jeg 
hører også rykter om et Smellerkurs. 
Håper man kjenner sin besøkelsestid 
og deltar på disse arrangementene. Det 
er gøy å trene med hunden sin men det 
er enda kjekkere om man i tillegg kan 
være sammen med andre shibaeiere og 
hundene deres.

Livet med hund er fantastisk. For en 
berikelse det er med disse gode firbeinte 
vennene våre! Jeg er til tider ganske 
bekymra av meg (ja jeg vet at mange 
vet dette...) derfor fikk jeg Kjersti til å 
fortelle litt om en grusom opplevelse 
som heldigvis gikk bra. Så har i det minste 
slike som meg en ”happy ending-historie” 
å støtte oss til.

Beklageligvis kommer denne avisa seinere 
enn planlagt, det skyldes delvis en kjedelig 
episode jeg hadde her om dagen. Vi var 
på morgentur og koste oss i fint terreng. 
Mot oss kommer en dame med flexi-line

og en ”Tibbe” hun ikke akkurat hadde 
kontroll over. ”Åh, de MÅ hilse!” sier 
dama. Jeg har på dette tidspunktet gått 
bort fra stien og har satt meg ned med 
min elskovs-syke hannhund. Jeg forsøker 
å øve kontakt og roper ”NEI!” til damens 
forslag... ”Men hunden min er så snill” 
sier dama og slipper LØPETISPA(!) si 
bort til oss. Det ble et salig virrvarr av 
kobbel og line. Idet sjarmøren min tar i 
alt han kan og forsøker å ”forsyne seg 
selv” oppdager jeg for seint at den ene 
fingeren min har vikla seg inn i bånda. 
Resultatet av dette ble at den ene 
fingeren min roterte slik at den knakk 
(det går utrolig sakte å skrive med bare 
en hånd).  Vil på ingen måte anbefale 
dette til noen. Moralen i denne historien 
er: Ikke la hunden din hilse på hvem som 
helst, i hvertfall ikke i line og definitivt 
ikke dersom eieren til den andre hunden 
sier nei.

Vil også benytte anledningen til å 
gratulere vinnerne av kryssordet i forrige 
avis;

Lise Mette Kjellberg
Solvor Nærland
Kim Jensen Pedersen

(Riktig løsning: Drever, Shikoku, Shiba og 
Akita)

Premier sendes ut i disse dager.

Ønsker alle medlemmer en fin vår!

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

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

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

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

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

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

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

 
 
DISTRIKTSKONTAKTER

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

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

VESTLANDET: HORDALAND, SOGN 
OG FJORDANE
Gullborg Richardsen Knudsen  
Mobil: 92 85 94 11
E-post: g.r.knuds@gmail.com

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

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

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

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

MIDT-NORGE: TRØNDELAG, MØRE 
OG ROMSDAL
Sissel Skjelbred
Telefon: 74 14 32 69 / 97 56 70 22
E-post: k-svends@online.no
 
 
 
ANDRE KONTAKTPERSONER
AGILITY
Lise Kommisrud
Telefon: 91 68 70 47
E-post: lisekom@online.no
 
LYDIGHET
Sissel Skjelbred
Telefon: 74 14 32 69 / 97 56 70 22
E-post: k-svends@online.no 

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

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

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

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

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

KONTAKTPERSONER
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Når vi overtok Chili for 3 ½ år siden var 
han 3 år og ikke helt til å stole på på den 
måten at hvis han merket at han var løs 
s var det bare full fart og «takk for meg». 
Her skal det utforskes og det å komme 
på kommando var fullstendig uaktuelt. 
Dette førte til at vi meldte oss 
på en kurspakke med Grunnkurs, 
Hverdagslydighet og Bronsemerket. 
Nyttige kurs som enhver hundeeier bør 
gjennomføre for å få bedre kontroll på 
hunden sin. Men det er ikke kursene 
jeg har blitt bedt om å skrive om, men 
derimot noe som skjedde med Chili på 
bronsemerkekurset bare tre uker før han 
skulle opp til prøven.

   Han hadde oppført seg eksemplarisk 
på kurset og jeg var trygg på at han ikke 
ville stikke av da man jo skal ha dem løse 
når man gjør øvelsene og dette hadde 
fungert greit gjennom hele opplegget. 
Men som vi vet er disse kosebamsene 
våre litt lunefulle og under en av 
øvelsene fikk han øye på noen fugler 
som fløy lavt over området, og da tror 
jeg alle instinkter slo inn for fullt. Han 
satte av gårde og jaget dem rundt på 
området som ligger mellom E6 og en 
annen trafikkert vei, dog med god margin 
til veiene, med meg og kurslederen 
halsende etter. 
Alle forsøk på innkalling og lokking falt 
for døve ører og etter hvert begynte 
han å nærme seg veien – for det var 
jo dit fuglene fløy.  Han forsvant bak 
noen busker og pluteslig hørte jeg på 
50 meters avstand et høyt smell og 
påfølgene hyling fra Chili. Akkurat der og 
da sank hjertet mitt ned i magen og jeg 

tenkte selvsagt at «nå er det slutt». 
Men heldigvis kom han tuslende med 
blodet rennende fra munnen og i et så 
rolig tempo at jeg med litt list og lempe 
fikk tak i ham. Den som hadde kjørt på 
ham så sitt snitt til å bare kjøre videre 
til tross for at det smellet må ha hørtes 
ganske godt inne i bilen også.
Vi rushet til dyrlegen (vi bruker Sinsen 
Dyreklinikk) og det ble konstatert luft 
i brystkassen utenfor lungene hvilket 
indikerte en rift eller punktering av 

lungen, samt tre knekte tenner, deriblant 
hjørnetanna på venstre side. Tross alt var 
vi veldig heldige. Han måtte opperere 
ut de tre tennene, men ikke før lungen 
var hel igjen, og det tok vel et par uker 
med jevnlige kontroller med røntgen etc 
hos dyrlegen, masse hvile og bare korte, 
nødvendige ærend ute. 

   På operasjonsdagen møtte vi fastende 
og han kunne hentes igjen på kvelden, 
fremdeles litt groggy. Alt hadde gått 
kjempefint og stingene ville falle ut av seg 
selv. De brettet på en måte tannkjøttet 
over der hvor det ble hull i kjeven etter 

Når Chili ble påkjørt
 

Tekst og foto: Kjersti Evensen

Brukket hjørnetann...
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tennene slik at det ikke skulle komme 
masse dritt nedi der som kunne skape 
infeksjon. Jeg må skryte av veterinæren 
som gjorde en kjempefin jobb.  

  Chili kom seg fort igjen og til tross for 
at det ser ut som om han har snusleppe 
innimellom når leppa henger seg på 
hjørnetanna nede, ble han fort sitt gamle 
jeg igjen - såpass lydig at jeg innimellom, 
dersom jeg er ganske sikker på at jeg 
ikke møter andre hunder eller det er 
trafikk i nærheten, kan slippe ham og 
la ham løpe litt fritt eller ta en liten 
trenigsøkt på lydighet.

   Det hører også med til historien 
at Chili ble sykmeldt de siste to 
kurskveldene, men kom tilbake og klarte 

prøven med glans tre uker etter ulykken.
Jeg unner ingen den følelsen av å høre 
lyden av at hunden din blir påkjørt, det 
vare grusomt.  Men så er det jo slik at 
når man står midt oppe i noe så takler 
man det rasjonelt og praktisk der og da 
og gjør det man må gjøre enten det er 
barn, hunder eller andre kjære som blir 
rammet.  Heldigvis gikk dette veldig bra – 
alternativet hadde vært helt grusomt.  

   Til slutt en oppfordring til alle som 
kjører bil; kjører du på et levende vesen 
eller ser noen andre som gjør det så 
stopp! Forferdelig ansvarsløst å la være 
uansett om du er skyld i ulykken eller 
ikke.

Chili er fortsatt like blid, 
selv uten en hjørnetann.

Hardhausen mestret Bronsemerkeprøven.
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Redaktør av Shib-a-visa kom med en 
oppfordring om å skrive litt om hva 
vi holder på med her oppe i nord. 
Well, tenkte jeg – det blir jo bare en 
gjentakelse av hva jeg tidligere har 
skrevet! Men i erkjennelse av at det 
sikkert er kommet mange nye Shiba-
eiere til siden sist jeg skrev, og at jeg 
dessuten syns vi har hatt en positiv 
utvikling i forhold til aktivitet, kommer 
her en liten oppdatering fra Tromsø.

   Jeg begynte som distrikskontakt for 8-9 
år siden – husker ikke helt – noe som 
kanskje burde tilsi, at det var på tide å gi 
seg. Imidlertid kjenner jeg meg ikke ferdig 
og det er en verv som gir meg så mye 
glede. 

   Utfordringer har det også vært. Største 
utfordring er vel det at Nord-Norge 
er et enormt stort distrikt i areal – og 
«Shiba-tettheten» proporsjonal med 

befolkningstettheten!  Engasjementet i og 
for NSK er og har vært svært liten. De 
første årene hadde jeg et stort håp om å 
være med på å skape større engasjement 
i dette store distrikt. Av ulike grunner har 
det vært flere motbakker enn nedover 
bakker. Imidlertid har jeg aldri mistet 
lysten til å forsøke å legge til rette for 
samvær for alle stolte Shiba-eiere og 
deres skjønne hunder.
Jeg har erkjent at jeg ikke har klart å 
legge til rette for aktiviteter i hele dette 
store distrikt, noe jeg beklager veldig. I 
Finnmark har jeg svært få kontakter, litt 
flere ned i Nordland, men hovedparten 
av mine kontakter er i Troms og 
hovedparten av våre aktiviteter er i 
Tromsø og omegn. 

   Opp gjennom årene har jeg også måtte 
erkjenne dette pussige fenomen hos 
menneske-rasen, at om ikke det finnes 
noe tilbud etterlyses det. Når tilbudet 

Shiba-aktiviteter i Nord-Norge
Tekst: Distriktskontakt Lone Filipsen

Foto: Heidi Gabrielle Moen
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er der benyttes det i liten grad! Jeg har 
opplevd å arrangere tur, hvor bare jeg og 
mine to firbente møtte – men de skulle 
jo ha tur uansett! Stor er gleden likevel 
når det tropper opp 14-15 hunder på 
andre turer/arrangement!
Imidlertid har det som nevnt i 
innledningen skjedd en positiv utvikling 
de siste årene. Det har kommet flere 
Shibaer til Tromsø. Mange av dem har 
engasjerte og positive eiere, noe som har 
vært med på å skape et aktivt og levende 
Shiba-miljø – og mitt lille «Shiba-hjerte» 
sprudler! Det gjør likeledes hjertene til 
mine to gamle firbente. Det er klinkende 
klart, at de syns det er stas å være i lag 
med gjengen, selv om de har ulike måter 
å vise det på. 

   Vi har de siste 5-6 årene hatt to 
«treff» i året. Et på våren, hvor vi har 
vært invitert til Herlov og Torbjørg i 
Skarsfjord. Der har de en eiendom med 
stor inngjerdet tomt, hvor hundene får 

springe fritt i lag, mens de tobente griller. 
På sensommeren/høsten treffes vi i Indre 
Troms. Elin Uhre er primus motor i dette 
treff, hvor vi treffes lørdag rundt lunsj 
og blir over til søndagen. Her har vi hatt 
mange ulike aktiviteter opp gjennom 
årene. Vi bestreber å ha et faglig innslag i 
tillegg til utfordringer for hundene i form 
av spor, agillity, rally lydighet mm. Det 
sosiale er en viktig faktor gjennom hele 
helgen for både de to- og firbente.

   Så har vi våre søndagsturer. Omtrent 
en gang i måneden treffes vi for tur. Vi 
har ikke en fast søndag, dels jobber jeg 
selv hver 3. helg, dels kan det være en 
fordel å følge litt med på langtidsvarslet 
i forkant. Noen ganger treffes vi bare for 
å gå i lag, andre ganger har vi kaffe og 
kake med oss. Fast tradisjon har blitt en 
advent tur i sentrum, noe som vekker 
stor oppmerksomhet og positiv respons 
for vår fantastiske rase.
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   Nytt av i år (2016 red.anm.) har vi hatt 
en aktivitetsdag. Vi hadde leiet lokalene 
og banene til Tromsø Hundeklubb. Noen 
er veldig flittige til å gå på kurs med 
deres Shiba, noe vi andre nøt godt av 
denne dagen. Vi hadde små øvelser med 
kontakttrening samt introduksjon til 
agillity.

   Tidligere har det vært litt problematisk 
og fått annonsert disse arrangementer. 
Jeg har nu opprettet en egen FB-
gruppe: Shiba Nord-Norge, hvor alle 
arrangement legges ut, noe som fungerer 
veldig bra. Det er en liten gruppe og den 
brukes også av de enkelte medlemmer til 
forespørsler om noen har lyst til å være 
med på tur utenom arrangementene. 
Videre formidles det lån/kjøp/salg av 
diverse utstyr på denne siden.

   Så langt har vi ikke holdt noen kurs av 
noen art her. Tilbudene her i byen er så 
allsidige fra før, noe flere benytter seg av 
i stor grad.
For meg er det viktigste å legge til rette 
for å skape et Shiba miljø, hvor alle føler 
seg velkommen og inkludert.

Sosialt samvær med andre shibaer (og eiere) er alltid 
ekstra kjekt. Både for to og firbeinte.

Innlæring av hopphindere. Agillity er en veldig gøyal 
aktivitet for hundene.
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   For mange er Bergen kjent som byen 
mellom de syv fjell, eller byen under 
skyen, og det er ingen hemmelighet at 
det regner store deler av året i den fine 
byen vår. Likevel er vi stadig flere som 
dukker opp på aktivitetene i regi av 
Shibaklubben. Nå ønsker vi derimot å nå 
ut til enda flere!  

   Når Ann Margot Whyatt tok over 
som distriktskontakt på Vestlandet, 
startet vi opp med fellestreninger hver 
tirsdag på Koengen ved Bergenhus 
festning. Da øver vi gjerne på 
kontakttrening og hverdagslydighet 
i området rundt festningen, eller vi 
går turer i sentrum. Vi møter mange 
forskjellige mennesker når vi er ute 
og går i byens gater, og tiltrekker oss 
mye positiv oppmerksomhet. I tillegg 
til tirsdagstreningene har vi også treff 
den første søndagen hver måned på 

Myrbø, et lite stykke utenfor Bergen. 
På søndagstreffene er det fokus på 
å ha det gøy sammen med hunden, 
og vi fokuserer gjerne mer på lek og 
aktiviteter som enkel agility. Tidvis har 
vi også utstillingstrening for de som 
ønsker det. Vi har kun fokus på positive 
treningsformer.

   Treffene og treningene er et 
lavterskeltilbud som er åpent for alle som 
ønsker være med, og vi håper at enda 
flere har lyst til å slutte seg til oss. Her 
blir man tatt imot med åpne armer av 
andre shiba-entusiaster. Som unge og nye 
i miljøet, har vi selv blitt tatt godt imot av 
erfarne hundefolk som alltid stiller med 
gode råd og veiledning når du trenger 
det. Hos oss er det plass til alle slags 
typer shiba’er og personligheter, og vi 
har stor respekt for den enkeltes hunds 
behov. Har du en valp, en gammel hund, 

Aktiviteter i Bergensområdet 
 

Tekst: Kine Steensohn Risvold og Frida Dybedal

Noen av de kjekke Bergenserne er her fotografert av Olav Aga.
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stille hund eller vilter hund - det spiller 
ingen rolle for oss! Treningene stiller 
ingen krav til ferdigheter eller tidligere 
trening. Dette skal være gøy og sosialt 
for både hund og eier. 

   Vi er blitt en god gjeng, og på tross av 
været kan vi telle på en hånd hvor mange 
ganger treffene har blitt avlyst. Vi har 
vært iskalde og gjennomvåte sammen, 
men det er alltid god stemning å finne i 
gruppen. For ikke å snakke om humøret 
når solen titter frem! Dersom du er 
mer nyskjerrig på hvem vi er, må du 
gjerne melde deg inn i Facebook gruppen 
«Shiba langs fjord og fjell». Her finner 
du mer informasjon og det blir lagt ut 
påminnelser for treffene. 

   Vi håper at vi ser nettopp deg neste 
tirsdag eller på Myrbø i nærmeste 
fremtid! 

Gøyalt på Myrbø! Her er både unge og eldre 
shinaer i aksjon. 

Alle bildene på denne siden, 
er fotografert av Solvor Nærland.
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Vi har den glede 
å invitere 

til 
Shibatreff på Sørlandet!

Sted: Hjemme hos Tone på adressen Riseveien 309 4890 Froland
( Litt utenfor Arendal )

Søndag 21.mai kl.12.00

Vi vet at det er mange Shibaer på Sørlandet, håper at så mange som 
mulig tar turen, også de utenfor Agder-fylkene. Alltid gøy å se nye 

Shibaer og utveksle erfaringer. 

Vi kan tilby på programmet:
Utstillings trening

Rally,Agility,Lydighet
Demonstrasjon av WP. ( Weight Pulling )

Utlodning

Vi fyrer opp grill så husk grillmat og stol. 
Ta gjerne med kake og gevinst til utlodning

Hjertelig velkommen!

Mvh/ Tone og Bente
Tlf 45860545 Bente
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   Jeg og flere med meg sitter og følger 
med på FB (Facebook red.anm.)og hva 
som skjer rundt om av arrangement i 
regi av distriktskontaktene. Ja for det er 
jo på FB ting skjer :-)

   Som tidligere distriktskontakt for 
Østlandet igjennom mange år synes jeg 
det er så hyggelig at det nå arrangeres 
turer og treff noe som bidrar til et sosialt 
samvær spredt om i landet.

   Noen møtes oftere enn andre, men det 
er vel ikke så viktig hvor ofte man treffes 
men at man har et tilbud.
 
   Del gjerne aktivitetene med oss andre 
på FB og i Shib-a-visa med tekst og bilder 
så er det større mulighet for at man får 
med flere. (Frister for innsendelse av  

stoff til avisa står i siste utgave.) Vi ønsker 
oss en levende klubb og synes det er 
supert med engasjementet til klubbens 
medlemmer.

   Da jeg sitter som kurskoordinator 
ønsker jeg at medlemmene tar kontakt 
med distriktskontakten i sitt distrikt og 
gir en tilbakemelding om det er kurs man 
ønsker, så skal jeg hjelpe og se om ikke vi 
kan få til noen kurs. Men forutsetningen 
at det er nok interesserte til å være med 
på kurs.

   Stå på alle ildsjeler for de arrangement 
som dere drar i gang, dette har både to 
og firbente godt og nytte av. Håper at vi 
har mulighet til å være med på flere her 
på Østlandet utover i året.

- Laila

Turer og treff i regi 
av distriktskontaktene

Tekst og foto: Laila Nagel
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 KUNNGJØRING

Årsmøte i NSK avholdes
FREDAG 2. juni 2017 

på Hunderfossen hotell

Saker som ønskes behandlet 
på årsmøtet må sendes til 

NSK v. Lisbeth Høyem
Steinkjervn. 1217, 7710 Sparbu

eller til sekretar@norskshibaklubb.no

Brev må være poststemplet
og mail må være sendt 
senest 21. april 2017 

For forslag på kandidater til valget,
se egen info fra valgkomiteen.

Klubbens vedtekter finnes på
www.norskshibaklubb.no
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Alle hunder har godt av og fortjener å 
bli aktivisert i løpet av dagen, men har 
du tenkt på at hunden også har godt av 
å bli mentalt sliten? Det finnes massevis 
av ulike og relativt dyre hjernetrimleker 
for hund, så hvorfor ikke bare gjøre det 
enkelt og lage de selv! Her kommer noen 
forslag:

1. Godbiter i flaske.
Ta rett og slett en tom halvlitersflaske, fyll 
den med noen små godbiter og gi den til 
hunden. For å gjøre det litt mer avansert, 
kan man skru på korken (litt løst i første 
omgang). 

2. Godbitsøk.
Om hunden din aldri har søkt etter en 
godbit kan du gjerne gjemme godbitene 
på samme sted de første gangene. På 
den måten skjønner hunden fort hva den 
skal gjøre. Ha gjerne en kommando, for 
eksempel «søk» / «finne», og belønn når 
hunden klarer det. Start for eksempel 
med å plassere godbitene på steder som 
er lett å komme til, og på et begrenset 
område. Etter hvert kan man øke 
vanskelighetsgraden ved å benytte et 
større område og ved å gjemme de på 
steder hvor hunden blir mer utfordret.

3. Høyre/venstre.
Finn frem to eller tre plastskål/-
kopper og plasser de med ca. 1 meters 
mellomrom. Lat som om du plasserer 
godbit under alle tre. Plasser hunden 
noen meter unna skålene/koppene, se og 
pek på den skålen hvor godbiten er, for 
eksempel skålen/koppen til høyre, og si 
«høyre». Om hunden løper til rett skål/

kopp, vil den få belønning da det er en 
godbit der. Om hunden løper til en av de 
andre går du rolig bort, henter hunden 
og starter øvelsen på nytt til hunden gjør 
det riktig. 

4. Tennisballer i muffinsbrett.
Finn frem et muffinsbrett og plasser noen 
få godbiter i hullene. La hunden spise 
disse og ros hunden. Fortsett deretter 
med å plassere noen nye godbiter og 
legg en tennisball oppå hver av de. På 
denne måten må hunden løfte vekk 
tennisballene for å komme til godbiten. 

5. Pappesken.
Finn frem en pappeske, litt tom 
emballasje, gode, saftige godbiter som 
lukter en del og masse avispapir. Ta noen 
godbiter, krøll litt avispapir rundt og putt 
det oppi pappesken. Fortsett med dette 
i tillegg til at du også putter godbiter i 
avispapir oppi mindre kartonger/bokser/
beholdere. Dette gjør du til pappesken er 
full. Denne øvelsen burde holde hunden 
sysselsatt en stund. Pass dog på at 
hunden ikke blir lei/synes det er kjedelig. 

Hjernetrim er bra for hundene, alt fra en tidlig alder.
Foto: Hilde Schyttelvik

Hjernetrim
 

Tekst: Maiken F. Brenden
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Nestleder: Wenche Ulleberg-Bøhmer. Gjennvalg 2år.
Wenche er ei aktiv hundedame som har hatt hund hele livet. Hun er oppdretter av 
Am. Akita, shiba og siberian husky. Ho er en veldig aktiv utstiller.  Wenche har masse 
erfaring fra styreverv både fra shibaklubben og andre klubber.

Kasserer: Amanda Wad Henriksen. Ny 2 år.
Amanda er 28 år. Jobber som eiendomsmegler i Oslo og er distriktskontakt for 
klubben på Østlandet. Er utdannet fra BI med bedriftsøkonomi første året. Hun har 
drevet litt med utstilling, men har shibaen helst med på lange turer og i sofakroken. 
Arrangerer månedlige fellesturer på østlandet for alle som ønsker å bli med (Sammen 
med aktivitetskontakten). 

Styremedlem: Hege Urdal. Suppleringsvalg 1år.
Hege er 47 år og sykepleier, matmor til Dude, 7,5 år, som er far til 8 (2 kull). Trener 
Agility, litt blodspor og lydighet uten å konkurrere.Hun tilbringer mye tid i skog og 
mark med den firbeinte.Ho er turleder for DNT og blivende forvert for tispe fra april 
i år. Vara styremedlem NSK 2013-15, NKK kurs genetikk og avl NKK kurs kynologi 
Hege representerer ”hvermansen”, og har ingen planer om eget oppdrett.

Styremedlem: Vanja Marie Sigvartsen. Suppleringsvalg 1år.
Vanja er førstegangs shiba eier, men etter å ha tatt spesialen med storm, sammen med 
hunden sin Troy, i fjor fikk Vanja ”blod på tann”. hun er nettopp ferdig med et verv i 
jusshjelpen og ønsker nå nye utfordringer med et verv i shibaklubben.

Styremedlem: Frida Dybedal. Ny 2år
Frida er også førstegangs shibaeier. Hun og hunden Millie, 4år, er aktive i shiba-miljøet 
i Bergen og er med på de fleste ativiteter og turer som blir arrangert der. Millie har 
blitt stilt ut av oppdretter tidligere, men nå satser Frida på at hun og Millie skal klare 
dette selv fremover.

Vara 1: Yumi Ellen Dahl Hirai. Ny 1år
Yumi er ei gladjente på 27år i fra oslo. Etter å ha jobbet seg i mellom jungelen av 
kjæledyr har hun til slutt endt opp med en shiba og angrer ikke et sekund. Hun og 
hunden Taro har testet ut mange forskjellige aktiviteter, men han er først og fremst en 
skikkelig familiehund. 

Vara 2: Mette Vedal. Gjennvalg 1år
Mette er en av de få som har rasen Kai! Hun er oppdretter av rasen, driver aktivt 
med utstilling og spor.

VALGKOMITEENS INNSTILLING
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Vara 3: Helle Slettvold. Gjennvalg 1år
Helle er en forholdsvis fersk shibaeier. Hun har som de fleste av oss, hund for å ha en 
turkompis, men stiller også ut når lysten melder seg. Helle har masse styreerfaring fra 
ulike klubber og lag.

Revisor: Per Oddvar Sæth. Gjennvalg 1år
Har vært klubbens revisor i flere år.

Vara Revisor: Janne Lannesskog. Gjennvalg 1år
Janne har vært aktiv i klubben i flere år. Ho har flere perioder som vararevisor samt 
at ho har vært redaktør i Shib-a-visa. Janne driver også aktivt med utstilling.

Valgkomite: Tone B. Nilsen. Ny 2år
Tone er ei aktiv shibadame fra sørlandet. Hun har to shibaer hun trener og 
konkurrerer weight-pulling med. I tillegg har hun et eget lite oppdrett av shiba og er 
en nøkkelperson i shibamiljøet på sørlandet.

Vara Valgkomite: Irene Smith Jahnsen. Gjennvalg 1år
Irene har nå nærmest blitt et fast medlem som vara i valgkomiteen. Hun har hatt shiba 
i over 20år og driver med utstilling og andre uteaktiviteter.

Vara Valgkomite: Maiken F Brenden. Ny 1år
Maiken er en førstegangs shibaeier. Hun er ofte med på shibaaktiviteter på østlandet. 
Sammen med hunden Marve driver hun utstilling og masse friluftsliv.

Alle kandidatene er spurt og har svart ja.

Valgkomiteen.
Lise Kommisrud, Hege Myhre og Vibeke Standal

Valgkomiteen vil takke for alle gode forslag og tips vi har fått underveis i prosessen!

Motkandidater.
Dersom dere har forslag til motkandidater, minner vi om at det må være i 
valgkomiteens hender innen 25 april -17. Det er ikke mulig å levere inn ”benkeforslag” 
på årsmøtet.
Forslag sendes til: Vibeke standal. amjørvegen 361, 2838 snertingdal. eller på mail: 
standal79@hotmail.com
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NAVNEKONKURRANSE 
Etter årsmøtet i 2016, hadde vi en uformell diskusjon om 

eventuelt navnebytte for klubben.  
Og de fleste var positive til et navnebytte. 

Klubben ble vedtatt utvidet med rasene hokkaido, kai, kishu 
og shikoku på årsmøtet i 2010. 

Styret vil fremme sak til årsmøte om bytte av navn. 
I den forbindelse ber vi om forslag på nytt navn for klubben. 

Forslag sendes til sekretar@norskshibaklubb.no  
senest 21/4-17  

Det blir ikke jobbet med noen ny logo før et navnebytte er 
vedtatt på årsmøtet. 
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REFERATER FRA STYREMØTER
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Referat fra styremøte i NSK onsdag 14/12  
Tilstede: Helle, Laila, Frida, Mette, Lisbeth 
Forfall: Ingrid Alice, Kåre. Frank 

Sak 108/16 Godkjenning av referater 
Referat Styresamling 22-23/10 Godkjent 
Referat 23/11 Godkjent 

Sak 109/16 Endringer i styret 
Anders Holmberg trekker seg fra sitt verv som styremedlem. Varamedlem Helle Sletvold rykker inn 
som fast styremedlem frem til årsmøtet 2017. 
Wenche Ulleberg-Bøhmer innvilges permisjon fra verv som nestleder til 15. januar. Varamedlem 
Mette Vedal overtar som nestleder i perioden. 

Sak 110/16 Post/info 
*Fra NKK; Høring - Reviderte "Utdanningsregler for bruksprøvedommere" frist 26/2-17. Ingen av våre 
medlemmer er aktive i dette, så vi føler at vi ikke har noe å bidra. 
*Til NKK; Søknad om mulighet for å registrere hunder fra KKA sendt til NKK. Mette bekrefter at info 
etterspurt fra NKK er tatt med i søknaden. 

Sak 111/16 Økonomi 
Ingen store endringer siden sist. Regnskap for Japanspesialen vil foreligge om kort tid. 

Sak 112/16 Oppdretterseminar 
Hotell booket. Kursavgift dekker opphold. Kortere avbestillingsfrist mot hotellet 16/1. 30 rom bestilt. 
Bekreftet foreleser; Kim Bellamy, NKK, Anne Merete Rønning, MH/Valpetest, Sunnhetsutvalget NSK, 
RAS og Avlsrådsseminar, Mette Vedal, NKK Atferdseminar. 
Ønskede emner;  Fått navn på hudspesialist av Frode Lingaas. Vi leter fortsatt etter foreleser for 
anatomi. Ønsker fortsatt innlegg om patella luksasjon, vi spør Kim B om å si noe om dette, som back 
up. 
 
Sak 113/16 Distriktskontakter 
Distriktskontakt Vestlandet:  Gullborg Knudsen går inn som DK. 

Sak 114/16 Oppsummering årsplan 
Saken utsettes. 

Sak 115/16 Høring om nytt regelverk konkurranse blodspor 
Utkast til svar godkjennes og sendes NKK umiddelbart. 

Sak 116/16 Eventuelt 
Ingen saker 
 
Neste møte bestemmes via mail før jul. 
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Referat fra styremøte i NSK onsdag 14/12  
Tilstede: Helle, Laila, Frida, Mette, Lisbeth 
Forfall: Ingrid Alice, Kåre. Frank 

Sak 108/16 Godkjenning av referater 
Referat Styresamling 22-23/10 Godkjent 
Referat 23/11 Godkjent 

Sak 109/16 Endringer i styret 
Anders Holmberg trekker seg fra sitt verv som styremedlem. Varamedlem Helle Sletvold rykker inn 
som fast styremedlem frem til årsmøtet 2017. 
Wenche Ulleberg-Bøhmer innvilges permisjon fra verv som nestleder til 15. januar. Varamedlem 
Mette Vedal overtar som nestleder i perioden. 

Sak 110/16 Post/info 
*Fra NKK; Høring - Reviderte "Utdanningsregler for bruksprøvedommere" frist 26/2-17. Ingen av våre 
medlemmer er aktive i dette, så vi føler at vi ikke har noe å bidra. 
*Til NKK; Søknad om mulighet for å registrere hunder fra KKA sendt til NKK. Mette bekrefter at info 
etterspurt fra NKK er tatt med i søknaden. 

Sak 111/16 Økonomi 
Ingen store endringer siden sist. Regnskap for Japanspesialen vil foreligge om kort tid. 

Sak 112/16 Oppdretterseminar 
Hotell booket. Kursavgift dekker opphold. Kortere avbestillingsfrist mot hotellet 16/1. 30 rom bestilt. 
Bekreftet foreleser; Kim Bellamy, NKK, Anne Merete Rønning, MH/Valpetest, Sunnhetsutvalget NSK, 
RAS og Avlsrådsseminar, Mette Vedal, NKK Atferdseminar. 
Ønskede emner;  Fått navn på hudspesialist av Frode Lingaas. Vi leter fortsatt etter foreleser for 
anatomi. Ønsker fortsatt innlegg om patella luksasjon, vi spør Kim B om å si noe om dette, som back 
up. 
 
Sak 113/16 Distriktskontakter 
Distriktskontakt Vestlandet:  Gullborg Knudsen går inn som DK. 

Sak 114/16 Oppsummering årsplan 
Saken utsettes. 

Sak 115/16 Høring om nytt regelverk konkurranse blodspor 
Utkast til svar godkjennes og sendes NKK umiddelbart. 

Sak 116/16 Eventuelt 
Ingen saker 
 
Neste møte bestemmes via mail før jul. 

Referat fra styremøte i NSK onsdag 18/1-17  
Tilstede: Frank, Wenche, Helle, Laila, Mette og Lisbeth 
Forfall: Frida, Kåre og Ingrid Alice 
 
Sak 1/17 Godkjenning av referat 14/12  
Referat godkjent 
 
Sak 2/17 Post/Info 
*Fra NKK: Oversikt over nordiske og internasjonale utstillinger 2018  
Vi er skuffet over å nå måtte konkurrere med NKK om utstillere, og at våre medlemmer mister en CACIB/storcert 
utstilling. Og kan vi ha med raser utenfor egen klubb samtidig som NKK. Vi sender brev til NKK og sammen med 
Norsk akita klubb og evt andre raseklubber. 
*Fra NKK; Tillitsverv i NKK og privat virksomhet. Tas til etterretning. 
*Fra NKK; Nominer Norges dyrehelt. Vi legger ut info på sidene våre på Facebook og nett. 
* Fra NKK; Kandidater til komiteer. Vi har ingen kandidater. 
*Status om KKAimporter. Lisbeth og Mette holder kontakt med NKK og kontaktpersoner i Japan. 
 
Sak 3/17 Økonomi 
Regnskap for 2016 er snart klart 
 
Sak 4/17 Japanspesialen  
*Det jobbes med dommer for 2017.   
*Samarbeid med Akita klubben fungerer, komiteen godt samkjørt. 
*Vi søker om å få med American akita på Japanspesialen i 2018. 
*Lydighet 2017. Privat initiativ. Vi har etterlyst annonse, men ikke mottatt. Vi synes slike arrangement skal avklares 
med klubbene på forhånd. Vi ønsker heller informasjon og demo av aktiviteter, f eks i en egen ring og flere ganger i 
løpet av dagen. 
*Nytt medlem i komiteen; Wenche er nytt medlem for NSK. 
 
Sak 5/17 Årsmøtet 2017 
Fredag 2/6. Frist kunngjøring 24/3. Frist innsending av forslag 21/4. Frist innkalling 5/5. Frist forhåndsstemmer 26/5. 
Laila gir valgkomiteen beskjed om frister. 
 
Sak 6/17 Rasebeskrivelse til ”kjøpehund.no” 
Info om prosjektet. 
NKK forslag til tekst for shiba Vi ønsker noe mer om viktighet av sosialisering, Laila lager et tillegg. Vi fjerner at agility 
er en glimrende aktivitet. Vi ønsker at det endres til ”kan” varsle. 
Øvrige raser;  NKK lager først for 200 mest registrerte raser.  
 
Sak 7/17 Oppdretterseminar 
Hvor mye penger har vi til rådighet? 
Må være ferdig planlagt til 1. mai.  
Alternative datoer 21-22/10 alternativt  4-5/11 eller 11-12/11 (avhengig av dato for RS) 
 
Sak 8/17 Eventuelt 
*Klargjøring av beslutning om å ikke delta i NKKs mestvinnende. 
*NKKs avlsrådskurs; Lisbeth må melde forfall, Laila overtar plassen. 
 
Neste møte onsdag 15/2 kl 19.00 
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Innkalling til styremøte i NSK 15/2-17  
Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Mette, Ingrid Alice (IA), Helle og Lisbeth 
Forfall: Frida og Kåre 

Sak 9/17 Godkjenning referat 18/1-17  
Referat godkjent 

Sak 10/17 Post/Info 
-Fra NKK : Nye rutiner for medlemsverving og medlemsadministrasjon. Kan bli bra løsning for å fange 
opp nye eiere. Kasserer følger opp. 
-Endringer i terminliste 2017. Info til hjemmeside og Facbook; Endringer i terminliste for shiba. 
-Fra NKK: Endring i preliminær terminliste for NKKutstillinger 2018  
-Fra NKK: Hundens dag. Vi ønsker litt mer info om hva og hvor? 
-Endringer til kjøpehund.no er sendt 
-Endringer i standard for shiba og shikoku. Vi spør NKK om når endringene gjelder fra. Og prøver å få 
høre fra Japan om målepunkt for høyde i Japan fortsatt er bak skulderbladstoppen. Vi må lage 
vedlegg eller klistremerker i rasekompendier til vi skal bestille nytt opplag. Manus må endres nå, 
mens vi husker det. 

Sak 11/17 Økonomi 
Økonomien er fortsatt stabil. Så langt 236 betalte medlemmer. 

Sak 12/17 Japanspesialen 
- Svar fra NKK om enkeltraser fra andre klubber på Japanspesialen  
- Dommer for 2017 er bekreftet; Arvid Göransson. 
-Vi må ha ny fotograf av enkelthundene. Vi spør Solvor først, Laila ansvarlig. Laila tar vinnerbilder i 
ringen av klubbens raser på Shibaspesialen. 
-Innsamling av pokaler må starte nå. 
 
Sak 13/17 Årsmøtet 2017  
Foreløpig budsjett med underskudd hovedsakelig pga oppdretterkonferansen. 
Mangler bare varelager for å ferdigstille regnskap, sendes til revisor snarest slik at vi får det før 
utsendelse av innkalling. 
IA lager utkast til styrets beretning. Frank lager utkast til handlingsplan. 
Forslag fra styret: 
-Navneendring: Vi ber om innspill til eventuelt nytt navn fra medlemmene, frist forslag 21/4. 
-Kontingentøkning: Hovedmedlemskap økes til 250,-, øvrige uendret. 
 
Sak 14/17 Oppdretterseminar 
Kim Bellamy er opptatt i oktober og november. Vi prøver oss da med 16-17/9. 

Sak 15/17 Oppfølging av Handlingsplan 16/17 
Vi har vært innom det meste på handlingsplanen 
 
Sak 16/17 Kort resyme av NKKs avlsrådskurs 
Laila ga en rask oversikt over emner og viktige momenter.  



27

Sak 17/17 Eventuelt
-Innsamling av helseopplysninger som ikke meldes inn fra veterinærer. Tas opp på oppdretterseminar.
-Vi får en utstillingsdukke til bruk på stand
-Bruk av grupper på Facebook. Rutiner må tas opp på neste møte.

Neste møte 22/3

Akira - Foto: Kamilla Ellingsen

Husk!
Frist for å sende inn stoff til neste avis er 

15.mai
Alt mottas med takk!
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NSK arrangerer ordinær blodsporprøve

27 mai 2017 i Hobøl

Mer info om oppmøtetid og sted fås på mail etter påmeldingsfristen.

Påmelding sendes til Laila Nagel, Engnesveien 31, 3092 Sundbyfoss

eller på mail laila@kennelkatsumoto.com .

Skjema finner dere på NKK sin hjemmeside under Tjenester -> Aktiviteter, ->

Skjemaer og velg påmeldingsskjema til prøve. Skjema kan også fås ved å sende meg

en mail.

Påmeldingsfrist: 10 mai

Begrenset antall deltakere: 

Blir det flere påmeldinger enn det vi har plass til vil deltakelse skje ved

lodd trekkning. 

Prøven er også åpen for andre raser.

Start avg: kr 450,-

Håper at vi får med mange hunder til prøven vår.

Velkommen alle sammen
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#SHIBAVISA
NSK arrangerer ordinær blodsporprøve

27 mai 2017 i Hobøl

Mer info om oppmøtetid og sted fås på mail etter påmeldingsfristen.

Påmelding sendes til Laila Nagel, Engnesveien 31, 3092 Sundbyfoss

eller på mail laila@kennelkatsumoto.com .

Skjema finner dere på NKK sin hjemmeside under Tjenester -> Aktiviteter, ->

Skjemaer og velg påmeldingsskjema til prøve. Skjema kan også fås ved å sende meg

en mail.

Påmeldingsfrist: 10 mai

Begrenset antall deltakere: 

Blir det flere påmeldinger enn det vi har plass til vil deltakelse skje ved

lodd trekkning. 

Prøven er også åpen for andre raser.

Start avg: kr 450,-

Håper at vi får med mange hunder til prøven vår.

Velkommen alle sammen



A

Retur NSK v/Ingrid Alice Kvitberg - 3632 UVDAL


