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All that we need
is a little bit of
action….

STYRET I NORSK SHIBAKLUBB

KONTAKTPERSONER

LEDER Lisbeth Høyem
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu
7416 2285/ 917 16 284
geilis@online.no

NORD-NORGE Paul J. Walle,
8533 Bogen i Ofoten
7698 2000/ 926 52 844
soldoggen@snubbart.no

NESTLEDER Frode Løvfall
Vallahøga 16, 5510 Nesttun
5510 4520/ 934 38 958
frodelovfall@c2i.net

MIDT-NORGE Marianne Holmli
Sjøvold, 7650 Verdal
7407 7455/ 951 81 266
pei.fang@online.no

SEKRETÆR Arne Paulsrud
Breiskallvn 70, 2827 Hunndalen
6118 8269
kenzoku@online.no

VESTLANDET Christen Lang,
Sandviksveien 173, 5035 Bergen
5595 1701/ Fax 5595 8402
karstein.thunes@online.no

KASSERER Sverre Kjøbli
Imsdalen, 7760 Snåsa
7415 2816
sverre.kjobli@c2i.net

INDRE ØSTLAND Wenche Ulleberg
Se Varamedlem

STYREMEDLEM Anne Lise Johansen
Fjordbrisvn. 13, 4050 Sola
5165 1106
annar.m.johansen@c2i.net
STYREMEDLEM Dan Ove Tuven
Aspmoen 30, 8646 Korgen
7519 1472 / 410 21 472
d-ov@online.no
VARAMEDLEM Wenche Ulleberg
Heimannsbakken 15, 3470 Slemmestad
3128 7801
wenu@frisurf.no
VARAMEDLEM Eiko Spæren
Bekkefaret 10d, 0280 Oslo
2273 1940
eikospaeren@hotmail.com

SØRLANDET Torhild Hansen
Opplandsvn 300, 4885 Grimstad
3704 3830
AGILITY Harald Schjelderup
Rødsveien, 1540 Vestby
6495 2053
harald.schjelderup@c2i.net
LYDIGHET Sissel Skjelbred
Dalsve, 7710 Sparbu
7414 3269/ 975 67 022
BRUKS Halvor Størmer
Grindjord E6 19, 8520 Ankenesstrand
7694 0409
VALPEFORMIDLER Inger Lise Mandryck
Klinkelinna 411, 2827 Hunndalen
6118 8128
HUNDESPORT Solvor Nærland
Aad. Gjellesgt 16, 5035 Bergen
5531 3784
solnaer@online.no

Styret og utvalg setter pris på
tilbakemelding fra medlemmene
- både ris, ros, tips, ideer og saker til behandling.
Vi ber om å få alle henvendelser skriftlig.
Dette for at alle skal få lik behandling.

Kontaktpersoner er til for at medlemmene
skal kunne spørre om ting de lurer på.
Lokal aktivitet organiseres
av nærmeste kontaktperson.
Kom gjerne med spørsmål og ønsker om tema, som kan
besvares i bladet.
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Stoff til Shib-a-visa 4-01 sendes
Lisbeth Høyem, Leiraplassen 6,
7710 Sparbu el. til geilis@online.no

FORSIDEBILDET
Ak-inu-ba’s Kitaro no Kuro Shinju og
Ak-inu-ba’s Warera no Kitaro
Foto Lisbeth Høyem
BAKSIDEN
Soldoggens Fushigi
Foto Ann Toril Svendsen

REDAKTØRENS LILLE HJØRNE
Så er et nytt nummer av Shib-a-visa ferdig. Denne gang med blandet innhold,
som jeg håper faller i smak. Som vanlig har jeg klippet ivrig i andre blader, men
en god artikkel fortjener å bli mangfoldiggjort. Det er også flere leserinnlegg.
Jeg vil takke alle som har gitt positive tilbakemeldinger på forrige nummer via
mail og telefon. Det er godt når leserne liker bladet jeg har laget.
Solvor har hatt sin debut i Hundesportspalten. HUSK Å SENDE STOFF TIL
HENNE!!! Gjerne små historien om hvordan det er å ha en shiba i huset. Dette er
en flott reklameplass for oss, bare vi bruker den!!
Julenummeret er allerede påbegynt, men jeg håper dere sender inn masse stoff
til dette! Og gjerne bilder!!! Glem heller ikke å sende en julehilsen.
ETTERLYSNING!! Etter min oppfordring om å sende bilder i forrige nummer,
fikk jeg et par mailer med flere bilder i, men nå finner jeg verken mailene, eller
bildene!! Så hvis du har sendt inn bilder og ingen av dem er brukt i dette
nummeret, så PRØV IGJEN.
Pussig det der- at teknikken ikke vil være på min side……
HA EN FIN HØST ALLE SAMMEN -Red.
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LEDERENS SIDE
Høsten er over oss med full styrke, og spørsmålet er egentlig, hvor ble sommeren av??
Det ble liksom aldri sommer, så vi håper på en fin høst. Høsten er tradisjonelt en fin
treningstid for oss. Og vi har håp om å få med oss et par sporhelger i Selbu i år også. Vi
har nå 3 helt nye hunder som skal få prøve seg; 2 shibaer og 1 akita. Som dere ser øker
flokken stadig….
Siste helga i august hadde jeg huset fullt av shibafolk. Treff-møtet for styret ble da avholdt
her. Det ble en trivelig helg med mye jobbing og god mulighet til å bli kjent med
hverandre. Vi fikk gjort mye og mange gode ideer kom frem. Det er moro når alle er
engasjerte og kommer med bidrag og deltar i diskusjoner.
Den siste uka i august går alltid med til utstillingsforberedelser. Den lokale hundeklubben
har utstilling første helgen i september hvert år. Det er mye som skal ordnes og det er
alltid spennende når vi har statusmøter; Er ting blitt gjort, og hva har vi glemt? Når
utstillinga er over, får en bedre tid til egne hunder og det er god rekreasjon. Årets
utstilling vil aldri bli glemt….
Valpene har også fått nye hjem, unntatt de 2 som blir her, og eierne melder om flotte
valper som takler det meste. Jeg tror man har mye igjen for å ta valpene med ut før de
blir solgt. Vi holdt dem også igjen til de var blitt 9 uker, vi synes de lærer utrolig mye i
perioden 8-9 uker.
Nå håper vi bare at noen av hundene skal være i pels til Vikingeskipet. Det er blitt få
utstillinger i år, med alle valpene. Men neste år håper vi å få reise litt rundt igjen.
Lisbeth

Zenmai demonstrere sine svømmekunnskaper Foto Solvor Nærland
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Vervekampanje.
Styret ønsker å utfordre medlemmene
med en konkurranse:
”Det hovedmedlem som verver flest
hovedmedlemmer innen 01.12.01
vil få gratis medlemsskap for år 2002.”
Vinner offentliggjøres i SHIB-A-VISA nr 4.
Som nytt medlem regnes person som ikke tidligere har vært medlem i klubben.

KONTAKT SVERRE FOR Å FÅ
INNMELDINGSBLANKETTER!!
Du kan ikke ligge for lenge på sofaen hvis du vil vinne
gratis medlemsskap for år 2002

På bildet ser vi Eli og Zumi Foto Paul Walle
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Referat styremøte i NSK 25. & 26. aug. 01. Treffmøte i Steinkjer.
Tilstede; Lisbeth Høyem, Sverre Kjøbli, Frode Løvfall, Dan Ove Tuven , Wenche Ulleberg
Forfall fra; Arne Paulsrud, Anne Lise Johansen og Eiko Spæren
Møtet startet klokken 14.00
36/01 Presentasjon
Presentasjon av de enkelte styremedlemmene.
37/01 Gjennomgang av taushetserklæring.
Taushetserklæringen ble referert og de tilstedeværende bekrefter å ha forstått denne.
38/01 Referat og referatrutiner.
Lisbeth etterlyser referat fra Arne i forbindelse med møte 2/6-01. I forbindelse med
godkjenning av referater er spørsmålet om man skal kunne godkjenne referatene pr. e-post eller muntlig ved
telefonmøter.
Vedtak: Enighet om at vi ikke trenger fysisk underskrift på referater hvis disse er godkjent muntlig
pr. telefon eller pr. mail. Vi vil da kunne få en raskere saksbehandling.
39/01 Styrets arbeidsrutiner.
a) Rutiner for behandling av saker som er innsendt av medlemmer.
Vedtak: Vi svarer med et standard brev om at saken er mottatt og at saken vil bli behandlet på neste
møte enten som egen sak eller sammen med andre tilsvarende saker. Arne (sekretær) svarer på disse brevene
og sørger for at de blir arkivert. Ved eventuelle vedtak i slike saker blir saken gjennomgått og protokollført,
og vedkommende får svar med kopi av sak og vedtak etter at referat er godkjent. Ved henvendelser der det er
”dårlig ordlyd”/trusler må vi kunne be om at saken blir lagt frem på en saklig måte, styret forventer å bli
behandlet på samme måte som medlemmene forventer at vi skal behandle dem.
b) Mailstafett; ved innkomne saker legges dette ut som mail til styremedlemmer hvor en kan ”studere
saken i fred og ro”, gjøre sine anmerkninger, og sende saken videre til neste person på en rulleringsliste, liste
settes opp av Sverre. Har en ikke tid til å se på saken med engang videresender man den og går tilbake og
ser på den senere.I saker der det blir stilt krav om rask/umiddelbar/hurtig svar/saksbehandling, skal rutiner
som nevnt tidligere følges.
40/01 Ajourføring av protokoll og arkiv.
Der er dessverre en del tidligere referater som ikke er limt inn i protokollen, vi hadde ønsket å fått
gjort dette på møtet slik at protokollen var ajour.
Vedtak: Alle tidligere referater letes opp og limes inn i protokollen ved Lisbeth og Arne. Referater
som ikke finnes i original underskrevet tilstand vil bli kopiert fra bladet.
41/01 Økonomi.
Sverre informerer om økonomien og har satt opp en prognose som viser at resultatet i år
sannsynligvis vil bli litt dårligere enn budsjettert.Budsjettert overskudd var kr 4 220,- mens prognosen/antatt
resultat tilsier et overskudd på kr 1 935,78. For å styrke økonomien må målet være å øke salget av
klubbeffekter og øke annonsesalget i SHIB-A-VISA slik at dette bærer kostnadene ved produksjon og
utsending av bladet.
42/01 Møteplan.
Hvor ofte skal vi ha møter?
Hvis en mailstafett (ref;sak 37/01) utvikler seg slik at dette er noe en må snakke om, gir en beskjed om dette
og telefonmøte kan avtales. Telefon møter legges fortrinnsvis til søndager. Møter avholdes ved behov eller
ønske fra styremedlemmer
43/01 Hvordan skal vi drive klubben?
Diskusjon rundt temaet, hvor en til slutt kommer frem til at en må prøve å få frem meninger og
synspunkter til de som har Shiba ”bare” som en familiehund, og ikke bare de som driver oppdrett, agility
osv. Der blir lagt frem forslag om å ha 2 stafettpinner i medlemsbladet der en kalles ”Redaktøren oppfordrer”
for å prøve å få flere ”anonyme” til å bli med.

44/01 Advokatsaken.
Kort orientering fra Sverre og Lisbeth.
Vi kan dokumentere veldig lite og mener derfor at vi ikke kan gjøre noe annet enn å beklage det vi anser å
være en mangelfull saksbehandling.
- Vi kan ikke ut ifra protokoller se at der foreligger vedtak før tidligst 13. okt –99.
Saksbehandlingen er svært mangelfullt dokumentert.
Beslutninger er svært mangelfullt dokumentert.
Vedtak: Vi beklager derfor at de tidligere redaktørene ble beskyldt for ha utført uregelmessigheter.
Vårt brev til Mjærum / Wang vil bli offentliggjort via brev til advokat og offentliggjort i medlemsbladet.
Når brevet og beklagelse er skrevet / offentliggjort anser vi saken som avsluttet.
45/01 Lovendringene.
Vi kan ikke endre noe før vi har fått brev med godkjenning fra NKK. Der vil bli purret på
lovendringene.
Vedtak: Så snart lovendringene blir godkjent fra NKK vil de bli publisert.
46/01 Økonomiutvalg.
Dvs. et utvalg som kan komme med ideer / være med på å styrke klubbens økonomi, gjerne med økt
salg av klubbeffekter og reklame. Marianne Wang og Marianne Holmli blir foreslått til å være med i
utvalget, Sverre vil ta kontakt med disse + en del andre personer. Arbeidsinstruks utarbeides mellom styret
og de forskjellige utvalg.
Vedtak: Vi vedtar å spørre Marianne W. og Marianne H. + at vi vil spørre medlemmene om de har
ideer / innspill som kan øke klubbens økonomi. Sverre og Dan Ove er valgt med i utvalget fra styrets side.Dan Ove er gruppeleder og eventuelle ideer / innspill rettes direkte til ham. Adr: Dan Ove Tuven, Aspmoen
30, 8646 Korgen. Mail: d-ov@online.no
47/01 Miljøutvalg.
Dvs. et utvalg som skal være med på å høyne medlemmenes trivsel gjennom ulike aktiviteter.
Arbeidsinstruks utarbeides mellom styret og de forskjellige utvalg.
Vedtak: Styret innstiller kontaktpersonene til utvalget, men medlemmene oppfordres til å komme med
innspill og ideer. Gruppeleder er Wenche Ulleberg, Heimannsbakken 15, 3470 Slemmestad
Mail: wenu@frisurf.no
48/01 Oppdrettergruppen.
Vi utnevner en prosjektgruppe som skal undersøke om lignende ting er gjort i andre klubber og
forberede første møte. Vi er i tvil om navnet, kanskje raseråd/utvalg?? av den grunn at det skal også være en
gruppe for andre medlemmer som er opptatt av rasen utenom oppdrettere.
Vedtak: Styret tar kontakt med Tom Hofsli, Christina Nyborg og Venke Henning for å høre om de vil
sitte i et interimstyre. Denne gruppen vil kunne ta kontakt med personer som ikke er medlemmer og
medlemmer for å skaffe tilveie opplysninger.
Arbeidsinstruks utarbeides mellom styret og de forskjellige utvalg.
Kontakt person er Arne Paulsrud, Breiskallvn 70, 2827 Hunndalen. Mail: kenzoku@online.no
49/01 Gjestemedlemskap.
Ordningen vedtatt av årsmøtet. Sverre har laget forslag til skjema.
Vedtak: Vi bruker Sverres skjema og giro på medlemsskap, dette kan fåes ved henvendelse til Sverre
Kjøbli, Imsdalen, 7760 Snåsa, Mail: sverre.kjobli@c2i.net
50/01 Regioninndeling.
Vedr. kontaktpersoner, har styret gått igjennom listen og funnet ut at enkelte kontakter har for
”mange” hunder og andre for ”lite” hunder. Vi bør kanskje gå igjennom listen og få en bedre fordeling ang.
hunder og plassering av kontaktpersoner. Vi tar kontakt med aktuelle personer og eksisterende distriktskontakter og hører om de er interessert i dette.
Vedtak: Ny inndeling av områder:
Sentrale Østland = Oslo, Akershus og Østfold
Indre Østland = Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark
Sørlandet = Vestfold, Øst- og Vest Agder
Vestlandet = Rogaland, Hordaland og Sogn og Fj.

Midt-Norge = Møre og Trøndelags fylkene
Nord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark
51/01 Brev fra Tor I. Johnsen ang. ”sensitivt arkiv”
Lisbeth leser gjennom brevet, (vedlegg nr 1, kopi av brevet) diskusjon omkring dette. Intensjonen med
å opprette et slikt arkiv er for at vi skal kunne begrense tilgangen for innsyn i enkelte brev/saker som blir
forelagt styret.
Vedtak: Vi ser på dette som et arkiv der vi skal oppbevare brev/henvendelser som kommer til
klubben og som vil kunne skade enkeltpersoner og som nevnt ovenfor for å begrense tilgangen til innsyn i
slike saker.
Ang. godkjenning fra datatilsynet så er ikke dette et dataregister, men et rent arkiv.
52/01 Brev fra Unni Hansen ang. bruk av kritikker i klubbens medlemsblad.
Lisbeth leser gjennom brevet, (vedlegg nr 2, kopi av brevet) diskusjon omkring dette. Konklusjonen
blir at dette anses som redaktørens rett til å trykke. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra
medlemmer på offentliggjøringen, men også de som er negative til dette skal få si sinmening.
Det var etter innspill fra en del medlemmer om at kanskje bilder og kritikker fra Shiba spesialen kunne
trykkes i et eget hefte, at det ble enighet om å trykke dette i Shib-a-visa.
Vedtak: Etter forespørsel fra Unni Hansen vil det ikke trykkes bilder av hennes hunder i SHIB-AVISA, men på utstillinger i Shiba klubbens regi vil vi forbeholde oss retten til å benytte disse ettersom dette
er vår eiendom.
53/01 Brev fra Unni Hansen ang. trykking av medlemshefte.
Lisbeth leser gjennom brevet, (vedlegg nr 3, kopi av brevet) diskusjon omkring dette. Dette har ikke
tidligere vært en styresak, men blir styrebehandlet pga. brev.
Vedtak: Vi gjør oppmerksom på at det er frivillig å sende inn skjemaet, og i tillegg frivillig å føre på
ekstra opplysninger. Styret støtter ideen som er lagt opp til å være et bilag i medlemsbladet, ikke et eget
hefte.
54/01 Brev fra Gerd Braseth, Kåre Langhelle, Toni Langhelle, Unni Hansen og Tor I. Johnsen vedr.
dommerkompendium.
Lisbeth leser gjennom brevet, (vedlegg nr 4, kopi av brevet) diskusjon omkring dette.
Vedtak: Saken er behandlet i sak nr. 46/01 tidligere i referatet og utarbeidelse av
dommerkompendium vil bli overlagt til dette utvalget.
55/01 Kalender 2002.
Der vil bli etterlysning av bilder til kalenderen i neste utgave av medlemsbladet. Vi vil i tillegg
forsøke å få med de ”røde” dagene, dette avhenger litt av pris.
56/01 Spalten i Hundesport.
Hva bør vi ha med i spalten??
Vedtak: Spalten bør være en reklameplass for å fremheve rasen. Der blir ofte litt for mange
utstillingsresultater, men vi vil fremdeles fremheve BIG & BIS resultatene.
57/01 Ny beregning for årets utstillingsshiba.
Styret ønsker å ta i bruk et enklere system. Tidligere innsendt endringsforslag til den gamle
beregningsmetoden, ble trukket da det kom et nytt forslag. Beregningsmåten er brukt av annen klubb i
mange år. Systemet premierer de hundene som (slår) flest hunder. Vi gjør noen tilpasninger. Den nye
utregningsmåten gjelder for 2001.
Poeng blir bare regnet etter plassering i rasen, og det utifra resultater som klubben får tilsendt fra de
ulike arrangørene. Vi åpner for 1. utenlandsk resultat, men da må kopi av kritikk og katalog, påført evt. ikke
møtte hunder, være med. Som tidligere får man regnet inntil 5 resultater i løpet av året.Vi mener det nye
systemet vil gi en verdig vinner til tittelen, fordi det her premieres å vinne over flere hunder.
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BIR 6 POENG, BIM 5 POENG
Poengene ganges opp etter antall OPPMØTTE
hunder;
1 – 8 hunder * 1
9 – 16 hunder * 2
over 17 hunder * 3

2 BHK/BTK 4 POENG
3 BHK/BTK 3 POENG
4 BHK/BTK 2 POENG
5 BHK/BTK 1 POENG

58/01 Kontaktpersoner.
a) Etter henvendelse fra medlemmer i Nord-Norge, der det er ytret ønske om å bytte ut Halvor
Størmer med Paul Walle, vil vi ta kontakt med Walle for å høre om han vil bli ny DK.
c) Grunnet stor medlemsmasse i Hordaland ønsker vi å få ny DK for Vestlandet i Bergen, vi vi
undersøke dette.
c) Østlandet vil bli delt opp med 2 kontaktpersoner, 1 for sentrale østland og 1 for indre østland (ref.
sak 48/01)
59/01 Statutter for det begrensede arkiv.
• Det er for å kunne arkivere opplysninger som kan skade enkeltpersoner.
• Det er kun opplysninger som kommer til styret som skal oppbevares der.
• Styret beslutter for hvert enkelt brev hva som skal arkiveres i dette arkivet kontra det vanlig arkivet.
• En har rett til å få opplyst hva som står direkte om en selv.
• Logg omfatter sak og navn.
• Oppbevaring er hos den til enhver tid sittende leder iflg. taushetsplikterklæring
60/01 Eventuelt.
WEB, egen hjemmeside?
Vedtak: Vi undersøker om domene navnet shibaklubb.no er ledig, er det ledig kjøper vi dette og
undersøker om der er personer/medlemmer som er villig til å bygge opp og vedlikeholde en slik side. Dan
Ove undersøker dette.
Vervekampanje.
Vedtak: Det hovedmedlem som verver flest hovedmedlemmer innen 01.12.01 vil få gratis
medlemsskap år 2002. Vinner offentliggjøres i SHIB-A-VISA nr 4.
Medlemsliste.
Vedtak: Vi lager en medlemsliste hvor vi tar med navn, postnr., sted, tlf. nr og mail adresse etter
svensk modell i SHIBA-NO-KAI.
Møtet hevet 26.08.01 klokken 13.15
REFERATET ER GODKJENT AV DE TILSTEDEVÆRENDE STYREMEDLEMMER.

CHAMPIONPRESENTASJONER?
Det er kommet forslag på å starte med
championpresentasjoner i Shib-a-visa.
Dette er frivillig og det er eier som må
sende inn bilde og tekst/resultater.
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PRESENTASJON AV STYRET;

NESTLEDER FRODE LØVFALL
Som en del av dere sikkert vet så heter jeg Frode Løvfall, er gift med
Cathrin og bor ved Nesttun en liten mil sør for Bergen. Hadde min første
kontakt med Shiba for 4 år siden og var vel egentlig fast bestemt fra da
av at en slik hund skulle vi ha når tid og sted lå til rette for det.

For 2 år siden flyttet vi i enebolig med stor hage og et flott turterreng
rett utenfor stuedøren, fra da av gikk det 4 dager til vi fikk vår første
Shiba. For 5 mnd. siden fikk vi nr 2, en tispe fra Australia.
I det daglige så jobber jeg i et glassmesterfirma i Bergen med ansvar for
anbudsregning og prosjektering av større byggeprosjekter i Hordaland.
Av utdannelse så har jeg 3 årig handel og kontor, og fagbrev som glassfagarbeider / fasademontør. Jeg håper at jeg i kommende 2 års periode i
styret, vil kunne være med å videreutvikle klubben i positiv retning.
Hilsen Frode.
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PRESENTASJON AV KONTAKTPERSON
FOR NORD-NORGE, PAUL J WALLE
Hei, jeg heter Paul J. Walle, er
født i Troms i –61, og bor ca
15 min. fra Harstad/ Narvik
lufthavn (Bogen i Ofoten).
Jeg har hatt akita siden –93
og shiba ca et år mindre. Pr i
dag bor jeg sammen med 5
voksne shiba og 2 voksne akita.
Jeg har også SOLDOGGEN
Shiba kennel.
Har min yrkesbakgrunn i
hovedsak fra forsvaret og
fiskeindustrien. Som militær
Her ser vi Paul med noen av sine
offiser har jeg jobbet med alt hunder
fra soldat-utdanning, til personellforvaltning, administrasjon og organisasjonsutvikling. Inklusive fiskeindustrien har jeg ca 15 års ledelseserfaring (tobeinte). Men praktiserer for tiden kun på ”firbeinte”.
Min hundefaglige kompetanse har jeg (i tillegg til egenerfaring) fra bl.a. div
kurs og seminarer, instruktørvirksomhet (lokale hundeklubber og egen
adferdskurs), samt et ettårig kurs fra Hagan hundetrenerskole. Var med og
stiftet Norsk Hundetrener Forening (NHTF) i 1996, og satt de 4 første årene
med distriktsansvar for virksomheten i Nord-Norge.
Forutenom hundene, bruker jeg litt tid på fotografering, tegning og maling,
samt at jeg mer enn gjerne drar ut i ”villmarka” når anledningen byr seg. De
siste 8 årene har jeg tilbrakt uten to-beint samboer, og etter hvert som
hundeflokken har vokst ser det heller en smule mørkt ut, med tanke på ei ”god”
alfa-tispe…
Jeg håper ellers på god kontakt med alle dere shibaeiere i nord, og ikke vær
redd for å ta kontakt om noen har ”noe” på hjertet!
Shibahilsen
Paul J Walle.
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PRESENTASJON AV KONTAKTPERSON
FOR VESTLANDET, CHRISTEN LANG
Christen Lang er et aktivt
hundemenneske, han fikk sin
første hund i 1958, og hadde
sitt første kull, på engelsk
setter, i 1961. Kennelnavnet
Enerhaugen har han hatt
siden 1964. Kennelen har også
oppdrettet norsk lundehund.
Hans skulpturer og arbeider i
keramikk har vært utstilt
flere ganger. I dag jobber
han ved Sandviken sykehus
som hjelpepleier og
sekretær.
Den første shibaen hans,
Christen med Ayako
Amai Keki, lever fortsatt
og er nå 14 år. Hjemme hos seg har han nå Aya, Fuyu, Taiyo og Chieko. Men
flere av hundene hans bor hos gode venner. Mange av dem bor i ”nærområdet”
og de møtes gjerne til sosialt samvær.
Christens filosofi er at hver eneste hund han har ansvar for skal ha et godt liv
med mye kjærlighet, mosjon og aktivitet. Kennelen har kun få kull i året og
målet er en sunn hund, med godt gemytt og et eksteriør som er typelikt det
man finner hos de beste hundene i rasens hjemland Japan.
Ved siden av jobb og oppdrett er Christen også en etterspurt
eksteriørdommer. Han ble først autorisert for engelsk setter i 1975 og har
gradvis utvidet autorisasjonen slik at han i dag dømmer ca 80 raser i gruppene
1, 5, 7 og 8. Dommergjerningen fører han ofte utenlands, og han har hatt
oppdrag i Danmark, Sverige, Finland, England, Holland, Spania, USA og
Australia.
Vi ønsker Christen velkommen som kontaktperson og gleder oss til flere rapporter fra
Vestlandet.
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NSK
v/ Arne Paulsrud
Breiskallvn 70
2827 Hunndalen
Hunndalen 1.10.01

Grete Sofie Mjærum og Marianne Wang
v Advokat Ingar Karlsen
Kransen 10
1166 OSLO

Angående beskyldninger om uregelmessigheter på valpelisten.
Styret har i styremøte 25.- 26.august 2001 gjennomgått saksbehandlingen som førte til avsettelse av
redaktørene.
Vår avgjørelse er basert på;
- Vi kan ikke ut ifra protokoller se at det foreligger vedtak før tidligst 13. okt –99.
- Saksbehandlingen er svært mangelfullt dokumentert.
- Beslutninger er svært mangelfullt dokumentert.
Vi kan ikke i klubbens arkiv finne dokumentert at de to tidligere redaktører har handlet i strid med
de vedtak eller retningslinjer som forelå i klubben på det gitte tidspunkt.
Vi kan derfor ikke annet enn å beklage hva vi oppfatter som mangelfull, eller iallfall mangelfull
dokumentert, saksbehandling.
På dette grunnlag vil vi på vegne av Norsk shiba klubb beklage at det er gitt en begrunnelse for
skifte av redaktørene Grete Sofie Mjærum og Marianne Wang som de oppfatter som feilaktig og
injurierende.

Med hilsen
Arne Paulsrud, sekretær.

Hundens kroppsspråk
Seminar med Turid Rugaas, Trondheim 19.-20. juni 2001
-

Referert av Frøydis Solaas – Sakset fra NeaHundnr 2 -2000

Hva er en hund
Hunder og ulver har nesten like gener. Det er derfor de kan parre seg med hverandre og bli
besteforeldre. Enkelte andre dyreslag kan også få unger med hverandre, men avkommene
blir sterile.
Studerer ulver for å lære om hunder.
Mat er det viktigste i hundens liv = å overleve.
Kan ikke forvente at en hund ikke skal ta mat som står fremme når du ikke er der
Jakt = mat = overleve.
Ulvene i flokken samarbeider om jakt.
Jakt har ingenting med aggresjon å gjøre. Man må sosialisere store hunder med små hunder. De er
født med en sperre mot å jakte på sine egne (= aggresjonshemmning), men de må lære at «dette er
en hund». Har de ikkelært at dette er en hund, vil jakt – instinktet slå til dersom de ser en liten hund
som piler avgårde.
Ta over nakken = drepe bytte atferd.
Dette grepet brukes bare når de skal drepe. Ulver bruker det aldri for å oppdra hverandre. Man kan
se unge ulver gjøre det i lek for å lære seg at slikt gjør man ikke. Voksne ulver gjør det ikke. Derfor
skal man aldri ta nakkegrep på en hund. Kan risikere at den eksploderer, for den forsvarer sitt liv.
Et av de største problemene vi har er at hunder løper etter ting som beveger seg. Kan dempe dette
ned ved å ta fra dem muligheten til å gjøre det og få dem til å finne ut at det er morsommere å være
sammen med deg.
Vi kan utnytte det at hunder løper etter ting som beveger seg ved å bevege oss selv. Beveger oss
vekk for å få dem til å komme. Ros og belønn når den kommer.
I en ulveflokk er det valpene som får maten først. Det er de som er fremtiden for flokken. La
hunden få ha maten sin i fred. Mat er viktig for dem og det skal vi respektere
En hund kan ta tak i armen din for han ønsker å kontrollere deg. Stå stille, så slipper han.
Begynner du å dra til deg armen slår «knappen for bytte som begynner å røre på seg” inn og han
griper hardere i armen for at «byttet» ikke skal slippe unna. Ikke slåss om båndet. Da holder hunden
bare hardere igjen. Kan f.eks. få den til å sette seg isteden. Har vanskelig for å gjøre to ting på en
gang og vil slippe båndet.
Hunder tar hele tiden masse sanseintrykk. Har den først begynt å konsentrere seg om en ting, f.eks.
lukte på noe, så lukker den de andre sansene. Så den hører faktisk ikke at du roper på den.
Hunder forsvarer det som er viktig for dem, mat, hus, hjem; det som er viktig for flokken
14

Hunder vil forsvare seg selv, det er veldig viktig. Det gjør vi også. Alle vil prøve å gjøre noe
for å redde seg selv.
Det er de utvendige signalene hundene reagerer på. Kommer i forsvar om vi bruker truende
signaler. Hunden bruker først dempende signaler for å få situasjonen til å roe seg Vi må lære oss å
lese hundens signaler så den slipper å komme i en situasjon hvor den må forsvare seg.
Hunder liker ikke at du holder over dem. De fleste hunder reagerer på det, men kan lære å tåle det;
desensitering.
Måten barn er på kan gjøre at hunden blir redd. La aldri barn og hund være alene.
Å gå rett mot en hund virker veldig truende. Må trene hunder til å gå på tur og møte andre hunder.
Å ikke ha plass nok rundt seg kan være skremmende for hunden.
Må venne dem til ting de er redde for litt etter litt; desensitivere. Ikke press den inn i situasjoner den
er redd for. Ta det litt etter litt. Her er klikker-trening fint.
•

Følelser kan vi ikke bestemme over. De må man jobbe med.

Hvorfor ruller hunder seg i skitt og møkk? Dersom en ulver ute og går og finner noe å jakte på,
ruller den seg i lukten av det, går hjem til flokken og lar dem lukte på seg for å prøve og få dem til å
følge seg ut på jakt.
Å høre til en flokk er sterkt nedlagt i hunder. Kjerneflokken som lever sammen i et ”hi- område» er
det hunden relaterer seg til Det å være alene er skremmende. Må venne dem til det gradvis. Den må
føle seg trygg. Alt som har med angst å gjøre må man ta skritt forskritt.
Rangorden
Det å være en del av et rangordnings-system forutsetter voksne individer. Valper og unge
hunder er utenfor dette systemet. Det er en rangorden for hanner og en for hunner.Å være leder i en
flokk er en mental tilstand. De driver ikke å slåss og krangler for å finne ut hvem som er leder. Det
er et spill som er usynlig for oss. Ulvelederen er veldig tålmodig med de unge ulvene. Lederens
rolle er å holde oppsyn og bare gripe inn dersom det blir for mye tull blant de unge.
For å roe ned unge umuliuser kan man bare helt rolig holde den over nesen og holde den ned
(”Pinning") til den roer seg.
Dempende signaler
Mennesker kan også bruke signalene overfor hunder. Det er viktig å lære å lese hunden og forstå
den.
Hunder har 27-28 signaler som de bruker.
Mange av signalene kommer automatisk fordi de er en del av det å være hund. Det er også til en
viss grad lærbart. Kan lære hunder å bruke dette språket hvis det er avlært
Forskning på hunder er forholdsvis nytt.
* Vær nysgjerrig og åpne for nye ting.
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Hundene har bare 4-6 truende signaler, mens det er nesten 30 dempenende signaler
* Det å unngå konflikter i flokken er det viktigste for flokkens overlevelse
Problemer med hunder som ikke kommuniserer oppstår fordi vårt samfunn er så unaturlig. Kunstige
omgivelser for hundene.
Man bør kunne lese hunder.
Det mest brukte av alle signaler er å snu hodet til siden for å dempe det ubehagelige. F eks snur de
ofte hodet til siden når du går rett mot dem for å ta bilde. Noen ganger snur de bare litt på hodet,
men de holder øynene på det som er skummelt. Man må la hunden få lov til å se på det som er
skummelt.
I en vanskelig situasjon starter de med dempende signaler. Dersom dette ikke hjelper gir de sterkere
og sterkere signaler inntil det eventuelt blir til aggresjon.
Ikke sett/legg fremmede hunder nærme hverandre. Det er veldig slitsomt for dem å hele tiden unngå
å se rett på hverandre og hele tiden dempe for å unngå aggresjon. Stå f eks mellom hunden din og
den andre hunden.
Hvis man lener seg over og klapper en hund vil man ofte se at den ser vekk fra deg. Klapper du på
samme side som du står ser den på deg. Hunder kan også reagere på voldsom rosing. Kutt ut maset
hvis hunden ikke kommer til deg, gå heller litt vekk så kommer den. Mange hunder synes «kom!!
kom!! kom!!» er skummelt.
Hunder reagerer også på døde ting og gjenstander. Holder du gjenstanden som hunden reagerer på,
så hold den på den siden av deg som er lengst vekk fra hunden.
Hundene forventer et svar tilbake når de gir oss et signal og blir veldig frustrert når de ikke får det.
Hvis det ikke nytter å snu hodet vekk for å dempe, så snur de hele seg vekk. Dette er sterkere
demping. Å snu ryggen til er et dempende signal vi kan bruke i treningen.
Hunder går rundt hverandre for å unngå den frontale kontakten. Det er ikke pent å gå rett opp i
fjeset på noen før man har hatt hilsningsritual.
Stramt bånd er noe som får hunder til å reagere.
Å stoppe og stå stille er et mye brukt dempende signal. Å sette seg ned er kraftig dempende. Setter
hunden seg ned med ryggen til deg, har den oppfattet deg som veldigaggressiv; Stå, sitte, ligge;
stillestående positurer har en svært dempende effekt på andre hunder.
Slikke seg er også et dempende signal som brukes mye. Kan gå veldig fort; tungen fort ut og inn av
munnen.
Gjesping kan ha stor virkning på en hund som er stresset.
Strekke frem forlabbene kan være en invitasjon tillek (hopper litt fram og tilbake også), men er også
et dempende signal for å få ting til å roe seg.
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Viktig at det er hunden som lar ta kontakt selv. Ikke lokk den dersom den er skeptisk
Ikke hindre hunden i å gi dempende signaler f.eks. når dere møter en annen hund på tur. Ofte kan
man se at hundene går og snuser og later som de ikke ser hverandre til å begynne med. Omdirigert
adferd, må finne på noe å gjøre når de ikke helt vet hva de skal gjøre med situasjonen.
Hundene tipper ofte bare nesen litt ned for å dempe.
Sakte bevegelser, å gå sakte, er veldig dempende. Vi kan også bruke dette overfor hunder.Vi må
være nøye med å skape positive situasjoner omkring det vi skal gjøre, ikke opptre truende.
Blunking er effektivt dempende. Stå stille og blunke.
Dempende signaler er ikke skadelige så det er vel verd å prøve og bruke signalene overfor hunder.
Virker de ikke så er det ikke noe farlig, men de fleste signalene virker i hvert fall litt.
Splitte opp: Hunden prøver å hindre at to hunder (eller mennesker) begynner å slåss dersom de
kommer for nærme hverandre. Oppsplitting er et veldig dempende signal for å unngå konflikter. Det
er dette hunden gjør når den trenger seg mellom to mennesker som f.eks. sitter nær hverandre i
sofaen. Ikke kjeft på hunden for å gjøre det, den prøver bare å hindre at en ubehagelig situasjon kan
oppstå. Vi kan også bruke dette ved å gå imellom dem dersom det er to hunder som er veldig
anspente.
Gå i bue, ikke gå rett på en hund. Gå med siden til hunden. Man kan lære hundene til å passere
hverandre rolig og pentved å benytte buer og ved at de får lovtil å snu seg vekk fra hverandre.
Tisse: l. markering av territoriet
2. stress
3. demping
4. sosialt, alle tisser på samme sted
Dempende signaler er noe alle hunder er født med. Også blinde hunder bruker signalene.
Valper på 7 timer gjesper for å dempe når de blir løftet opp. Unngå å løfte dem opp, de synes det er
en stressende situasjon. Valper som er rolige i seg selv begynner å bruke signalene senere, 4-5 dager
gamle. Når de er 6-8 uker gamle kan de mesteparten av signalene.
Livet til en hund består stort sett i å unngå konflikter, ikke hele tiden å finne ut hvem som er sjef
eller underkaste seg. Legge seg ned er ikke underkasting, men demping. Buken i været er
underkasting.
Signalene er de samme for hunder over hele verden. Halen betyr ingenting. Hundene ser
ikke på den, det er det vi mennesker som gjør.
I hundeflokken er det en hunn og en hann som er sjefer. Vi mennesker blandes ikke inn i dette
systemet, vi oppfattes som noe helt annet.
Gir hunden deg et dempende signal kan man gi den et dempende signal tilbake og slutte med det vi
gjorde som hunden reagerte på. Hunden bruker ikke signalene til å styre deg.Slik er det mennesker
som tenker. Hunder tenker ikke slik.
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BILDER
til bruk i Shib-a-visa mottas på papir eller mail.
Ved mail, bør de være scannet i 600 dpi for å
få bedre resultat ved klipping og zooming.
Det ”beste” formatet er JPG.

KALENDER 2002
Vi skal lage shibakalender for 2002!!
Vi trenger bilder, og helst PAPIRBILDER!!
Vi håper vi på mange flotte bilder!! Gjerne morsomme!!
Forslag til ordspråk mottas også.
Hver måned har også en sponsorplass!!
Støtt trykkingen av kalenderen, ”kjøp en måned”.
Kontakt Lisbeth Høyem, 7416 2285, geilis@online.no
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu.

Ruben koser seg med en liten valp Foto Paul Walle
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Hva driver vi egentlig med???

LESERBREV!

Av og til står vi plutselig midt oppe i situasjoner vi ikke har kontroll over, og som kan
brenne seg fast, både i sjel og på netthinne. Det er da man får tanker over seg som ”Hva
driver jeg egentlig med? Er det verdt det?”.
Kanskje rekker man ikke å tenke heller, før etterpå. Kanskje gjør man en fortvilet kamp for
å redde liv, uten å lykkes. Hva tenker man da? Etterpå?
Vi går ikke rundt og forventer det verste til daglig, men hvis det verste skulle skje, hva
gjør du da? Kan du førstehjelp? Kan du beholde roen i en krisesituasjon? Eller er du av
dem som står og ser på?
Denne historien er vel ikke særlig lystelig lesning, men etter å ha vært i en tragisk
situasjon, føler jeg at jeg må få sagt noe om det.
Vi har nettopp avviklet utstilling i den lokale hundeklubben, nesten 600 hunder påmeldt,
fint vær og et prikkfritt arrangement. Men hva gjør du når en utstiller faller sammen og
dør av hjertestans når han er på vei hjem??? Hva sier du til kona som plutselig står
alene??? I dette tilfellet ble førstehjelp igangsatt av kyndige personer umiddelbart, men
likevel kom de til kort.
Å stå som utstillingsleder i en slik situasjon er ikke lett. Hva sier man? Hva gjør man? Og
hva tenker man??? Mine tanker var i alle fall at ingen av de småsure kommentarene som
hadde kommet den dagen betyr noe. Resultatene betyr vel heller ikke noe. Det som betyr
noe er hvordan vi behandlet denne situasjonen.
Selv er jeg ikke så god med ord i slike situasjoner, men heldigvis var en av de andre i
komiteen bedre i stand til å takle dette. Hun sørget for en blomster og noen fine ord til
den etterlatte. I ettertid ser jeg at dette var en flott måte å vise vår medfølelse på.
Vi har alle våre egenskaper og vi har ikke de samme, men om vi jobber sammen så takler
vi nok de fleste situasjoner. At vi er forskjellige er en styrke, vi bør bruke forskjellene
positivt i stedenfor å bruke de mot hverandre.
I ettertankens tid må jeg gjøre noen valg. Jeg må svare for meg selv på hva er det jeg
driver med? Jeg ønsker å drive med hund, og jeg ønsker å drive med klubb. Men det skal
være moro og gi noe tilbake.
Jeg vil avslutte med noen strofer fra en arbeidersang; ”Ta hverandre i handa og hold”;
”Nei, nå gjelder det mer enn før,
”Tusener støtter vår sak
for hvis samholdet rakner og dør,
så vær stolt og stå rak,
venter fiender nok
ta hverandre i hand og hold!!”
som vil splitte vår flokk
og vår flamme blir aske og glør”

Lisbeth Høyem
PS! …om vi ikke er ”tusener” så er vi i alle fall blitt ganske mange som vil jobbe for rasen
shiba, la oss jobbe i lag!!! DS
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SHIBA-TREFF I BERGEN
AV
CHRISTEN LANG
Fredag den 22. juni avholdt klubben treff for medlemmer og interesserte i
Bergen. Treffet var lagt til den store plenen på baksiden av den velkjente
Håkonshallen (den gamle kongeborgen), som ligger sentralt til i byen.
Samtidig ligger den usjenert og egner seg meget godt til hundetreff. Det er
gode parkeringsmuligheter like ved. Her har vi også vært samlet tidligere, da i
regi av den uoffisielle klubben "Shibaens Venner". Været var, som tidligere
år, fint, med solskinn og fin sommertemperatur.

Hvor mange shibaer kan du telle i dette bildet??

Vi samles i en stor sirkel. Folk hadde med nistekurv, og det vanket nok også
en ekstra godbit til de mange hundene etter hva jeg kunne observere.
Klubbens nyvalgte nestleder; Frode Løvfall, ønsket velkommen og orienterte
om klubben. Spesielt velkommen var den danske familien Knudsen, som var
på ferie i Norge med sine to Shiba og som besøkte Bergen denne helgen.
Frode poengterte hvor viktig det er at vi møtes og blir kjent, for på den måten
å legge grunnlag for et godt miljø.
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Undertegnede presenterte deretter de
forskjellige hundene og deres etterkommere,
som var til stede. Så her var det mulig å få sett
hundens slektninger. Vi hadde flere
generasjoner tilstede, selv om det var noen
"hull", da alle jo ikke hadde anledning til å møte
denne dagen.

Nyvalgt nestleder, Frode Løvfall,
informerer om klubben.

Inklusive de to danske hundene var det totalt 28
hunder med familier som møtte. Kanskje ikke så
rart med så mange hunder i Bergen, for det var
jo her den første Shiba i Norge kom. Hunden
"Amai Keki", som nå er over 14 år gammel, var
da også "hjertelig" tilstede sammen med noen av
sine oldebarn.

Som kuriositet kan nevnes at
et japansk ektepar på sightseeing ble mektig imponert av
å se så mange japanske
hunder samlet. Det ble tatt
bilder av ekteparet sammen
med noen av hundene.
Alt i alt ble det et meget
hyggelig treff, som varte i ca.
1,5 time. Og både hundene og eierne - oppførte seg
eksemplarisk.

Norges eldste shiba, Amai Keki,
her på armen til Christen Lang.

******************
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Sporprøver - bedømmelsesprinsippet
-

Av Anne Buvik. Sakset fra boka “Ettersøkshunden, trenings og godkjenningsprøver”. Sakset fra Nea Hund–

Hva ser dommeren etter når han/hun dømmer en ekvipasje på prøve? Hva gjør at akkurat den
ekvipasjen går til topps mens en annen ikke får premie, selv om de begge vitterlig har funnet
sporslutt? Det er viktig å kjenne til i hvert fall de viktigste prinsippene for bedømmelse før man
starter på prøver. Da kan man unngår åpenbare tabber, og selv skaffe seg nyttig
bakgrunnskunnskap.
Idealet...
Det en dommer i utgangspunktet ser etter og vil premiere, er en ivrig, arbeidsvillig og konsentrert
hund, som er nøyaktig og samarbeidsvillig, og hundre prosent motivert for oppgaven. Føreren skal
ha full kontroll med hunden, men samtidig kjenne den, ha tillit til den, være i stand til å lese den
underveis, og gi den alle muligheter til å løse oppgaven på en best mulig måte. Alle avvik fra dette
idealet vil påvirke bedømmelsen og premieringen.
Hunden mister sporet
Om hunden overhodet ikke viser vilje til å lete etter sporet den har mistet, regnes dette som en
diskvalifiserende feil, og prøven skal avbrytes. Begynner den selv å ringe og lete systematisk, får
den holde på så lenge dommeren synes det er hensiktsmessig. Hundeføreren har anledning til å
hjelpe hunden, bl.a. ved å sørge for at ringingen blir systematisk, eller påvise en blodflekk om
han/hun finner en. Slik hjelp fra fører skal i alminnelighet ikke trekke ned.
Finner hunden ikke tilbake, energisk søk til tross, vil prøven også bli avbrutt. Det er forøvrig fullt
akseptabelt om hundefører selv finner tilbake til stedet hvor han/hun mener hunden sist var på
sporet, og setter den på der. For mange tap og for mye hjelp av fører vil likevel uunngåelig gå ut
over effektiviteten, og trekke ned.
På fersksporprøver er det understreket at hunden ikke skal “skifte spor” underveis, dvs. at den
hele tiden skal følge tråkk av det samme dyret, selv om den støter på andre og ferskere tråkk, og
det er flere dyr i følget. Dette kan det naturligvis være vanskelig å kontrollere, spesielt hvis grunnen
er tørr og sporet bare sporadisk kan sees. Er det likevel åpenbart at dyret har skiftet spor, skal den
føres tilbake dit man sist var sikker på at den gikk på det opprinnelig sporet. Nekter hunden å ta
det opp og bare vil følge det nye, kan ikke arbeidet godkjennes.
Arbeidsiver og vilje
En hund som jobber nølende og tilbakeholden, ofte med liten fremdrift underveis, vil sjelden oppnå
en høy premie. Enkelte hunder lar seg distrahere av at dommer og sporlegger følger bak. Dette er
svært negativt. Ved et virkelig ettersøk vil det alltid være minst en skytter med i følget, og hunden
må være robust nok til å jobbe selv om flere personer følger, og selv om det av og til kan oppstå
distraherende episoder. Man ønsker å premiere en bevisst og ivrig hund, ikke en som virker
usikker. Selv om en slik hund skulle fullføre uten feil, vil den bli trukket ned på stil og
helhetsinntrykk.
Fart
Tempoet på sporet er av største viktighet. Dette er blitt innskjerpet de siste årene. Fordi prøvene
skal være nært opp til en virkelig ettersøkssituasjon, er det viktig at ekvipasjen holder et “fornuftig”
tempo - vanlig gangfart. Stort tempo går ut over hundens nøyaktighet på sporet og gjør dessuten
at ekvipasjen lager mer støy når den tar seg frem. For høy fart er en grov feil som skal innvirke på
premiegraden. Farten må på den andre side ikke bli for lav. Går det alt for smått framover med
ekvipasjen, blir søket ineffektivt og mangler framdrift. Det skal også trekke ned.
Bråk
Også kravene til ekvipasjens “støynivå” er blitt skjerpet den senere tid, igjen med tanke på en
virkelig ettersøkssituasjon. Støyende framferd av hund og/eller fører regnes faktisk som
diskvalifiserende feil, og prøven skal avbrytes hvis slik framferd blir konstatert. Høylydt
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kommandering og korrigering av hunden på sporet skal ikke forekomme. Fører bør lære hunden å
jobbe etter stillferdige kommandoer og håndsignaler. Hunden bør ikke gi lyd fra seg under
sporarbeidet. Bjeffing, piping og uling regnes som grove feil, og kan føre til diskvalifikasjon.
Slurv og unøyaktighet
De forskjellige hunderasene jobber på ulike måter. En dachs eller basset går som oftest med lav
nese og markerer hver eneste blodflekk. En elghund, spaniel eller retriever går ofte mer på
overvær, med høyere neseføring og større utslag. En spaniel kan ha en karakteristisk “pendlende”
stil med utslag på begge sider av sporet. En dommer skal ha kjennskap til de ulike rasers måte å
jobbe på og skal ikke trekke en hund fordi den ikke går på en bestemt måte.
Noe annet blir det dersom hunden ikke er spornøye, er slurvete og tar store deler av sporet på
“lykke og fromme”, og bare av og til nærmest kikker innom. Det vil ofte føre til at den kutter vinkler
og slår ut i noe som nærmest minner om feltsøk. Dette er en urasjonell måte å spore på, den gir
stor fare for tap og vitner om konsentrasjonssvikt hos hunden. Et arbeid som bærer preg av
unøyaktighet og slurv vil ikke kunne belønnes med høy premiering.
Samarbeid
Ved et virkelig ettersøk må hund og fører samarbeide for å finne det skadede viltet. Derfor er
samarbeid viktig også på prøver. En hund som jobber uten kontakt med fører og som fører
tydeligvis heller ikke kan lese, vil neppe kunne bli en god ettersøkshund. Hunden må også være
kontrollerbar for fører. Det regnes for diskvalifiserende hvis fører ikke har kontroll over hunden,
dvs. hvis han ikke kan kontrollere farten, eller hvis hunden stikker hvis fører skulle være så uheldig
å miste lina. Et dokumentert samarbeid mellom hund og fører, f.eks. ved tap, vil være et pluss for
ekvipasjen. Om fører også demonstrerer at han/hun er i stand til å kontrollere og styre hunden når
en vanskelig situasjon oppstår, f.eks. ved kontakt med levende vilt, er også dette et pluss for
ekvipasjen.
Førers forståelse
Ifølge reglene er det diskvalifiserende for ekvipasjen om “fører mangler forståelse for hundens
arbeide”. Det betyr at det forventes at fører har noenlunde kjennskap til sin hunds arbeidsmåte og
vet litt om hvordan den behersker ulike forhold. Fører bør også være i stand til å “lese” hunden. Et
utsagn fra fører til dommer i stil med “Jeg aner ikke om den er på sporet - er den på sporet nå?”
svekker tilliten til ekvipasjen. I en virkelig ettersøks-situasjon må fører kjenne sin hund og stole på
denne, da er det ingen dommer å spørre! At fører drar hunden vekk fra sporet, hellig overbevist om
at sporet går et helt annet sted, er også svært negativt. Mange gode arbeider er blitt ødelagt ved at
fører feilaktig griper inn, og ved at fører mangler tillit til sin hund. De fleste dommere vil betrakte
dette som en grov feil.
Sporslutt
Ved slutten av sporet skal det alltid ligge en viltdel som ikke skal være synlig på langt hold. Når
hunden kommer til sporslutt, bør den markere dette på ett eller annet vis. Det beste er selvsagt om
hunden finner viltdelen. Andre ganger finner ikke hunden viltdelen med det samme, kanskje sporer
den på overvær og går forbi. Den bør da begynne å ringe, eller på annen måte markere at sporet
er slutt, og det ikke er mer blod å finne. Enkelte ganger markerer ikke hunden sporslutt, men går
bare videre. Det kan være den går på sporleggers spor, eller har funnet noe annet den vil følge.
Det er ulik oppfatning blant dommerne hvor mye vekt man skal legge på markering/manglende
markering av sporslutt. Enkelte dommere vil bedømme manglende markering strengt, endog
trekke en premiegrad for det. Andre vil notere det som et minus, men ikke som en stor feil.
Interesse for andre dyr
Det er ikke uvanlig at en ekvipasje kan støte på andre dyr ute i sporet, det være seg vilt eller
tamdyr. Hunden må ikke vise så stor interesse for disse at det går ut over sporarbeidet. En viss
reaksjon tillates likevel. Om en fuglehund (retriever-spaniel-vorsteher) opplever at fugl letter midt
under arbeidet, vil den som oftest bli litt distrahert. Likeledes vil de fleste hunder markere og bli
ivrige når de krysser ferske spor eller opplever at hare eller hjortedyr støkkes under sporarbeidet.
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Poenget er at fører må kunne kontrollere hunden i slike situasjoner, og hunden må være i stand til
å avreagere og fortsette arbeidet. Her vil det være til nytte for fører om han har skikkelig dressur
på hunden. Viser hunden overdreven interesse for andre dyr, og kanskje trenger lang tid for å ta
opp arbeidet igjen, er dette en feil. I grove tilfeller kan prøven avbrytes.
Helhetsinntrykk
Den endelige premiering vil bli avgjort etter en helhetlig vurdering av alle disse elementene, og
hvordan disse harmonerer med det idealet som er nevnt innledningsvis. At hunden går til sporslutt
på rimelig tid uten å forlate sporet underveis, er altså ikke nok til at hunden automatisk får 1.
premie.
Premieringer
På viltsporprøver har dommeren tre premiegrader til disposisjon. For at hunden skal få 1. premie,
må den ha gjennomført et meget godt sporarbeid. Den må ha gått igjennom hele sporet uten
anmerkninger fra dommer og uten overdreven støtte fra fører. Den må ha holdt et fornuftig tempo.
En 2. premie kan hunden få om dommeren synes at den har gjennomført et godt sporarbeid,
selvstendig og bare med mindre feil. En 2. premie er tilstrekkelig for at hunden skal kunne
godkjennes som ettersøkshund.
For at hunden skal få 3. premie, må den ha gjennomført et godtagbart sporarbeid uten noen
form for diskvalifiserende feil. Er det mye å utsette på arbeidet, kan hunden trekkes kraftig ned, og
endog diskvalifiseres selv om den har funnet sporslutt.
En premiering er altså slett ikke bare avhengig av om hunden har gjennomført selvstendig, slik
enkelte hundeførere later til å tro. For alle premieringer er det en selvfølge at hunden har gått helt
fram til sporslutt. Slutter den å spore 50 meter tidligere, kan den ikke premieres, selv om resten av
arbeidet har vært perfekt.
Har hunden gjennomført et særdeles utmerket arbeid, kan dommer, i tillegg til 1. premie, også
utdele en hederspremie. Denne gis i alminnelighet kun til hunder som har utmerket seg på en
spesiell måte, og som har taklet særlige vansligheter i sporet. Eksempler på slike vanskeligheter
kan være direkte kontakt med levende vilt, kraftige distraksjoner, f.eks. møte med en aggressiv
løshund i sporet, eller sporarbeid utført under svært vanskelige vind- og værforhold.
Det er greit å ha for seg at enhver premiering på en viltsporprøve er en god premie. Vanligvis er
det bare i beste fall ca. halvparten av prøvedeltakerne som oppnår premie i det hele tatt, under
vanskelige vind- og værforhold kan premieringsprosenten være helt ned i 20. Det er dermed ikke
spesielt lett å oppnå premie på viltspor.
Poengsystem
Premiegradene på fersksporprøver skiller seg noe fra viltspor. Her gir man poeng for hundens
prestasjoner etter en skala fra 0-10. Systemet er hentet fra den beslektede sporprøven for
elghunder. Dommeren vurderer de samme momentene som under en viltsporprøve. For å få 10
poeng må hunden ha gjennomført et fullkomment sporarbeid. 9 poeng er et særdeles godt arbeid,
8 poeng et meget godt arbeid, 7 poeng et godt arbeid, 6-5 poeng et brukbart arbeid, 4-3 poeng et
måtelig arbeid, og 2-0 poeng et dårlig arbeid, eventuelt ble prøven avbrutt. Hunden må ha 7 poeng
for å bli godkjent som ettersøkshund. I praksis settes ikke poengtall under 7 på kritikken, men
skalaen står oppgitt i prøvereglementet, og er derfor tatt med her.

Som en naturlig avslutning på Halvor Størmers serie om BLODSPOR er denne artikkelen
om bedømming tatt med. Jeg håper dere har likt å lese om blodspor og at noen av dere
kanskje går ut og prøver. Takk til Halvor for hans lettfattelige og velpresenterte
inføring i ”BLODSPORmysteriet”.
RED.
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SAVNET!!!
Fra Sverige har vi fått denne etterlysningen:

Vår shibapojke är försvunnen!!
Hittelön till den som kan lämna
sådana upplysningar så att han återfinns.
Lena
lena.sonefors@telia.com
+46 13 541 48, +46 70 3477 692

Sesam farget hannhund.
Andre kjennetegn:
Hunden er kastrert og underbitt

Spre dette til alle du kjenner.
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Du vet at du har blitt en hundeelsker når:
Du har barnegrinder montert på strategiske plasser inne i huset, men ingen barn.
Du kan ikke se ut gjennom passasjervinduet da det er snuteavtrykk på hele innsiden.
Du prater om deg selv som Mor eller Far.
Dine hunder sover i samme seng som deg.
Du har 32 forskjellige kallenavn på hunden din, de fleste uten mening,
men din hund skjønner dem.
Din hund spiser kattebæsj, men du lar henne få sleike deg for det
(men kanskje ikke med en gang, akkurat).
Du liker folk som liker din hund. Du avskyr folk som ikke gjør det.
Du har bestandig hundegodt i håndvesken eller i lommen.
Du prater om hunden din som andre prater om sine barn.
Du signerer og sender gratulasjons- og julekort fra din hund.
Du legger et ekstra teppe på engen så at din hund får det komfortabelt .
Du åpner håndvesken og haugen med bæsjposer tyter ut .
Du matcher tepper, klær og møbler med fargen på din hunds pels.
Du har bilde av din hund på skrivepulten på arbeid, men ikke av noen andre.
Du bruker lang tid ved reolen som omhandler hunder hos din lokale bokhandler.
Du hopper over forkosten så du får tid til å lufte hunden før du skal på arbeid.
Du er den eneste idioten som er ute i høljregnet når din hund trenger sin luftetur.
Du treffer ikke lengre medarbeiderne etter arbeidstid da du må hjem for å se til hunden.
Innsendt av Britt Nyberg

Sakset fra Akita Posten 2-2001

Slike stunder gjør det verdt å være en hundeelsker… Aki, Emiko og Frode
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OMPLASSERING
SHIBA HANNHUND, 1 ÅR
ØNSKES OMPLASSERT/SOLGT
TIL TRIVELIG FAMILIE,
GJERNE MED BARN OG DYR I HUSET
SHIBO

er en rød sesam, meget kraftig hanne
med godt hode.

SHIBO

har et supert temperament med god psyke,
er vennlig og sosialt utadvendt.
Vant til barn, hester, katt og andre hunder/dyr.

SHIBO har ingen eksteriøre feil eller mangler.
Vi har hatt ham siden han var 8 uker,
og pga sykdom/allergi må vi dessverre skille oss av med ham.

SHIBO heter egentlig Soldoggens Japp Anton San
De som har sett ham sier han er en flott hanne som kan stilles ut, og han er smart og
lettlært nok for lydighet.
For tiden bor han midlertidig hos fam. Finn H Svendsen i Valdres;
Tlf 6134 2526 / 900 39 638,
men interesserte kan også ta kontakt med eierne,
fam. Lisbet Fasting, Østvn 600, 3145 Tjøme;

Tlf 3339 0078 / 920 35 924
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AKTIVISERINGSTIPS øvelse gjør mester
(artikkel hentet fra Hund og helse, v/Trygve Engesbak)
Sakset fra Aktuell Apport nr 2-2001
HJERNEGYMNASTIKK OG MOSJON ER BRA FOR HUNDEN
Får man en lang vår og sommer med varme dager er kanskje ikke lange spaserturer med hunden det
man lengter mest etter. Det kan da være greit å vite litt om andre måter å aktivisere hunden på for at
den skal bli kvitt noe overskuddsenergi .
De fleste hundeeiere har sikkert oppdaget at vår firbente venn ofte kan ha mye energi på lager. Et
forsøk på å bruke denne energien fysisk på lange spaserturer er ikke bestandig så god ide.
Selvfølgelig skal jo hunden få komme ut i skog og mark for å røre seg, men det er minst like viktig
at den får gjennomgå litt hjernegymnastikk. Mental aktivering er en av hverdagslydighetens
viktigste innslag. Får hunden være aktiv på samme måte som den er programmert til å være
gjennom sin natur, kommer den til å bli harmonisk og derved har den lettere for å lære. De øvelsene
som du finner på denne siden kan like godt foregå innendørs eller rundt ditt eget hjem. Faktisk kan
det være lettere for hunden å konsentrere seg der da den ikke har så mange andre ytre påvirkninger.
NOE Å TENKE PÅ
- Ta en pause når hunden ser ut til å bli klar og lei.
- Har man en hund som lett blir vill eller hisser seg opp, bør man foreta en del rolige øvelser som
krever stor konsentrasjon.
- Gi hunden belønning i eksakt det øyeblikket den har utført en øvelse korrekt. Øvelsene skal ikke
være vanskeligere enn at hunden har mulighet til å lykkes. La hunden få tid på seg, dette da det er
selv utfordringen som tarenergien fra den.
-Øk vanskelighetsgraden. En allerede innlært oppgave bruker den minst energi på å utføre.
-Bruk godbiter eller leker som hunden bryr seg tilstrekkelig om.
-Sist, men ikke minst: Tålmodighet, tålmodighet!! Det tar tid for hunden å forstå hva du vil, og hva
det er som belønnes.
NOEN TIPS OM AKTIVERING SOM KAN UTFØRES BÅDE INNE OG UTE
Plastboksen
Legg en godbit på gulvet og sett en plastboks eller lignende over. Hunden skal velte rundt boksen
for å få tak i godbiten som finnes under. Man kan også variere dette med å legge godbiten i en
kasserolle med lokk. Hunden skal kunne fjerne lokket og få tak i "premien". Dette kan spesielt være
en fin øvelse for hunder som er følsom for lyder.
Lete etter godbiter
Denne øvelsen er enklest å trene på innendørs. La noen holde hunden mens du går og gjemmer
godbiten (eller leken), oppfordre deretter hunden til å lete etter godbit. Hvis den ikke forstår hva den
skal gjøre kan du følge med den for å vise, men la i alle fall hunden få muligheten til å jobbe så
selvstendig som mulig. De fleste hunder elsker denne leken, og du kan ganske raskt øke
vanskelighetsgraden både ved å gjemme flere biter og på vanskeligere plasser. Det er også viktig å
bruke ros på riktige plassene her.
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Toalettruller
Pappkjernen i toalettruller er fint å ta vare på når man er hundeeier. De blir kjempefine
godteripakker når man klemmer sammen endene og eventuelt teiper sammen. Hunden skal jobbe
seg inn tilgodteriet. Etter hvert kan du jo også her øke vanskelighetsgraden ved å gjemme den og la
hunden få søke etter den
Hoppe gjennom armene
Her skal du forme armene til en stor ring som hunden skal hoppe gjennom. Sitt på gulvet og form
den ene armen som undersiden på en ring. Med den andre armen lokker du hunden til å hoppe over.
Når hunden har fattet poenget så legger du andre armen over og former oversiden på ringen.
Rist deg
Dette er en øvelse som du kan ha god nytte av. Har du vært på tur i regnvær er det selvfølgelig
bedre at hunden rister av seg utenfor, enn at den gjør det etter å ha kommet inn. Inntreningen av
dette kan gjøres ved at man gjentar for eksempel kommando "rist deg" hver gang hunden er
skikkelig bløt etter bading og lignende. Skal denne kommandoen ha noen effekt må ros og
belønning komme umiddelbart i forbindelse med at den rister seg. Etter hvert vil den da kunne
forbinde disse ordene med handlingen og vil riste seg på kommando.
Hoppe over benet
Stå mot en vegg og løft foten i passende høyde slik at det blir et hinder.Lokkhunden til å hoppe over
ved å bruke en godbit. Etter hvert kan du faktisk få den til å hoppe over foten ved å løfte benet uten
å ha en vegg som sperre.
Sikksakk
I denne øvelsen skal hunden gå mellom dine ben når du går. Du starter ved at hunden sitter på din
venstre side. Sett deretter frem høyre fot og lokk hunden til å gå mellom bena for å nå tak i
godbiten. Ta så et steg fram og lokk hunden tilbake med venstre hånd. Det vil si at høyre hånd
lokker hunden til høyre og venstre hånd lokker til venstre.
Åttetallet
Dette er en variant av forrige øvelse, men litt enkleret Still deg med føttene bredt adskiltt Før
godbiten mellom bena og lokk med deg hunden slik at den gå rundt føttene i et åttetall.
Gå bak
Dette er en bra kommando når man for eksempel skal gå ut gjennom dører og lignende. Denne
treningen bør du starte på en smal sti der det ikke er plass for hunden til å gå på siden. La den gå
bak samtidig som du forhindrer den å komme forbi. Gjenta kommandoen "gå bak" og gi hunden ros
når den gjør dette.
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Kære Shib-a-visa

August 2001

Vi er en familie på 2 voksne, Henrik og Tina, samt 2 piger, Michala på 10 og Maria på 13 år.Vi er
de lykkelige ejere af to shiba hunhunde, Kuma på 3 og Kiku på knapt 5 år.
Vi er så heldige at vi har fået nogle rigtig gode norske venner. Dem har vi fået ved et helt tilfælde.
Vi blev ringet op af den kennel som vi har købt vores yngste shiba af. De spurgte om vi kunne
hjælpe en norsk kennel med at passe en 5 mdr. gammel hanhvalp indtil de fornødne
indførselspapirer var i orden. Det ville dreje sig om ca. 4 mdr. Vi holdt et lille familieråd og blev
hurtigt enige om, at det ville vi meget gerne. I starten af februar 1999 hentede vi så en rigtig rigtig
dejlig hanhund, TAKO, hjem til familien.
TAKO faldt hurtigt til hos os og blev en del af vores familie. Den 3. juni 1999 var tiden kommet og
TAKO’s ejer kom og hentede ham her i Danmark. Sorgen var stor hos os for vi var kommet til at
holde utroligt meget af ham. Vi vidste fra starten at vi skulle af med ham igen, men havde aldrig
drømt om at det ville være så svært at skulle aflevere ham. Men det skal jo være trist før det bliver
godt, siger man mange gange, og det kan vi helt sikkert skrive under på. Vi har fået nogle rigtig
rigtig gode venner i Bergen og på Askøy. Dem har vi været oppe at besøge her i sommer 2001 og
der oplevede vi en episode som vi meget gerne vil fortælle om.

En utrolig utsikt, særlig sett med danske øyne???...
Det var en varm og solrig dag og vi skulle ud og trave i fjeldet. Vi kravlede op af stejle stiger med
hundene under armene, kravlede over fosser og besteg en masse sten, men endelig var vi oppe. Ca.
800 m.o.h. Vi ville holde et lille hvil og blev enige om at slippe hundene så de kunne gå ud i en lille
sø og bade lidt. Vi mente ikke det ville være noget problem for vi havde jo hverken mødt dyr eller
mennesker. Men men men……….., det skulle vi aldrig have gjort. Kuma løftede næsen i vejret og
få sekunder efter spurtede hun
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af sted over stok og sten og væk var hun. 1 minut efter kommer der to får og et lam løbene
ned imod os med Kuma imellem benene. Hun hylede og gøede som en besat og vi kaldte og kaldte
men hun ville ikke høre. Jeg får kastet mig over hende og får fat i halsbåndet, men så er Kiku løbet
af sted efter fårene. Maria løber efter dem og da Henrik kommer hen og skal se hvor de alle blev af
var der hverken Maria, Kiku, de to får eller lammet at se nogen steder og den eneste mulighed for at
komme ned er ud over skrænten og ned ned ned……
……………………………………. Vores hjerter går næsten i stå. Henrik går forsigtigt hen mod
skrænten og hører så Maria kalde på os, ca. 4 meter nede er der en lille afsats på 2 x 3 meter og der
står Maria, Kiku, et får og et lam. Maria får fat i Kiku og får sat snoren i hende og Henrik få så
hevet hende op, får afleveret hende til Michala, og får derefter hevet Maria op. Nu var Maria meget
bekymret om hvor det sidste får var henne. Vi fik kantet os hen i en vinkel så vi kunne se at det stod
en afsats længere nede. Så heldigvis var der ikke sket noget og fårene må have kendt området og
vidst at de kunne løbe derned- og komme op igen.
Her opdagede vi at der er så meget urhund i shibaen, at hvis de først bliver opmærksom på noget de
VIL, så kan man intet stille op uanset hvor godt opdraget og hvor meget de normalt lystre, så
overtager deres jagtinstinkt.
Det kunne MEGET hurtigt være en drømmeferie som var endt i en tragedie.
Men heldigvis kan vi se tilbage på ALLETIDERS dejlige ferie. Hvor vi oplevede så meget glæde
og venlighed f.eks. ved et flot arrangeret shibatræf , en dejlig Sankt Hans aften på Askøy samt den
dejligste weekend i Bergen hos dig Christen.
Og det aller aller bedste er at vi har oplevet at ”vores” TAKO har det rigtig godt der hvor han bor
nu.

Mange hilsner fra en glad dansk familie.
Ps. Det er bestemt ikke sidste gang vi har været i Norge, men helt sikkert første og SIDSTE gang at
hundene løber løse i fjeldene.
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VALPEKASSEN
Valpeformidler ønsker å minne om at alle opplysninger om HD, AA, øyne og patella som ønskes
publisert og formidlet, må være dokumentert med kopi av attester.
Ved innmelding skal oppdrettere bruke skjema.
Skjemaet er med i dette bladet, og kan også bestilles fra Inger Lise.
Oppdrettere som melder valper inn på listen, må huske å gi beskjed når valpene er solgt!!!
Bruk valpeformidleren, det finnes noen der ute som vil kjøpe din valp!!

INGER LISE MANDRYCK KLINKELINNA 411
2827 HUNNDALEN
Tlf 6118 8128
VALPER FØDT 27/6-01
Etter Soldoggens Ippiki Ookami – N S Uch Kuroichi av Enerhaugen
2 røde hanner, 2 røde tisper, 1 black&tan tispe.
Oppdretter Paul Walle, 7698 2000
(Har også 1 rød hanne født 28/9-01)
VALPER VENTES I NOVEMBER
1) N Uch Mjærumshøgdas Nishiki – Mjærumhøgdas Beniuki
2) Mjærumshøgdas Aka suji – N Uch Mjærumshøgdas Koronaka
Oppdretter; Grete S Mjærum, 6992 1122

Disse valpene har forlatt redet og funnet nye hjem
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Foto Paul Walle

REGISTRERING AV VALPEKULL TIL VALPELISTEN

OPPDRETTER:
NAVN ____________________________________________________________________
ADRESSE _________________________________________________________________
POSTNR/ STED ____________________________________________________________
TELEFON/ FAKS __________________________________________________________
E-POSTADRESSE __________________________________________________________
HJEMMESIDE _____________________________________________________________

VALPEKULL:
FØDT/ FORVENTES FØDT _______________________________
ANT. HANNER ____________

FARGER ____________________________________

ANT. TISPER _____________

FARGER ____________________________________

FAR (Reg.nr., tittel, navn) ____________________________________________________
MOR (Reg.nr., tittel, navn) ___________________________________________________

ANDRE OPPLYSNINGER SOM ØNSKES MEDTATT PÅ LISTEN:

NB! HELSEOPPLYSNINGER ( F.eks HD-staus, patella og øyelysning) MÅ VÆRE
DOKUMENTERT I FORM AV KOPI AV ATTEST EL.LIGN.

OPPDRETTERS SIGNATUR_____________________________________________

HUNDENS SYN
Sakset fra Aktuell Apport nr 1-2001
Sammendrag av Bitte Cederlunds artikkel: "Hundens sinnen" -del 2 "Hundsport" 11/2000
Til tross for de grunnleggende likheter mellom menneske- og hundeøyne, finnes det også tydelige
forskjeller. Dette faktum gjør at vi kan si at hunden ser verden med andre øyne enn oss mennesker .
Noe vi bør tenke på når vi omgås hunder er at øyets plassering over bakken er av stor betydning for
hva, og hvor mye man kan se i et øyekast. En hund, med blikket festet vel en meter under matmor
(eller -far) får naturlig nok et annet perspektiv enn eieren. Av den grunn kan vi av og til bli
overrasket over at hunden reagerer kraftig på noe som plutselig dukker opp bak en sten, -vi har jo
sett det komme for lengst, og synes slett ikke at det var en overraskelse!
Et annet moment som har betydning for synsfeltet er øyets plassering i hodet. Dette varierer mye
mellom hunderaser, på grunn av forskjeller i hodets utforming og i snutepartiets størrelse og form.
Hos den gjennomsnittlige hunden kan vi likevel si at det totale synsfeltet, med snuten som
utgangspunkt, går opp til 240-250 grader. Mennesket som jo har tettere, mer fremoverrettede øyne,
har i motsetning ca. 180-190 grader. Hunden får altså et videre synsfelt, med større muligheter til å
oppdage både bytter og farer pga. at øynene står lenger fra hverandre.
Men det finnes også ulemper med å ha øynene langt fra hverandre. Det går nemlig på bekostning av
hundens evne til å bedømme avstander. Overlappingen mellom hvert enkelt øyes bilder, det såkalt
stereoskopiske dybdeblikket spiller en stor rolle for avstandsbedømmelsen. Med øyne som sitter
langt fra hverandre minker jo området somsees av begge øyne samtidig. Hos mennesket, med sine
tettsittende, fremoverrrettede øyne skjer derimot en nesten fullstendig overlapping av synsfeltet.
Utpregede byttedyr har øynene langt fra hverandre for å lettere kunne oppdage rovdyr. Dyr som må
være i stand til å bedømme avstand på langt hold, og dyr som må håndtere mat og redskap med stor
presisjon har øynene tettere sammen. Hunders synsfelt varierer som nevnt etter rase, men
overlappingen er gjennomsnittlig 30-60 grader. Til sammenligning har mennesket ca. 140 graders
overlapping av synsfeltet.
En annen fundamental forskjell mellom menneskets og hundens syn er lysfølsomheten. Hundens
øye er konstruert for å fungere bra i dunkelt lys, mens menneskets krever sterkere lysintensitet .
Den laveste terskelverdi i lysintensitet for at en hund skal kunne se antas å ligger ca 6 ganger lavere
enn hos mennesket. Det er flere funksjoner som har blitt utviklet for å muliggjøre syn i dårlig lys.
I øyets netthinne finns det (hos både menneske og hund) to typer synsceller: tapper og staver.
Stavene er mest lysfølsomme, og det er de som muliggjør syn i gråtoner underdunkle lysforhold og
oppfattelse av bevegelse. Tappene brukes til farge- og detaljsyn, og krever høyere lysintensitet.
I hundens øyne dominerer de lysfølsomme stavene, mens de inneholder bare 1/10 så mange tapper
som menneskets øyne. Resultatet er at hunden ser bedre i halvmørke, og at hundens synsevne i
høyere grad er innstilt på å oppfatte bevegelse.
Tidlige studier har vist at hunder kan skille ut objekter i bevegelse på opp til 900 meter. Om det
samme objektet var i ro ble det ikke oppdaget før det var nærmere enn 550 meter. Hundens
følsomhet for nyanser i bevegelsesmåter kan få den til å reagere sterkt på for eksempel
handicappedes bevegelsesmønster, eller en full persons sjangling. Avviket i normalt
bevegelsesmønster kan vekke såvel nysgjerrighet og jaktlyst som mistenksomhet og aggresjoner
hos hunden.
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Det utgjør enda en forskjell at det bak hundens netthinne ligger et reflekterende sjikt (tapetum) som
gjør at øyet ser selvlysende ut i mørket. Lyset passerer først netthinnen, og reflekteres deretter av
tapetum. Dette øker øyets lysfølsomhet betraktelig.
Når det gjelder hundens fargesyn er det gjort en hel del adferdsmessige studier med varierende
konklusjoner. Nyere undersøkelser har vist at hunder virkelig HAR et slags fargesyn. Hundens øye
har to typer fotopigment (dikromatisk) i de fargefølsomme tappene, mens vi mennesker har tre
(trikromatisk). Hunden mangler den grønne tapptypen. Man mener nå at hunden oppfatter ulike
blåtoner -fra fiolett, indigo over til lyseblått -bra, men at den antakelig har vanskelig for å se gult,
orange og rødt.Grønt antas å oppfattes som en gråtone, omtrent som fargeblinde mennesker ser rødt
og blått. Med utgangspunkt i dette vil det altså være bedre å bruke en orange dummie enn en blå
ved apportering. Men når vi vil at hunden skal se oss, som under avstandsdirigering, kan det være
bedre å bruke blå klær enn for eksempel grønne.
Utover dette har man kommet frem til at hunden har bedre evne til å oppfatte ulike gråtoner enn oss
mennesker. Der vi ser to gråtoner kan hunden se åtte! Vi skal også være klar over at om det virker
som om hunden ikke ser så kan det komme av at den ikke er interessert, og derfor ignorerer det den
ser. Det kan også hende at hunden ikke forventet seg å oppdage en spesiell ting i en spesiell
situasjon, eller på et uventet sted. Derfor forstår den ikke det den ser, og reagerer heller ikke.

Her har det ikke bare med øyets optiske evne å gjøre, men også hjernens tolkninger av inntrykket.
At det kan ta litt tid før "poletten ramler ned" henger selvsagt også delvis sammen med at hunden
ikke ser nok detaljer. At ulike hunder har ulikt syn kommer altså ikke bare av synets skarphet, men
også hundens temperament, nysgjerrighet og erfaringer den tidligere har gjort.
Hunder har vanskelig for å skille ut klare detaljer og mønster i omgivelsene, særlig på avstand.
Detaljsynet bedømmes å være seks ganger dårligere hos hunden enn hos mennesket. Ulike
eksperimenter viser at en gjennomsnitlig hund har et detaljsyn på 20/75. Med dette menes at man
må være maksimum 20 fot unna et objekt for å kunne skille ut detaljer, mens et menneske klart kan
se detaljer opp til 75 fots avstand. Ikke så rart kanskje, at mange har blitt forbløffet over at deres
egen hund ikke hargjenkjent dem på relativt kort avstand før de har sagt noe, eller beveget seg
Hos for eksempel labradorer, som ofte anvendes som førerhunder, har man dog gjennom
planmessig avl forbedret denne synsevnen noe. For at en hund skal kunne oppfatte et svart/hvitt
linjemønster, som en strekkode, må trolig hver svarte linje være tykkere enn de må være for at
mennesker skal kunne oppfatte mønsterets enkeltbiter.

35

Veterinær Berit Wallin Håkansson beskriver hundens skarpsynthet som at en hund aldri skulle
kunne lese en bok, -hundeøyets lave oppløsningsevne ville gjøre det umulig å skille bokstavene fra
hverandre. Hun sier at hunder likevel kan oppfatte kontrastrike mønstre, og skille mellom tverrstripet og langsstripet mønster. De kan også lære seg å skille mellom ulike geometriske figurer.
Når vi så har kjennskap til hundens dårlige mønstersyn kan vi i mange tilfeller gjøre treningssituasjoner enklere. Ved fjerndirigering kan vi plassere oss hensiktmessig, og bruke klær som bryter
mot bakgrunnen for å skape kontraster. For å synliggjøre oss utover det bør vi bevege oss.
En annen forskjell mellom hund og menneske er at hunden synes å ha større evne til å skille ut raskt
blinkende bildefrekvenser før de faller sammen til en helhet. TV-bildets frekvens er for langsom til
at de fleste hunder vil finne programmet interessant
I et langsiktig utviklingsperspektiver de nevnte forskjellene fullt logiske. Bra stereoskopisk
syn med god evne til avstandsbedømming har vært viktige egenskaper for alle primater når
de hoppet fra gren til gren om dagen. Bra fargesyn har gjort det mulig å skille ut de mest
modne og riktige fruktene Hundedyrene har fremfor alt tilpasset seg å kunne oppdage og
jakte på byttedyr i skumringen og til å vokte reviret mot inntrengere.

Vi ser bra, det er verre med det vi ikke hører… Foto F&C Løvfall
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JULEANNONSE I HUNDESPORT.
Klubben ønsker også i år i sette inn
en annonse i julenummeret av Hundesport.
Dette er en fin anledning for klubben
til å vise at vi finnes,
og annonsen i fjor ble godt mottatt.

For å finansiere annonsen trenger vi
medlemmer til å sponse den.
Alle som sponser får navn og adresse i annonsen.

Ønsker du å være med i annonsen,
RING eller MAIL til kasserer Sverre
UMIDDELBART!!!
Prisen avhenger av hvor mange som kjøper ”andeler”

LØP OG KJØP!!!
DET HASTER!!!
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STAFETTPINNEN
Who let the dogs out!??
Jo, det var nok meg det - utpå sekstitallet - når
jeg kjedet meg alene som guttunge, og trengte
leke-kompiser. Da tok jeg pappas engelsk
settere med meg ut i småskogen på Senja. Den
ene var selvfølgelig "min" og het Dim-Dim.
Og jeg heter altså Paul J. (Jostein) Walle, er født
i Tromsø og oppvokst på Senja. Med hunder,
hester, stort og "smått" fe (mine småsøsken…
kanskje? ) som del som krydder i hverdagen det
første tiåret.Gammel nok til å klare en hund på
Paul med sin første Dim-Dim
egenhånd, fikk jeg min første egne -en collie.
Hun fulgte meg frem til jeg var 15-16 år og
flyttet hjemmefra, pga skolegang. Det var altså ikke det at mine foreldre hadde fått nok. . . Da ble
det etterhvert noen år uten hund for mitt vedkommende.
Vel nok ble det mye hunder i familien på 80-tallet, men det var min samboers lidenskap. 10-12
siberian huskies på det meste. Min offisersjobb i forsvaret lot seg desverre ikke kombinere med
aktivt hundehold for min del, og slik ble det helt frem til 1990.Da ble ønsket om å slå rot i nord
realisert, hvor en bra sivil jobb ventet.
Men så var det møtet med SHIBAEN da, som jo faktisk hadde funnet sted noen år tidligere...
Under et militært kurs utenfor Stockholm, sommeren 1986, ble jeg invitert hjem til en svensk
kollega. Og der traff jeg en dame med en liten rød hund som var utrolig sjarmerende. Selv så jeg på
den som en slags "miniatyr-huskie", med tidobbel intelligens og sjarme! Etter noen uker hjemme
måtte vi ringe min svenske kollega, og spørre pent om han kunne gjøre et forsøk på å skaffe en slik
hund til oss og huskieflokken. Resultatet ble dessverre negativt, og tanken på det lille sjarmtrollet
skled etterhvert ut av hodet mitt. (Jeg fikk vite at rasen var sjelden, og ikke fantes i Norge. Hva den
het glemte jeg etterhvert.)
I 92 hadde jeg fått nok av år på år uten hund, og en schäfervalp kom i huset. Og for en stimuli, til
mitt hundehjerte!
** Har dere noen gang lurt på hvor hjernen til "hunde-elskere" har tatt veien.? Joda, den er der. Men
skal stadig mer enn gjerne - og gjerne uten tankevirksomhet, gjøre gode gjerninger etter hjertetslyst
og ønsker. Og det blir - hjerne med logrende hale og helt sikkert 4 bein..! **
Så da Bartok var blitt 1 år kom en 2 år gammel akitajente i huset. Og det etter bortimot et års
"interessert-i-akita" medlemskap i NAK, samt takket være Arne og Marit Paulsrud. ( Ronja er
fremdeles sterk og rask, og er min hundeflokks udiskutable overhode!!) Nå var veien til SHIBA i
huset blitt rimelig kort, og det hadde vel sånn smått begynt å gå opp et lys for meg.. Det var en
SHIBA jeg hadde forelsket meg i noen år tidligere. Noen henvendelser ble gjort, bl.a. gjennom akita
miljøet, og jeg ble anbefalt å ta kontakt med en mann i Bergen, om jeg ville ha "noe bra". Og ikke
lenge etterpå får jeg tilbud om å kjøpe en av to black/tan tisper som ikke var solgt. Fra Christen
Lang (i Bergen!). Jeg var lykkelig! Forventningsfull! Og ble IKKE skuffet! !
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"Ichi" er født i oktober 94, og fikk således sine første måneder i iskalde nord. Og selvfølgelig var
hun Norges nordligste shiba-frøken. Og med sitt glade og sosiale vesen, sin sort/tan-fargede kropp
ble hun like populær hvor hun enn dukket opp. Gjennom vinteren 94/95 ble hun en slags "weekend" maskot på Narvik Sportell, hvor jeg gikk i ettårig "hundelære" hos Turid Rugaas. Det fordi jeg
jevnlig har prøvd å tilegne meg mest (og best) mulig faglig kompetanse på det som har med hund å
gjøre. Men først og fremst omkring adferd, innlæringprosessen og den menneskelige faktor i vår
såkalte hundehverdag. Så endel kurser og seminarer i Norge/Sverige har det blitt, og nesten uten
unntak med en SHIBA som reisefølge! (De fleste av mine shibaer har reist med både fly, båt, tog,
og et par av dem sågar helikopter! Og alt med den største selvfølge!)
Selvfølgelig kunne jeg skrevet masse om hvordan (og hvorfor) de neste shibaene kom inn i flokken,
og det hadde jo absolutt med Ichi å gjøre. Så kanskje burde jeg skrevet en egen epistel til ære for
henne. Hun har, når dette kommer på trykk, feiret sin sjuende bursdag. Ute på Senja hos familien
Paulsen. Men kort sagt ønsket jeg avkom etter henne, og helst i regi av hennes oppdretter. Da dette
ikke gikk, var det bare for meg å sette seg grundig inn i rasen, besøke andre med mer erfaring, og til
slutt prøve å finne ut av hvilke linjer/hunder som kunne "matche" hennes gener til beste for rasen.
Slik jeg fra mitt beskjedne ståsted så det.
Og omsider ble det sørget for at en flott rød hannshiba kom nordover, i april 96. Og vinteren 97 var
det "plutselig" 6 shibaer i flokken - 3 voksneog 3 valper..! I dag er shibaflokken her oppe i nord (og
hos meg) enda større, mest takket være Ichi . Og hennes barn, barnebarn og oldebarn er faktisk
spredt rundt i hele Skandinavia . Og forhåpentligvis har disse S O L D O G G E N -shibaene
reklamert godt for rasen der de har ferdes .

Enerhaugens Kuroichi, ”Ichi”, med valp
Bursdagsbarnet Ichi sender en liten hilsen til fam Lindström og Cho-Cho i Trälleborg, fam Olin og
Zaki i Danmark, fam Larsen og Lizzy i Tromsø, og ikke minst fam Viklund med barnebarna Haiko
og Kiri utafor Gjøvik. Og selvfølgelig også alle dere andre fra Vadsø i nord til Malmø i sør, som har
shiba fra S O L D O G G E N i nord - TAKK! !
Og selvfølgelig en ekstra takk og hilsen til Christen Lang i Bergen for Ichi!
39

Og om SHIBAEN ,
- at den er en spesiell og fasinerende rase, har for meg (også) bare blitt mer og mer tydelig med
årene. De kan være så individuelt ulike av personlighet, selv fra samme kull, at det noen ganger er
rent forunderlig. Og det er vel heller ingen man (jeg iallefall) trykker så til sitt hjerte, enn den som
skiller seg en smule ut i flokken..Når det kommer til oppfostring av en SHIBA er marginene ofte
små. Selv synes jeg det mange ganger ser ut til å være like lett å lykkes, som å mislykkes med dette.
En trygg og veltilpass SHIBA får vi gjennom systematisk og gradvis oppbygging av den lille
valpens selvtillitt, fra det øyeblikkden er kommet i huset . Ingen SHIBA blir usikker av klar og
bestemt grensesetting, men en usikkerSHIBA blir tryggere om du er bestemt og setter grenser!Ideelt
sett burde også en ung SHIBA få oppleve noe nytt hver dag. Men det skjer ikke om ikke vi tar den
med oss der vi ferdes..
Med kort skrivefrist (juni nr dumpet ned i min postkasse 17.august) , og en forståelig nok,
utålmodig redaktør på tråden, får jeg avslutte fra nord. Her er ellers nok å ta seg til (når jeg først er
hjemme. . ) , med 8 shibavalper i huset, det var 11 for noen dager siden.. Samt 5 voksne shiba og 2
voksne akita - om jeg har talt rett. .
Nå synes jeg det kunne passe
seg å sende stafettpinnen
videre til en
(av mange) trivelige shibaeiere
i Bergen.
Og da takker jeg ham også for
gjestfriheten, og turer rundt i
Bergens-fjellene,
samt besøket her oppe i nord!
Værsågod, Mathias Hauge.
Hilsen Paul J Walle

Paul med faren til ”Ichi”; Glendalin Burande
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LESERBREV!
Presentasjon av deltakerne på Shibaspesialen
I siste Shib-A-Visa fikk vi presentert samtlige deltakere på Shibaspesialen med bilder og kritikker.
Dette var et svært positivt tiltak. Vår svenske søsterorganisasjon har i flere år gjort det samme.
Å lese kritikk av alle hundene kan sammenlignes med bruk av åpen bedømmelse på utstilling. Selv
fulgte jeg på en utstilling med på den åpne bedømmelsen av en for meg ganske ukjent rase,
Grønlandshund. Det var et større antall hunder med, og jeg ble gjennom dette svært så fascinert av
rasen. Og denne interessen for grønlandshund henger ved.
Jeg tror at slikt engasjement for en rase også kan utvikles ved å lese et større antall kritikker. Det
kan lære oss mer om hva vi skal se etter, rasedetaljer vi skal være opptatt av uavhengig av hvem
som eier hunden. Vi får tåle at andre leser negative detaljer om hunden vår, de får dessuten også
kjennskap til alt det positive.
Riktignok er det en enkelt dommers vurdering som kommer fram. Andre kan legge vekt på andre
sider ved hunden. Derfor er det viktig å trykke kritikker med bilder hvert år.
Etter min oppfatning kan den generelle raseinteressen og –kunnskapen hos oss vanlige shibaeiere
styrkes gjennom slik presentasjon.
Solvor Nærland

Aki trener LIGG… Foto fra F&C Løvfall
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Alternativ hudbehandling
Ved Wenche R. Krogstad – Sakset fra Akita Posten 2-2001
I forrige nummer av Akita Posten etterlyste Hanne Kjelsberg/SU tilbakemeldinger fra
brukere av alternative produkter. Jeg har selv meget god erfaring med Hudspray for hund
fra Optima Produkter AS.
På nyåret 2000 fikk vår eldste hund - cocker Lita - en hudinfeksjon (overflatisk pyodermi) i
og rundt lysken, som antagelig var et resultat av nedsatt immunforsvar bl.a. etter en
antibiotika-behandlet blærekatarr og hennes alder på 9,5 år. (Hun hadde aldri vært syk før,
men gamle damer/hunder får som kjent et noe dårligere immunforsvar etterhvert.) Etter en
dobbel dose antibiotika var hun tilsynelatende symptomfri, men veterinæren hadde
informert meg om at bakterieoppblomstringen sannsynligvis ville skje igjen. Fiskeolje i
maten var et av rådene for å øke motstandskraften hos hunden samt jevnlig bading med
bakteriehemmende spesialshampo. Å fjerne pels under buken samt å holde henne tørr var
også nødvendig - det siste var ganske utopisk når man bor her i Trøndelag.
Sist i mai var det på'n igjen. Dobbel antibiotikakur nr. 2 var igang. Spesialfor, fiskeolje samt
stadig bading med shampo kom i tillegg. Vi greide å holde det hele sånn nogenlunde i
sjakk utover en meget tørr og fin høst. Jul - nyttår - snø og fukt. Vi fikk full oppblomstring
igjen. Jeg hadde lenge bestemt meg for at homøopat skulle prøves neste gang. Stadige
antibiotikakurer gir bivirkninger, og de behandler jo bare symptomene, ikke årsaken.
Så leste jeg i Hundesport om Optima ph Hudspray for hund. Der var kanskje løsningen.
Telefoner i øst og vest resulterte i ei sprayflaske med grønn, sur væske. Behandling
morgen og kveld. Etter to uker var alle utslett borte. Huden var myk som da hun var valp.
En vedlikeholdsdusj i ny og ne og Lita var symptomfri helt til mai kom med bading (ute) og
sporgåing i fuktig vær. (Det er helt umulig å holde en cocker borte fra vann!) Men ved å
intensivere spraybehandlingen holder vi det fint i sjakk. Gamle damer må få gjøre det de
liker - hunder skal leve et godt hundeliv - så det har aldri vært noe alternativ for oss å
holde henne unna skog og fuktig gress. Så lenge det finnes behandlingsmetoder som
spiller på lag med kroppen og øker dennes evne til selv å takle sykdommer, vil dette være
valget for oss.
Red anm
Vi har også prøvd denne sprayen på en hund som hadde en overflatisk infeksjon i en fold i
leppen. Etter få dager var såret borte og hunden hadde ikke lenger kløe. Flasken står nå
klar til eventuell behandling i den våte årstiden vi nå står foran….

HAR DU PRØVD PRODUKTER SOM
ANDRE KAN HA NYTTE AV???
GI OSS ET LITE HINT!!!!!!!
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Optima Hudspray for hund
- utdrag fra Optima Produkter AS sin hjemmeside w ww.optima-ph.no - Sakset fra Akita Posten 2-01-

Optima Produkter AS - Produsent av produkter som er "på lag" med naturen.
Produkta vi produserer er:
* Optima ph hudspray
* Optima ph fotspray
* Optima ph hudspray for hund
* Optima ph spenespray for storfe og geit
Bruk av desse produkta gir reduserte sjukdomsproblemer og redusert forbruk av antibiotika.
Prinsippet er dette:
Låg ph, organiske syrer og normalfloraen er menneske- og dyreorganismen sine eigne
forsvarsmekanismar mot infeksjonar.
Produkter som er på lag med naturen hjelper organismen med å forsterke desse mekanismane. Sidan
dette er i samsvar med økologisk tenkemåte er det definert som Økologisk infeksjons-kontroll. I vår
moderne tid har mange gløymt desse prinsippa. Overdriven bruk av antibiotika, desinfeksion og
tilsetjingsstoff motarbeider naturen. Naturen slår nå tilbake, m.a. i form av resistente bakteriar.
Derfor er det viktig at forbruket av antibiotika etc. blir redusert.
Optima ph Hudspray for hund
Til hudpleie etter økologiske prinsipp.
Innhald: Organiske syrer, alginat, glycerol, aroma, klorofyll og vatn.
* alle råstoff er godkjente til bruk i mat
* det er ufarleg ved inntak
* ph er 4,0-4,5
* det er holdbart i romtemperatur i ubegrensa tid
Optima ph Hudspray for hund har dokumentert effekt på sopp og bakterier som gjev hud- og
øyrebetennelse hos hund.
Optima ph Hudspray for hund er utprøvd i eit pilotprosjekt ved Dyreklinikken på Stend as, med
veterinær Hanne K. Nilsen som prosjektansvarleg. Formålet var å samanlikne effekt av tradisjonell
behandling av pyodermiar (hudbetennelse) hos hund, med eit alternativt opplegg med sterkt
redusert forbruk av antibiotika. Konklusjonen i rapporten er slik:
* Ingen signifikante forskjeller i klinisk bedring eller bakterieflora mellom de to
behandlingsformene etter 4 uker
* God effekt av Optima ph Hudspray for hund på overflatepyodermier
* God effekt av Optima ph Hudspray for hund som tilleggsbehandling på dype pyodermier.
For å få kontroll med resistente bakteriar er det svært viktig å redusere forbruket av antibiotika. I
dag veit vi at det skjer ei overføring av resistente bakteriar mellom dyr og menneske. Derfor er
redusert forbruk av antibiotika til hund svært viktig, og her er hudpleieproduktet som gjer dette
mogeleg.
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Gavemedlemskap
Som vedtatt på årsmøtet på Hunderfossen i år har Norsk Shiba klubb innført
gavemedlemskap som et tiltak for å gi nye shiba-eiere kontakt med klubben. Vi håper at vi
på denne måten får flere nye medlemmer.
Gavemedlemskap fungerer på den måten at oppdrettere kan gi sine valpekjøpere
gavemedlemskap i Norsk shiba klubb.
Medlemskapet koster kr. 100,- betalt av oppdretter og gjelder for inneværende år.
Gavemedlemskap gir mottakeren fulle rettigheter på linje med hovedmedlem.
Gavemedlemskap kan kun gis til valpekjøpere som ikke tidligere har vært medlem i Norsk
shiba klubb.
Det kan kun gis til en person i den husstand som kjøper valp.
Oppdrettere som er interessert i dette kan få tilsendt skjema for registrering av
gavemedlemskap fra kasserer nå i første omgang. Senere vil slike skjema også finnes hos
valpeformidler.
Med hilsen
Sverre Kjøbli
Kasserer

HUSK OGSÅ TILBUD
PÅ T-SKJORTER
1 stk 80,- 2 stk 150,3 stk 200,- 4 stk 250,Pris er inkludert porto innenlands
KUN STORE STØRRELSER
BESTILL HOS SVERRE ELLER MILDRID;
7415 2816.
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LESERBREV!
Ad raseklubbens håndtering av utstillingskritikker.
Det var med en viss forundring og delvis sinne at jeg i forrige medlemsblad opplevde at
utstillingskritikkene for hundene som deltok på NSK's utstilling på Hunderfossen i pinsen var
offentliggjort.
En slik handling skulle en tro var styrebehandlet og vedtatt, men etter en liten ringerunde ble det
klart for meg at så ikke var tilfelle.
Jeg er fullstendig inneforstått med at disse kritikker på et vis er raseklubbenes "eiendom" - som den
betaler for i form av sin samarbeidsavtale med NKK. Likeså er jeg inneforstått med at slike
kritikker til en viss grad kan være verdifulle med hensyn til å følge med og kartlegge rasen selvsagt i kombinasjon med mange andre mer verdifulle opplysninger som gemytt, helse, sunnhet
og bruksegenskaper.
Styret er klubbens øverste organ mellom årsmøtene, og skal på beste vis ivareta klubbens,
medlemmenes og rasens beste. På tross av dette, det fratar ikke enkeltpersoner i verv den
forpliktelse de har til å innhente samtykke eller spørre medlemmene om råd før en tar seg den frihet
å handle på egen hånd.
Hundeutstilling er i mine øyne en form for "fesjå". Jeg betaler mine 250 kroner for at en dommer
skal gi sin personlige vurdering av min hund. Min hund blir vurdert, jeg gratulerer vinneren om det
ikke en sjelden gang skulle være meg selv, jeg går ut av ringen, får min hunds kritikk, leser den,
deler den med de jeg vil. Og er ferdig med den utstillingen. Slik vil jeg fortsatt ha det.
Dessverre er jeg nå i den situasjon at jeg bestemmer det ikke selv; Norsk Shiba Klubb "eier" mine
kritikker, og kan gjøre hva de vil med dem. Uten styrevedtak til og med.
Så nå sitter jeg her og venter på neste medlemsblad med utstillingskritikker fra flere utstillinger.
Denne gangen var jeg jo litt mer heldig med bedømmingen, jeg har jo i mellomtiden fått et par
kennelcertificat, et par tre BIR og et nordisk championat. Denne gangen er det visst jeg som er
blant de "heldige", og kan fryde meg over alle dem som har fått en fortjent eller ufortjent blåsløyfe.
Det går opp og ned her i verden, og smaken er fortsatt som baken - den er delt. Det er derfor en
også i vår lille klubb skal tenke nøye igjennom målene før en tar midlene i bruk. En av de
berømmelige fjellvettreglene lyder "Hør på erfarne fjellfolk". Hva med et "Hør på erfarne
hundefolk"? Vi vanlige medlemmer setter kanskje ikke bare pris på, men kanskje vi til og med
forlanger og forventer å bli spurt og hørt??
Ha et fortsatt fint utstillingsår, folkens!! Vi vanlige medlemmer må fortsatt være flinke til å betale
250 kroner pr hund og springe på utstilling. - for at raseklubben skal få inn kritikker fra et bredt
spekter av rasen. Vi må for all del fortsette å stille hunder som ikke er perfekte i enhver dommers
øyne. For, begynner vi å få kalde føtter med hensyn til den risiko vi løper ved å få dårlige kritikker
flashet i medlemsbladet - vel, da får heller ikke raseklubben det den betaler for - innsyn i rasens
eksteriørmessige avl og tilstand.
Unni Hansen
PS En liten bønn til styret: Kan vi få en terminliste på fra hvilke utstillinger dere akter å trykke kritikker - så
kan vi som vil la være å betale 250 kroner for noe vi ikke vil ha på trykk?? TAKK: DS
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Styret kommenterer:
Styret ønsker å presisere at det etter flere medlemmers ønske, ble
besluttet å ta med bilder og kritikker fra Shiba-spesialen på Lillehammer i
siste utgave av Shib-a-visa.
Ikke for at noen skulle ”henges” ut med ”dårlige” kritikker og andre med
”gode” kritikker, men som en informasjon om hundene som var tilstede.
I forbindelse med fotograferingen av hundene, ble det opplyst så godt det lot
seg gjøre om ”offentliggjøringen”. Hvis denne informasjonen ikke ble gitt til
Unni Hansen, beklager vi det.
Styret stiller seg helt og fullt bak redaktørens rett til å trykke bilder og kritikker
fra utstillinger i Shiba klubbens regi.
Frode Løvfall, nestleder.

Tani koser seg i fanget Foto Paul Walle
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LESERBREV!
Ad styrevedtak om å bruke av en slunken klubbkasse til å utgi
"medlemshefte" (shib-a-visa nr 2/2001 side 49).
Med stor risiko for å fremtre negativ nedtegner jeg som oppdretter mine frustrasjoner over
overnevnte påfunn og styrevedtak.
Siden 1999 har det i klubbens handlingsplan stått at styret skulle utarbeide raseinfo i arbeidet med å
informere om rasen og bidra til at oppdrettere fikk informativt stoff.. Infobrosjyren skulle
inneholde info om rasen og klubben, litt tips og råd, og den skulle ha et lite felt hvor vi som
oppdrettere kunne fylle inn navn og adresse og gi til raseinteresserte og valpekjøpere. Likeså skulle
den - sammen med lovverk i lite format - være en del av velkomstpakken til nye medlemmer. Alt
dette er å lese i tidligere styrevedtak og handlingsplaner. Til og med er det utarbeidet et forslag til
raseinfo. Og til og med finnes det et vedtak om restriksjoner på bildebruk i folderen - bildene skal
ikke være av hunder eid av medlemmer. Her var alt lagt til rette for en informativ og nøytral
brosjyre - som alle kunne bruke, uten at noen av klubbens oppdrettere ble gitt fordeler.
Rasen er liten og forholdsvis ny, men forunderlig nok er det utrolig mange som tar kontakt og spør
om rasen når de møter noen med en shiba. Så jeg har ventet og ventet på denne brosjyren fra
klubben. Tenk så flott det hadde vært å kunne ha noe lesbart å gi fra seg til dem som spurte. Tenk så
enkelt det hadde vært med en slik liten folder - enkelt å gjøre rasen kjent og spre informasjon.
En får signaler fra styret om at økonomien må styrkes. Da er det viktig at de kronene som ligger i
klubbkassa forvaltes fornuftig, og på en måte som fremmer rasen. Ikke minst er det viktig at det
brukes midler til å spre informasjon. Ikke bare til interesserte og potensielle valpekjøpere, men
også ut til det enkelte medlem og den enkelte shibaeier.
Forundret blir jeg når klubbens styre velger å prioritere så motsatt ved å vedta å bruke penger på et
såkalt medlemshefte. Det skulle vært flott om de som står bak dette forslaget kunne redegjøre for
intensjonen med denne prioriteringen. Kunne noen være så snill å prøve å forklare meg hvordan et
slikt hefte fremmer RASEN? Og er det utarbeidet noe budsjett ? Så vidt meg bekjent, er dette ikke
en kostnad vedtatt på årets handlingsplan, og den burde i hvert fall nedprioriteres i forhold til andre,
mer effektive tiltak for rasen.
Jeg mener ikke at det er feil å utgi et medlemshefte - er det flertall for å bruke penger på den slags,
og ikke minst et vettugt argument - vel, OK. Men, jeg reagerer på prioriteringen. Jeg reagerer på at
allerede vedtatte planer atter en gang skyves til side på grunn av økonomiske hensyn, og at andre,
absolutt mindre viktige kostnadsbelagte forslag kastes frem. Ville sette pris på om styret prioriterte
å først og fremst gripe fatt i den vedtatte handlingsplanen og fullføre denne. Opprett heller en
"idebank", og putt nye forslag der.
I alle fall, jeg tviler på at så mange er interessert i hvor mange barn og hunder jeg har. I så fall er
det bare å kontakte meg. I noe medlemshefte trenger jeg ikke å stå - sett heller til side de pengene
det koster å trykke data om meg og mine til side, og bruk dem på den raseinfoen jeg så sårt ønsker
og venter på. Når den engang forhåpentligvis blir prioritert.
Frustrert hilsen
Unni Hansen
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Styret kommenterer
Styret ønsker å komme med en del korrigeringer på opplysninger vi mener er
feil i ovenstående brev fra Unni Hansen.
a) Det er riktig at det i handlingsplanen står at vi skal utarbeide raseinfo, osv.
sammen med et lovverk i lite format. Dette lovverket er enda ikke godkjent av
NKK, noe det må være før vi kan utgi det. Se for øvrig sak 48/01 fra siste
styremøte vedr. handlingsplan.
b) Der finnes ikke noe fomelt vedtak på restriksjoner på bildebruk i folderen.
c) Det har aldri vært intensjonen vår å bruke mye penger på et eget
medlemshefte. Vi ønsker å lage et bilag i Shib-a-visa med en oversikt over
medlemmene våre, hvor de bor og hvilke hunder som er deres. Kanskje
medlemmer da vil kunne ta kontakt med hverandre??! Om en ønsker å sende
inn opplysninger om seg selv, hvor en bor, ant. hunder osv. er for øvrig en
frivillig sak.
Frode Løvfall, nestleder.

Zenmai tar en pust i bakken
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Foto Solvor Nærland

Da katten min fikk hund
Av Solvor Nærland
Katten min, Felix, hadde jeg hatt i 3 år da jeg fikk min første shiba. Jeg var meget
bestemt på at han ikke skulle bli tilsidesatt. Overgangsperioden ble derfor grundig
forberedt for å ta vare på kattens integritet. Kanskje kan andre hente noen tips.
Før tispevalpen, som var Ranko, kom i hus, hadde vi gjort noen praktiske tilrettelegginger
i boligen. Det ble satt et stengsel, knapt en meter høyt, i døråpningen til stuen. Valpen
kunne ikke komme ut, mens katten med letthet kunne hoppe over. Bak stengselet var det
satt en krakk, slik at han hadde mulighet til å sitte der og observere. Dessuten var det
ryddet plass på hyller, og satt inn noen lave skap o.l. i stuen. Dermed hadde Felix
mulighet til å være i stuen, uten å bli plaget av valpen.
Siden vi var to, avgjorde vi at den ene skulle være mye med Felix de første dagene, for å
unngå at han ble sjalu. Han fikk også ligge i sengen, noe valpen ikke fikk på den tiden.
De første dagene ville Felix være lite inne. Og når han var inne, ville han ikke være i
samme rom som valpen. Så begynte han å sitte en del på krakken bak stengselet. Han
fikk også maten sin der. Etter en uke kom han inn i stuen, satt i høyden og observerte.
Alle forflytninger skjedde i rekordfart for å unngå den lekne valpen. Etter nok en uke,
begynte Felix å erte Ranko. Han strakk ned en pote når valpen befant seg under ham. Nå
startet vi å gi dem godbiter ved siden av hverandre. Felix hoppet ned for å få mer, og vi
fikk Ranko til å sitte i ro ved hjelp av belønning. Også katten lærte å sitte på instruks! Det
gikk ikke lang tid før de spiste maten sin ved siden av hverandre på kjøkkenet. Ranko
måtte passes på i begynnelsen for at hun skulle holde seg unna maten til katten, men hun
lærte raskt ordet ”nei”.
Når Ranko skulle trene på å stå på bord, hoppet Felix opp til henne og ville være med.
Ranko fikk godbiter for å bli tatt i munnen, og Felix fikk godbiter for å gi labb!
Etter maks en måned, lekte valp og katt sammen av hjertens lyst! Iblant løp de etter
hverandre, fram og tilbake. Men oftest gikk det på brytekamper, der de rullet hverandre
overende. I begynnelsen var de jevnbyrdige i fysisk styrke, og det vekslet hvem som fikk
den andre over ende. Etterhvert ble Ranko for sterk, og leken avtok. Ikke en eneste gang
brukte Felix klørne på Ranko, selv om han kunne hatt god grunn til det. Ikke engang når
han lå låst på rygg med en vill og yr valp over seg. Det gikk ikke lenge før de sov ved
siden av hverandre, også i sengen min.
Dette er nå snart 5 år siden. Ranko har seinere vært svært opptatt av å forsvare Felix. Vi
har ofte andre hunder på besøk. Dersom de nærmer seg Felix, stiller Ranko seg imellom.
Og når Ranko og Felix er sammen ute, blir hun urolig dersom det nærmer seg fremmede
katter eller hunder. Kommer de for nær Felix, jager Ranko dem vekk.
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Shiba nummer 2;, Zenmai
Seinere har jeg fått en shiba til. Hun har ikke det samme, nære forholdet til katten som
Ranko har. Kanskje fordi hun hadde Ranko å leke med som valp, eller kanskje fordi Ranko
ikke har tillatt henne å herje med ham. Dessuten har jo Felix blitt eldre, og leker ikke så
mye.
Men alle tre ligger ved siden av hverandre og sover. Og alle tre spiser samtidig på
kjøkkenet i fred og fordragelighet. De er en flokk.
Solvor

Har du opplevd situasjoner med
din shiba og andre dyr??
Send oss historien,
og gjerne bilde!!
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En hundedrøm
- Sakset fra” LB-nyt" Innsendt av Britt Nyberg til Akitaposten 2-2001 -

Til en forandring, la oss tenke:
Hunden er dommer, og dommer’n går i lenker .
Tenk deg hans dom: Jeg har nok sett verre.
Men jeg kan ikke huske hvor, dessverre.
Deres hoder er for smale, for lange og brede.
Er det noe rart at jeg gir dem tredje.
Deres halser er for korte, og uttrykket galt .
Det ser virkelig ut at alt er fatalt.
Splittede føtter og knoklete knær.
Oppstoppernese og forkrøplede tær .
Franske i fronten og kuhasa ben.
En skulle tro at rasen var ren.
Brystet for langt og dobbelthaker.
Albuer ut og for brede baker.
Dårlig kondis og svaie i ryggen.
Mange minner om selveste styggen
Prematurmangel og underbitte kjefter .
Krokete tenner og sviktende krefter.
Hvis dette er kremen av mennes’klige rase.
Da blir det nok ingen blomstervase.
Uhemmet avling gir resultater som dette.
Og nå er feilene blitt vansklig å rette.
Vær kritisk ved føds'len - tenk på standar’n.
Og ikke minst - se på barne-far’n.
Alt for stor variasjon i hårstrukturen.
Hos mange skimter vi alt konturen.
En sammenligning i en stakket stund.
Da er jeg glad over å være hund.
Vær nøye og tenk ikke bare vinning.
For da går alt sammen fort opp i spinning.
Skulle du mislikes og itt’no går an.
så husk at det er jo bare en mann.
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DET ER HØST!!
Vi går nå inn i den mørkeste årstiden. De som ser litt på TV
har sikkert hørt hvor mye mørkere det blir,
og hvor mye mindre du ser når det regner…
Og alle som kjører bil, har vel en mening om fotgjengere uten refleks…
Og uansett vær, så må hundene ut. Og det skjer jo ofte på ettermiddager
og kvelder, når det er skumt og mørkt.
Fra Wenche Ulleberg har vi fått inn en sterk oppfordring til alle om å

bruke refleks, både på mennesker og hunder.
Wenche sender med dette bildet av sine hunder,
som er flott ”kledd” for en luftetur i mørket.

Her er shibaen Nala ute på tur med sin GJD-venn Bobby, begge itrukket korrekt antrekk…

53

SHIBAVALPER FØDT 27/09-01
FAR: SAIJOTO’S JOI HAZUMI
MOR: ØSTBYLIA’S CIRKA TING OG TANG
3 GUTTER OG 3 JENTER ALLE RØDE!!!!
BEGGE FORELDRENE HAR MANGE CERT-BIR - BIG OG BISPLASSERINGER PÅ UTSTILLING.
ØNSKER DU DEG EN TRIVELIG FAMILIEHUND MED MASSE
ARBEIDSLYST TA GJERNE KONTAKT.
FORELDRENE ER HD-FRI, ØYELYST OG
PATELLAUNDERSØKT.

MARIANNE OG BRYNJAR HOLMLI
7650 VERDAL
7407 7455 / 95181266
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JULEHILSEN I
SHIB-A-VISA??
Neste nummer er julenummeret,
her kan du få en ¼ sides
julehilsen gratis!
(1 eget bilde eller 1 julefigur valgt av redaktør)
Andre annonser
i neste nummer koster
1/1 side 100,½ side 50,Manus & bestilling
sendes innen 28.november
( i A4- format )
til Lisbeth Høyem
geilis@online.no
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu

Støtt klubben,
kjøp en annonse!
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UTSTILLINGSRESULTATER

(Mottatt per 28/9-01)

NKK, Bø, 24-25.02.01 Dommer Nils Molin, Sverige
ÅPEN KLASSE tispe
Lorini's Chyokohime
Torhild Hansen
CHAMPION KLASSE tispe
N UCH Kleivane's Yu-Shi Shiba
Grethe Sofie Mjærum

1-1VK
1-CK-1BTK-CACIB-BIR

Nordhordaland hundeklubb, Radøyhallen, Manger, 24-25.03.01. Dommer Paul Stanton, Sverige
ÅPEN KLASSE tispe
Utsukushi av Enerhaugen
Christen Lang
1-1VK-CERT-1BTK-BIR
NKK, Bergen, 31.03.01. Dommer Karl-Erik Johansson, Sverige
ÅPEN KLASSE hannund
N Uch Saijoto's Hiru No Taiyonishiki
Christen Lang
ÅPEN KLASSE tispe
Utsukushi av Enerhaugen
Christen Lang

1-CK-1BHK-CACIB-BIM
1-1VK-CERT-1BTK-CACIB-BIR

Norsk buhundklubb, Sandnes, 07.04.01. Dommer Anita Lindros, Sverige
Championklasse tispe
NUCH An-An's Yamahime
Anne-Lise og Annar Johansen 1-CK-1BTK-BIR
NKK, Narvik, 21.04.01. Dommer Elina Tan-Hietalahti, Finland
JUNIORKLASSE hannhund
Ak-Inu-Bas Shiro Saki
Dan Ove Tuven
Soldoggen's Ippiki-Ookami
Heidi Nilsen
ÅPEN UNGHUNDKLASSE hannhund
Soldoggen's Gaido Rago
Sture Bjørbakk
Saijoto's Joi Hazumi
Paul Walle/Eli Johansen
ÅPEN KLASSE hannhund
Toshiko Yon Nan
Else Knudsen
JUNIORKLASSE tispe
Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau
Paul Walle/Eli Johansen
ÅPEN KLASSE tispe
Aisatsu Haruhime
Else Knudsen
CHAMPIONKLASSE tispe
Int Nord Uch Soldoggen's Beninesa
Paul Walle

1-1HP-2VK-CK-2BHK
1-2
3
1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-CACIB-BIR
2
2
1-1VK
1-CK-1BTK-CACIB-BIM

Narvik trekk-og brukshundklubb 12-13.05.01. Dommer Jack Travers, Irland
JUNIORKLASSE hannhund
Soldoggen's Ippiki-Ookami
Heidi Nilsen
1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR
JUNIORKLASSE tispe
Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau
Paul Walle/Eli Johansen
1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIM
ÅPEN KLASSE tispe
Kleivane's Ha-Ko Akihime Tenka Chi Else Knudsen
2
Mo hundeklubb, 19-20.05.01, Mo i Rana. Dommer Nils Molin, Sverige
JUNIORKLASSE hannhund
Ak-Inu-Bas Shiro Saki
Dan Ove Tuven
1-1
NKK, Drammen, 09.06.01. Dommer Gerry Hickey, Irland
JUNIORKLASSE hannhund
Chiharu av Enerhaugen
Christen Lang
ÅPEN KLASSE hannhund
Soldoggen’s Era Ta-Ta
Unni M Viklund
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Zenmai av Enerhaugen
C Lang / Solvor Nærland
Zentai av Enerhaugen
Christina Nyborg

1-1
1-1VK-CERT-1BHK-CACIB-BIR
2
2

Salten brukshundklubb, 16-17.06.01. Dommer Olav Hedne, Norge
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau
Paul Walle/Eli Johansen
1-1
ÅPEN UNGHUNDKLASSE hannhund
Saijoto's Joi Hazumi
Paul Walle/Eli Johansen
1-1HP-1VK-CERT-1BHK-BIR
Os hundeklubb, 17.06.01. Dommer José Monteiro Cabral, Portugal
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Zenmai av Enerhaugen
C Lang/Solvor Nærland
1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIR
Tromsø hundeklubb, 23.06.01. Dommer Janiki Steinbock, Israel
ÅPEN KLASSE tispe
Soldoggens's Dim Dim
Paul Walle
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Soldoggen's Haru Ga Kimashita
Rita Larsen

1-1VK-CERT-1BHK-BIR
1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIM

Norsk dalmatiner klubb, Tromsø, 24.06.01. Dommer Pamela Cross Stern, England
ÅPEN UNGHUNDKLASSE hannhund
Soldoggen's Ippiki-Ookami
Heidi Nilsen
1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Soldoggen's Haru Ga Kimashita
Rita Larsen
1-1
Moss og omegn hundeklubb, 28-29.07.01. Dommer Heather Logan, Canada
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Zentai av Enerhaugen
Christina Nyborg
1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIR
Lofotutstilingen 04.08.01. Dommer Kenneth Edh, Sverige
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Soldoggens Hokkyoku No
Paul Walle/Eli Johansen
ÅPEN KLASSE tispe
Tronkærs Red Zedona Of Arizona
Unni Hansen/Heidi Ellefsen

1-1-HP-2VK
1-1VK-CERT-1BTK-BIR

Norsk myndeklubb, Nesbyen 04.08.01. Dommer Martha Heine, Tyskland
JUNIORKLASSE hannhund
Benitaiyo av Enerhaugen
Gerd og Jørn Erik Ommang
2
ÅPEN UNGHUNDKLASSE hannhund
Soldoggen's Genji San
A Finnbråthen/F H Svendsen 1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR
JUNIORKLASSE tispe
Beni Bijin av Enerhaugen
1-1
Norsk tibetansk terrier klubb, Nesbyen, 05.08.01. Dommer Luis Pinto Teixeira, Portugal
JUNIORKLASSE hannhund
Benitaiyo av Enerhaugen
Gerd og Jørn Erik Ommang
2
ÅPEN UNGHUNDKLASSE hannhund
Soldoggen's Genji San
A Finnbråthen/F H Svendsen 1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR
Svolvær, 05.08.01. Dommer Gunilla Fristedt, Sverige
JUNIORKLASSE hannhund
Soldoggens Jazz Of Tokyo
Paul Walle/Eli Johansen
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Soldoggens Hokkyoku No Hoseki
Paul Walle/Eli Johansen
ÅPEN KLASSE tispe
Tronkærs Red Zedona Of Arizona
Unni Hansen/Heidi Ellefsen
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1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIM
1-1-HP-2VK-CK-2BTK
1-1VK-CERT-1BTK-BIR

Rana trekk- og brukshundklubb, 18-19.08.01. Dommer Wera Hübenthal, Norge
ÅPEN UNGHUNDKLASSE hannhund
Soldoggens Gaido Rago
Sture Bjørnbakk
1-1-HP-1-CERT-1BHK-BIR
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Soldoggens Ichiro-Ki-Ni-Mukau
Paul Walle/Eli Johansen
1-1-HP- 1VK
Norsk chow chow klubb Avd Agder Østland Vest, Risør, 22.08.01. Dommer Robert Sellevik, Sverige
JUNIORKLASSE tispe
An-An's Yamahime
Anne-Lise Kleppe Johansen
1-1-HP-1VK
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Lorini's Chyokohime
Torild Hansen
1-1-HP-2VK
ÅPEN KLASSE tispe
Lorini's Bunraku
Torild Hansen
2
CHAMPION KLASSE tispe
NS CH Mjærumhøgda's Qhime
Grethe Sofie Mjærum
1-CK-1BTK-BIR
Trøndelag selskapshunklubb, Melhus, 25.08.01. Dommer Glenda Cook, Australia
JUNIORKLASSE tispe
Østbylias Edle Rosa På Ball
Kåre Svendsen
1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIR
Norsk berner sennenhundklubb, Sandvika, 16.09.01. Dommer Eivind Mjærum, Norge
ÅPEN UNGHUNDKLASSE tispe
Zentai av Enerhaugen
Christina Nyborg
1-1
ETTERSØK (BLODSPOR OG FERSKSPORPRØVER)
NRK, Avd Trondheim og omegn Dommer Frode Rimolsrønning
Bi Ien Tingeling
Sissel Skjelbred

1pr m Hp

***HØSTEN ER OGSÅ JAKTTID***
Halvor Størmer
tipser oss om at bladet
”Jeger, hund & våpen”
vil ha en artikkel om

elgjakt med shiba!!!
På skrivende tidspunkt vet vi ikke hvilket nummer,
så følg med!!
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ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA
Ny beregningsmåte for tildeling av tittelen Årets Utstillingsshiba.
Som tidligere varslet er det gjort endringer i kriteriene for denne tittelen. Den nye
utregningsmåten gjelder for 2001. Styret har ønsket å ta i bruk et enklere system.
Tidligere innsendt endringsforslag til den gamle beregningsmetoden, ble trukket da det
kom et nytt forslag.
Systemet som er valgt er brukt i Chow chow klubben i mange år, og med noen
tilpasninger tror styret at dette vil være en enklere måte å finne ”Årets utstillingsshiba” på.
Poeng blir bare regnet etter plassering i rasen, og det er resultater som klubben får
tilsendt fra de ulike arrangørene. Vi åpner for 1 utenlandsk resultat, men da må kopi av
kritikk og katalog, påført evt ikke møtte hunder, være med.
Som tidligere får man regnet inntil 5 resultater i løpet av året.
Vi mener det nye systemet vil gi en verdig vinner til tittelen,
fordi det her premieres å vinne over flere hunder.

BIR 6 POENG
BIM 5 POENG
2
3
4
5

BHK/BTK
BHK/BTK
BHK/BTK
BHK/BTK

4
3
2
1

POENG
POENG
POENG
POENG

Poengene ganges opp etter antall OPPMØTTE hunder;
1- 8 hunder *1
9 - 16 hunder *2
over 17 hunder *3
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STAY COOL!!!

Returadresse:
Sverre Kjøbli,
Imsdalen, 7760 Snåsa

