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Hei! …. Er det DU som er julenissen?

STYRET:

KONTAKTPERSONER:

Leder Solvor Nærland
Tlf 55 31 37 84 Mob 481 18 971
e-post: solvor@shibaliv.com

Sørlandet Bente K. Pedersen,
Tlf 37 04 15 34 Mob 993 85 748
e-post: habagou@tele2.no

Nestleder Inger Merete Ingebrigtsen
Mob 915 24 838
e-post: inger@oppdal.com

Østlandet Laila Nagel,
Tlf 33 05 88 83 Mob 916 68 579
e-post: l-nag@online.no

Fung. sekretær Laila Nagel
Klubbens adresse:
Engnesvn 31, 3092 Sundbyfoss
Mob 916 68 579
e-post: l-nag@online.no

Vestlandet Christen Lang,
Tlf 55 95 17 01 Mob 909 81 295
e-post: chr-lan@online.no
Midt-Norge Mildrid Kjøbli,
Tlf 74 15 28 16 Mob 957 20 175
e-post: skjobli@online.no

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

*NY! Nord-Norge Else Pedersen*,
Mob 996 14 964
e-post: pedelsa_80@hotmail.com

Styremedlem Torstein Gleditsch
Mob 958 06 490
e-post: torstein@gleditsch.net

Agility Lise Komisrud,
Tlf 63 96 99 78 Mob 916 87 047
e-post: lisekom@online.no

Varamedlemmer
Tove Holmøy
Tlf 3336 9332
e-post: t.holmoy@online.no

Lydighet Sissel Skjelbred,
Tlf 74 14 32 69 Mob 975 67 022
e-post: k-svends@online.no

Sverre Kjøbli
Tlf 7415 2816 Mob 915 75 329
e-post: skjobli@online.no

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

Dan Ove Tuven
Tlf 7591 0475 Mob 926 92 407
e-post: dan.tuven@monet.no

Valpeformidler
Ingrid Hofflund-Nystad
Mob 474 15 152
valpeformidler@gmail.com
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Veien til BIR / Sløyfene
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Listen ”Årets utstillingsshiba”
Valpekassen

Ak-inu-bas Asamoya No Machiko
Foto: Stig M Berg

BAKSIDEN
Mjærumhøgda’s Ulrik
Foto: Torbjørn Jacobsen

UTGIVELSESPLAN
Nr. 1 Mars (Manusfrist 15/2)
Nr. 2 Juni (Manusfrist 15/5)
Nr. 3 September (Manusfrist 15/8)
Nr. 4 Desember (Manusfrist 15/11)

ANNONSEPRISER
Helside i enkeltnummer 100,Helside helårsannonse 300,Halvside i enkeltnummer 75,Halvside helårsannonse 250,MEDLEMSKAP
Kontakt kasserer for priser og
fremgangsmåte.

STOFF TIL SHIB-A-VISA
sendes Lisbeth Høyem,
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu
E-post lisbeth@akinuba.no
Bilder ønskes i jpg og min 300dpi
Redaktøren forbeholder seg retten
til å bruke, redigere og forkorte
innsendt materiale.

SORT-HVIT OG FINE FARGER
Shib-a-visa utgis i sort-hvit,
men ca 1 uke etter utsendelse kan
du finne artikler og bilder i farger på
www.norskshibaklubb.net!

KLUBBEN PÅ NETT:
www.norskshibaklubb.net

KLUBBENS KONTO:
0540.11.87369
HUSK Å MELDE FRA
HVIS DU FLYTTER!

GOD JUL!!!
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Avslutningen av et kalenderår kan være passe tidspunkt til å gløtte mot handlingsplanen
vår. Av de oppgavene som årsmøtet vedtok å prioritere står nettsiden vår nevnt aller
først. Målet var å få en nettside med fyldig informasjon om organisasjon og rase, hyppig
oppdatering av aktuelt stoff, og også formidling av valper og omplassering. Så vidt jeg
kan bedømme, er målet overoppfylt. Webmasteren vår, Harriet, har lagt ned en innsats
så formidabel at det kan være vanskelig å fatte. Også personer utenfor klubben med
formidling som fag, har påpekt hvor profesjonell og stilfull nettsiden vår er. Jeg vil få
takke Harriet varmt! Takk også til Bengt, som så positivt har bistått henne.
På toppen av den store jobben med nettsiden, har Harriet laget et nitid mønster til
nyskapningen ”shibastrikk”. Selve håndverket utøver hun sammen med Ingrid og Laila.
Vi har fått en sponsorgruppe som har tatt tak i to store salgs- og
informasjonsarrangement. Gruppen har på vegne av oss alle gjort en jobb for klubben
av stor økonomisk betydning, og jeg takker både dem og andre som bistod. Primus
motor har vært Ingrid, som også har tatt hovedansvaret for den nydelige kalenderen
vår. Ikke nok med det: Hun har også vært en uhyre engasjert valpeformidler.
Og nå sitter vi med hvert vårt eksemplar av et flunkende nytt Shib-A-Visa. Vi har en
redaktør som har hatt ansvar for noen årganger også tidligere, og erfaringen merkes.
Jeg vil få takke Lisbeth for vår felles varme opplevelse av leserglede, og også for at hun
tok på seg oppgaven med klubbens aller første helsides juleannonse i Hundesport.
Vakker ble den!
Klubben har en rekke øvrige kontaktpersoner, komitémedlemmer og styremedlemmer,
som alle takkes varmt for jobben. Uten dere hadde organisasjonen vært skadelidende.
Jeg ønsker at hver eneste en av klubbens
medlemmer får en god jul og et riktig
godt nytt år. Måtte alle våre shibaer få
oppleve en trivelig vinterperiode der de
får være sammen med eierne sine så mye
de vil!
Solvor
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Her er Jule-Shib-a-visa 2007!! Jeg håper dere finner mye
interessant å lese i dette nummeret. Mange har bidratt
med stoff, og jeg håper denne trenden fortsetter i 2008.
Det er moro å være redaktør om dagen!
Men noen hindringer har det vært, serveren som vi bruker
til hjemmesider og e-post kollapset og vi var uten tilgang på
e-posten i over 1 uke. Jeg var lenge redd for at alle e-poster
i perioden skulle være borte.Og det ville vært en liten katastrofe for jeg hadde sendt
ut spørreskjemaet til ”Barn og shiba” like før.. Heldigvis kom serveren delvis opp en
dag, og vi rakk å laste ned og flytte til ny server.. Litt mer spenning enn jeg egentlig
liker, ja.
Årets happening for utstillingsidioter er også over, og hele turen ble verdt det da
hunden jeg plutselig fikk handleroppdrag på, VANT! Det er alltid moro å vinne på
Hamar, selv om det ikke var min hund! Takk til Christen som lot meg handle Hime i
tispefinalen.
Her hjemme har vi hatt 2 bursdager siden sist. Saku ble 1 år i oktober og vår eldste
akita, Ima, ble 11 år 23. november! Neste prosjekt blir nå å få en ny layout på
hjemmesiden, slik at også Saku får sin egen side. Ting tar tid…
Jeg håper dere benytter anledningen til å komplettere julegavehandelen med flotte
produkter fra klubben. Det er fortsatt mulig å få kalender før årsskiftet!
I dette nummeret er det mange bilder, og en spesielt bildene i artikkelen om farger
kommer ikke til sin fulle rett i sort-hvit. Men husk at dere kan gå inn på klubbens
hjemmeside og se hele bladet i farger. Det publiseres cirka en uke etter at dere har
fått det i posten. Siden vi legger ut fargeutgave på nett, jobber jeg også med å bytte ut
en del headinger på faste spalter til farger.
Er det noen som har forslag til saker bladet bør skrive om, send meg et tips! Tipset fra
Ingrid om ”Barn og shiba” var spennende og jeg håper dere liker resultatet!
Med ønske om en fredelig jul, en mellomjul uten raketter og en god start på 2008,
sender jeg dere Shib-a-visa 4-07.

Lisbeth
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Referat fra styremøte i NSK (telefonmøte) 16. oktober 2007
Tilstede: Laila, Terje, Torstein, Tove, Sverre og Solvor
Forfall: Inger Merete
Sak 49/07: Post/Informasjon
*Eli-Marie Klepp har nå fått godkjent autorisasjon for dommeroppdrag på shiba. Styret
ønsker henne lykke til.
*Medlemskontingent ved nyinnmelding nå på slutten av året: NKK gir anledning til å
kreve ½ kontingent ved innmelding etter 01.09. Hovedkrav for kontingent for 2008 vil bli
sendt ut i november (sannsynligvis som vedlegg i Hundesport). Styret vedtok at ved at
nye innmeldinger nå på tampen av året går direkte til kasserer, krever vi ikke kontingent.
Vedkommende må betale kravet som gjelder 2008, når det kommer.
*Invitasjon til Rusken Oslo. Det ble opplyst at dette er så lokalt at det ikke omfatter oss.
*Juleannonse i Hundesport: Dette blir en helsides annonse, og 26 medlemmer deltar.
Det betyr at annonsekostadene på kr 6562.50 kommer på kr 255,-pr deltaker.
*Hundelivsmessen i Exporama, som går av stabelen første helgen i november, har stor
oppslutning fra Shibaklubben, og ting virker å være i rute. I tillegg til våre vanlige
klubbeffekter, har Harriet laget mønster til shibavotter. Det er dannet en ”strikkegjeng”,
som prøver å få ferdig noen par shibavotter til messen. Også Shibakalenderen for 2008
skal være ferdig til da, og selges for kr 200 pr stk. Det er ellers observert at NSKs logo,
med link til hjemmesiden vår, står på framtredende plass på Hundelivs nettside.
*De 3 manglende vandrepokalene m/album er nå innkjøpt (se sak 26/07). Samlet pris
for 3 pokaler ble kr 539.
Sak 50/07: Disiplinærsak:
Se sak 04/07, sak 05/07, sak 26/07, sak 27/07 og sak 34/07. Brev ble sendt NKK i tråd
med vedtaket i sak 34/07. Vi ba der om hjelp til hensiktsmessig reaksjon. Det har
kommet svar fra NKK, der det framgår at NSK selv må reagere disiplinært overfor
vedkommende før NKKs Disiplinærkomité kan foreta seg noe.
På bakgrunn av dette ble følgende enstemmige vedtak fattet:
Grunnet utestående gjeld til klubben, samt manglende innlevering av vandrepokal og
dokumenter fra tidligere styre hvor vedkommende var sekretær, har styret i Norsk
Shibaklubb i møtet den 16.10.2007, fattet følgende vedtak i sak 50/07:
I henhold til Norsk Shibaklubbs lover §7.2 strykes vedkommende som medlem av NSK
inntil han har gjort opp for seg. Saken oversendes NKKs disiplinærutvalg for eventuelle
videre forføyninger.
Hvis han senere ønsker å bli medlem i Norsk Shibaklubb må følgende tre forhold være
brakt i orden:
1)Gjeld til klubben på kr. 6500,- må være innbetalt. Alternativt må et regnskap med bilag
godkjent av kasserer eller revisor, legges frem for styret.
2)An-Ans vandrepokal m/album skal være levert styret.
3)Dokumenter som eies av klubben skal være levert styret.
Det gjøres oppmerksom på at vedtaket kan ankes inn for NKKs appellutvalg. Anken må
sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig,
jfr. § 8.4. Her framgår videre at han må erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas
som endelig og inappellabel
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Sak 51/07: Økonomi
Når alle deltakerne har betalt sin del av juleannonsen i Hundesport (11 av 26 pr. 16.10),
og når alle oppdretterne har betalt for sine annonser i Shibakalenderen 2008 (9 av 12
pr. 16.10), vil vi ha omlag 1.000 på konto. Men under forutsetning av at vi selger
minimum 75 Shibakalendere (á kr 200 inkl porto) pluss en del salg av klubbeffekter, har
vi midler til Shib-A-Visa nr 4, samt et pent forventet overskudd ved årets slutt.
Dersom salget skulle gå tregt, vil vi vurdere å sende et kort til medlemmene med
julegavetips (klubbeffekter, Shibakalender, shibavotter m.m.). Hvis Harriet lager kortet,
kan Terje sette på klistrelapper. Utgivelsestidspunktet for Shib-A-Visa nr 4 vurderes å
være for seint for dette.
Sak 52/07: Utkast til høringsbrev om HD
Se sak 36/07. Torstein har prøvd å orientere seg i forskningen rundt HD, og utkastet til
høringsbrev er laget på bakgrunn av dette.
Det viser seg at ingen har kommet til bunns i HD-gåten ennå. Genene som viderefører
sykdommen er ikke identifisert. Man regner med at det er mer enn ett gen som står bak,
noe som kompliserer tiltakene man avlsmessig gjør for å hindre spredningen av HD.
Dilemmaet i en liten rase, er at genpoolen kan bli for liten ved å velge vekk avlsdyr som
har HD. Det kan øke forekomsten av arvelige sykdommer. Det vil også kunne hemme
importen av ubeslektede avlsdyr fordi det er vanskelig å fastslå HD status på disse før
det er for sent. Kjøp av voksne hunder fra land som Japan kan være vanskelig, da disse
vanligvis ikke er HD-røntget.
Det kan godt være at NSK likevel bør innføre krav om kjent HD-status på avlshunder.
Men da må vi finne fram til virkemidler som holder oppe genpoolen.
Torstein fortsetter å grave i forskningsresultater, og populariserer fagstoffet slik at også
vi andre klarer å forstå det. Han jobber videre med utkastet. Endelig dokument om HD
offentliggjøres i Shib-A-Visa nr 4.
Sak 53/07: Ny utforming av taushetserklæring for NSK
Se sak 44/07. Torstein har laget en ny formulering til taushetserklæring for NSK. Her
står en definisjon av hva som i denne sammenheng menes med fortrolig informasjon,
og konkret hva styremedlemmene forplikter seg til.
Den nye utformingen av taushetserklæring ble vedtatt. Alle styremedlemmene skal
svare bekreftende på at denne er lest og forstått.
Sak 54/07: Arbeidet med rasekompendium
Se sak 16/07. Komitéen jobber aktivt med innholdet i kompendiumet, og har som mål å
bli ferdig før jul. Torstein er kontaktperson fra styret, og ønsker å ha kontakt ved å få
kopi av e-post mellom komitémedlemmene. Han kan også bidra når selve dokumentet
skal utformes til trykking, slik at det får et profesjonelt utseende.
Sak 55/07: Shibaspesialen
Inger Merete, som ikke kunne delta på styremøtet, meldte at det ikke er noen ny info om
spesialen 2008. For Shibaspesialen 2009 har hun søkt klubbene NAK, NAAK og NJSK
om deltakelse. Alle har svart positivt.
Sak 56/07: Komité for jubileumsfest
Sverre prøver å finne intresserte komitémedlemmer i Trøndelag.
Sak 57/07: Distrikts-/regionsinndeling i klubben.
Det har kommet to synspunkter om dette på klubbens nettside. Det ene innlegget
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fremmer fylkesvis inndeling, mens den andre personen mener at vi heller bør avklare
hva funksjonen til distriktskontaktene skal være.
Det har ikke kommet innspill fra medlemmer på annen måte. Styrets syn er at fylkesvis
inndeling ikke er aktuelt. Det blir for mange distrikt i forhold til antall medlemmer.
Styret vil ikke foreta seg noe med hensyn til ny inndeling. Dette må være ønsket fra
medlemmer i distriktene. Skulle en region ha ønske om å bli eget distrikt, vil styret i
utgangspunktet være positiv (dersom medlemsgrunnlaget er tilstede).
Styret oppfordrer uansett medlemmer i en region til å ta initiativ til egne treff/turer.
Distriktskontakt kan kontaktes for å få informasjon om andre shibaeiere/medlemmer i
regionen.
Sak 58/07: Forslag fra NKK om nye registreringsrutiner
Det foreslås følgende endringer (kort referert):
Alle valper registreres med oppdretter som eier. Første eierskifte er gratis når dette
gjøres før valpen er 6 mnd
Innføring av eierbevis med PIN-kode, som kan brukes ved endringer av adresse m.m.
Selv om det er to eiere av hunden, skal det være en hovedeier. Begges navn skal stå i
kataloger osv, men bare hovedeier har rett til å undertegne, selge osv.
Dersom e-postadresse er oppgitt, ønsker NKK at registrering av valper skal skje
elektronisk.
Styret hadde ingen innsigelse til forslagene.
Sak 59/07: Eventuelt
1)NKKs nåværende system med telefonkonferanser avsluttes ved årsskifte. Laila prøver
å få svar fra NKK om hvilket system som kommer i stedet.
2)Saken er Fortrolig.

Referat fra styremøte i NSK 13. november 2007
Tilstede: Inger Merete, Laila, Torstein, Sverre, Terje og Solvor
Meldt forfall: Tove
Sak 60/07: Post/informasjon
1)Solvor har bedt Lisbeth finne malene til de diplomer som tidligere ble delt ut til vinnere
av årspremier. Disse er funnet, og kan brukes. Lisbeth er bedt om å lage diplomer til de
6 som blir vinnere av årspremiene for 2007
2)Fra styret deltok Laila, Terje og Torstein på Hundelivsmessen i Exporama, og de delte
med seg noen erfaringer. Positivt var vår klubbs plassering i forhold til hvor folk ferdtes.
Negativt var et ”hoppeslott” som var plassert like ved, og som ble drevet med aggregat.
Det medførte mye bråk. Vi vil gi tilbakemelding til arrangøren om det. Hvis vi skal delta
neste år, vil vi i forkant profilere det som et shibatreff, evt med egne arrangement i
tilknytning til messen.
Sak 61/07: Økonomi
Kasserer hadde på forhånd sendt oss et oppsett over Resultater 2007. Det ser bra ut
regnskapsmessig, og likviditeten synes å være god. Vi ser ut til å gå mot et pent
overskudd.
Sak 62/07: NSKs kriterier for utlevering av vandrepremier
Det ble gjort følgende vedtak:
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Premissene for vandrepremier er at premiene skal vandre videre til nye vinnere. Ved at
vandrepremier ikke tilbakeleveres innen fristen, vil ikke nye vinnere kunne få pokalene
de har rett på. NSK vil reagere strengt på slik misligholdelse fordi konsekvensene blir så
negative for andre medlemmer.
For å få utlevert NSKs vandrepremier må eier av hunden:
1. Være medlem av Norsk Shibaklubb når det gjelder årskonkurranser
Øvrige kriterier gjelder alle typer vandrepremier:
2. Personlig kvittere for mottakelse av pokal og evt bok, og gjennom det forplikte
seg til å levere tilbake dette i god stand innen fristen (pokal skal også være
inngravert ny vinner eller bok oppdatert med bilde og etterspurte opplysninger)
3. Pokal og evt bok skal leveres NSKs sekretær i god tid før neste
årsmøte/Shibaspesialen
4. NSKs sekretær kan etter avtale godkjenne at pokal/bok leveres under
Japanspesialen, men da før arrangementet der den skal deles ut til ny vinner
5. Personer som tidligere har brutt reglene ved å ikke ha levert pokal/bok innen
angitt frist, kan ikke vinne NSKs vandrepremier påny. Vinner av premien blir i
såfall eier av neste hund på listen.
6. Dersom person som ikke selv kan vinne vandrepremier (jvf punkt 5) eier hund
sammen med annen person som tilfredsstiller kravet i punkt1, kan
vedkommende vinne vandrepremie ved selv å kvittere for den og være
personlig ansvarlig for tilbakelevering etter punkt 2 og 3 eller 4
Sak 63/07: Instruks for NSKs distriktskontakter
Det ble gjort følgende vedtak:
*NSKs distriktskontakter er bindeledd mellom styret og medlemmene.
*Distriktskontaktenes hovedoppgaver er:

å gi råd om rasen og informasjon om klubben, eller hjelpe med å finne ut hvor
medlemmet kan henvende seg for å få dette

sørge for div. arrangement i sitt distrikt (for eksempel treff, turer, trening, evt
også forelesning eller kurs om rasen)
*Eventuelle utgifter til vanlige treff/premier/turer og lignende, skal finansieres lokalt.
Dette kan gjøres gjennom for eksempel lotteri av premier innsamlet av deltakere og
andre sponsorer. Evt overskudd kan brukes ved nye arrangement. (Enkelt regnskap
over inntekter/utgifter).
*Distriktskontakt kan søke styret om økonomisk støtte til mer kostnadskrevende
virksomhet, som f.eks forelesning/kurs om rasen og regionale arrangement som er av
interesse for hele klubben. I slike tilfeller skal det avtales hvordan et evt overskudd skal
fordeles mellom klubb og distrikt.
*Distriktskontakt utpekes av styret for en periode på inntil 2 år om gangen.
Distriktskontakt er representant for NSK, og må på alle måter opptre slik at det ikke er til
skade for klubben eller hundesaken.
*En representant fra styret skal oppnevnes som kontaktperson for distriktkontaktene, og
skal ha regelmessig kontakt med dem.
Sak 64/07: Jubileumsfest
Kokk er booket. Også mulige lokaler er sondert. Det finnes et like ved campingplassen
som koster kr 2500. Et billigere lokale er noe lenger vekk. Sverre sjekker pris pr kuvert,
og hva som ligger i leien av de to festlokalene. Festkomité vil bli oppnevnt over jul.
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Sak 65/07: Distriktskontakt for Nord-Norge
For tiden har vi ikke distriktskontakt for Nord-Norge. Styret arbeider med det.
Sak 66/07: Nytt system for telefonkonferanser
*Fra 01.01.08 avsluttes NKKs avtale med det firmaet som selger telefonkonferansene.
Styret har vært i kontakt med NKK for å høre om de vil inngå tilsvarende avtale med
andre leverandører. Det vil de ikke. NKK viser til tilbudet om å være med i felles
telefonsystem, der tillitsvalgte utstyres med mobiltelefoner og kostnadsfritt kan ringe de
som er med i systemet.
*Styret har tidligere vedtatt å ikke være med i dette telefonsystemet, som er tilpasset
større organisasjoner.
*Vi må derfor finne ny måte å gjennomføre telefonkonferanser utenfor NKK, og vurderes
3 måter dette kan gjøres på:

Statens Vegvesen har lignende tilbud om telefonkonferanser som NKK har
hatt. Sverre prøver å få svar på om NSK vil kunne leie slik tjeneste hos dem,
og evt pris for dette. Henvendelser om andre firma som tilbyr
telefonkonferanser mottas gjerne

Ved å laste ned Skype, kan vi ringe gratis til hverandre gjennom PCen. Må
bruke headset med mikrofon, og det kreves bredbånd. Dersom noen i styret
ikke har bredbånd, kan de som er tilkoblet gjennom Skype ringe til disses
fasttelefon. Da koster det litt, men er fortsatt meget billig. (litt dyrere å ringe til
mobil).

I ”gamle dager” hadde styret telefonkonferanser ved å koble seg til hverandre.
Èn ringte til neste person, og denne ringte neste igjen osv. Også det fungerte.
*På styremøtet i desember må det velges et av disse systemene.
Sak 67/07: Sted for Japanspesialen/Shibaspesialen 2010
*Vi har fått forespørsel fra NAK om interesse for å arrangere Japanspesialen i 2010 nær
svenskegrensen i samarbeid med svenske akitaklubben, med mulighet for opptil 5
utstillinger på begge sider av grensen.
*Styret vil ikke være med på dette. Til og med 3 utstillinger i løpet av 2 dager har vært
mye, og vi har også årsmøte. Stressnivået vil være ekstra høyt hvis det legges opp til
utstillinger på forskjellige steder i to land.
*Styrene i NSK og NAAK ønsker å samarbeide om raseutstillinger på Geilo. Wenche
Ulleberg har tilbydd seg å undersøke campingplasser på Geilo på vegne av begge
klubbene. Vi håper at også NAK blir med på dette.
*Arbeidet med å finne dommere til Shibaspesialen i 2009 og 2010 er i gang.
Sak 68/07: Eventuelt
1)Terje oppdaterer lista over medlemmenes e-mailadresser for å kunne sende viktig
informasjon direkte. Distriktskontaktene oppfordres til å hjelpe med å få listen så
oppdatert og fullstendig som mulig. Hvis noen ikke skulle ønske å få e-mail fra klubben,
vil de få mulighet til å reservere seg.
2)Laila informerer om våre håndstrikkede produkter med shibamotiv på (votter, sokker,
lue, skjerf) samt Shibakalender på Shibainfo.
Solvor Nærland, referent
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NORSK VINNER 2007
27 shibaer møtte til ”kamp” om tittelen NV-07. Dommer var Mona Selbach.
Dessverre var det så travelt i ringen at vi ikke fikk tatt noe BIR og BIM bilde.

BIR: NV-07 Naohime av Enerhaugen, Christen Lang

Foto Solvor Nærland

BIM: NV-07 N Uch Hachiman Go Ryuukyuu Uruma, Christen Lang

Foto Christen Lang

Komplett liste for alle deltakende blant utstillingsresultatene.
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Trixi får valper, av Arne Johan Norheim
Lørdag morgen, den 6. Oktober vil
ikke Trixi spise, så vi regner med at
det blir fødsel om ikke så lenge.
Hun er helt rolig, så vi tar sjansen
på å dra en liten tur ut med båten
ca kl 15.00. Marita er på arbeid. Vi
kommer hjem ca kl 18.00 og alt er
fortsatt rolig.

er trang. Vi legger oss på sofaen
og hviler en halvtime. Så, kl 03.00
begynner hun å få rier. Hun peser
og er urolig.

KL 22.00 Trixi begynner å bli urolig.
Hun peser, går litt rundt i huset og
graver i kurven og i valpekassen.
Er ute en luftetur ca kl 23.00. Da
gjør hun fra seg begge deler.

Kl 03.20 kommer den første
valpen. Det er en hannvalp, med
svarte ører, svart snute, svarte
føtter og svart hale. Vekt 250
gram. Trixi gjør som hun skal – hun
biter opp posen, tygger over
navlestrengen, spiser etterbyrden
og slikker valpen ren. Valpen er
livlig og kravler for å finne pattene
med en gang.
Kl. 00.20 går vannet. Hun roer seg
litt, og det ser ikke ut som om hun
har noen rier. Etter hvert tiltar
uroligheta igjen. Hun vil ut, og gjør
fra seg flere ganger. Det drøyer
utover natta, og vi begynner å bli litt
urolig da det tar såpass lang tid fra
vannet går til det skjer noe mer. Vi
ringer Paul som sier det er ikke
uvanlig at det drøyer siden det er
første fødselen, og fødselskanalen

Trixi slapper av ei lita stund før hun
blir urolig igjen. Mellom kl 04.00
og 06.00 er Trixi ute flere ganger,
men er urolig og utilpass. Vi
snakker igjen med Paul, som råder
oss til å prøve å få Trixi til å ligge i
ro slik at valpen får patte.
Kl 06.50 Trixi får kraftige rier, og
valp nr. 2 kommer kl 07.02. Dette
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er ei brunspraglete tispe, med store
hvite sokker, hvit parti over snute
og neseryggen, stort hvitt felt i bryst
og buk og litt hvitt ytterst på
haletippen. Hun har ei svart stripe
langs ryggen. Vekt ca 210 gram.
Denne er ikke så livlig som nr. 1,
men kommer seg raskt og finner
veien til patten for å suge.

flere valper. Vi passer på henne
frem til kl er 13.00. Deretter er det
ro og hvile på alle, både de på to
og på fire. Både hos oss og Trixi er
lykken stor over å ha fått 3 nydelige
røde Shiba-valper med et nydelig
rasetypisk utseende.

De første dagene etter at valpene
ble født var det helt rolig
valpekassen. Trixi hadde rikelig
med melk og glupske valper satte
til livs store mengder fra ei utrolig
tålmodig valpe-mor.

Marita er trøtt og går og legger seg.
AJ ligger på madrass hos Trixi og
passer på. Tove legger seg på
sofaen. Trixi ligger rolig og koser
seg med valpene. Hun får litt
hønsebuljong å styrke seg på.
Hun klarer også å sove litt fram til
kl 08.15. Da får hun plutselig nye,
sterke rier. Kl. 08.25 kommer den
siste valpen. Dette er også ei
tispe, brunspraglet og
lignerstorebror, men litt mørkere i
pelsen. Trixi trenger hjelp til å få
hull på posen.

Vekta økte jevnt og trutt og etter ei
uke var vekta omtrent doblet (ca
400 gr) for alle tre.

Valpen har litt slim i luftveiene og
må suges med jordmorsug. Etter
det kommer den seg ganske fort,
og finner veien til pattene. Suger
godt. Vekt ca 210 gram.
Etter dette roer Trixi seg og vi
regner ikke med at det kommer
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Farger hos Shiba
Av Christen Lang
HISTORIE
Den hundetypen Shiba tilhører, spisshundene er en av de mest opprinnelige =
uforandrede hundetyper vi kjenner. Navnet spisshund kommer fra det kileformede
snutepartiet. Det er også karateristisk for denne typen med opprett stående ører og
ringet hale.Fargene som finnes i rasen i dag ser vi også hos den ville Dingoen i
Australia og hos en del andre Asiatiske spisshundtyper.
Shiba er en av de gamle nasjonale opprinnelige Japanske rasene. Disse var i tidligere
tider ikke raser slik vi kjenner dem i dag, men hunder av varierende størrelse og med
forskjellige farger. Rasen har derfor gener fra alle disse tidlige hundetypene som i Japan
kalles: den Japanske hunden.
Når man startet å renavle de forskjellige hundene gjorde man dette først og fremst ut fra
den bruken de enkelte rasene var ment for, men geografi spilte også en rolle. Dette ser
vi tydelig i de foreskjellige rasenavnene. Akita har sitt navn fra provinsen med samme
navn, Kishuu, Skikoku og Hokkaido har alle navn etter de forskjellige øyene med
samme navn, der disse rasene kommer fra.
Den minste hunden, Shiba var spredt over
hele landet mest i fjellene. Da rasen ble
etablert ble den bygget opp på hunder fra
forskjellige distrikter som for eksempel
hunder fra Mino og Shinshuu distriktene.
Dette er kanskje forklaringen på at denne
rasen ikke fikk ett spesielt geografisk navn
fra ett område, men bare ble kalt Shiba som
blant annet betyr liten hund på Japansk.
I Japan brukte man først og fremst den
japanske hunden til jakt på alt fra fasaner og
småvilt som Shiba er spesialist på, til villsvin
og bjørn som de middelstore og den største
hunden Akita ble brukt til. Men at Shiba også
i enkelte tilfelle er blitt brukt til både villsvin
og bjørn, er noe det finnes flere historier om
fra Japan.
Når man går inn for å standardisere en rase
er det viktig å fremavle mer enhetlige hunder
både når det gjelder farger og størrelse. For
derved bedre å skille rasene fra hverandre.
Den krem hvite fargen som finnes hos den
Japanske hunden er ønsket hos Akita og
hos Kishuu, hos sistnevnte er denne fargen
sågar blitt helt dominerende. Tigret er en
farge hos for eksempel Akita, mens denne
fargen ikke finnes hos Shiba i det hele tatt.
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Sort maske som forsvinner. Øverst: Valp 8
uker. Under: Samme hund som voksen

I Japan brukes en felles standard for alle de gamle nasjonale rasene. Denne avviker
kun på enkelte felt hos de forskjellige rasene, så som farger og halens form.
Da den Japanske Kennelklubben (JKC) i sin tid satte opp de forskjellige standardene i
regi av FCI bygget de disse/denne på raseklubben (NIPPO) standard.
Dette er en av grunnene til at det for eksempel har blitt så mange misforståelser om
blant annet hvilke farger som er tillatt/ønskelig hos de forskjellige rasene. Dette der
kanskje ikke så rart når vi vet at det er en felles standard for alle rasene.
Dette har blant annet ført til at det i for eksempel USA og i England ble og blir utstilt og
avlet på krem hvite Shiba. Begge disse landene, som ikke er medlem av FCI og derfor
ikke er forpliktet av å følge FCIs prinsipp om at det er rasens hjemland som har enerett
på å utforme standarden, har utarbeidet egne nasjonale standarder for rasen. Denne
bygger riktig nok på den Japanske standarden, men følger den ikke helt. I England for
eksempel er det nå en hvit Shiba som har oppnådd championat og som ble vist på
Crufts 2007.
I USA har de i de senere årene mer og
mer tatt hensyn til den Japanske
standarden og det er derfor nå svært
sjelden å se hvite hunder utstilt der, i
forhold til tidligere hvor dette var ganske
vanlig.
Også de første svenske importene fikk
hvite valper som ble registrert, premiert
og avlet på.
I dag når vi vet at de kremhvite hundene
ikke kan få excellent på utstilling i Japan
og derfor ikke utstilles der, er det ingen
grunn for oss her i Norden til å utstille
eller avle på hvite hunder.
FARGER
De tre fargene som er ønsket hos rasen i Japan er rød, sesame (Goma) og black & tan
(Sort). Alle fargene skal ha Urajiro.
URAJIRO
Urajiro er betegnelsen på de kremhvite tegningene som står i kontrast til hundens
øvrige pelsfarge og som skiller rasen fra for eksempel en rød Finsk spets. Denne rasen
har tilnærmet samme røde farge som en rød Shiba men har ikke Shibaens
karakteristiske kontrast = Urajiro. En hund uten den rette fargen for rasen vil ikke være
rasetypisk, tenk dere for eksempel en rød Norsk elghund.
Japanerne selv forklarer hva Urajiro er ved å gi følgende eksempel: Når hunden står ute
med solen i Zenith = Når solen er på sitt høyeste og sol strålene skinner rett ned, vil alle
de deler hvor solen ikke når på hunden være de stedene der den skal ha Urajiro. Dette
er ikke helt korrekt, men gir et godt bilde på hva som menes.
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Urajiro skal finnes på følgende steder: På kinn, på siden av snuten, på strupen, på
halsen, på brystet, (litt varierende på de forskjellige fargene) under buken, på innsiden
av lårene og på undersiden av halen. (I og med at halen bæres over ryggen, vil
undersiden av denne vende opp og da blir eksemplet fra Japan ikke helt riktig i det
tilfelle )
En rød Shiba skal ikke ha et helhvitt (krem) farget (for)bryst, men den skal ha noen
innslag av røde hår på siden av brystet.
HVITE TEGNINGER
En Shiba kan ha hvite tegninger på følgende steder: Som strømper på forbena opp til
albuen, som strømper på bak bena opp til hasen, og som en liten hvit tupp på halen.
Det må ikke være verken røde eller sorte
prikker på strømpene.
Vi ser svært få hunder på utstilling i Japan
med hvite strømper, men en del hunder har
små hvite sokker spesielt på forbena disse
kalles Tabi på Japansk som betyr små (snø)
sko.
RØD
Japanerne ønsker en ren dyp orange rød
farge på en rød hund. Fargen må ikke være
brun eller beige. Vi ser av og til hunder med
en noe lysere, blassere rød farge, men den
appelsin fargede røde fargen er å foretrekke. I
noen tilfelle er det noen sorte dekk hår i det
røde, disse hundene blir klassifisert som røde.
Det kan forekomme sort haletupp på en rød
hund men dette er ikke ønskelig.

En rød hund med klart definert urajiro.
Hunden har den ønskelige dype
orangerøde fargen.

Røde valper blir ofte født med sort maske som
pleier å forsvinne med alderen. Det må ikke
finnes sort maske på en voksen rød hund.
Heller ikke hvit maske, den såkalte
klovnemasken er tillatt hos en voksen hund,
men en avbleket snute vil bli akseptert hos en
gammel hund.

SORT
Denne fargen kaller Japanerne sort, men i amerikanske, engelske og europeisk
standarder har fargen fått betegnelsen black & tan. Dette er ikke korrekt. En black & tan
hund er for eksempel en Rottweiler som er sort med tan tegninger. En sort Shiba har tre
farger, sort, tan og krem hvit og det mest naturlige ville være å kalle den tricolour.
Men på grunn av at black & tan er så godt innarbeidet i rasen og når vi vet at det bare er
Japan som eventuelt kan endre betegnelsen må vi leve med denne betegnelsen på
fargen og jeg vil derfor i det følgende bruke denne.
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En black & tan Shiba har som nevnt
tre farger, Urajiro skal finnes på de
foran nevnte steder, men i praksis
ser vi sjelden B&T hunder med hel
hvite bryst og med hvit under hele
buken. Det vanligste er at det finnes
kremhvit som en eller to
falkelignende tegninger i brystet, og
som en smal stripe under buken.
En B&T skal verken gi et sort og tan
inntrykk, eller et hvit og sort inntrykk.
Alle fargene må være tilstede og klart
avgrenset.
Den sorte pelsfargen skal ha et
rustbrunt skjær og må ikke ha en blå
sort tone.
Underullen skal være grå eller rød og
skal skimtes gjennom de sorte dekk
hårene spesielt på nakken.
Tan fargen må være dyp orange rød, verken brun eller beige.

En korrekt tegnet black&tan. Man ser tydelig
tanfarge på snuteryggen og i 3.øye-flekkene. I
tillegg ser man tantegninger rundt ørekantene.

SESAME
Sesame (Goma på Japansk) eller viltfarget som vi også bruker som en betegnelse på
denne fargen vil si en orangefarget rød,( rød sesame) eller en grå (sort sesame)
underpels med sorte dekk hår. De sorte hårene skal være jevnt fordelt over hele hunden
unntatt på følgende steder: på snuten, på forbena opp til albuen og på bak bena opp til
hasen og på de steder der standarden krever Urajiro.
En sesame har sjelden et helhvitt bryst, men ofte en del sorte hår i (for)brystet.
AVL AV FARGER HOS SHIBA
Sesame er den fargen som Japanerne selv mener er den vanskeligste å få til. Dette er
nok grunn til at denne fargen er den vi ser minst til på utstilling i Japan.
Hovedprinsippet for å avle frem korrekte farger er at vi bruker hunder som selv har disse
fargene eller som er bærer av disse.
Det er mange misforståelser om fargeavl. Det er for eksempel blitt sagt at man må
benytte en B&T hund og en rød for å få frem gode røde hunder. Dette er ikke riktig. Det
er kun hvis vi bruker en god rød eller en B&T som selv har god rød tanfarge at vi oppnår
denne fargen hos valpene. En B&T hund med blass eller brun tan farge vil jo kunne gi
denne fargen videre til avkommet og vi får da dårlige (blasse/brune) røde hunder.
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Det er også blitt hevdet at
man ikke må pare to B&T
hunder da fargene da vil bli
dårlige. Dette er heller ikke
riktig så lenge begge har
gode tan farger og god
Urajiro og korrekt sort pels.
Men om man anvender to
B&T hunder som ikke har
dette vil jo avkommet også
bli dårlige B&T da de jo da
arver de dårlige
tegningene/kontrastene fra
begge foreldrene.
I utgangspunktet kan to
B&T hunder kun gi B&T
eller hvite valper, men det
har i følge de japanerne jeg
har snakket med i enkelte
meget sjeldne tilfelle også
forekommet røde valper i
en slik kombinasjon.

Sesam er den fargen japanerne anser å være vanskeligst
å få korrekt. Dette er et eksempel på en korrekt sesam.
Fargen kalles også viltfarget i Norge.
En dårlig rød hund (brun
eller beige) uten
tilstrekkelige kontraster =
Urajiro vil kunne gi en
dårlig tegnet B&T hund da
Urajiro jo også er arvelig
likegyldig på hvilken farge
den viser seg.
Krem/hvite hunder kan gi
både B&T og røde valper
avhengig av hvem de blir
paret med, men to hvite vil
bare få hvite valper.
Vi vet at det avles på hvite
hunder også i Japan. En
forklaring på dette kan
være ønske om å forbedre
Urajiro på de andre
fargene. Men som nevnt
over stilles disse hundene
aldri ut i Japan.

En korrekt tegnet black&tan der urajiro i
brystet er markert som en falk
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Hund med for dårlig urajiro

Utmerket urajiro

Hvit maske /klovnemaske

KONKLUSJON
Fargen er en meget viktig rasekarakteristikk hos Shiba. Vi må derfor bestrebe oss på å
avle frem hunder med de riktige fargene, men husk også at en feilfarget hund ikke er en
hund med helseplager, den kan være en fullt ut brukbar jakt og familiehund.
En sunn hund med et godt gemytt vil alltid være en meget god representant for rasen.
(Illustrasjonsbilder fra Solvor Nærland, Sissel Skjelbred, Lisbeth Høyem, Geir Aasheim,
Jorun Kvalheim, Dag Sverre Grønmyr, Christen Lang. Alle bilder kommer i farger i
nettversjonen av Shib-a-visa som legges ut på hjemmesiden )

Rød hund med urajiro; ”Hvit på undersiden”
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Hundelivsmessa 2007
Tekst Harriet og Laila, bilder Stein Marius Pedersen og Laila Nagel

I år var det første gang klubben skulle delta på hundelivsmessa som ble avholdt på Exporama
senteret på Hellerudsletta rett utenfor Oslo. I alt var det 5.758 personer som var innom dørene
på Hundelivsmessa denne helgen. Det var en økning på omtrent 10 % fra fjordårets
arrangement. Dette viser at interessen for messer med hund som fokus er stigende, og at det er
en fin måte å få presentert de forskjellige rasene og aktivitetene med hund vi har i Norge.
Uker i forveien ble det via
telefon og mail utvekslet
ideer om hvordan vi skulle
ha det i vår stand. Dette var
noe vi ikke hadde vært med
på tidligere. Vi ble enige om
at vi ville prøve å lage et
japansk preg på standen.
Med lånte og innkjøpte
effekter prøvde vi så godt
det lot seg gjøre å få den
stemningen vi ønsket.
Fredag ettermiddag reiste
Torstein, Harriet, Bjørn og
Ingrid opp for å rigge til
standen. Men fikk
dessverre ikke all den tid de
ønsket for å bli ferdige da
det skulle gå Idol finale
der samme kvelden. Så Tom og Laila tok siste finpuss da de var de to første som skulle stå på
standen lørdag morgen.
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Dørene åpnet kl 10.00 og sakte men sikkert
strømte folk inn. Lørdag kl 11.00 skulle det
være raseparade og vi stilte opp med 2 voksne
og 3 valper. Litt spente var vi da vi sto i kø for å
komme inn på scenen. Ene rase etter den
andre forsvant inn og kom ut. Så var det vår
tur. Opp på scenen bar det med skikkelig lys og
lyd. Der gikk vi rundt mens det ble fortalt litt
om rasen.
Besøket på lørdagen var bra og det var mange
som kom innom vår stand for å høre litt mer
om rasen vår. Det var og muligheter for å
kjøpe klubbens effekter og ny trykket kalender for 2008. Nytt var og strikkeprodukter som
votter, lue, sokker og skjerf som kunne bestilles.
Første økt på lørdagen ble avløst av Torstein, Kari og Per. De opplevde et jevnt besøk av
interesserte, og det var svært populært med en Shiba som kunne klappes og koses med!
Standfolket oppfordret folk å støtte klubben og kjøpe kalender, og salget gikk bra.
Søndagen var det
Bente, Kim og Iselin
som tok første økt
på standen. De
hadde med seg 5
hunder som skulle
være med på
søndagens
raseparade. De ble
senere avløst av
Terje. Det virket som
om det var litt færre
messegjester
søndagen, men det
var jevn strøm
innom standen. Det
er et blikkfang med
mange bur langs
veggen og fint at det var flere Shibaer å vise frem! Erfaringene fra søndagen er at dette frister til
gjentakelse, for det er god stemning på messa, og stor interesse for rasen. På standen vår ble
det nesten et mini Shiba treff, for det kom folk innom som hadde Shiba. Det ble en lang dag for
Sørlandsgjengen, så de var glade da mannskapet, Bjørn, Torstein og Harriet kom og avløste for å
rigge ned standen og rydde etter messen.
Vi har nå fått mange ideer og gode tips på hva vi kan gjøre bedre og annerledes hvis vi blir med
til neste år. Vi ble veldig fornøyde med standen ut fra det vi hadde til disposisjon. Det ble et bra
økonomisk resultat for klubben også. Torstein, Harriet, Bjørn og Ingrid hadde gjort en
kjempejobb med riggingen. Fint ble det.
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Derfor biter hunden
Av Karoline Steenbuch, sakset fra dinhelse.no og gjengitt med forfatters tillatelse.
Det kan være mange grunner til at hunden biter barn. Se hvilke og
hvordan de kan unngås.
Hunder er dessverre ikke alltid menneskets beste venn. Det viser forskning fra
University of Pennsylvania i USA. De har sett på til sammen 111 tilfeller der 103 hunder
har bitt barn.
Mens vokting av mat og leker er den vanligste årsaken til at hunder blir aggressive og
biter små barn, oppdaget forskerne at vokting av territorier er den vangliste årsaken til at
de biter eldre barn.
Men studien fant også at tre av fire hunder får angst når de bli forlatt av eierne sine og
når de eksponeres for støyende lyder som fyrverkeri og torden. Dette kan også trigge
hunden til å bite.
Bråkete barn en risikofaktor
Forskerne poengterte at små barn ofte kan være bråkete og ha uforutsigbare
bevegelser. Begge deler kan skremme en hund som allerede er urolig.
Veterinær Ellen Bjerkås ved Norges veterinærhøgskole er også kjent med at slike
situasjoner kan trigge hunden.
- Det er forskjellige årsaker til at hunden biter, men det er ofte klassiske situasjoner som
at hunden sover og vil være i fred, og at barna ikke respekterer slike signaler. Eller at
hunden spiser og barnet begynner å tulle med hunden, sier hun.
Bjerkås legger til at det er positivt for barn å vokse opp med hund, men minner likevel
om at undersøkelser viser at barn blir oftere bitt enn voksne.
- Barn blir bitt i fjeset, ofte av hunder de har en relasjon til og ofte i en hjemmesituasjon.
Belgiske studier viser at 22 av 1.000 barn årlig blir bitt av hund. Tallene for Norge ligger
trolig på samme nivå, ifølge Fjellanger Hundeskole.
Hunder med smerter
Halvparten av hundene i den amerikanske studien hadde en form for helseproblem.
Smerte kan også være en faktor som trigger hunden til å bite, sier forskerne.
Denne oppførselen var sett blant en rekke forskjellige hunderaser. I studien var til
sammen 41 hunderaser representert. En femtedel av hundene hadde ikke bitt noen før,
og to tredjedeler hadde aldri bitt et barn før.
For å unngå situasjoner der hunden biter, er rådet til Bjerkås først og fremst å
forebygge.
- Unngå situasjoner der hunden biter. Husk at hunden vil jo ikke bite, den vil unngå
konflikt. Gi den muligheten til å komme seg unna. Men hvis situasjonen er i ferd med å
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oppstå, er det viktig at barnet roper på en voksen i stedet for å skape en situasjon som
kan være truende for hunden, sier hun.
Men hvis hunden først har bitt et barn, har Bjerkås en lav toleranseterskel.
- Da skal man ha mange gode grunner for å fortsette å ha hunden. Hunden må ikke
avlives, men kan omplasseres, mener hun.
Studien er publisert i tidsskriftet Injury Prevention.

Juletrematte??? Nei dette er en shibamatte, helt sikkert! Foto Siv Lilleby
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Med en hund i huset
Av Karoline Steenbuch, sakset fra dinhelse.no og gjengitt med forfatters tillatelse.

Dette bør du vurdere før du får deg en hund, og slik unngår du
hundebitt.
Vurderer du og familien din å få dere hund? Dette bør du vurdere før du får
deg en hund:
 Snakk med en veterinær eller oppdretter for å lære mer om hvilke
hundetyper som egner seg for deg og din familie.
 Hunder som tidligere har vist aggressiv atferd, egner seg ikke i hjem med
barn.
 Vær oppmerksom på signaler som viser at barna er redde for hunder. Da
bør dere kanskje vente med å skaffe dere hund.
 Tilbring tid sammen med en hund før dere kjøper eller adopterer en.
 Vær forberedt på at dere må bruke tid på å sosialisere og trene opp
hunden.
Slik unngår du hundebitt
 Gå ikke bort til en ukjent hund, og hold deg rolig når en ukjent hund
nærmer seg.
 Løp ikke vekk fra en hund mens du skriker.
 Barn bør ikke leke med hunder uten av det er voksne i nærheten.
 Barn som oppdager uvanlig oppførsel hos en hund, bør si fra til en voksen
umiddelbart.
 Ikke forstyrr en hund som sover, spiser eller passer på valpene sine.
 Ikke kos med en hund uten å la den se deg eller lukte deg først.
 Ikke lek aggressivt med hunden, sånn som slåssing og bryting.
 Lek- og læringsprogrammet Hunden Blå lærer barn å kommunisere med
hunder slik at de unngår å bli bitt. Den er beregnet på barn fra tre til seks år
og foreldrene deres.
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KENNEL AK-INU-BA
Ønsker dere alle
En fredfull jul
Og et fremgangsrikt nytt år

En spesiell hilsen til
valpekjøpere
og alle Makkas barnebarn!
Håper vi møtes til neste år!
Fra alle firbeinte på Sparbu;
Ima, Makka, Zumi, Rai,
Titt tei, Eikou og Saku.
Lisbeth Høyem & Geir Aasheim
www.akinuba.no
lisbeth@akinuba.no
Tlf +47 7416 2285
Mobil +47 917 16 284
Ak-inu-bas Hayai Sakura-Hime

N S Uch Ak-inu-bas I-ma-ru Eikou no Hoshi & N S Uch Ak-inu-bas Ch-ima Samurai
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Av Lisbeth Høyem
En kveld fikk jeg en mail fra valpeformidler; ” Jeg får mange henvendelser fra barnefamilier som
har lyst på shiba. Disse lurer på hvordan de skal forholde seg til barn og shiba.” Siden verken
Ingrid eller jeg har barn, følte vi oss ikke som noe ekspertpanel, men vi var enige om at dette
var et aktuelt tema.
Så jeg lagde et helt uhøytidelig spørreskjema som jeg sendte til personer jeg vet har erfaring
med shiba og barn, samt til noen oppdrettere som ble bedt om å videresende til eventuelle
valpekjøpere.
Jeg har fått 8 svar tilbake og her er altså førstehåndserfaringer om shiba og barn! Tusen takk til
alle som har svart, og til Wenche Ulleberg-Bøhmer som har bidratt med alle bildene.

Fra Hilde Schyttelvik:
1 Hvem kom først, barn eller shiba? Barn (og en shiba til)
2 Hvor gamle var barna da dere fikk hund? / Hvor gammel var hunden da dere fikk
barn? Barnet var 6 år da vi fikk shiba. Fikk hund av annen rase før barnet.
3 Har dere fått flere barn etter at dere fikk hund?Ja,1.
4 Hvordan opplever dere shibaen ift nyfødt barn og frem til barnet var ca 1 år (begynte å
gå)? Gikk helt greit
5 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen ”første skritt” til 3 år? Helt greit det
også
6 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen 3-6 år? Helt ok
7 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i
alderen 7-10 år? Helt greit.
8 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i
alderen 11-14/15 år? Helt greit
9 Hvordan opplever dere shibaen ift ungdom (1518 år)? Helt greit det også.
10 Hvordan hadde dere forberedt barna på at
dere skulle få hund? Vi hadde hund før barnet ble
født
11 Hvordan reagerte shibaen på det første
barnet? Evt senere barn? Ingen problemer. Han
syns kanskje babyen var litt rar :)

Første møtet med ny baby

12 Har dere hatt barn og hund sammen tidligere?
Evt hvilken rase, og er det forskjell på den rasen
og shiba? Irsk Ulvehund og Schæferhund.
Ulvehunden var vel den mest tålmodige og
tolerante hunden vi har hatt.
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13 Hvordan opplever barnet/barna å ha en shiba? Syns det er moro med en så kvikk og
liten hund.
14 Er det noen perioder/alder/situasjoner hos/med barn som er mer utfordrende enn
andre? 3 års alderen kan være litt utfordrende-barnet har ikke helt kontrollen på seg
selv eller hundene :)
15 Er det noen perioder/alder/situasjoner hos shibaen som kan være mer utfordrende?
Som unghund kan de "teste" deg litt. (Sacho gjør det ennå-enda så klar jeg har vært i
talen til ham)
16 Vil du anbefale shiba som familiehund? Si gjerne noe om hvorfor og om det er noen
fallgruver man bør unngå. Ja,absolutt vil jeg anbefale shibaen som fam.hund. De er
temmelig tolerante og greie å ha innomhus. Fallgruven er jo den feilen jeg gjorde med
Sacho! Gikk ikke på kurs og han vet ennå ikke at det er dumt å stikke av!! Kivi derimot
er et prakt eksempel - nesten slavisk lydig. Bronsemerke i lydighet, går pent i bånd på
tur - til og med med Kristine på 3 1/2 år!!
17 Hva bør man tenke på i forholdet barn/shiba? Man bør lære barna å bli "hunde
vennlige"!!!
18 Hva sa oppdretter om forholdet barn/shiba, og ble det sånn? De mente vel det skulle
gå bra og det stemte jo godt! Vi har ALDRI hatt problemer her i huset. Kivi kommer fra
familie med barn,så hun var vel vant med det før hun kom hit.

Fra Terje Håheim:
1 Hvem kom først, barn eller shiba?
BARN
2 Hvor gamle var barna da dere fikk
hund? / Hvor gammel var hunden da
dere fikk barn? 16 og 19
3 Har dere fått flere barn etter at dere
fikk hund? NOPE
9 Hvordan opplever dere shibaen ift
ungdom (15-18 år)? SOM EN DEL AV
FAMILIEN
13 Hvordan opplever barnet/barna å ha
en shiba? POSITIVT
16 Vil du anbefale shiba som
familiehund? Si gjerne noe om hvorfor
og om det er noen fallgruver man bør
unngå. JEG VIL ANBEFALE SOM
FAMILIEHUND, MEN KJENNER IKKE
TIL SMÅBARN/BABY

Man har da to armkroker…
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Fra Laila Nagel
(Noe har jeg svart utfra min datters hjemmesituasjon og noe på hva jeg opplever her hjemme)

1 Hvem kom først, barn eller shiba? Hunden kom først
2 Hvor gamle var barna da dere fikk hund? / Hvor gammel var hunden da dere fikk
barn? Hunden, en hanne, som bor sammen med barnet er 6 ½ år gammel
4 Hvordan opplever dere shibaen ift nyfødt barn og frem til barnet var ca 1 år (begynte å
gå)? Barnet er nå 2 mnd. Hunden elsker han over alt. Skal sjekke at alt er i orden. Mine
hunder som bor hos meg skal bare sjekke den minste og bryr seg ikke særlig mer om
han. Bortsett fra tispa, hun gir han litt mer oppmerksomhet ved at hun skal sjekke hva
som foregår.
6 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen 3-6 år? De har og et barn som er der
hver 2 helg på 5 år. De har kjent hverandre i ca 2 år. Dette går kjempefint og har blitt
kjent med hverandre. De tar begge hensyn og hunden har nå lært seg alt som foregår
hos en 5 åring med lek, hyling og løping.
Noen ganger kan det hende at hunden henter noen av lekene og da er det ikke alltid
like lett å få de tilbake. 5 åringen har lært seg hundens signaler og de er selvfølgelig
ikke alene uten oppsyn.
Hunden oppfører seg litt forskjellig i forhold til barna. Dette kommer og vel at den ene
har han rund seg hele døgnet og er i en alder som ikke setter hunden på noen prøv.
11 Hvordan reagerte shibaen på det første barnet? Evt senere barn?
Hunden som bor sammen med barnet fikk fra dag en lov til å sjekke alt ut.
Når barnet får mat og hunden kommer og søker kontakt så får han like mye
oppmerksomhet. Blir aktivisert med å hente ting og roses mye
Hundene jeg har fikk og sjekke hva som lå i vogna. Uten å lage noe oppstyr. De fikk
snuse og sleike. De ble og rost for den oppførselen som ve ønsket at de skulle ha
overfor babyen.
Overfor 5 åringen er mine hunder litt forskjellige. Den ene synes ikke noe om han, han
er mer var overfor løping og hyling, den andre synes det er helt ok.
Dette er selvfølgelig noe vi tar hensyn til. Ingen av de to eldste hundene er vant til barn
fra de var valper.

Barnevakten passer på at babyen sover og har det bra.
12 Har dere hatt barn og hund sammen tidligere? Evt hvilken rase, og er det forskjell på
den rasen og shiba? Ja. To schæfere. Disse vokste opp med barn. Vil ikke si at det er
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noe forskjell. Mye handler seg om at de blir vandt til barn fra valpestadiet. Har og hatt en
Schæfer som ikke vokste opp med barn, og der var jeg ikke trygg overhode.
Min erfaring er at det og er individ betinget. Noen hunder går godt sammen med barn
selv om de ikke er vokst opp med de og andre gjør det ikke.
14 Er det noen perioder/alder/situasjoner hos/med barn som er mer utfordrende enn
andre? tror nok alderen fra 7 år og oppover kan være den mest utfordrende. Selv om vi
ikke har opplevd denne perioden selv, så der barn i denne alderen mer bevisste på sine
handlinger og det er ikke alltid at hunder takler like lett.
16 Vil du anbefale shiba som familiehund? Si gjerne noe om hvorfor og om det er noen
fallgruver man bør unngå. Ja shiba kan være en fin familie hund. Så lenge eierne og er
klar over hvordan en shiba skal oppdras etc. Flott størrelse, hunden dytter ikke så lett
de små overende.
17 Hva bør man tenke på i forholdet barn/shiba? Synes ikke at det er noen spesielle
forhold å ta hensyn til når det gjelder barn og shiba, Heller barn og hund generelt.
Shibaen er ikke noe annerledes en andre hunder her. ALLE barn skal /bør lære seg
hvordan en skal oppføre og behandle alle dyr.

Fra Marianne Wang
1 Hvem kom først, barn eller shiba? Først hadde jeg en shiba, så fikk jeg barn og
deretter to shibaer
2 Hvor gamle var barna da dere fikk hund? / Hvor gammel var hunden da dere fikk
barn? 0
3 Har dere fått flere barn etter at dere fikk hund? kun 1
4 Hvordan opplever dere shibaen ift nyfødt barn og frem til barnet var ca 1 år (begynte å
gå)? Ikke noe problem
5 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen ”første skritt” til 3 år? ikke noe
problem, barnet ble hele tiden opplært til å ha respekt for hundene. vi har brukt samme
oppdragelse på hundene som på barnet
6 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen 3-6 år? se over
7 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen 7-10 år? se over, samt at alle
kammeratene fikk også beskjed om at skulle de være inne hos oss måtte de ta hensyn
til hundene å behandle de med respekt.
8 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen 11-14/15 år? se punkt 7
10 Hvordan hadde dere forberedt barna på at dere skulle få hund? Vi har hatt hund
bestandig også før barnet
11 Hvordan reagerte shibaen på det første barnet? Evt senere barn?
Gikk helt greit
12 Har dere hatt barn og hund sammen tidligere? Evt hvilken rase, og er det forskjell på
den rasen og shiba? Har hatt dobermann – opplevde det likt med shiba og dobermann.
Det har gått veldig greit uansett rase
13 Hvordan opplever barnet/barna å ha en shiba? Veldig glad i shiba
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14 Er det noen perioder/alder/situasjoner
hos/med barn som er mer utfordrende
enn andre? Man må lære barnet at dyret
ikke er noe leketøy og at det ikke får lov til
å dra det i pelsen/halen etc.
16 Vil du anbefale shiba som
familiehund? Si gjerne noe om hvorfor og
om det er noen fallgruver man bør unngå.
For mitt vedkommende har det gått greit,
men jeg har hatt noen i nærheten hvor det
ikke har gått så greit, jeg tillegger da
problemet de voksne som kanskje ikke
klarer å gi nok til Shibaen mens den er
ung.
17 Hva bør man tenke på i forholdet
barn/shiba? Gjensidig respekt
Junior leker med valpene

Fra Mildrid Kjøbli
1 Hvem kom først, barn eller shiba? Barn.
2 Hvor gamle var barna da dere fikk hund? / Hvor gammel var hunden da dere fikk
barn? Barna 7 og 15 år.
3 Har dere fått flere barn etter at dere fikk hund? Barnebarn.
5 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen ”første skritt” til 3 år? ( Gjelder
barnebarn) Den ene kjærlig og snørrsleikende, og den andre reservert..
6 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen 3-6 år? (gjelder barnebarn)
Samme som spm. 5.
7 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen 7-10 år? (egne barn) Ingen
problemer, men hører ikke etter barna.
8 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen 11-14/15 år? (egne barn)
Problemfritt, men alle våre shibaer underordner seg bare husse og matte.
9 Hvordan opplever dere shibaen ift ungdom (15-18 år)? Problemfritt.
10 Hvordan hadde dere forberedt barna på at dere skulle få hund? Relativt godt
forberedt, snakket mye om hund.
13 Hvordan opplever barnet/barna å ha en shiba? Stor stas.
14 Er det noen perioder/alder/situasjoner hos/med barn som er mer utfordrende enn
andre? Alltid utfordrende med barn under 5 år.
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15 Er det noen perioder/alder/situasjoner hos shibaen som kan være mer utfordrende?
Trassaldre og mangel på hørsel ved avstand over 150 m.
16 Vil du anbefale shiba som familiehund? Si gjerne noe om hvorfor og om det er noen
fallgruver man bør unngå. Vi vil anbefale shiba som familie hund, veldig
tilpasningsdyktig og rolig innendørs.
17 Hva bør man tenke på i forholdet barn/shiba? Gjelder alle raser: stol aldri 100% på
en hund sammen med barn.
18 Hva sa oppdretter om forholdet barn/shiba, og ble det sånn? Ingen ting.

Fra Paal Østerlie
1 Hvem kom først, barn eller shiba? Barn
2 Hvor gamle var barna da dere fikk hund? / Hvor gammel var hunden da dere fikk
barn? 13 og 17
3 Har dere fått flere barn etter at dere fikk hund? Nei
8 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen 11-14/15 år? Veldig greit, men
tydelig mer respekt for oss voksne
9 Hvordan opplever dere shibaen ift ungdom (15-18 år)? Som over
10 Hvordan hadde dere forberedt barna på at dere skulle få hund? Gått
hundekjøperkurs og møtt rasen.
12 Har dere hatt barn og hund
sammen tidligere? Evt hvilken rase, og
er det forskjell på den rasen og shiba?
Nei
13 Hvordan opplever barnet/barna å
ha en shiba? Veldig flott, veldig stolt.
14 Er det noen
perioder/alder/situasjoner hos/med
barn som er mer utfordrende enn
andre? Ute bare med barna er
vanskeligst – han sliter med å høre
etter dem.
15 Er det noen
perioder/alder/situasjoner hos shibaen
som kan være mer utfordrende? Rett
før han skal sove, utfordrer fælt.
16 Vil du anbefale shiba som
familiehund? Si gjerne noe om hvorfor
og om det er noen fallgruver man bør
unngå. Hatt valpen for kort til å si, men
burde ikke være noe problem.
Man blir så tørst av å lufte hund….
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18 Hva sa oppdretter om forholdet barn/shiba, og ble det sånn? Sa bl.a. det er en bra
familiehund som behøver godt med sosialisering, men mye mer. Tydelig hun vet hva
hun snakker om.

Fra Vegar Berger
Hvordan opplever dere shibaen ift ungdom (15-18 år)? Det opplever jeg ganske bra, for
jeg er 15 år. Hun er veldig rolig og snill.
Har dere hatt barn og hund sammen tidligere? Evt hvilken rase, og er det forskjell på
den rasen og shiba? Jeg har hatt en schäfer før, hun ble 8 år. Shibaen er mye roliger
enn en schäfer og shibaen sover jo leeeenge i forhold til en schäfer.
Vil du anbefale shiba som familiehund? Si gjerne noe om hvorfor og om det er noen
fallgruver man bør unngå. Ja, jeg vil anbefale shibaen som familiehund.

Fra Wenche Ulleberg-Bøhmer
1 Hvem kom først, barn eller shiba? Shiba kom først
2 Hvor gamle var barna da dere fikk hund? / Hvor gammel var hunden da dere fikk
barn? Hundene var: 5,4 og 3 (5 og 3 år Am.Akita, 4 år Shiba)
3 Har dere fått flere barn etter at dere fikk hund? Nei
4 Hvordan opplever dere shibaen ift nyfødt barn og frem til barnet var ca 1 år (begynte å
gå)? Det kunne nesten bli for mye av det gode. Lilo passet på barnet og ville helst være
med å vaske når jeg stelt Jr. Når Jr. begynte å krabbe så gikk Lilo og ”dyttet” han av
gårde. Så fikk Jr. seg en ”terror-tralle” en slik sak som barnet sitter oppi med hjul på. Da
forsvant Lilo på plassen sin og der fikk/får hun være i fred for unger.
5 Hvordan opplever dere shibaen ift barn i alderen ”første skritt” til 3 år? Da mitt barn er
et enebarn så er de nesten oppvokst som søsken. Lilo kan være fæl til å mobbe Jr. Ser
også at Lilo tar veldig hensyn til Jr. når vi er ute på tur. Hun trekker aldri i båndet når
han er i andre enden. Ikke en gang om vi møter andre hunder.
10 Hvordan hadde dere forberedt barna på at dere skulle få hund? Vårt barn er født inn
i hundeflokken og veit ikke om noe annet liv.
11 Hvordan reagerte shibaen på det første barnet? Evt senere barn? Når jeg kom hjem
fra sykehuset med den lille babyen i baggen var jeg fast bestemt på at hundene i huset
ikke skulle bli dyttet til side selv vi hadde fått en baby i huset. Så jeg plasserte bagen på
gulvet og lot alle få hilse. Lit sjalu var Lilo når Jr. ble ammet men det gikk fort over når
hun fant ut meg hadde en armkrok til.
12 Har dere hatt barn og hund sammen tidligere? Evt hvilken rase, og er det forskjell på
den rasen og shiba? Har ikke hatt barn tidligere men har en annen rase også.
Forskjellen mellom en Shiba og en Am.Akita er at Shiban er mer hensynsfull de ser hvor
de løper og løper ikke ned det som står i veien for dem.
13 Hvordan opplever barnet/barna å ha en shiba? Da Lilo hadde valper sist og valpene
skrek litt kom Jr. og satte seg ved siden av valpekassen og sang natta sanger for dem.
Og 9 av 10 ganger sovnet både Lilo og valpene
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14 Er det noen perioder/alder/situasjoner hos/med barn som er mer utfordrende enn
andre? Jeg syns det er litt vanskelig når jeg får besøk av andre unger som er redd for
hunder.
15 Er det noen perioder/alder/situasjoner hos shibaen som kan være mer utfordrende?
Valp i huset sammen med barn er utfordrende da barnet ikke helt forstår at den lille
valpen ikke forstår. Og barnet blir fort lei seg når valpen biter(valpe biting)
16 Vil du anbefale shiba som familiehund? Si gjerne noe om hvorfor og om det er noen
fallgruver man bør unngå. Som en familiehund kan jeg anbefale Shiba, men ikke som
en hund til barna da Shiban ikke bare er så liten og søt som den ser ut som. Det er
veldig mye hund i en liten kropp. Også er viktig at barna og hundene har sine plasser
hvor de kan få være i fred for hverandre. Og om barnet kommer etter hunden, ikke støt
den vekk, behandle den som om den skulle vert en store bror/søster. Da unngår man
sjalusi. Og la ALDRI et barn gå på tur alene men hunden uansett hvor snill Shiba`n er.
Alle andre hunder der ute er ikke like snille og barn får fort skyldfølelse om det skulle
hende hunden noe.
17 Hva bør man tenke på i forholdet barn/shiba? Jeg mener da det viktigste er at man
ALDRI lar barn og hund være alene uten tilsyn.
18 Hva sa oppdretter om forholdet barn/shiba, og ble det sånn? Det var det aldri noe
snakk om da jeg ikke kunne få barn  He he.

Jeg deler ikke sutten min med en ny baby, altså….
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ALLERGISKE HUDLIDELSER
HOS HUND

HUND & HELSE

Kilde: Norsk Kennel Klubs seminarhefte: Hund og Helse
2006, s 31-32) Trykket med tillatelse av forfatter, Bente
Kristin Sævik, Institutt for sports- og familiedyrmedisin,
Norges veterinærhøgskole, og NKK

HUND & HELSE

Forelesningen vil i all vesentlig omhandle atopisk dermatitt, som i dag antas å være den
vanligste allergiske hudlidelsen hos hund i områder hvor hunde -og katteloppen ikke
finnes.
ATOPISK DERMATITT
Atopisk dermatitt er en kløende hudbetennelse med et kronisk forløp. Den krever
vanligvis livslang behandling. Mange hunder med uløste hudproblemer som henvises
for videre utredning, får diagnosen atopisk dermatitt. Dette kan gjenspeile at diagnosen
både kan være vanskelig å stille og at sykdommen kan være vanskelig og frustrerende
å behandle.
Atopisk dermatitt hos hund har ingen kliniske symptombilder eller opplysninger i
sykehistorien som er diagnostisk entydige. Lidelsen antas å være arvelig. Påvist
rasedisposisjon kan imidlertid variere mellom forskjellige populasjoner avhengig av
geografi og tidspunkt. I ukomplisert form synes kløe og hudrødme å være
hovedsymptomene ved atopisk dermatitt. Sparsomt behårede og kroppens bukdeler,
selve buken, lysken, armhulene (ventrale deler), men også ørene, ansiktet og potene
affiseres hyppigst. I sykehistorien foreligger det ofte opplysninger om gjentatte
hudinfeksjoner, forårsaket av bakterier og/eller sopp, og betennelse i det ytre øret (otitis
eksterna). Hudinfeksjoner, og kløe, vil også bidra til utvikling av hudforandringer. Andre
lidelser i den atopiske triaden (”høysnue” og astmalignede symptomer) synes å opptre
sjelden hos hund.
En foreløpig diagnose kan stilles på grunnlag av ”vesentlige” og ”viktige” historiske og
kliniske funn. Selv om sykehistorien og de kliniske symptombilder er veiledende, må
andre tilstander som kan gi lignende symptombilder utelukkes før en endelig diagnose
kan stilles.
“Allergitester” som benyttes i dag er ikke definitive tester, men allergen-spesifikke IgE
antistoff tester. Selv om IgE antistoffer synes å være viktige i sykdomsutviklingen ved
atopisk dermatitt hos hund, kan diagnosen stilles på grunnlag av de historiske og
kliniske funn alene, uten påvisning av allergen-spesifikke IgE antistoffer.
Allergenspesifikke IgE antistoffer finnes også hos friske individer, men tilsynelatende
uten noen klinisk betydning. På samme måte behøver heller ikke påvisning av
allergenspesifikke IgE antistoffer hos en hund med atopisk dermatitt å ha betydning. En
”allergitest” må alltid tolkes i ly av dyrets sykehistorie, og kun resultater som er i
overensstemmelse med denne kan tillegges betydning. Også teknisk falske negative og
positive resultater kan oppstå. Spesielt i laboratorietester (in vitro tester) kan det oppstå
ulike kryssreaksjoner som gir opphav til resultater med usikker biologisk og klinisk
betydning.
Basert på intradermal testresultater (”hudtest”), synes husstøvmiddene
Dermatophagoides farinae, og i mindre grad D. pteronyssinus, å være viktig
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triggerfaktorer ved atopisk dermatitt hos hund i Norden som i de fleste andre land i
Europa. Andre miljøallergener synes å være av mindre betydning. Også mikrobielle
agens som bakterier og sopp synes å være viktige triggere ved atopisk dermatitt hos
hund. De kan også fungere som konvensjonelle allergener hos noen individer.
Betydningen av andre leddyr (artropoder) og fôrallergener som triggerfaktorer er
usikker.
Behandlingstiltakene ved atopisk dermatitt hos hund har noen felles hovedtrekk men
krever individuell tilpasning avhengig av hvilke triggerfaktorer som identifiseres i hvert
enkelt tilfelle: (1) eliminering/desimering av miljøallergener, (2) eliminering av mikrobielle
infeksjoner/mikrobielle allergener, (3) allergen immunterapi/hyposensibilisering og (4)
anti-inflammatorisk (betennelsesdempende) behandling. I praksis vil et
behandlingsregime ved atopisk dermatitt være sammensatt og bestå av ett eller flere av
de ovennevnte tiltak. Uansett regime vil eiers evne til å etterleve behandlingsopplegget
(”compliance”) være avgjørende for utfallet av behandlingen. Mangelfull kommunikasjon
mellom veterinær og hundeeier og/eller mangelfull opplæring av eier kan være en viktig
årsak til at et behandlingsregime ikke etterleves (”non-compliance”).
”FÔRALLERGI”
Hos hund, kan ”fôrallergi” gi symptomer fra huden eller magetarmsystemet, eller begge.
I engelskspråklig litteratur benyttes nå betegnelsen ”cutaneous adverse food reactions”
(CAFR) om den gamle betegnelsen ”fôrallergi” fordi en klinisk ikke kan skille mellom
symptomer som har en immunologisk basis og symptomer som har en ikkeimmunologisk basis.
I all hovedsak er fôrallergener vannløselige glykoproteiner med en vekt fra 10 000 til
60 000 dalton. Vanlige allergener finnes blant annet i storfekjøtt, kylling, fisk, egg, hvete
og kumelk.
I humanmedisin kan fødemidler forverre symptomer hos pasienter med atopisk
dermatitt. Også hos hund kan det tenkes at fôret kan indusere eller forverre symptomer
hos hunder med atopisk dermatitt. Basert på sykehistorie og klinikk kan CAFR og
atopisk dermatitt være umulig å skille fra hverandre.
CAFR diagnostiseres ved at hunden fôres en s.k. eliminasjonsdiett i 6-8 uker. I de
tilfeller hvor det oppnås en bedring, gis hunden igjen sin opprinnelige fôr (provokasjon).
Etter provokasjon og tilbakefall, fôres eliminasjonsdietten på nytt (eliminasjonprovokasjon-eliminasjon). Ved provokasjon, vil symptomene i de fleste tilfeller oppstå
innen 48 timer, selv om det i noen tilfeller kan gå opptil 1 uke før en makismal forverring
oppstår.
For eliminasjon kan hjemmelagede dietter eller kommersielle dietter benyttes, men i
hvert enkelt tilfelle må det velges en diett som inneholder en proteinkilde og
karbohydratkilde som ikke tidligere har blitt gitt. I litteraturen angis det ofte at en
hjemmelaget eliminasjonsdiett er best, men det må også tas med i betraktningen at
dette er mer krevende for eieren.
Kommersielt tilgjengelige ”fôrallergitester” er rapportert å være lite pålitelige og er ikke
anbefalt benyttet i diagnostikken.
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Shiba som brukshund
Intervju med Stig Meier Berg. Av Lisbeth Høyem
Hvor og hva er Selbu?
Selbu er ei lita bygd 7 mil sør-øst for
Trondheim.
Når fikk du din første hund og hvilken
rase var det?
Min første hund var en langhåret schäfer fra
Norges Blindeforbund som vi fikk i 1979. Jeg
hadde nettopp stiftet familie og vi tenkte at
en periode som fórvert ville gi oss gode
erfaring i forhold til å ha hund i egen familie
med små barn. Før dette lånte vi ulike
hunder i helger og ferier, men dette var jo
ingen god løsning i lengden.
Hvor mange hunder har du hatt, og har
du trent med alle?
Egentlig er jeg vokst opp med
tjenestehunder og familiehunder. I voksen
alder ble det vel bare en videreføring av
behovet for å ha en hund i huset. Da
hundehold er hele familiens hovedinteresse
er det vanskelig å snakke om ”mine” og
”dine” hunder, men jeg har vel hatt 3
schäferhunder, 3 akitaer og 1 shiba – som jeg har trent. Av disse er det vel kun den
første schäferhunden som ikke ble ”utsatt” for annet enn miljøtrening. I tillegg har 4
engelske cocker spaniels vært min kone Wenches hovedansvar når det gjelder trening.
Min første akita ble godkjent lavinehund klasse A i organisasjonen som den gang het
Foreningen Norske Lavinehunder. Dessverre døde Moto av magedreining kun 4 år
gammel. De to neste akitaene ble begge godkjente ettersøkshunder etter klovvilt.
I 2005 ble jeg tilfeldigvis med på et weekendkurs i spesialsøk. Etter dette har det
egentlig ”tatt litt av”. Det har blitt både gjennomført årskurs i spesialsøk med akitaen
Suki og årskurs som instruktør ved HundCAmpus i Sverige.
Hva var det med akitaen som fanget din interesse?
Det var nok den ”majestetiske roen”, utstrålinga - og hele dens vesen. I forhold til
schäferhundene var rasen som ”natt og dag”. Vi hadde også lest at akitaen ble brukt
som tjenestehund i flere land. Mao midt i blinken for meg som drev med lydighet,
brukshundarbeid og ikke minst lavinehundtrening. Alle våre akitaer har vært svært lekne
og ekstremt sosiale. Aldri opptatt av å ”klatre” – selv ikke i forhold til våre barn.
Hva er forskjellen på akita/shiba som brukshund ift hunder fra tradisjonelle
brukshundraser?
Alle raser har med seg sine gener i bagasjen ved ankomsten som valp. Da er det jo slik
at jegere velger tradisjonelle jaktraser, brukshundrasene velges av de som ofte trenger
denne typen hunder. Det samme gjelder trekkhundrasene.
Jeg har derimot blitt mer og mer opptatt av hva vi kan videreutvikle vår hund til – uansett
rase. Etter 15 års erfaring med kurs for blod- og ettersøkshunder etter klovvilt har
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Wenche og jeg hatt nesten 60 ulike hunderaser på kurs. Alt fra kirgistanske mynder,
saluki til amstaff og huskey. Det overrasker slettes ikke oss at norsk elghund grå som
rase faktisk har de største problemene når det gjelder å følge det sporet de settes på.
Dette er jo jakthunder som lett slår over på klovvilt som tilfeldigvis befinner seg i
området.
Våre akitaer og shibaen har vært og er utmerkede sporhunder – både på mennesker og
dyr. Vi liker jo å kalle dem ”urhunder” med tydelig kroppsspråk og spesiell atferd. Under
en godkjenningsprøve for lavinehund kom vi ut for et forrykende uvær. Vi skulle forflytte
oss på ski med hunder med pulk. Det ble etter hvert ganske kritisk med null sikt pga
ekstrem vind og snø. Flere av de såkalte brukshundene fikk panikk og vrengte seg ut av
seletøyet. Andre ble apatiske og sto helt stive med hodet mot vinden. Scootere ble tilkalt
og hunder, pulker og førere ble transportert i sikkerhet. Hva gjorde så Moto? Jo, han
kveilet seg sammen, la seg ned med nakken mot vinden og lot seg snø ned hver gang
vi stoppet. Første gangen sprang jeg fram og rusket i ham for å se om han var i live. Her
var overlevelsesinstinktet fortsatt sterkt - i motsetning til hos ”brukshundene”.
Hvorfor valgte du shiba?
Egentlig 2 helt ulike årsaker. Vi er vel hele tiden utsatt for tilfeldighetens spill. Allerede
for mange år siden var jeg så helding å få nærkontakt med Machikos mor Makka som
valp. Dette møtet var så sterkt og positivt, at jeg allerede den gangen uttalte at jeg
gjerne kunne tenke meg valp etter henne en gang i framtida. 7 år senere gikk ønsket i
oppfyllelse.
Den andre årsaken skyldes min trang til utfordringer. Jeg regnet i utgangspunktet
shibaen som en rase med ”stort utfordringspotensiale” i forhold til mine hundeinteresser!
Jeg tror mao ikke at shibaen er overrepresentert i miljøer for spesialsøk.
Har hunden oppfylt dine
forventninger?
Ja, absolutt. I tillegg til at den har en
meget kraftig egenvilje har jeg klart å
nå de målene jeg har satt meg.
Metodene og triksene har jeg vært
nødt til å utvikle etter hvert, men det er
jo det som er artig.
Hva er forskjellen på akitaen din og
shibaen din?
Shibaen er jo kjent for å være an akita
i miniatyr, men jeg opplever vel at den
hele tiden har hatt ”mere” av det
meste. Mine akitaer har alle vært
utrolig lettlærte - med metoder som
bygger på min respekt for hundene
som individer med egne følelser og
behov – for ikke å si ”hundenes
stolthet”. De har heller ikke hatt behov
for å sjekke om det som gjelder i dag
også gjelder i morgen. Det som er
innlært kan de!
Shibavalpen vi fikk i huset for 2 år siden hadde en enorm egenvilje, en utrolig
oppfinnsomhet, en fantastisk arbeidsvilje og ikke minst ekstrem utholdenhet. Da var det
jo ”bare” å få utnyttet det positive på alle disse områdene. Jeg misstenker også

37

oppdretter for å ha lagt ned en del arbeid før jeg fikk Machiko i huset. Da valpen tok de
første skrittene i sitt ny hjem kastet jeg helt ubevisst et lite lekedyr bortover gulvet.
Machiko løp etter, apporterte og kom til meg (en for hunden ukjent person) med leken.
Da ble jeg målløs!
Har shibaen noen fordeler som tradisjonelle brukshunder ikke har?
Det blir nok ikke riktig å generalisere ut fra omfattende kunnskap om kun en shiba. Jeg
tror nok at mange av de såkalte brukshundrasene også kan oppvise egenskapene jeg
allerede har nevnt.
I mitt arbeid med søkshunder ser jeg faktisk størrelsen som en utpreget fordel. Shibaen
kommer til på plasser hvor akitaen må melde pass. Når jeg har gjemt et preparat
mellom min skulderhøyde og taket er det svært enkelt å løfte henne opp på strak arm og bevege meg med hundens nese som ”veiviser” og ”magnet”. Forsøk det samme med
en akita på 32 kg……..
Hvilke bruksområder/aktiviteter anser du som passende for en akita eller en
shiba?
Jeg tror begge rasene kan brukes til det meste innen jakt og brukshundarbeid, Genene
har de i behold – og da blir det svært mye opp til den enkelte eier hva de ønsker å
perfeksjonere hunden i.
Hvor mange akita/shiba har du
hatt på ulike kurs? Hvordan
klarer de seg i ulike ”grener”?
I løpet av dressurkurs, sporkurs,
blodsporkurs med mer har det blitt
12 akitaer og noen færre av rasen
shiba. Tallmaterialet er vel ikke så
stort, men igjen har det vel vært
opp til eieren om hundene lykkes
eller ikke.
Hvor mange hunder har du
introdusert spesialsøk for?
Etter avsluttet instruktørutdanning i
oktober har jeg nå rukket å komme
i gang med trening av ca. 25
ekvipasjer av ulike raser.
Dere har jo utviklet en spesiell
treningsplattform, hva er
fordelen med denne ift
tradisjonell søksopplæring?
Dette hjelpemidlet i
innlæringsperioden gjør at vi får
resultater etter svært få søk.
Innlæringseffekten med denne
metoden øker også dramatisk etter som vi oppnår fra 70 til 100 perfekte belønninger pr.
treningsøkt.
Hvorfor er søk en så bra aktiviseringsøvelse?
Spesialsøk er svært krevende for hundene – fordi de VIL så gjerne gjøre det de
oppdager at de får belønning for. Etter slike treninger hviler de i mange timer. Det er vel
kjent fra flere hundeaktiviteter at hunder som aktiviseres med søksøvelser både blir
avslappet og harmoniske når de ikke jobber.
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Må hunden ha noen forkunnskaper
før man begynner å trene?
Nei, spesialsøk krever ingen
kunnskaper av hunden. Det handler
mer om at fører lærer seg en
treningsteknikk med timing og
belønning – og ikke minst evnen til å
observere, reflektere og planlegge.
Belønningens lov sier at: Du får ikke
det du vil, håper eller tror – du får det
du belønner. På HundCampus er ”En
hund gjør ALDRI feil” en gyllen regel.
Jeg bruker ofte å si at: Vi trener ikke
hunder – vi trenere eierne!
Hva kan man bruke spesialsøk til?
Har dine hunder en spesialitet?
Spesialsøk kan være så mye – både
som ren aktivisering av hund eller
profesjonelt som tjenestehund i ulike
etater. Enkelte har også klart å skape
sin egen arbeidsplass. Mest kjent er
vel de som jobber med muggsopp i
hus eller råte i stolper.
Ikke noe konstruert redskap/maskin kan måle seg med hundens nese. Hunder finner
miljøgifter, bortkomne barn, kreft, matsopp, varsler epilepsi og fall i blodsukker med
mer. Dette betyr at ”hva” hunden kan læres opp til å finne er avhengig av vår egen
oppfinnsomhet. Jeg ser vel egentlig ingen begrensninger her.
Som instruktør er jeg opptatt av å skaffe meg erfaringer. Gjennom trening av egne
hunder kan jeg jo tillate meg å eksperimentere mere - enn med hunder som deltar på
mine kurs. Både akitaen og shibaen finner nå svært små konsentrasjoner av 5 ulike
narkotiske stoffer. Vi har jo ikke lov til verken å oppbevare eller trene med narkotika.
Derfor jobber vi kun med lukt av narkotika som er kontaminert (smittet) på pads eller
bomullsstoff.
I tillegg jobber jeg nå med ID-spor etter mennesker og søk etter gasslekkasjer i friluft. Å
lære en hund å finne et spesielt stoff/preparat i en kjent og trygg treningssituasjon er
ikke noe ”hokus pokus”. Det er først når vi går over til den operative delen at
utfordringene står i kø. En 100%-hund skal jo være i stand til å gjøre funn uansett miljø
og forstyrrelser. Derfor vil vel hundene aldri bli ferdig utdannet.
Er det noe du vil si til slutt?
Andre har sagt at noen ”har hund” og andre ”driver med hund”. For meg er trangen til å
lære enda mer om hund blitt en drivkraft i seg selv. Så jeg føler meg jo godt plassert i
den siste gruppa. 2 år med shiba i huset har absolutt bydd på mange utfordringer, men
du verden – hvilken hund. Machiko kan til og med snakke! Av og til har jeg en følelse av
at det er hun som trener meg. Er jeg alene om å føle det slik?
Bilder fra Stig M Berg og Wenche R Krogstad
Dersom noen er interessert i å lære mer om spesialsøk/søk/bruk av shiba, bør de
kontakte Stig M. Berg. Han sier han kan kjøre et rent kurs for shiba, dersom det er
interesse. Kontakt Stig på stig.berg@selbunett.no
Lisbeth
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NORSK KENNEL KLUB
REGLER FOR PRAKTISERING AV INNFØRTE
REGISTRERINGSRESTRIKSJONER
FOR HD OG AD
HUND & HELSE

Ajourført 10. oktober 2007

HUND & HELSE

1. Generelt:
a. Avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD registreres med avlsforbud (gjelder
alle raser).
b. Ved registrering av valper i raser med krav om status som er født etter den dato
registreringsrestriksjon ble innført, kreves at begge foreldredyr har kjent HD- og/eller
AD-status.
2. Import:
Importerte hunder registrert i utenlandsk register anerkjent av NKK kan omregistreres
uten krav til kjent HD-/AD-status / ID-merking av foreldre. Brukes hunden i avl i Norge,
gjelder pkt 1.
Importerte hunder, som i sitt hjemland har kjent HD- og/eller/AD-status, får denne
overført til NKKs register slik:
a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits,
Sverige, Tyskland: Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree fra
land utenfor Norden) eller være dokumentert i original fra hjemlandets kennelklubb.
b. USA: Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree) eller være
dokumentert i original fra OFA
c. Alle andre land: Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/ADcertifikat.
3. Bruk av utenlandskeide/ utenlandsregistrerte hunder i avl:
Når utenlandskeide/registerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NKKs
register, gjelder for å innta offisiell HD-/AD-status i registreringsbeviset:
a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits,
Sverige, Tyskland; Status må enten fremgå av hundens stamtavle, være dokumentert
fra hjemlandets kennelklubb eller via FCIs internasjonale HD-/AD-certifikat.
b. USA: Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i
original fra OFA
c. Alle andre land: Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/ADcertifikat.
Alternativt må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden har kjent status,
men dersom FCIs internasjonale HD-/AD-certifikat foreligger vil ikke hundens status bli
påført valpenes registreringsbevis.
4. Kunstig inseminasjon:
• Fersk sæd:
Begge foreldre skal fullt ut fylle kravet i pkt 1 og pkt 2.
• Frossen sæd:
Hannhund skal på uttakstidspunktet fylle gjeldende krav for registrering av eventuelle
valper i henhold til pkt 1.
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For sæd uttatt før innføring av slike registreringsrestriksjoner, gjelder ikke kravet.
• Import av frossen sæd:
Ved import av frossen sæd, må det dokumenteres at hannhunden har kjent HD-/ADstatus i sitt hjemland i henhold til pkt 1b.
5. Moderlivsimport:
Ved moderlivsimport kreves vedlagt bekreftelse på at valpenes far har dokumentert
kjent HD-/AD-status i sitt hjemland i henhold til pkt 1b. Tispen må, om kravet ikke er
oppfylt via reglene i pkt 3 etter nedkomst, røntgenfotograferes henhold til pkt 1b.
6. Embryo:
Ved import av embryo kreves tilsvarende dokumentasjon på begge foreldre for raser
med krav om kjent HD- og/eller AD-status.
REGISTRERINGSRESTRIKSJONER VEDTATT PÅ FØLGENDE RASER:
Krav om kjent AD-status (albueleddsartrose):
sankt bernhardshund fra 01.01.06
Krav om kjent HD-status (hofteleddsdysplasi):
(Iverksettelsesdato er ikke angitt når kravet er innført før 01.01.00.)
akita
irsk setter
alaskan malamute
islandsk fårehund fra 01.07.07
australsk kelpie
jagende spisshunder
bayersk viltsporhund
- jämthund, karelsk bjørnhund,
beagle
norsk elghund grå/sort og laikarasene
bearded collie
lapphunder
belgiske fårehunder
- finsk lapphund, lapsk vallhund og
- groenendael, laekenois, malinois og
svensk lapphund
tervueren
leonberger
berner sennenhund
luzernerstøver fra 01.06.02
border collie
münsterländer - grosser og kleiner
bouvier des flandres
newfoundlandshund
boxer
old english sheepdog
breton
pointer
briard
puddel, stor fra 01.07.05
bullmastiff fra 01.07.00
pyrenéerhund fra 01.07.00
chow chow til og med 31.12.07
retrieverrasene
collie
riesenschnauzer
dobermann
rottweiler
drever
samojedhund
dunker
sankt bernhardshund
engelsk mastiff fra 01.07.01
schillerstøver
engelsk setter
schäferhund
finsk støver
smålandsstøver
gordon setter
svensk hvit elghund
grønlandshund
ungarske vakt- og gjeterh fra 01.05.07
hamiltonstøver
- komondor, mudi, puli, pumi og
hannoveransk viltsporhund
ungarsk kuvasz
hollandsk gjeterhund fra 01.07.07
vorstehhund
hygenhund
working kelpie
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Screening av Hofteleddsdysplasi hos Shiba
Av Torstein Gleditsch
Det har i det siste kommet inn flere forslag til klubbens styre om at det bør innføres krav
om kjent HD-status for shibaer som skal brukes i avl. For å innføre dette kreves et
vedtak på et årsmøte. Hvis dette blir vedtatt på årsmøtet i 2008 vil NKK fra 2009 nekte å
registrere valper hvis ikke HD-status fra begge foreldrene er kjent. NKK godtar bare
registrering med avlsforbud av avkom fra foreldre med sterk HD (grad E).
Det etterfølgende er en kort redegjøring av HD problematikken samt forslag til mulig
vedtak. Jeg har etter beste evne prøvet å orientere meg i forskningen rundt HD for å
finne en status på hvor vi er i dag.
Bakgrunn
Som de fleste vet, og sikkert har lest i Shib-a-visa [1], er Hofteleddsdysplasi (HD) en
sykdom som gjør at hofteskålen og lårhodet ikke passer ordentlig sammen.
Sykdommen antas i dag å være arvelig. HD vil ofte være plagsomt for hunden, spesielt
når den blir eldre. Dog har shibaen på grunn av sin ”konstruksjon” mindre plager enn
mange andre raser med samme grad av HD. Ca. 10 % av norske shibaer er ikke ”HDfri” (grad C, D eller E). I Sverige ligger også prosentandelen på ca. 10 %
Det er ingen som har kommet helt til bunns i HD gåten ennå. Genene som viderefører
sykdommen er ikke identifisert [2]. Det eneste man regner med er at det er mer enn ett
gen som står bak, noe som kompliserer tiltakene man avlsmessig gjør for å hindre
spredningen av HD. V. Janutta konkluderer sin artikkel [4] med at det mest sannsynlig
er ett hovedgen pluss noen andre gener som utløser HD.
Arvelighet
HD har en arvelighet på 0,2 til 0,6 avhengig av rase. Jeg har ennå ikke klart å finne hva
arveligheten for Shiba er. En arvelighet på for eksempel 0,2 betyr forenklet sett at det er
20% sannsynlig at sykdommen vil slå ut hos et avkom hvis en av foreldrene har HD.
Dette skaper et problem i kampen mot HD ved at HD kan slå ut selv om flere
generasjoner bakover er HD frie. Hadde arveligheten vært 1,0 ville vi vært sikre på at
dersom foreldrene er HD-frie ville avkommet også bli det, men slik er det altså ikke.
Som et eksempel på dette kan nevnes at i et arbeid med svenske schæfere klarte de på
ti år ikke å redusere hyppigheten av HD blant avkommet selv om alle foreldre var HDfrie [3].
I en annen og mye større studie av arvelighet [8] ble 78.464 schæfere undersøkt:
Far
Mor
Avkom med A
Avkom med A eller B Avkom med HD (BE)
11,78%
A
A
67,17%
88,22%
16,16%
B
A
61,03%
83,84%
14,46%
C
A
58,18%
85,54%
16,84%
A
B
61,22%
83,16%
19,37%
B
B
54,45%
80,63%
Mangler data
C
B
Mangler data
Mangler data
16,09%
A
C
58,98%
83,91%
16,44%
B
C
57,53
83,56
Utilstrekkelige data
C
C
Utilstrekkelige data
Utilstrekkelige data
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Det man ser av undersøkelsen er at selv om begge foreldrene er helt HD frie med A får
11,78 % av avkommet B eller dårligere. Man kan også se at selv om en av foreldrene
har C er det ikke mer enn ca. 14-16 % av avkommet som ikke får A.
Problematikken rundt en rase med få individer
Raser med få individer som for eksempel norske shibaer med tilhørende liten genpool,
står overfor en stor utfordring hvis vi skal velge bort avlsdyr som har HD. Selv om vi da
kanskje over tid vil redusere graden av HD, vil vi samtidig redusere genpoolen som
igjen kan øke forekomsten av alle andre arvelige sykdommer. Prof. Paatsma antyder i
[5] at screening av HD faktisk kan øke graden av HD på sikt fordi genpoolen reduseres
kraftig.
I tillegg har vi problematikken med at antall importerte hunder, som overhodet ikke er i
familie med norske hunder, antagelig vil avta hvis man innfører tvungen HD-status på
avlsdyr. Årsaken er at det er ikke er mulig å fastslå HD status på valper og at
importøren føler at han da løper en for høy risiko.
Kjøp av voksne hunder med kjent HD status er også vanskelig fra land som for
eksempel Japan hvor slik testing ikke er vanlig og veldig dyrt.
Diskusjon
Hva kan vi da gjøre for å bedre HD statusen blant norske shibaer uten å ødelegge
rasen ved å redusere en allerede liten genpool? Et forslag kan være at man innfører
tvungen HD-status for alle foreldre MEN IKKE avstår fra å bruke hunder i avl selv om de
har liten eller middels HD. Sannsynligheten for å importere hunder med sterk HD er så
liten at det ikke vil være noe problem i praksis.
Faren er allikevel at en del oppdrettere ser seg blinde på HD resultater og dermed
ubevisst reduserer genpoolen og skader rasen på sikt. Faren er også at større
oppdrettere ikke lenger vil importere hunder fra for eksempel Japan, noe som i beste fall
øker forskjellen mellom norske og japanske hunder, i verste fall øker sykeligheten blant
norske shibaer.
Ved å innføre tvungen HD-status tilfører vi kunnskap om utbredelsen av HD, men tar en
stor risiko hvis vi begynner å sortere vekk fine hunder på bakgrunn av HD alene.
[1] Kort informasjon om Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund, Astrid Indrebø, Shib-a-visa
2007
[2] Refining QTL Locations For Canine Hip Dysplasia, Lan Zhu et. al., 2007
[3] http://petsurgery.com/caninehipdysplasia.html
[4] Complex Segregation Analysis of Canine Hip Dysplasia in German Shepherd Dogs,
V. Janutta et. al., 1997
[5] Överdriven HD-bekämning kan förgjöra en hel ras, Prof. Saki Paatsma, Svensk
Hundesport nr.5, 2007.
[6] Canine Hip Dysplasia, http://www.woodhavenlabs.com/chd.html
[7] Strategies to Control Canine Hip Dysplasia: The Need for Veterinarian and Breeder
Alliance, Gail K. Smith, VMD, PhD, 2005,
http://www.vin.com/proceedings/Proceedings.plx?CID=TUFTSBG2005&PID=10629&O=
Generic
[8] Genetic trends of canine hip dysplasia (CHD) in the German population of German
shepherd dogs, V. Janutta, H.Hamann, O.Distl, Animal Science, 2005
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Vi ønsker hele Shiba Norge
en riktig god jul og godt nyttår,
med ønske om å treffes i
mange utstillings ringer i 2008.

En spesiell hilsen til våre valpekjøpere i 2007:
Hiroko med fam i Trondheim med Habagou`s Huyu Hana - Maika
Heidi og Terje i Sarpsborg med Habagou`s Aki Hana - Lille My
Runa Bjørsland i levanger med Habagou`s Ki - Ki

Og en spesiel hilsen til Atle, Sirpa og Heine for
at de ville ta over våres herlige gutt
N uch Habagou`s Dozo Osaki Ni Kyodai - Hiro

God Jul og Godt Nytt år til dere alle.
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HELE GATENS PRINSESSE
Av Gro Mandt

Med et henrykt hvin hiver hun seg framover og stormer av gårde med matmor
snublende på slep. Hun har fått øye på en av favorittnaboene for enden av gaten, og i
en farlig fart farer hun til møtes med ham - langflat og med ørene klistret bakover hodet
– mens hun klynker av begeistring. Vel framme blir hun rikelig belønnet med klapp og
godord – noen godiser vanker det og, men matmor mistenker at det ikke er viktigst for
henne!
Slike scener er nesten dagligdags i vår fredelige lille gatestump - har vært det siden hun
kom til oss som lite valpeknøtt. Noen av naboene har hun lagt sin spesielle og høylydte
elsk på, og alle de andre som bor i gaten hilser hun vennlig begeistret på - legger de
ikke merke til henne med det samme, gir hun forsiktig beskjed om at ” Her er jeg – ser
du meg ikke?” Og naboene svarer villig på valpens tilnærmelser – nesten som er de
beæret over oppmerksomheten hun viser dem. For de har jo oppfattet at damens navn
- Hime – betyr ”prinsesse”, og at de må behandle henne deretter! Ikke bare de voksne,
men også ungene i gaten er hun opptatt av, skjønt litt tilbakeholden og usikker på de
minste tobeiningene – de har jo et annerledes kroppsspråk enn hun er vant til.

Hime nyter solen Foto Gro Mandt
De første månedene hun var hos oss, ville hun hilse på absolutt alle, også folk vi møtte
andre steder enn i vår egen gate. Når hun fikk øye på folk et stykke unna, satte hun
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seg pladask på baken og ventet til de kom nærmere, for så å gjøre innsmigrende
tilnærmelser – gjerne med åhoppe opp på dem.Slik atferd et er det jo ikke alle som
setter pris på, så matmor måtte forklare henne at dette bare ble akseptert så lenge hun
hadde valpelissens! Etter hvert har hun skjønt at det faktisk ikke er alle møtende som
har lyst til å hilse på henne – selv om det fins mange hederlige og, etter hennes
mening, gledelige unntak. Fortsatt setter hun seg forhåpningsfullt ende ned når hun får
øye på folk som nærmer seg, og der blir hun sittende – til matmors frustrasjon – inntil
hun er overbevist om at de virkelig har gått videre! Det er ikke sjelden matmor
unnskyldende synes hun må forklare valpens noe sære oppførsel med ”... hun er så
veldig nysgjerrig!” En gjennomgående reaksjon hos folk vi møter på turene våre, er
imidlertid et smil, gjerne fulgt av en kommentar om ”... for en pen/ søt/skjønn hund!”
Selvsagt soler både matmor og valpen seg i slike utsagn, selv om prinsessen nok
egentlig synes at ”... det skulle bare mangle!”
For matmor har det vært en tankevekker å oppleve det samspillet som i de siste
månedene har utspilt seg mellom valpen og beboerne i gaten vår som hun etter hvert
er blitt kjent med og har lagt sin elsk på. I alle de 25 åra jeg har vandret med bikkjer
langs denne lille gatestumpen, har jeg aldri opplevd at naboene har vist en slik
interesse for hundene mine som den Hime blir til del. Det er først etter at prinsessen ble
et vanlig syn i gaten – med lufteturer til alle døgnets tider (!) – at prat om hund og
hundehold er blitt et hett tema med naboer jeg tidligere bare har vært på hils med og
vekslet ord med over hagegjerdet. Alle smiler og hilser så blidt og vil gjerne klappe og
klemme valpen, fortelle henne (og matmor!) hvor fin og god og tidig hun er. Jeg kan
ikke fri meg fra å undres over hva som er årsaken til at nettopp Hime har vekket slik
åtgaum i gatemiljøet. At hun er et inntagende lite vesen er jeg den første til å enes om.
Men i mine myrsnipeøyne har også mine tidligere hunder vært både fine og søte og
inntagende – hver på sitt vis.
Da den irske ulvehunden kom inn i flokken vår som den første av en lang rekke
artsfrender, var det nok mange som syntes hun var et interessant bekjentskap, men i
gaten ble hun aldri kontaktskaper på samme måten som Hime er blitt det. Unntaket var
ungene i gaten, som var veldig fascinert av den store og snille hunden som de leiret seg
rundt ved porten vår. Etter hvert som den ene Lhasa Apsoen etter den andre dukket
opp hos oss, var det bare de nærmeste naboene som fulgte med, selv om apsoene
også – en og en eller flere sammen – var et daglig syn i gaten. Igjen var det ungene
som viste interesse – kanskje så de på de små pelshundene som en slags levende
dokker? Det var i hvert fall mange småjenter som tilbød seg å være passepiker.
Hva kan så være årsaken Himes popularitet sammenliknet med mine andre firbeinte
flokkmedlemmer? Den forklaringen som jeg forsøksvis har fundert meg fram til, er at
hele framtoningen hennes - den nett formede kroppen med tett og glatt pels,
hodefasongen, de spisse ørene og krøllhalen – gjør at hun framstår som selve begrepet
HUND. Uten hensyn til de mange rasemessige variasjonene som fins, representerer
hun sinnbildet – eller prototypen - på arten HUND.
I motsetning til den irske ulvehunden – gjerne karakterisert som en ”gentle giant” – har
Hime en størrelse som ikke på noen måte virker avskrekkende, slik noen nok syntes om
ulvehunden. Valpens varmt gyldenrøde pelsfarge, sammen med et lyst og blidt åsyn
med vennlige brune øyne, bidrar i tillegg til å skape inntrykk av et vennlig og
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imøtekommende vesen. Til sammenlikning var apsoenes like snille og vakre
mandelformede øyne, som rommet all verdens visdom, ikke alltid lett å få øye på inni
alt håret som dekket hode og ører. Dessuten var flere av dem svartpelsede, slik Alex og
faren hans, og selv om de i eldre år var nedklipt, så de ut som lett utilnærmelige
vandrende pelskrager der de trasket gatelangs i all slags vær. Hime derimot spretter
lettbeint av gårde, uten sjenerende hårvekst verken i fjeset eller på kroppen. Hun
hopper og danser rundt matmor og gir inntrykk av spenst og livsglede og nysgjerrig lyst
til å hilse på folk vi møter.

Hime – gatens prinsesse Foto Solvor Nærland
Hvordan det er å være i hus og på tur med valpe-prinsessen når hun nå er blitt fjortis –
se det er en annen historie!
Hilsen fra
Alex, Hime og matmor
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HIP QUALITY
Av Lisbeth Høyem

En artikkel basert på foredrag av Ingolf Hansen, veterinær,
og informasjon fra bl.a www.breton.no
I 1983 harmoniserer FCI sin avlesningsmetode for HofteleddsDysplasi (HD). Selve ordet
dysplasi betyr feilaktig, og ved HD snakker man da om forholdet mellom lårbenshodet/hoftekule og hofteskål. Det finnes mange fasonger på hofteskåler og hoftekulen
er festet til skåla med ett kraftig leddbånd. Det er imidlertid muskler som er viktigst for å
holde kule og skål i riktig posisjon ift hverandre.
Alle hunder er født fri for HD, så dette er noe de vokser på seg. Alvorlig HD anses som
invalidiserende, spesielt for store raser, men det er mange individuelle forskjeller. Små
hunder kan undersøkes i yngre alder enn store, siden små raser er tidligere ferdig
utviklet.
De fleste hunder som får HD-diagnose, får diagnosen svak/ grad C, noe som i de fleste
tilfeller ikke vil gi kliniske symptomer. Man trodde at man gjennom avl skulle kunne
utrydde HD, men det har man ikke klart. Flere raser har fått økt forekomst av HD selv
ved å bare avle på HD frie individer.
Hvordan skal man da kunne bedre HD statusen for en rase? Norsk Breton klubb kom i
kontakt med dr Reiner Beuring. Han hadde utviklet en metode som kalles Hip-Quality
(HQ). Dette er en optisk måling i millimeter og grader av flere posisjoner i hofteleddet.
Ved HQ legges det stor vekt på at den fremre del av hofteskåla er bærende. Man
registrerer målinger på 10 punkter i hoften og legger disse inn et program som beregner
HQ. HQ kan også korrigeres for alder. Resultatet angis over en skala fra 0.77 til 1.01,
og normalfordelt som alle kvantitative egenskaper. Jo høyere tall, jo bedre. For breton
ligger gjennomsnittet på 0,92.
Til sammenligning brukes det ved klassisk HD-avlesning bare et målepunkt, Nordbergs
vinkel. Dagens FCI metode er hovedsakelig en skjønnsmessig vurdering av kvaliteten
på hofteleddene hos en hund.
I dagens HD-system er det rom for store variasjoner i gradene fra A til B, men alle disse
hundene er klassifisert som HD-fri. Man har ingen måte å kunne plukke ut hunder med
virkelig supre A-hofter. Tidligere fantes det en A* som anga perfekte hofter, men dette
ble fjernet.
For å få avlsmessig fremgang må egenskapene være arvbare og avlsdyrene må i sum
ha bedre egenskaper enn rasegjennomsnittet. Dr Beuring har funnet ut at arvbarheten
for HQ er beregnet til 50 – 60 %, mens arvbarheten for HD er beregnet til ca 20 %.
Dette vil si at HQ er 3 ganger så effektivt for avlsmessig fremgang som klassisk HD
avlesning.
For rasen Breton er det krav om kjent HD status for registrering av avkom. I løpet av de
siste 10 årene har man sett en bedring i HQ og gjennomsnittlig røntges 61% av alle
hundene. I samme periode har også HD-frekvensen blitt bedre. I sin avlsplan utelukker
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klubben de 15% av hundene som har dårligst HQ. Dette vil i praksis si de hundene som
får grad D eller E i klassisk avlesning.
Norsk Breton klubb bruker også avlstall for å få en avlsmessig fremgang. Klubben
beregner avlstall for hoftekvalitet, viltfinnerevne og jaktlyst. Avlstallet sier noe om
hvordan hunden vil avle med hensyn på den enkelte egenskapen. En hund fra linjer
med dokumentert gode prestasjoner for en egenskap, (hoftekvalitet, jaktlyst og
viltfinnerevne) vil teoretisk avle bedre for disse egenskapene enn en hund fra linjer med
dokumentert dårligere egenskaper.
Jo høyere avlstall, jo større er sjansen for at en hund avler bra. Jo flere slektninger som
er dokumentert, jo sikrere er avlstallet. Jo flere avkom en hund har, jo mindre betyr
egenprestasjonene. Når en hund har ca 20 avkom som er dokumentert for en
egenskap, betyr egenprestasjonene ingen ting. Tallet 100 sier at hunden vil avle likt
med rasesnittet. Avlstall over 100 sier at hunden vil avle bedre enn snittet. For å
forvente en avlsmessig framgang, skal kombinasjonen til sammen ha avlstall over 200.
Norsk Breton klubb har også et register over ”Elitehunder”, dette er åpent for hunder
født etter 1995 som har minst 1. AK på utstilling og jakt, samt en HQ på 0.91 eller
bedre. Klubbens avlsarbeid har som mål å få fram en bedre jakthund med bedre helse,
bedre gemytt og med et rasetypisk utseende. For å videreutvikle bretonen i Norge over
flere generasjoner, er det svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen.
Konklusjonen er derfor at det er viktig å røntge hundene, men at man må vurdere
avlesningsmetoder og hvordan man skal bruke resultatene. For å få en avlsmessig
fremgang er det viktig at man bruker hunder med ”superhofter” på hunder med mindre
bra hofter. Da vil man få avkom med bedre hofter. Men det er også viktig at man har
mest mulig informasjon om flest mulig hunder, slik at man kan finne avlstall for de ulike
hunder/linjer. Det hjelper ikke at en hund er HD fri dersom den gir HD i flere
kombinasjoner. HQ kan derfor være et nyttig verktøy i avl for flere raser.
Hvis man har lyst til å få HQ for sin egen hund, er det mulig å få utlevert HD bilder fra
NKK og sende dem til Ingolf Hansen på Strinda smådyrklinikk i Trondheim.

HELÅRSANNONSER 2008!
Husk å bestille helårsannonse før 1. mars 2008
Helside 300,- Halvside 250,Bestill til redaktør. Annonsene skal forhåndsbetales.
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RAPPORT FRA VM I AGILITY
Hei Shiba-Norge. Hunde-Norge ble
virkelig satt på kartet 28.-30. september
2007.
Fikk et spørsmål om jeg ville skrive litt om
dette, svarte med glede ja. Man må jo
markere når det er verdensmesterskap i
Agility i Norge. Så her kommer det.
VERDENSMESTERSKAP I AGILITY 28.-30. SEPTEMBER 2007 I NORGE.
Jeg må litt tilbake i tid for å få med meg alt. Da vår datter Mira, som nå er 21 år, for 6
år siden fikk sin Shiba, ante vi ikke at vi skulle være med på å sette hunde-Norge på
verdenskartet.
Hun begynte tidlig med agility og en av dem hun trente og konkurrerte sammen med
var Rolf Moseid, Rolf er en mann med mange talenter han jobber på Kristiansand dyre
og fritids park. Og han er en idemaker av de store.
Da Mira måtte stoppe treningen pga skole, tok hennes søster Iselin over. Hun er den
stolte eier av Kinu Hana Iris, etter vår egen hanne og Pei Fang lille Inka. For 2 år siden
begynte Iselin å trene agility med Iris, sammen med Rolf og hans Primo, en herlig
Shetland Sheepdog som bare går under navnet Flymo.
Selv om Rolf er på landslaget så har han alltid tid til å trene alle som vil jobbe med hund
og agility i vår klubb; Arendal og omegn hundeklubb. Dette var litt om oppstarten til
VM.
Tidlig i år ble jeg spurt om jeg ville være med
til Hamar, og så klart ville jeg det. Iselin som
bare er 15 tente også helt på ideen, hun
begynte med en gang å spare penger. Rolf
ordnet med hytter til alle som ville være med.
Dette var starten på eventyret.
Torsdag 27. september var vi en hel flokk med
mennesker som møttes for å kjøre til Hamar.
Rolf hadde da vært der i mange dager alt.
Hvor mange store og små vi var, har jeg ikke
Supportergenser!
tall på, men at vi var spente for den over 6
timer lange bilturen, er hevet over en hver tvil.
Vel fremme ved hyttene ble vi møtt av en som vanlig blid og glad Rolf. Vi fikk vite at vi
måtte være klar ved bilene kl 0730 dagen etter, for det startet kl 8. Vi hadde pratet en
del om Vikingskipet i bilen, og det var bare jeg som hadde vært der før. Men dersom vi
trodde det skulle være der, måtte vi bare tror om igjen, for det skulle være i OL amfi.
Fint skulle det være.
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Da vi kom frem der tidlig på morgenen fredag den 28., må jeg si vi ble en smule
overasket, for mye folk var det IKKE. Vi hadde kjøpt ”pass” for alle dagene over nett, så
det var bare å hente billettene i luka. Vi fikk på oss et blått bånd for helgen, pent var
det ikke, men det var jo litt moro å vise frem da.
Vel inne ble vi møt av ett syn vi sent vil glemme, og det er nå jeg skal prøve å beskrive
alle de inntrykk det var i de dagene. Det blir ikke lett, men prøv å se om dere ikke kan
se det for dere:
Da vi kom inn igjennom en av de mange tunnelene var det som om vi kom rett på alt.
Hjelp, som vi stirret. Foran oss var det en kjempe ”gressplen”, og selv om vi sto høyt
oppe, var det ikke tvil om at den var STOR.
Om vi hadde lurt på hvor vi skulle sitte, ble ikke det noe problem, nei. Alle nasjoner som
hadde meldt seg med supportere, hadde alt fått tildelt sine plasser. Over alt var det
flagg i alle nasjoners farger, så det var bare å sette oss der det norske flagget var.

Den japanske supporterklubben
Så satt vi der da, og så oss rundt med store øyne. Rett over ”plenen” var det en rimelig
stor TV-skjerm, vi fant etter hvert ut at den hadde fire sider. Vi satt som små stille
mus, redd for å gå glipp av noe, men så endelig skjedde det noe.
Lederne for FCI og NKK holdt taler. De var ikke så lange, bare et ønske om at alt måtte
gå greit for alle deltagere og lykke til. Eivind la på et ekstra lykke til, til de norske. Vi
fikk en liten oppvisning i turn fra små turnere, men de fleste av oss hadde nok blikket
rettet andre steder. For Iselin og meg var nok blikkene rettet mot den japanske
supportergruppen. Jeg husker ikke hvor mange nasjoner som hadde med seg
supportere, men i alle fall Danmark, Finland (som skal ha VM til neste år), Sverige, USA
med flere. Mange var det, det fikk vi føle etter hvert.
Så begynte det. Vi fikk tårer i øyene alle som en, vil jeg tro, for der kom land etter land
inn, med flagg og hunder. Hundene hadde dekken med sitt lands farger på. Alle jublet,
men da Norge kom, så løftet taket seg. De andre landene trodde nok at vi var en smule
gale, for vi hadde med oss flagg, bjeller, horn med mer. Pluss en stor banner med Rolf

51

og Primo på, og hold dere fast nå… T-skjorte med bilde av Primo foran og Rolf og
Primo`s navn bak. Det var nok ikke noen tvil hvem vi heiet på, nei. Ja, også hadde de
helt frelste malt seg med rødt, hvitt og blått i ansiktet, noen med Rolf og Primo også.
Har ennå ikke spurt Rolf hva han mente om alt dette, men kjenner jeg Rolf rett så har
han fått seg en god latter.
Så var det hele i gang. Vi så
og så, ville ikke gå glipp av
noe, bare det å se hvordan de
bygde banen var et syn uten
like. Her var ikke noe overlatt
til tilfeldigheten, nei, alt
hadde sin plass, og da mener
jeg sin plass. Vi så med store
øyne, for de som hadde
deltatt på en del stevner ble
nok også en smule overrasket
over hvordan banen ble bygd.
Da det endelig satte i gang,
hadde vel alle glemt både tid
og sted, Iselin og jeg jublet
VM-banen
nok mer enn de andre da vår
egen Harald startet opp med prøvehund, dog ikke Shiba, men likevel så var det nå
Harald da.
Deretter gikk det slag i slag. Vi ble etter hvert ”kjent” med de fleste av de startende, for
på den store tv’en, ble alle sammen vist frem med navn og land. Vi ble glade når de
klarte det, og lei oss om de disket. Enten de nå var norske eller ikke. Men når de
norske kom på banen, ja da ble det liv i leiren. Hjelp som vi ropte og svingte med flagg,
og med unntak av de svenske supporterne, så var vel vi den nasjonen som jublet mest.
Ettersom svenskene satt på samme tribune som oss, ble vi etter vert enige om å juble
på hverandre, så dere kan tro det hørtes da vi satt i gang.
Jeg vil ikke skrive så mye om hvordan det gikk, verken for de norske eller andre, det er
bare å gå inn på NKK og VM i AG, så kommer alle resultater opp.
Det var en opplevelse å se på. Og ettersom NSK har to som holder på aktivt med agility
med Shiba (som jeg vet om), er det moro å være med på noe som dette. Alle de
inntrykk en får kan ikke beskrives, de må oppleves. Jeg håper bare alt dere kan
”oppleve” litt av det Iselin og jeg fikk med oss disse dagene. Så at Japan ikke hadde
med seg noen Shiba og at Norge ikke vant noe, for så være. Hunde-Norge er i alle fall
satt på kartet.
Vel, Norge vant litt, for AOH vant supporter ”trofeet”. Vi lo godt av den, for en av de
som var med, hadde kjente i Hamar, og der kom avisene etterpå med et stort oppslag
om gjengen i fra sørlandet som hadde best lyd!!!!!!!!
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Og det å se så mange glade hunder, som virkelig elsker å løpe og hoppe, at de i det
hele tatt kom igjennom uten å skade seg, er bare et lite under, for det gikk
fort…..veldig fort.
Dagene gikk som en eneste stor glede, vi fikk med oss en opplevelse for livet.
Les dette og prøv å få med dere litt av det vi opplevde.
Ja, må også få med at på fredag ble det tatt noen med alkohol inne i hallen. Det ble
slått sterkt ned på, for om det ble oppdaget, kunne det hele bli stengt. Så på lørdag
måtte vi alle igjennom ”passkontroll”, bevare meg vel som vi lo, men alvoret var der jo.
Ja, og det å se japanske damer med munnbind, vakte også litt oppmerksomhet.
Med vennlig hilsen oss i fra Agility AOH team, Iselin og Bente.
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Dyrlegebesøk
Hentet fra spor.se/dagbok gjengitt med tillatelse fra Tore Jørgen Norum
Da kom den dagen vi egentlig har ventet på lenge, at stortjuven Decoy
måtte til veterinær etter et av sine raid. Nå har han vært ganske flink i et
par mnd så vi har visst blitt litt "slappe" med å gjemme unna ting, og jeg lot
veska mi ligge på bordet med to tyggispakker i samt en halv som lå synlig
på bordet, mens jeg gikk på do. Det hadde selvsagt Decoy fått snusen i og
spist opp, og xylitol som er flere typer tyggegummi og drops er farlig for
hunder. Så da bar det til dyrlegen for å få brekningsmiddel og en sjekk. Han
hadde ingen symptomer på føling, som de kan få av for mye xylitol, men
bedre å unngå at han får det enn å vente å se. Han syns dyrlegen var litt
ekkel som stakk han med sprøyte men ellers var han flink gutt.
Nå har han fått brødskive med honning og fruktsukker, etter råd fra
dyrlegen, og ligger å slapper av. Vi følger med han for å se om han får noen
symptomer senere, men nå begynner det å bli noen timer siden han spiste
det og han fikk tømt seg godt så jeg håper, og tror, at han ikke får noe sånt.
Det mest "skumle" med kvelden var at den første dyrlegen vi ringte til ikke
tok oss seriøst overhodet! Han bare avviste oss og sa at det der var ikke noe
farlig. Jau right! Vi fikk heldigvis tak i en annen dyrlege som tok oss seriøst,
ellers vet jeg ikke hvordan dette hadde gått
Så folkens, er dere sikker på
at det er noe galt eller at det hunden har fått i seg faktisk er farlig, så ring
rundt og ikke bare slå dere til ro med at den første dyrlegen dere får tak i
helt sikkert har rett. Det er ikke alt de er oppdatert på. Nå blir denne
dyrlegen å få en tlf fra han vi var hos, så jeg håper han ikke avfeier neste
som ringer om noe lignende. Det kumme ha gått veldig galt om vi hadde
slått oss til ro med hva han sa ...
Xylitol og hund:
Xylitol er et vanlig søtningsmiddel som brukes i sukkerfri godteri og sukkerfri
tyggegummi (som f.eks extra). En hund som har fått i seg for mye xylitol
kan etter bare en halvtime få symptomer som at den brekker seg, blir sløv,
og får ikke til å stå eller gå skikkelig (sjangler). I alvorlige tilfeller kan
hunden få krampe eller bli bevistløs. I visse tilfeller kan hunden ende opp
med varige leverproblem. En hund på ca ti kg kan få symptomer allerede
etter bare to til tre tyggegummibiter. Alt etter mengde hunden har fått i seg
kan man gi sukker for å få den bedre igjen, men er det en større mengde så
dra til dyrlegen så fort som mulig. Det er bedre å overlate behandlingen til
de profesjonelle enn å begynne hjemme når man kanskje ikke er helt sikker
på hva som er stor mengde eller ikke. Giftinformasjonssentralen er og en
veldig ok plass å ringe om man er usikker, tlf dit er 22 59 13 00.
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Fra Styret:
Informasjon / Nyhetsbrev på e-post
Vi ønsker å nå rimelig og raskt ut til medlemmene,
og ønsker å ta i bruk e-post som en av flere muligheter.
I dag bruker NSK medlemsbladet "Shib-a-visa" og nettstedet for å nå ut til
klubbens medlemmer og andre interesserte. Det skal vi fortsette med! I tillegg
ønsker vi å kunne nå raskt ut til de som er interessert når spesielle
begivenheter er på gang. For eksempel Shiba-treff, når klubben har en stand i
forbindelse med små og store arrangementer, for viktig klubbinformasjon som
kan haste litt, og annen klubbrelatert informasjon.
Vi håper du er interessert i å få informasjons- eller nyhetsbrev fra Norsk Shiba
Klubb, for det er en tids- og kostnadseffektiv måte å nå Shiba-interesserte folk
på. Vår kasserer vil stå ansvarlig for oppdatering av e-postlisten, for det er han
som administrerer medlemslistene. På e-postlisten er det også plass til andre
interesserte som ikke er medlemmer av klubben.
Dersom du ønsker å få e-post med informasjon fra NSK, ber vi deg om å sende
en e-post til kasserer i klubben:
"NSK-info på e-post"
Terje Håheim
Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
Telefonnr 91825497
e-post: terje.haheim@bouvet.no
Norsk Shiba Klubb skal bare bruke e-postene til klubbinformasjon, og epostadressene blir ikke formidlet videre til andre aktører. Når man ikke ønsker
å være på listen for info- og nyhetsbrev lenger, gir man beskjed til kasserer
Terje Håheim om dette.
Våre medlemmer som ikke har e-post, og som kanskje ikke bruker internett
heller, kan gi beskjed til Terje Håheim på telefonnr 91825497 at de ønsker å bli
kontaktet via telefon eller vanlig postsendinger, i de spesielle anledningene det
her er snakk om.

Klubben har en del e-postadresser men ønsker at alle sender sin
adresse til Terje, slik at vi kan få oppdatert e-postadressene.
Husk også å melde eventuell flytting!
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Ordliste for hundeeiere
Sakset fra ” NJFF-Akershus INFO nr.3/07” Innsendt av Harriet Gleditsch, tilpasset med
versjon publisert i nr 1-2000.
Apport
Apportbukk
Agility
Brukshund
Champion
Dommer
Dekk
Dekk II
Dekk III
Ettersøkshund
Fremad
Fellesdekk
Fri ved foten
FY!
Hale
Halsing
Hundehus
Innkalling
Lineføring
Løpetid
Lydighet
Munnkurv

Møkk
Pels
Sitt
Snute
Stopp
Stå
Teft

Vedbæring, avleveres som sagflis
Et stykke ved (senere sagflis) Kan også være joggere, syklister, busser
Kondisjonstrening for hundeeiere
Hund med barnåler i pelsen. Har ofte en sykelig trang til å ligge ved
siden av termosen.
Hund som lever av reisesyketabletter
Menneske med stor mistenksomhet og få venner
Gulvet om bord i en båt
Kommando som medfører at hunden sitter i ro
Kraftig kommando som medfører at hunden krummer nakken og
vrenger øynene uforstående
Hund som finner eier i skogen. Dette gjentas til begge har gått seg
bort
Kommando som får hunden til å gå to meter fram for der etter å snu
seg og se usikkert på eier
Lav åling i formasjon
Fremkaller unaturlig gange hos hundeeieren
Utrop under fellesdekk. Betyr ”Kom”….
Utvekst der hodet ville vært om hunden hadde stått den andre
veien. Ofte Det siste du ser av hunden
Støtvis frembringing av lyd – og sinte naboer
Lite hus i hagen. Fritt for støv. Fritt for hundehår. Fritt for hunder
Forekommer når hunden tilfeldigvis passerer eier.
Strekkprøve på førerline
Medfører valper hos tisper, gule sløyfer og mer pissing enn vanlig
hos hannhunder og nervesammenbrudd hos hundeeieren
Noe mor bedriver under tippekampen
Beskyttelse for en del mat som ikke ønsker å bli spist. Også hyppig
brukt som middel til å skremme vannet av omgivelsene med
komplett tannlause bikkjer.
Resultat av foring. Hundeeiere har en sykelig trang til å pakke det i
poser
Biologisk materiale som vokser på gulvtepper og i hjørner overalt i
huset
Kommando: innebærer at hunden løper litt saktere enn normalt
Detektor. Finner uten problemer hestemøkk i tre kilometers omkrets
Overgang mellom snuteparti og ørepropper
Kommando. Medfører usikker marsj
Vurderingsevne. Ofte forvekslet med intelligens. Vha teft vil hunden

56

Utstilling

kunne avgjøre, med god treffsikkerhet, hvem som er mest
slepphendt ved middagsbordet i øyeblikket. Hunden vet også når
middagsmaten er på kjøkkenbenken, og når det er på tide å komme
seg i sikkerhet bak kjøkkendøren.
Sjekketur med anstand. Eneste kjente tilstelning der hunden har
prioritert plass under paraplyen, til og med ved kraftig regnskyll.

Tro hva som skjuler seg bak luken i dag..????
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Foto Siv Lilleby

Tekst Hege Sundsbarm,
illustrasjoner Aud Kjørseng

På utstilling for
første gang?
Før selve utstillingsdagen skal det en
del forberedelser til. Vi skal stille med
en velstelt og ren hund. Pelsen bør
være på sitt beste, eventuell tannstein
skal fjernes og klørne være klippet.

ønskelig at hunden skal kunne stå pent
og vise seg fra sin beste side. Hunden
må kunne stille seg opp "med ett ben i
hvert hjørne", dvs. forbena skal stå
parallelt (sett forfra), og potene skal
peke rett forover - bakbena skal også
være parallelle (sett bakfra) og ikke
understilt. Alle har sikkert sett at noen
handlere flytter på hundens ben, for å
få den til å stå helt perfekt. Det er ikke
å anbefale at dette prøves for første
gang i utstillingsringen, tren hjemme
først!
Når hunden "shower" skal den virke
våken og opplagt og konsentrert om sin
handler (kanskje en godbit?!)

Hunden skal være i utstillingskondisjon, dette gjelder selve
hunden, ikke pelsen - som selvfølgelig
gir et pent ytre - hunden skal altså ikke
være for tykk. Husk, det er dagsformen
som bedømmes. Dommeren har ca. 2
minutter på seg til å se din hund, og
aner ikke hvor vakker hunden så ut for
en måned eller to siden, men
bedømmer kun dagsformen.

Ikke glem at hunden må kunne
akseptere at dommeren kjenner på
kropp og tenner - husk at på hannhundene skal dommeren sjekke at de
har to normalt utviklede testikler på
normal plass.

Hvordan hunden beveger seg er veldig
viktig, hopp og sprett er ikke ønskelig.
Hunden skal gå med fin flyt, i trav ikke
galopp! Når du trener inn dette er det
bra/best å få en rutinert utstiller til å
hjelpe deg. Det er vanskelig og se sine
egne feil! På trening - når noen ser på
deg - prøver du deg frem med hvordan
du selv skal løpe for best å få vist frem
hundens bevegelser. For de fleste
hunder gjelder; tar du lange steg,
strekker hunden bedre ut den også.
Handling er en "kunst", noen ganske få
er naturtalenter, men for de fleste av
oss må det mye trening til, for både
hund og fører.

Husk at dette er et "show", ikke en
bruks- eller jaktprøve. Still med en
velstelt, ren hund. Hvordan vi selv kler
oss skal ikke dommeren bedømme,
men rimelig pent kledd gjør seg bra
(spesielt i "den store ringen").

Hunden skal vise seg til sin fordel, når
dommeren skriver kritikken er det
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seg ned før de skal i ringen. Det kan
være en fordel og kjøpe utstillingskatalog, da er det lettere og følge med.
Et tidsskjema som forteller når den
enkelte rase forventes å skulle bli
bedømt, skal henge utenfor ringen.
Men husk: det er ditt ansvar å være i
ringen til riktig tid.
Hundens deltagernummer festes på
deg (med en kjekk liten "klype") lett
synlig. Først går alle hundene i
nummerorden, etter hverandre rundt i
ringen, senere skal en og en fram til
bedømmelse. Ringsekretæren vil ved
sløyfeutlevering fortelle om du er ferdig
for dagen, eller om du skal inn i ringen
igjen.

Slagstøvler og sydvest ("the nordic
look") er ikke å anbefale, ei heller
storblomstrete flagrende gevanter - vi
skal jo ikke ta luven fra hunden.

Det stilles noen krav til hund og
utstiller:
 Hunden må være registrert i NKK,
eller register anerkjent av NKK.
 Hund født etter 1.1.98 må være IDmerket.
 Hundens eier må være medlem i en
medlemsklubb, hvis ikke må det
betales dobbel anmeldelsesavgift.
 Hundens vaksinasjonspapirer må
være i orden. Vaksinasjon mot
valpesyke må ikke være eldre enn
3 år. Ved førstegangs vaksinering
gjelder 2 ukers karenstid,
 Påmeldingsfrist til utstillingen må
overholdes.
Husk å betale anmeldelsesavgiften
til rett tid!

Hunden skal også "kles opp", det
båndet vi bruker til daglig gjør seg ikke i
ringen. Gå til innkjøp av et spesielt
utstillingsbånd. De finnes i alle farger
og varianter - for å være ordentlig jålete
- kjøp et som matcher hundens farge.
Det er viktig at utstillere oppfører seg
ordentlig i ringen. Man skal ikke stille
hunden sin foran en annen utstillers
hund, løpe helt opp i baken på hunden
foran eller sabotere på andre måter.
Ikke klag høyt på bedømmelsen. Vi
behøver ikke være enige, det vi kan
gjøre er aldri mer å stille for den
spesielle dommeren. Husk, det man
har betalt for er faktisk den spesielle
dommerens syn.
Før vi reiser til utstillingen - sjekker vi
om vi har med: vaksinasjonsattest,
nummerlapp og klype, utstillingsbånd,
kam/børste og vannskål.
Ta med stol, det blir helt sikkert en lang
dag. Ta gjerne med et bur til hunden,
der ligger den usjenert og kan slappe
av, det kan bli veldig slitsomt for en
hund og være på utstilling en hel dag.
Forhåpentligvis er vi ute i god tid, både
hund og fører kan trenge litt tid til å roe

Kanskje litt mer trening….
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Hundeutstilling - hvorfor og hvordan
Av Christen Lang
Hva er egentlig formålet med en
hundeutstilling? Svarene kan være
mange; skjønnhetsbedømming?
Den rent estetiske nytelsen det er å
se en harmonisk og velstelt hund.

senere. Det er ikke å anbefale å
vise en hund i dårlig pels eller
kondisjon (for tykk/tynn).
Husk at hundens eksteriør er det
ingen ting å gjøre med. Den er
resultat av sine foreldre, og viser
om oppdretteren har lykkes i å
finne en god kombinasjon. Ta det
derfor ikke personlig dersom din
hund ikke helt er idealet for rasen.
Alle ønsker jo å eie eller være
oppdretter av den beste hunden.
Men alle kan jo ikke vinne alltid.
Men heldigvis har de forskjellige
dommerne forskjellig syn på hva de
anser som viktige detaljer.
Det DU imidlertid kan gjøre, er å
presentere hunden på beste måte
overfor dommeren. Dette begynner
allerede når du får valpen. En glad
hund, som er foret riktig og som får
rikelig mosjon og masse kjærlighet,
vil ALLTID være en god hund,
uansett premiering.

Konkurranse? Vårt behov for å
vinne og ha den beste hunden. Og
ikke minst; et mål for oppdretteren
til å avle frem sunne og rasetypiske
hunder. Eller kanskje det rett og
slett er å ha en hyggelig hobby, der
vi kan treffe andre mennesker og
prate om vår felles interesse.
Det er to typer bedømmelse. Den
ene er kvalitetsbedømmelsen, hvor
hver enkelt hund blir målt opp mot
rasens ideal, som er beskrevet i
rasestandarden. Standarden er
bygget opp ut fra den funksjon
(arbeidsoppgave) den enkelte rase
skal fylle, og er som regel
utarbeidet i rasens
opprinnelsesland.

På utstilling skal dommeren se på
hundens tenner og kontrollere
bittform etc. Da gjelder det at vi har
trent på dette fra valpen er liten.
Noen dommere vil også se hunden
på et bord. Dette må også trenes
på. En hund som er vant til å stå på
et bord, vil heller ikke bli så lett
redd hos dyrlegen.
Hunden må kunne bli tatt på av
fremmede. Noe av det jeg
personlig synes er det viktigste ved
hundeutstillinger, er det at vi skal
avle frem mentalt sunne hunder,
som skal kunne tåle den
påkjenningen det er å komme på

Den andre typen er konkurransebedømmelse. Her vurderes de
anmeldte hundene opp mot
hverandre, og den hunden som er
nærmest idealet - har minst
detaljfeil - vinner.
Hva kan vi så gjøre for å
presentere vår hund på en best
mulig måte? Det er en selvfølge at
vi alltid møter med en velstelt hund,
som er godt "luftet" på forhånd.
Hvis hunden ikke er i pels, så la
den heller bli hjemme. Det er
mange utstillinger i løpet av året, så
anledningen vil helt sikkert by seg
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en utstilling med mange fremmede
mennesker og hunder, og bli tatt på
av en fremmed (dommeren).

hunden din. Husk at det er helt
frivillig å stille ut. Du ber om akkurat
denne dommerens syn på din
hund, og han/hun gir deg det ut fra
det de ser i
bedømmelsesøyeblikket.
Dommeren skal også se hunden i
bevegelse. Følg de anvisningene
som gis.

En hund trenger normalt ikke å
bades før en utstilling. For de fleste
raser (unntatt pelsrasene) holder
det med en god børsting. I
utstillingsringen finnes det KUN 2
posisjoner. Hunden skal stå i ro.
Dette kan med fordel trenes på. Og
den skal trave (ikke galoppere)
rundt i ringen. Hver rase har sitt
bevegelsesmønster, så her må fart
og skrittlengde tilpasses hundens
bevegelser.

Noen (særlig engelske dommere),
vil se hunden bevege seg i en
trekant. Andre vil først se hunden
bevege seg rundt i ringen, for
deretter å se hundens bevegelser
rett forfra og bakfra. De ber deg da
om at du går rett frem og tilbake
med hunden, etter først å ha gått
noen runder rundt i ringen. Etter at
dommeren har sett alle hundene i
sin klasse stående og i trav, er det
tid for den individuelle
kvalitetsbedømmelsen. Etterpå blir
de hundene som går videre til
konkurransebedømmelse, innkalt
samtidig og dommeren rangerer
disse innbyrdes.

Hundene stilles ut etter kjønn og
alder. Hannhunder og tisper hver
for seg. Først kommer klassens
hunder samlet inn i ringen. Da
gjelder det å stille hunden opp så
pent som mulig. La den helst stå
fritt. Stå aldri mellom hunden og
dommeren. Dommeren skal SE
hunden hele tiden.
Førsteinntrykket er meget viktig for
dommeren. I ringen er det også
viktig at det er god kontakt mellom
hund og fører. Prat gjerne med
hunden og få den til å vise seg fra
sin beste side. Dette må trenes på.
Det nytter ikke å komme på
utstilling uten å være forberedt, og
kanskje bli skuffet over at det ikke
gikk bra. Husk at DU vet hvor fint
hunden din kan vise seg. I ringen
er det DIN oppgave å vise
dommeren dette. Det er kort tid vi
har til disposisjon, så her må
konsentrasjonen være på topp.

Til slutt blir beste hannhund og
tispe kåret (BIR og BIM). BIR
hunden går videre til gruppefinalen. En kort, skriftlig kritikk som
inneholder dommerens oppfatning
av hundens fordeler og mangler,
blir utlevert når hunden er ferdig
bedømt.
Regler, klasser og sløyfer står
omtalt i utstillingsreglementet, som
det kan lønne seg å lese igjennom
på forhånd. Det er mye å sette seg
inn i for en førstegangsutstiller. Ta
den første utstillingen som en
trening, og delta gjerne på valpeshow som ledd i treningen. Både
hund og eier trenger å øve seg.

Det du kan forlange av dommeren
er at han/hun selvfølgelig er høflig
og vennlig, og går nøye over
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"Rom" ble som kjent ikke bygget på
en dag!

og eventuelle aspiranter og
elever.

Men glem ikke at det viktigste er å
ha en hyggelig og interessant dag
på utstilling. Og du er selvfølgelig
like glad i hunden din uansett hvilke
premier den får!
UTSTILLINGSRING
I ringen er det kun dommeren,
ringsekretær og skriver som har lov
å oppholde seg, utenom utstillerne

Hvis du har opplysninger om
hunden, eller spørsmål, henvend
deg da alltid til ringsekretæren. Det
er ikke tillatt å opplyse dommeren
om tidligere premieringer. Hver
hund har et utstillingsnummer, og
dommeren vet verken navnet på
hund eller eier.

1 Dommer
2 Dommerbord
A Trekant som skal følges,
dersom dommeren ønsker
dette.
B Rundering av ringen. Husk
alltid å holde god fart og god
avstand til hunden foran deg.
Hunden skal alltid gå på
VENSTRE side av deg. Bruk
ringen godt, dvs. gå godt ut til
sidene.
C Du går rett frem og tilbake fra
dommerbordet.
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VEIEN MOT BIR FRA AKTUELLE KLASSER FOR SHIBA.
Av Lisbeth Høyem

Fra 1.1.2007 kan hund som er fylt 15 mnd velge mellom ulike klasser på utstilling. Det
er viktig å tenke over hvilken klasse som vil passe hunden best, for det er ikke mulig å
endre klasse etter påmelding! Husk at CACIB/resCACIB ikke tildeles hunder fra
juniorklasse og veteranklasse.
Det er ikke lenger mulig å dobbeltpåmelde veteraner, så hvis man trenger CACIB, må
man velge AK, åpen klasse, eller CHK, championklasse.
Bedømmelsen starter med hannhunder og deretter tisper.
Junior JK
9 -18 mnd

Unghund UK
15 – 24 mnd

Åpen AK
Fylt 15 mnd

Champion CHK
Nasj / INT Uch

Veteran VK
Fylt 7 år

Alle deltakende hunder kvalitetsbedømmes individuelt.
Premiegrad markeres i feltet ”KVAL”. Premiegraden KIP angis som 4.
Hunder med 1. premie går videre til
Junior
konk JKK

Unghund
konk UKK

Åpen
konk AKK

Champion
konk CHKK

Veteran
konk VKK

Hundene plasseres innbyrdes. CK tildeles hunder av championkvalitet.
Plassering for nr 1-4 føres i feltet ”KONK”. CK markeres i feltet ”CK”.
Uplasserte hunder med CK, føres som 6 i ”KONK”
Til særlig god junior/unghund og velholdt veteran, kan det tildeles Hederspremie,
som markeres i feltet ”HP”.
Hunder med CK går videre til
BESTE HANNHUNDKLASSE, BHK

BESTE TISPEKLASSE, BTK

Hundene tas inn etter plassering i konkurranseklassene. De rangeres og det plasseres
4 hunder: Certifikat tildeles beste hund som ikke er N Uch.
På internasjonale utstillinger kan dommer tildele CACIB/resCACIB til best plasserte
hund fra UK, AK, CHK.
Cert/CACIB/resCACIB kan tildeles hund som ikke er blant nr 1-4.
1BHK, beste hanne, og 1BTK, beste tispe, konkurrerer så om
BIR
Best i rasen

BIM
Best i motsatt kjønn

BIR hunden går så videre til gruppefinale, BIG for gruppe 5. Den som blir 1BIG, best i
gruppen, går videre til BIS, Best In Show. Det finnes totalt 10 grupper, men enkelte
grupper slås sammen i BIG-finalene. Dette skal opplyses i utstillingsannonsen.
Konkurransen BIR/BIM veteran er åpen for hund med HP eller CK,
og som er best av veteranene i sitt eget kjønn.
BIR veteran går videre til BIS veteran sammen med ALLE dagens BIR veteraner.
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HVA BETYR SLØYFENE?
RØD
BLÅ
GUL
GRØNN
GRÅ
BRUN
LILLA
LILLA, HVIT
RØD,HVIT,BLÅ
ROSA
RØD,GRØNN
HVIT
ORANGE
GRØNN, HVIT
RØD,GUL
GRÅ, ROSA
ROSA, LILLA
RØD, SORT, GUL
SORT, ORANGE

1. premie i kvalitet - Nr 1 i konkurranseklasse
2. premie i kvalitet - Nr 2 i konkurranseklasse
3. premie i kvalitet - Nr 3 i konkurranseklasse
Nr 4 i konkurranseklasse
0. premie i kvalitet
KIP (Kan ikke premieres) i kvalitet
Hederspris
Hederspris til avls- eller oppdretterklasse
Certifikat (Nasjonalfarget etter hvilket land man stiller i)
Certifikatkvalitet
Championat oppnådd på dagen
CACIB
Reserve CACIB
Best i motsatt kjønn, BIM
Best i rasen, BIR
BIR veteran
Deltaker valp
Deltaker Lydighetsprøve
Deltaker Agility

VALPER blir ikke kvalitetsbedømt og får kun sløyfer for plassering i hver klasse og som
beste hann/tispe. For valper har plasseringssløyfene følgende farger:
Nr 1: Rød, rosa Nr 2: Blå, rosa Nr 3: Gul, rosa Nr 4: Grønn, rosa
Sløyfer for 0. Premie, KIP og BIR veteran brukes sjelden ( Ringsekretærens erfaring )

HVA BETYR PREMIEGRADEN?
Premiegraden beskriver hundens kvalitet.
1.premie: Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund hvis feil er så uvesentlige, at den er
en meget god representant for rasen.
2.premie: Hund av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende enn
at den kan sies å være en god representant for rasen.
3.premie: Hund av akseptabel type, hvis eksteriørfeil ikke er av en slik karakter at den
kan sies å være en utypisk representant for rasen.
0.premie: Diskvalifiserende anatomiske, typologiske eller utypisk gemytt.
K.I.P: (Kan ikke premieres) Dommeren kan i utstillingsøyeblikket ikke avgjøre hvilken
premiegrad hunden fortjener.
Hederspremie: Særlig god junior / unghund, velholdt veteran.
Certifikat/CK: Helt igjennom typisk og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige
fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet.
CACIB/reserve CACIB: Innstilling til internasjonalt championat, kan bare tildeles
virkelig fremragende hunder. Høyere krav enn til cert/CK
Komplette utstillingsregler og mer om sløyfer og klasser finnes på www.nkk.no.
Enkleste måte å finne dem på er å søke på ”utstillingsregler” i søkefeltet!
Lisbeth
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Kennel Enerhaugen
Ichiokasow

(Nippo reg.)

Takahachi av Enerhaugen representerer kennelen denne
gangen. Han eies av Helene Nordwall i Sverige og får stå
som et symbol pådet gode vennskapet og samarbeidet vi har
hatt med henne gjennom mange år.
Vi ønsker alle Shiba venner i Norge og i utlandet
en trivelig julefeiring og et GODT NYTT ÅR! til glede for rasen
og for alle som er involvert i denne herlige Japanske hunden.
Jorunn & Christen

Christen Lang

Sandviksveien 173, 5035 Bergen
Tlf. 55951701/90981295 Fax: 55958402
E-mail: chr-lan@online.no Hjemmeside: www.enerhaugen.net
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Utstillingsresultater per 30/11
(NKK har varslet at det vil være forsinkelser i publisering av resultater på DogWeb. For
utstillinger som fortsatt ikke er lagt ut, er resultater innhentet fra arrangører/deltakere.)
Hammerfest Og Omegn Hundeklubb 05/05 Wilberg, Leif-Herman
1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIR
Soldoggen's Obi Wan Kenobi
Soldoggen's Chihiro

1.AK 1.AKK

Thomas Henriksen
Paul Walle

Gällivare Internasjonal 1/7 Supronowicz, Malgorza
Soldoggen's Mini-Meta

4.BTK

Per Pedersen

Piteå Internasjonal 7/7 Pedersen Geir Nordahl
2.BHK
Soldoggen's Tentai Tiko
Soldoggen's Ichi Aki-Kaze

3.BTK

Soldoggen's Beninesa

BIR

Paul Walle
Paul Walle

Vefsn Hundeklubb 18/08 Germundsson, Ove
1.JK 1.JKK CERT 2.BHK
Soldoggen's Hirohito
Nattfjärilen Chujitsu

1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIR

Sika Den Stille Fjæring

1.UK 1.UKK CK 3.BTK

Nattfjärilen Bujina-Hime

1.UK 2.UKK

Nattfjärilen Betsu Mikata

1.AK 1.AKK CERT 2.BTK

Soldoggen's Oishiiba

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

Klubben For Større Selskapsh. Raser 25/08 Dondina, Paolo
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR
Mjærumhøgda's Yu Komatsu
Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

Elsa Pedersen

1.UK 1.UKK

Trøndelag Selskapshundklubb 25/08 Engh, Espen
1.UK 1.UKK HP
Två Alvars Aiko
Nattfjärilen Akakabuto

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIR

Nattfjärilen Betsu Mikata

2.UK

Soldoggen's Oishiiba

1.CHK 1.CHKK

T L Strand /P Walle
Paul Walle
Lise Brun

T L Strand /P Walle
Paul Walle

Lise Kommisrud
Lise Kommisrud

Else Hultgren
Eggenheim/ Walle
T L Strand /P Walle

Norsk Terrier Klub 26/08 Opara, Krystyna
1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR
Soldoggen's Hirohito
Två Alvars Aiko

1.UK 2.UKK

Nattfjärilen Akakabuto

1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK

Nattfjärilen Betsu Mikata

1.UK 1.UKK HP

Soldoggen's Oishiiba

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM
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Paul Walle

T L Strand /P Walle
Else Hultgren
Eggenheim/ Walle
T L Strand /P Walle
Paul Walle

Norsk Berner Sennenhundklubb 01/09 Bister, Soile
1.JK 1.JKK CERT 3.BHK
Soldoggen's Jet Lee
Nattfjärilen Akakabuto

Eggenheim/ Walle

Soldoggen's Funzori-Kaeru

1.AK 1.AKK

Nattfjärilen Chujitsu

1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIM

Soldoggen's Tentai Tiko

1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK

Soldoggen's Hiruko

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR

Soldoggen's Tensei-No Tenshi

.AK KIP

Soldoggen's Mini-Meta

2.AK

Soldoggen's Hokkyoku No Hoseki

1.VTK 1.VTKK HP

Hugo Elverland
Paul Walle
Elsa Pedersen
Pedersen/ Walle
Mona Mathisen
Per Pedersen
Paul Walle

Gudbrandsdal Hundeklubb 02/09 Pedersen, Knut Helge
1.AK 1.AKK
Edeängs Benjamin

Tonje Bøe

Norsk Kennel Klub Rogaland 08/09 Liljeqvist, Liz-Beth C
1.JK 1.JKK CK 2.BHK
Joubeniryu Av Enerhaugen

Stein Kverneland

Jiraiya Av Enerhaugen

1.JK 2.JKK HP

We-Sedso Unryu
Willemo's Setsuko

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK CACIB BIR Christen Lang
1.AK 2.AKK
Iselin Rød Nygård

Fukume Av Enerhaugen

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

Ran Av Enerhaugen

1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK

Norsk Dalmatiner Klubb 30/09 Hübenthal, Rodi
1.JK 1.JKK HP
Stämmlocks Fujitaro
Pei Fang Sokrates

2.UK

Pei Fang Aiko

.UK KIP

Noven's Moshi-Moshi

1.JK 1.JKK HP

Christen Lang
C Lang/ S Nærland

I Hofflund-Nystad
Sara&Tore Hauge
Sara&Tore Hauge
Peiponen/Heinämäki

Bergen selskaps og brukshundklubb 30/9 Doedijns Rony
Hidekuro av Enerhaugen

1.UK 1.UKK.CERT 4.BHK

Harriet Gleditsch

We-Sedso Unryu

1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK

Christen Lang

Beniryu av Enerhaugen

1.CHK.1.CHKK. CK 1.BHK BIR

Birte Blomli

Tenko av Enerhaugen

1.CHK 3.CHKK. CK 3.BHK

Eirik Knudsen

Naohime av Enerhaugen

1.JK 1.JKK CK 3.BTK

Christen Lang

Jun av Enerhaugen

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIM

Jorun Kvalheim

Fukume av Enerhaugen

1.CHK 2.CHKK

Christen Lang

Honto-no Uchiko

1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK

Gullborg Knudsen

Ran av Enerhaugen

1.VTK 1.VTKK HP BIR VET

C Lang/ S Nærland
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NKK Kongsvinger 06/10 Hallberger, Göran
1.JK 1.JKK HP
Stämmlocks Fujitaro

I Hofflund-Nystad

Lucky Dragon's Jin Ima

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK CACIB BIR Tonje Bøe
2.JK
Karin Kolås

Honto-No Benimitsu

1.JK 1.JKK HP

Lucky Dragon's Harumi

1.UK 1.UKK HP

Edeängs Benjamin

Tromsø hundeklubb 20/10 Corbett, Norman Huidobro
1.JK 1.JKK CERT 2.BHK
Soldoggen's Hirohito
Soldoggen's Jet Lee

2.JK

Soldoggen's Funzori-Kaeru

1.AK 1.AKK

Soldoggen's Buranko

1.AK 2.AKK

Soldoggen's Ippiki-Ookami

1.VTK 2.VTKK CK

Soldoggen's Wan

1.CHK 1.CHKK CK 3.BHK

Nattfjärilen Akakabuto

1.CHK 2.CHKK CK 4.BHK

Nattfjärilen Chujitsu

1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIM

Soldoggen's Hiruko

1.JK 1.JKK

Sika Den Stille Fjæring

1.UK 1.UKK CK 3.BTK

Nattfjärilen Bujina-Hime

1.AK 2.AKK

Nattfjärilen Betsu Mikata

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR

Soldoggen's Beninesa

1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK

Anny Kleemola
Anita Larsen

T L Strand /P Walle

Hugo Elverland
Mona Mathisen
Heidi Berg
Walter Wilhelmsen
Eggenheim/ Walle
Paul Walle
Pedersen/P Walle
Lise Brun

T L Strand /P Walle
Paul Walle

NKK Tromsø 20/10 Pehar, Tino
Soldoggen's Hirohito

1.JK 1.JKK CERT 2.BHK

Soldoggen's Funzori-Kaeru

2.AK

Soldoggen's Buranko

2.AK

Soldoggen's Wan
Soldoggen's Ippiki-Ookami

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIM Walter Wilhelmsen
1.VTK 2.VTKK HP
Heidi Berg

Nattfjärilen Chujitsu

1.VTK 1.VTKK HP

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze

1.JK 2.JKK HP

Soldoggen's Hiruko

1.JK 1.JKK CERT 2.BTK

Sika Den Stille Fjæring

1.UK 1.UKK CK 4.BTK

Nattfjärilen Bujina-Hime

1.AK 1.AKK

Nattfjärilen Betsu Mikata

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR

Soldoggen's Beninesa

1.VTK 1.VTKK CK 3.BTK

T L Strand /P Walle
Hugo Elverland
Mona Mathisen

Paul Walle
Paul Walle
Pedersen/P Walle
Lise Brun

T L Strand /P Walle
Paul Walle

Norsk buhundklubb 27/10 Lie, Helge
Joubeniryu Av Enerhaugen

1.JK 1.JKK CERT 1.BHK BIR

Stein Kverneland

Willemo's Setsuko

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM

Iselin Rød Nygård
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Orkdal hundeklubb 10/11 Espen Engh
Unas Lord Arco

1.JK 2JKK HP

R og R Ulvund

Østbylias Tøffe Zorro

1.JK 1.JKK. CERT 1.BHK BIR

Lundås/ Skjelbred

Pei Fang Red Baron

2.AK

Kjell Grødal

Ak-inu-bas Asamoya no Machiko

1.AK 1.AKK

Stig M Berg

Fitjar Stord Hundeklubb 10/11 Bister, Soile
Oukoku Go Ichiokasow av Enerhaugen

2.JK

Tenko av Enerhaugen

1.CHK 1CHKK CK 1BHK BIM

Eirik Knudsen

Beniryu av Enerhaugen

1.CHK 2CHKK CK 2BHK

Birte Blomli

Fujinago Narmenak

.JK KIP

Christen Lang

Sakura Go no Shun'youKensha

1.AK 1.AKK CERT 2BTK

Eirik Knudsen

Honto-no Uchiko

1.CH 1.CHKK CK 1BTK BIR

Gullborg Knudsen

Fukume av Enerhaugen

1.CH 2.CHKK

Christen Lang

Kongsberg hundeklubb 11/11 De Giuliani Claudio
1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIR
Edeängs Benjamin

Tonje Bøe

NKK Hamar 23/11 Mona Selbach
Østbylias Tøffe Zorro

1.JJK 1.JKK. CK 3.BHK

Lundås/ Skjelbred

Stämmlocks Fujitaro

2.JK

I Hofflund-Nystad

Edeängs Igor

1.JK 3.JKK

Jeanett Skinnar

Mjøstrollets Aka Fuyuko

1.JK 2.JKK

Anne&Olav Frang

Pei Fang Sokrates

1.UK 1.UKK CK

Sara&Tore Hauge

Soldoggen's Mutsuhito

IM

Letrud/Schønheyder

Hachiman Go Ryuukyuu Uruma

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK CACIB BIM

Christen Lang

Pei Fang Easy Rider

1.AK 2.AKK

Per&Kari Pedersen

We-Sedso Unryu

1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK ResCACIB

Christen Lang

Mjærumhøgda's Yu Komatsu

1.CHK 3.CHKK CK 4.BHK

Lise Kommisrud

Soldoggen's Wan

IM

Walter Wilhelmsen

Nattfjärilen Akakabuto

1.CHK 3.CHKK

Eggenheim/ Walle

Honto-No Benimitsu

1.JK 3.JKK

Anny Kleemola

Soldoggen's Ichi Aki-Kaze

IM

Paul Walle

Naohime av Enerhaugen

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR

Christen Lang

Habagou's Haru Hana

1.JK 2.JKK

B & I Pedersen

Taichung Spring Affair

1.UK 1.UKK CK

Laura Perkinson

Lucky Dragon's Harumi

2.UK

Anita Larsen

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

1.UK 2.UKK

Lise Kommisrud

Jun av Enerhaugen

1.AK 1.AKK CK 2.BTK CACIB

Jorun Kvalheim

Soldoggen's Fushigi

1.AK 3.AKK

Per&Kari Pedersen

Aangenaam Lunar Eclips

IM

Paula Granqvist
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Unas Like A Virgin

1.AK 2.AKK CK

Unn Rimstad

Soldoggen's Hiruko

1.AK 4.AKK

Pedersen/ Walle

Ramnfløyas Kita No Otenba

1.CHK 3.CHKK CK

Bente K Pedersen

Fukume av Enerhaugen

1.CHK 4.CHKK CK

Christen Lang

Nattfjärilen Betsu Mikata

1.CHK 2.CHKK CK

T L Strand /P Walle

Benihidemi av Enerhaugen

1.CHK 1.CHKK CK 4.BTK ResCACIB

Christen Lang

Soldoggen's Beninesa

1.VT 1.VTKK CK 3.BTK

Paul Walle

Taichung Total Eclips Of The Hrt

IM

Paula Granqvist

Marwinds Beni Tequilla

1.VT 3.VTKK CK

Heidi Kvisberglien

Zenmai av Enerhaugen

1.CHK 2.CHKK CK

C Lang / S Nærland

INNSENDING AV RESULTATER!
For ”Årets veteran” må eiere sende inn BIS-resultater
For ”Årets bruksshiba” må eiere sende inn resultater med kopi av kritikk
Opplysninger sendes til leder Solvor Nærland solvor@shibaliv.com

FRIST: 1. Januar 2008!!!

Wimba fra Oppdal ser ut til å like seg i snøen. Foto Inger M Ingebrigtsen
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SHIBA-SHOP
Julegavetips!

Bestill Shibakalenderen 2008
nå, og få den før jul!
Årets mest populære julegave
koster 200kr! Porto er inkludert.
Betaling til konto: 0540.11.87369
merkes "kalender 2008", og
bestilling med navn og adresse
sendes til
valpeformidler@gmail.com.
Kalendermål: bredde 24,5 cm og høyde 33
cm. Arkene er tykke og lett blanke, som gir
bildene fin kvalitet, og arkene gir fra seg en
god "kalenderlyd" når man blar!

Håndstrikkede produkter
med Shiba-motiv!
Klubben har en strikkegjeng som er i
gang med å produsere ShibaVotter,
Shibalue, ShibaSokker og
ShibaSkjerf. Produktene er
bestillingsvare til vi har klart å lage
et lite lager!
Bestill til Ingrid Hofflund-Nystad
valpeformidler@gmail.com
Mobil: +47 47415152.
Når produktet er ferdig strikket, sender vi beskjed om det til bestilleren som da setter inn
penger på klubbkontoen. Når betalingen er registrert, sendes varene.

Mer informasjon om strikkede effekter og flere produkter
finnes under ”Klubbeffekter” på hjemmesiden
www.norskshibaklubb.net
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ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA 2007
Stillingen er basert på resultater offentliggjort i Shib-a-visa tom dette nummer

Nr Tot Uts hund
1 54 6 Nattfjärilen Betsu Mikata
2 45 6 Nattfjärilen Chujitsu
3 38 6 Beniryu av Enerhaugen
4 37 6 Honto-No Uchiko
5 36 4 Benihidemi Av Enerhaugen
6 35 4 We-Sedso Unryu
7 41 6 Soldoggen's Beninesa
8 34 6 Soldoggen's Hirohito
9 30 3 Honto-No Raigozu
10 29 6 Tenko Av Enerhaugen
11 28 4 Hachiman Go Ryuukyuu Uruma
12 28 4 Soldoggen's Wan
13 28 6 Fukume Av Enerhaugen
14 28 6 Soldoggen's Tentai Tiko
15 24 6 Nattfjärilen Akakabuto
16 21 2 Shippou No Shinichi Go Kagawa Shipposou
17 21 3 Jun av Enerhaugen
18 20 3 Østbylias Raske Nemo
19 20 4 Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi
20 19 2 Naohime av Enerhaugen
21 18 2 Honto-No Momoko
22 18 6 Sika Den Stille Fjæring
23 16 2 Soldoggen's Hiruko
24 16 3 Honto-No Yushin Kuro
25 16 4 Tatsumaki's Akihime
26 15 3 Østbylias Tøffe Zorro
27 15 3 Ran Av Enerhaugen
28 14 2 Soldoggen's Ippiki-Ookami
29 14 3 Soldoggen's Ichi Aki-Kaze
30 13 4 Soldoggen's Oishiiba
31 12 3 Joubeniryu Av Enerhaugen
32 12 3 Pei Fang Gunther Quick
33 10 1 Soldoggen's Dôwa
34 10 2 Edeängs Benjamin
35 10 2 Soldoggen's Uba Juba
36 9
1 Två Älvars Aiko
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Eier
T L Strand /P Walle
Paul Walle
Birte Blomli
Gullborg Knudsen
Christen Lang
Christen Lang
Paul Walle
T L Strand /P Walle
Mona Urbig
Eirik Knudsen
Christen Lang
Walter Wilhelmsen
Christen Lang
Elsa Pedersen
T Eggenheim/ P Walle
Christen Lang
Jorun Kvalheim
S Skjelbred / K Svendsen
Eivind Mjærum
Christen Lang
Helene Nordwall
Lise Brun
K-O Pedersen/ P Walle
Christen Lang
Laila Nagel
L Lundås / S Skjelbred
C Lang/ S Nærland
Heidi Berg
Paul Walle
Paul Walle
Stein Kverneland
Liss Landrø
Marita B Norheim
Tonje Bøe
P Walle/W Jenssen
Else Hultgren

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

9
8
8

2
1
2

Soldoggen's Hokkyoku No Hoseki
Bi Ien Tinge Ling
Mjærumhøgda's Yu Komatsu

Paul Walle

8
8
7
6
6
6
6

2
2
2
1
1
1
1

Unas Like A Virgin
Genka Go Ichiokasow Av Enerhaugen
Willemo's Setsuko
Ak-Inu-Bas Asamoya No Machiko
Chiyomaru Av Enerhaugen
Soldoggen's Uwaki
San Jo Lucky In Love

U & A Rimstad

5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1

Soldoggen's Chimpira
Mjærumhøgda's Ginjishi Ichi
Tatsumaki's Akikaze
Najanin's Amie Of Joy
Soldoggen's Obi Wan Kenobi
Jiraiya Av Enerhaugen
Noven's Moshi-Moshi

L Høyem & G Aasheim

5
4
4
4
3
3
3
3

2
1
1
1
1
1
1
1

Sakura-Go Shun'you Kensha
Østbylias Tøffe Bamse
Soldoggen's Japp Ann Babe
Soldoggen's Jet Lee
Østbylias Supre Olivia
Østbylias Supre Ronaldinho
Mjærumhøgda's Yoshiharu
Taichung Spring Affair

Eirik Knudsen

3
3
3
2
2
2
2

1
1
2
1
1
1
1

Honto-No Zen-Ya
Yamazakura´s Asatsuyu Senjutsu
Soldoggen's Mini-Meta
Aiji Go Ichiokasow Av Enerhaugen
Østbylias Modige Bellami
Hisakuro Av Enerhaugen
Soldoggen's Nakoma

Helene Nordwall

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

Østbylias Qule Kaiser
Negi-Inu's Li-Ko Kurojo
Fujinago Narmenak
Stämmlocks Fujitaro
Hidekuro av Enerhaugen
Soldoggen's Kyocera

Benjaminsen / Juul
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Sissel Skjelbred
Lise Kommisrud
Christen Lang
Iselin U Nygård
Stig M Berg
Einar Haavik
Synnøve Skaga
H Nordwall/ C Lang
Eivind Mjærum
B Pedersen/K Bjørsland
Lill M H Mathisen
Thomas Henriksen
Per Roald Haughom
Peiponen / Heinämäki
Rune Mortensen
Tore Moen
Tone Bergersen
Lars Erik Susegg
Hege Kverneland
Laura Perkinson
Maria Olofsdotter
Per Pedersen
E & L Bognøy
Sakariassen/Skjelbred
Ove Spjeld
AL J Olsen/ P Walle
Lise Kommisrud
Christen Lang
I & B Hofflund-Nystad
Harriet Gleditsch
Paul Walle

Fotokonkurranse VinterShiba 2008 med spennende fototema
Konkurranseregler:
*Konkurransen starter første uken i desember 2007 (fra og med utgivelsen av Shib-avisa nr 4 i 2007), og varer til og med man 31. mars 2008
*Vinnere blir annonsert i april / mai.
*Vinnerne blir publisert i Shib-a-visa og alle bidragene blir publisert i fotogalleriet på
nettsiden.
*Ta gjerne temabilder som f eks et aktivitetsbilde, et "tett på shibaen"- nærbilde,
”JuleShiba”, PåskeShiba”, ”SneShiba” og liknende. Kanskje bidraget kommer i neste års
Shibakalender? Alle temaer kan være med Shibaer alene eller sammen med barn!
*Husk å skrive hvilken kategori dere ønsker å delta i:
”Barn & Shiba” eller ”Shiba”
*Skriv gjerne hvilket tema du synes passer til bildet evt bildetekst.
*Hvis dere scanner inn bidraget, anbefaler vi en oppløsning på 180 dpi (helst 300) og at
filtypen lagres enten som jpg eller psd.
*Konkurransen gjelder for medlemmer i NSK. Hvis dere melder dere inn innen 31. Mars
2008, kan dere delta! Vi sjekker medlemslisten ;-)
*Juryens deltakere kan ikke delta! Og juryen består av:
Tove Holmøy, varamedlem i styret , Bjørn Hofflund-Nystad, Sponsorgruppen
Ingrid Hofflund-Nystad, valpeformidler og Sponsorgruppen
Harriet Skogen Gleditsch, Webmaster
*Send bidragene til webmaster, som anonymiserer bildene før de sendes til resten av
juryen:
i posten som vanlig brev:
på e-post med bidraget som vedlegg:
Harriet Skogen Gleditsch
harriet@gleditsch.net
Togangen 39, 1453 Bjørnemyr
Hilsen fra oss i juryen

FRA STYRET:
NY KONTAKTPERSON FOR NORD-NORGE ER
ELSA PEDERSEN
Mobil: 996 14 964
e-post: pedelsa_80@hotmail.com
Red. anm: Jeg håper å kunne presentere alle kontaktpersoner
i neste nummer av Shib-a-visa.
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Til oppdrettere av
Shiba
Styret ønsker at oppdrettere som er medlem av Norsk Shibaklubb legger ut
informasjon om valpekull på klubbens side. Det bidrar til at vi alle får et
innblikk i "aktiviteten", og at vi holdes oppdatert med hensyn til antall
kull/valper som fødes, når og hvor. Til gjengjeld får oppdretterne
oppmerksomhet og reklame. Det er laget informasjonsmaler til oppdrettere
som ønsker å legge ut opplysninger om valpekull ol på NSK hjemmesider.
Vi håper at informasjonen på siden vil øke i takt med kullene som kommer!
NSK har en oversikt over oppdrettere som er medlem av NSK, og de aller fleste
har egne hjemmesider.
Hunder til omplassering kan også legges ut på sidene.

Valpeformidler Ingrid Hofflund-Nystad
e-post: valpeformidler@gmail.com
Blomsterbakken 21c,1487 Hakadal
Mobil: +47 47415152

Denne valpen er nok trygt i et nytt hjem Foto Christen Lang

75

Klar for å ta fatt på det nye året!
RETUR: NSK v Terje Håheim
Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
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