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Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2008
Solvor Nærland (Gjenvalg som leder)
Bor i Bergen, har hatt Shiba i over 10 år. Har erfaring fra andre organisasjoner.
Lisbeth Høyem (Ny som sekretær)
Lisbeth Høyem fra Steinkjer. Har hatt hund siden 1986, og shiba siden 1998. Eier i dag 4
shibaer. Har organisasjonserfaring fra fagforening, forballklubb, studentforening og ulike
hundeklubber. Er autorisert ring sekretær og har vært med å arrangere flere utstillinger. Er for
tiden redaktør for Shib-a-visa
Gro Mandt (Ny som styremedlem)
Hundehold
Fikk min første hund – en King Charles Spaniel tispe – som tenåring i 1950-årene.
Neste hund kom først i 1982 – en Irsk Ulvehund tispe.
F.o.m. 1985 har jeg hatt Lhasa Apso – både tisper og hanner – og har fortsatt igjen en blind
hannhund på 14 år.
I 2006 kom Shiba -tispen Hime inn i mitt liv!
Oppdrett
I 1988 fikk jeg kennelnavn – Sing-Tuk.
Har hatt 3 kull Lhasa Apso kull.
Hunderelaterte verv
Fra 1990 til 1992 var jeg raserepresentant for Lhasa Apso, og hadde bl.a. ansvar for
rasespalten i Mini - Nytt.
På 1990-tallet var jeg også i noen år leder for den lokale vestlands -avdelingen av
Miniatyrhundklubben, og jeg var med i redaksjonen av Lhasa Apso-bladet
Torbjørn Ellingsen. (Ny som styremedlem)
Torbjørn er 56 år gammel, han fikk sin første hund en labrador i 1978, siden ble det flere
Chow Chow. Sammen med konen Mary har han hatt et lite oppdrett av denne rasen. Han har
vært leder, nestleder og styremedlem i Norsk Chow Chow klubb i en del år.
Har i dag 2 Shiba.
Lone Filipsen (Ny som varamedlem)
Jeg er dansk anestesi – og flysykepleier. Har boet og jobbet i Tromsø siden 1989. Jeg har ikke
tidligere været aktiv i noen hundeklubb, men har fungert i en årerekke som tillitsvalgt på
avdelingen, nu er vara tillitsvalgt. Videre er jeg aktiv i styret for vår lokalforening av
anestesisykepleiere, der er jeg kasser på femte året.
Jeg er en ”frelst” Shiba-eier. Min første Shiba fikk jeg 2003, dessverre døde han bare 14
måneder gammel etter huggorme bit. Fikk etter det raskt en ny Shiba i huset. Lille Aicha som
jeg eier i lag med oppdretter. Hun er 4 år og en riktig ”prinsesse”! Året etter fikk jeg Mitsu.
Han er 3 år og en fantastisk glad og tillitfull herre mann ! De siste år har jeg ikke deltaet aktivt
på utstillinger. Aicha mistrives så totalt i ringen og Mitsu har dessverre tannfeil. Derimot er
jeg ganske aktiv i Shiba -miljøet i Tromsø – vi prøver på at få til et treff en gang i året.
Jeg synes NSK gjør en fantastisk jobb for rasen. Jeg stiller til valg som vara medlem for at
kunne være med til at prege dette samt få et innblikk i hvordan styret jobber.

Eirik Knudsen (Ny som varamedlem)
35 år gammel. Fungerer som Ass. Daglig leder ved SPAR Brønndalen og er Postansvarlig for
PIB ved samme sted. Har hatt Shiba i 4 år

Tonje Helene Bøe (Ny som varamedlem)
Tonje Helene Bøe. 24 år, fra Åmot i Buskerud.
Utdannet barnevernspedagog, men dagene går stort sett med som "stallmester" og
"kennelformann" for egne hester og hunder. Er så heldig å være så "ung" at jeg har vokst opp
med shiba - helt fra dens spede begynnelse i landet. Den første kom i hus i 1990, og siden har
det bare blitt flere. Hovedsakelig er det polarhunder av rasen Alaskan Malamute det er
oppdrett av på kennelen hos oss. Det var behovet for en liten, sporty hund som
sosialiseringsfaktor for de større polare, samt ønsket om en litt mindre kompis fra de små
tobente som gjorde at valget falt på shibaen. Den er både robust og sterk nok til å løpe med på
fjellturer etter hundespannet. Ellers er jeg lidenskapelig ponnifrelst, så stallen rommer for
tiden 10 eksemplarer av rasen Shetlandsponni. Ikke en dag ute våte snuter, sølelabber og
høybøss hjemme hos meg med andre ord!

Per Oddvar Sæth (Gjenvalg som revisor)
Bor på Andalsnes. Har hatt hund i 19 år, Shiba i 5 år. Har vært revisor i klubben tidligere.
Sara Hauge (Gjenvalg som vara revisor)
Bor på Rena i Hedemark. Har hatt hund i 2 år. Har hatt verv i andre foreninger.
Christen Lang (Gjenvalg til valgkomiteen)
Bor i Bergen. Har hatt hund i mange år, Shiba siden 1987. Har sittet i Shiba klubbens
valgkomitè tidligere.
Tom Hofsli (Gjenvalg til valgkomiteen)
Bor i Stokke. Har hatt hund i mange år, Shiba siden 1987. Er nestformann i Retrieverklubben
i Vestfold, og har mange års erfaring fra klubb og organisasjonsarbeid.
Gullborg Knudsen (Gjenvalg til valgkomiteen)
Bor i Bergen. Har hatt hund i 27 år, Shiba i 4 år. Har erfaring fra annet organisasjonsarbeid.
Har sittet i Shiba klubbens valgkomitè tidligere.
Kjell Grødal (Gjenvalg som 1.vara til valgkomiteen)
Bor i Kristiansund. Har hatt hund i 30 år, Shiba i 4 år.
Laila Nagel (Ny 2. vara til valgkomiteen)
Bor i Sundbyfoss. Har hatt hund siden 1989 og shiba siden 2001. Har tidligere sittet i styre i
Norsk Shiba klubb ved diverse verv. I siste styre som styremedlem og vikar for sekretær.

