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KONTAKTPERSONER
STYRET I NORSK SHIBAKLUBB
LEDER Lisbeth Høyem
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu
7416 2285/ 917 16 284
geilis@online.no
NESTLEDER Frode Løvfall
Vallahøga 16, 5510 Nesttun
5510 4520/ 905 60 572
frodelovfall@c2i.net
SEKRETÆR Arne Paulsrud
Breiskallvn 70, 2827 Hunndalen
6118 8269
kenzoku@online.no
KASSERER Sverre Kjøbli
Imsdalen, 7760 Snåsa
7415 2816
sverre.kjobli@c2i.net
STYREMEDLEM Anne Lise Johansen
Fjordbrisvn. 13, 4050 Sola
5165 1106
annar.m.johansen@c2i.net
STYREMEDLEM Dan Ove Tuven
Aspmoen 30, 8646 Korgen
7519 1472 / 410 21 472
d-ov@online.no

NORD-NORGE Halvor Størmer
Grindjord E6 19, 8520 Ankenesstrand
7694 0409

MIDT-NORGE Marianne Holmli
Sjøvold, 7650 Verdal
7407 7455/ 951 81 266
pei.fang@online.no
VESTLANDET Anne Lise Johansen
Se Styremedlem
ØSTLANDET Wenche Ulleberg
Se Varamedlem
SØRLANDET Torhild Hansen
Opplandsvn 300, 4885 Grimstad
3704 3830
AGILITY Harald Schjelderup
Rødsveien, 1540 Vestby
6495 2053
harald.schjelderup@c2i.net
LYDIGHET Sissel Skjelbred
Dalsve, 7710 Sparbu
7414 3269/ 975 67 022
BRUKS Halvor Størmer
Se Nord-Norge

VARAMEDLEM Wenche Ulleberg
Heimannsbakken 15, 3470 Slemmestad
3128 7801
wenu@frisurf.no

VALPEFORMIDLER Inger Lise Mandryck
Klinkelinna 411, 2827 Hunndalen
6118 8128

VARAMEDLEM Eiko Spæren
Bekkefaret 10d, 0280 Oslo
2273 1940
eikospaeren@hotmail.com

HUNDESPORT Solvor Nærland
Aad. Gjellesgt 16, 5035 Bergen
5531 3784
solnaer@online.no

Styret og utvalg setter pris på
tilbakemelding fra medlemmene
- både ris, ros, tips, ideer og saker til
behandling.
Vi ber om å få alle henvendelser skriftlig.
Dette for at alle skal få lik behandling.
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Kontaktpersoner er til for at medlemmene
skal kunne spørre om ting de lurer på.
Lokal aktivitet organiseres
av nærmeste kontaktperson.
Kom gjerne med spørsmål og ønsker om tema,
som kan besvares i bladet.
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UTGIVELSESPLAN 2001
Nr 1 Mars
Frist for stoff 28.februar
Nr 2 Juni
Frist for stoff 28.mai
Nr 3 September
Frist for stoff 28.august
Nr 4 Desember
Frist for stoff
28.november
Stoff til Shib-a-visa nr3o1, sendes
Lisbeth Høyem,
Leiraplassen 6
7710 Sparbu
geilis@online.no

FORSIDEBILDET

Eli og Saijoto’s Joy
Hazumi
Foto Paul Walle

BAKSIDEN

Chiharu av
Enerhaugen
Foto Solvor Nærland

REDAKTØRENS LILLE HJØRNE
Så er et nytt nummer av Shib-a-visa klart, og også denne gang noe forsinket….
Innsamling av stoff har gått litt tregt, men tilslutt ble det nok til et blad. For at
innholdet skal gjenspeile medlemmenes interesser, er dere nødt til å sende inn stoff. Ellers
blir det mye avspeiling av redaktørens miljø og interesser.

Hovedoppslaget i dette nummeret er bilder og kritikker fra Spesialen. Ellers er det som
vanlig prøvd å finne artikler som kan være interessante. De nye med verv er også
presentert og det er moro å se at vi har fått ny spaltist i Hundesport. Nå må vi være flinke
til å sende henne stoff.
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LEDERENS SIDE
Så er vi nok engang kommet hjem fra spesialutstilling og årsmøte. Til vinnerne kan
jeg bare si gratulerer og velfortjent, og til de nye i styret – velkommen.
Årets spesialutstilling viste mange hunder av god kvalitet og dommeren kunne mer
om rasen enn de fleste… Et heldig valg! Neste år håper vi det blir en større utstilling,
da vi har dobbelhelg med Akitaklubben og forhåpentligvis ingen kollisjon med
Markim-utstilligen i Sverige.
På årsmøtet fikk vi flere nye folk inn i styret, og en stor takk går til de som gikk ut av
styret. Det var godt å få et fulltallig valg, slik at vi slapp et nytt ekstraordinært
årsmøte. Noen signaler til ting som kan endres er notert, og vi håper på et godt
samarbeide i det nye styret.
Klubben har mange viktige oppgaver foran seg og det er allerede bestemt at hele
styret skal samles en helg i høst. Det er viktig at vi blir kjent med hverandre, for da
jobber vi bedre sammen. Det er også enklere å diskutere på telefonen når man vet
hvem som sitter i den andre enden.
Det er også utskiftninger i andre verv og presentasjon av alle nye finner du i bladet.
Vi gleder oss over at Solvor Nærland ønsket å være spaltist i Hundesport!!!
Det er gledelig å registrere en kraftig økning i medlemstallet. Velkommen alle nye
medlemmer!! Dette gir oss litt mer økonomisk spillerom, noe som vi allerede har
utnyttet til å sette opp vandrepremier til ”Åreta utstillingsshiba” og ”Årets
bruksshiba”. Disse ble utdelt på årsmøtet. Gratulerer til velfortjente vinnere!!!
Lisbeth
side 4

SALG
SALG
SALG

SALG

T-SKJORTER MED
LOGO!!
VI SELGER UT RESTLAGER
TIL GUNSTIGE PRISER!!
1 stk: kr 80,00
2 stk: kr 150,00
3 stk: kr 200,00
4 stk: kr 250,00
Priser er med porto
(innenlands)!!

KUN STØRRELSE L & XL!!!

Selges så langt lageret
rekker.
Bestilling:
Ring 741 52 816. (Sverre eller
Mildrid)
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VINNERBILDER

FRA SPESIALEN

T.v. BIM Soldoggens Beninesa, t.h. BIR Chiharu av Enerhaugen

T.v BIR valp Kamikaze, t.h. BIM valp Østbylias Edle Aya
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VINNERBILDER

FRA SPESIALEN

Beste avlsklasse; Soldoggens Beninesa
Med følgende avkom;
Soldoggen’s Ippiki-Ookami, Soldoggen’s Era Ta-Ta
Soldoggen’s Inaoru Imato, Soldoggen’s Ichiro-Kin-Ni-Mukau

Beste oppdrettergruppe; Kennel Enerhaugen
Med følgende hunder;
Chiharu av Enerhaugen, Zentai av Enerhaugen
Zenmai av Enerhaugen, Ran av Enerhaugen
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STYREMØTEREFERAT 14/02/01
Tilstede på telefon: Lisbeth Høyem, Kåre Langhelle, Sverre Kjøbli, Arne Paulsrud
Anne Lise Johansen og Gerd Braseth
Kommentar til innkallingen: Det er ønskelig med noe lenger tid til gjennomgang av sakslisten derfor anmodes det om at
listen blir sendt ut slik at den enkelte hadde den ca 7 dager før møtettidspunktet. Prinsippet støttes og gjennomføres hvis
mulig. Godkjenning av innkalling og referater skal være med på alle møter.
Sak 01/2001 Årsmøtet
a)Kunngjøring; Tid og sted
* Styremøte avholdes lørdag morgen, 2. juni, før utstillingen
* Årsmøte. Arne bestiller lokale på Hunderfossen. Møtet avholdes etter utstillingen 2. juni
b)Frister for innsending av forslag til styret og valgkomite.
Det presiseres at man må være medlem (ha betalt for seg) for å kunne ta verv.
Dette bør belyses ved møteinnkallingen i forbindelse med valgpapiret
c)Sette i gang valgkomiteen
Kasserer sender oppdatert medlemsliste over de som har betalt
d)Styrets forslag til årsmøtet
* Taushetsplikt Forslag framlegges på nytt i følge årsmøtevedtak 2000
* Medlemstidskarantene, det foreslås at man skal ha vært medlem en viss tid for å ha rettigheter ved årsmøtet. Dette
forhindrer massemønstring med "kupp" som baktanke.
* Familiemedlem, for å kunne være familiemedlem MÅ man bo under samme tak,
samme husvære. Sak 02/2001 Spaltist til Hundesport
* May Brun har trukket seg. Det blir ingen spalte i nr 2 og 3. Foreslår å spørreViveli som ny.
* Valpeformidlingsannonse i Hundesport. Bestillingen blir utført av Arne. Gir også beskjed om at heading alltid skal være
med.
Sak 03/2001 Informasjonsbrosjyre
Saken bør sees i sammenheng med et dommerkompendium. Dette krever mer forarbeid og saken foreslås behandlet igjen
senere. Lisbeth påtar seg å samle kompendier fra andre raser for å se på oppbygging og innhold.
Sak 04/2001 Klubbens papirer
a)Status i forhold til klubbens protokoll
Arne forteller at protokollen er kommet dit den skal være, men at det virker som om det noe som mangler og spør om ikke
dette eventuelle skulle etterlyses.
b)Arkivering av sensitivt materiale.
Det opprettes en egen perm som ikke blir lagt fram til offentlig innsyn

Protokolltilførsel: Gerd og Kåre er imot forslaget. Sensitive opplysninger som ikke kan være
en del av klubbens vanlige arkiv, hører ikke hjemme i vår klubb
Sak 05/2001 Effekter
a)Hva har vi? Skal vi bestille mer? Har hatt spørsmål etter effekter, dette bør ordnes snarest.
Anne Lise og Kåre sender sitt til Marianne Holmli. Vareverdien føres som varelager 2001
b)Standsmateriell til utstillinger.

Det er ønskelig med produkter som profilerer klubben. Det er enighet om at man bør skyve
saken noe fra da innhenting av tilbud og ideinnspill er nødvendig
Sak 06/2001 Instrukser
Det finnes noe materiale. Kontaktpersonene oppfordres til å komme med innspill. Arne
samler inn fra andre klubber og legger frem forslag på neste
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Sak 07/2001 Utstilling 2001/2002
2001;
a)Lørdag 2.juni, Boo Lundstrøm. Ikke åpent for akita.
b)Innkvartering dommer. Står åpent inn til videre
c)Felles middag med NAK? Hvilke alternativer finnes?? Tilbud fra NAK, innhente priser
d)Annonsering? Det ble besluttet å benytte Shib -A -Visa
e)Egen konto? Klubbens konto benyttes med hjelp av Sverre
f)Premier?
Komiteen - Anne Lise kontakter Marianne Wang. Premier - sløyfer ordnes av komiteen
Vandrepokal fra Mjærum etterlyses, dette gjør Lisbeth
2002;
a)Dommer?
Anne Indregaard, Engelschøn,
Leif Herman Wilberg,
Mona Selbach
b)Sted; Trøndelag. Har søkt om akita og GJD.
Sak 08/2001 Shib-a-visa
Har fått reaksjon på ”gratis reklame” i forrige nummer. Saken utsettes. Det er behov for ytterligere utredning av saken
og Lisbeth påtar seg å gjøre dette
Sak 9/2001 Mailstafett
Hva gikk galt?? Sverre orienterer. Det er enighet om å gjøre et nytt forsøk
Sak 10/2001 Økonomi
Oversikt fra Sverre er medlagt. Følgende punkter må tas opp;
* Gjennomgang av økonomisk situasjon pr. 31.12.2000 og behandling av diverse spørsmål angående regnskapet. Sverre
informerer om at det var mye "utestående" ved årsskiftet. Det var betalt, men ikke ført inn på rett år. Sverre etterlyser M.
Øyjord sin kasse eller bilag som forklarer fraværet
* Bør utenlandske medlemmer som betaler med utenlandsk valuta betale vekslegebyr? Vi trekkes kr. 35 pr transaksjon, samt
at porto ved sending av informasjon er litt høyere. Svensk shibaklubb har dette (95 kr.)
Dette er endring av lovverk og må eventuelt bli presentert som årsmøtesak
* Forslag til prosedyrer for sending av fakturaer fra klubben til medlemmer.
Det menes dette kun bør skje fra kasserer for å sikre at vi har oversikt over de utestånde fordringer vi til en hver tid har, og
purring på ikke betalte fordringer.
* Prosedyrer for medlemsbehandling.
For at vi skal ha kontroll over hvem som er medlem til en hver tid, mener jeg at all betaling av medlemskontingent skal skje
via giro fra kasserer. Giro med stempelkvittering eller betalingsoblat bør gjelde som medlemskapsbevis.
* Velkomstpakke for nye medlemmer. Hvem kan ordne beskrivelse og hva skal vi eventuelt legge ved i velkomstpakken.
(Pin / klistremerke eller ????)
Sak 11/2001 Kartlegging av rasen
Det snakkes mye om størrelse og tannmangel, men lite er dokumentert. Vil vi vite noe om dette? Hvordan samle info?
Diskusjon, men inget vedtak gjort. Saken tas opp igjen senere.
Sak 12/2001 Diskusjon om innlegg på årsmøtet 2000
Kåre redegjør om tolkningsmuligheter og følelsemessige reaksjoner og ber om forklaring.
Det blir gitt til svar at Arne var informert om risikoen for underkjennelse av årsmøte-innkallingen og at innlegget var ment
som en henstilling til de som hadde mulighet til underkjenning å la dette være, hvilket de også gjorde.Kåre ytrer ønske om at
Arne forklarer dette i klubbens avis og Arne sier da at han skal tenke på det.

Ikke noe vedtak
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STYREMØTE 24/4 2001 KL 1900
Tilstede på telefon: Lisbeth Høyem, Kåre Langhelle, Anne Lise Johansen
Arne Paulsrud, Gerd Braseth, Marianne Holmli
Forfall: Sverre Kjøbli, May Brun
Sak 13/2001

KRAV OM BEKLAGELSE FOR FEIL BEHANDLING AV TIDLIGERE STYRE.Klubben
har mottatt brev fra advokaten til M. Wang og G. S. Mjærum. Brevet er sendt alle De som
ikke satt i styret da saken var til behandling finner saken vanskelig, spesielt da det ikke
foreligger noe dokumentasjon eller kopi av kommunikasjon mellom de angjeldende parter.
Uklare formuleringen i referater gjør også at det er vanskelig å si NÅR vedtak faktisk er gjort.

Kåre informerer da det var han som var klubbens leder under den omtalte sak. Han redegjør
for saksforløpet og mener at daværende styre har handlet korrekt.

Vedtak
Det kan ikke gjøres endelig vedtak i saken før vi vet mer om hva som kan dokumenteres.
Kåre skal prøve å få tak i kommunikasjon som kan belyse saksgangen.

Behandling fortsetter på neste styremøte kl 20.00, torsdag 26/4 2001

En del praktiske spørsmål sjekkes også med jurist/advokat/NKK : Kan en sak gjenopptas? Når
gjelder en endring av praksis fra?

Møtet avsluttet 21.55

STYREMØTE 26/4-01 KL 2000

Tilstede på telefon; Lisbeth Høyem, Kåre Langhelle, Sverre Kjøbli, Arne Paulsrud, Anne Lise
Johansen og Gerd Braseth

13/01 Gjennopptatt fra 24.4:
* Kåre ber om å bli bedt skriftlig om å skaffe kopi av kommunikasjon i saken. Alle styremedlemmer skal skrive under. Kåre
lager forslag til ”kravet” som sendes Lisbeth og videreutsending.
* Ellers bekreftet fra NKK at sak kan gjenopptas når som helst, hvis noen krever det. I følge foreningspraksis kan endringer i
rutiner ikke gjøres gjeldende før de er kunngjort for alle, dvs medlemsblad eller eget skriv.
Vedtak: Saken kan ikke ferdigbehandles før vi får inn flere dokumenter.
14/01 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
15/01 Godkjenning av referat fra styremøte 14.02.01.
Vedtak: Godkjent
16/01 Økonomi

Orientering fra Sverre. De siste bilag fra Øijord er kommet styremedlemmer.
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. 17/01 Post
Bare utstillingsresultater og ref fra RS-møte
18/01 Shib-a-visa
a) Nr 1-01 Utsatt Dette pga søknad om fritak for mva. som er innvilget.
b) Retningslinjer for redaktør ( Se vedlagt forslag) Vedtatt
c) Ny, fast redaktør Ingen forslag, må jobbes med.
d) Bruk av bilder (Se vedlagt mail fra Kåre) Vedtak: Gode bilder er gode bilder og alle bilder sendt inn
av medlemmer kan tas med.
e) Annonsepriser: Ikke- medlemmer betaler dobbel pris.
f) Gjennomlesing Kåre ønsker at hele styret skal lese gjennom. Lisbeth synes detter er noe unødvendig,
men vil om nødvendig sende neste nr på mail til styret.
19/01 Årsmøtet
a) Innkalling Må ut tidlig uke 19. Alle forslag må være med.
b) Valgkomiteen Er i arbeid
c) Referat fra 2000 Referentene har sendt sitt endelige forslag og Unni er bedt om å komme med
kommentar.
d) Forslag fra styret * Taushetsplikt Arne og Gerd utarbeider forslag * ”Karantene” ved nyinnmelding
Anne Lise og Lisbeth utarbeider forslag * ”Reelle” familiemedlemmer Anne Lise og Lisbeth utarbeider
forslag *Gebyr for utenlanske betalere Sverre og Kåre utarbeider forslag
20/01 Oppdrettergruppe. (Se vedlagt mail fra Unni Hansen) Dette er en viktig oppgave i klubbens regi og etter en del
debatt ble det enighet om å utsette saken. Det tas sikte på å utnevne en gruppe som skal gjøre forarbeid.
Vedtak: Oppdrettergruppen er en viktig oppgave som skal prioriteres i kommende periode.
21/01 Utmerkelser
a) "Årets shiba" (utstilling). 2000 og nye regler fra 2001 (Se vedlegg) Fra 2001: Årets utstillingsshiba.
De nye reglene må godkjennes og offentliggjøres snarest. AnneLise sjekker hvem som får tittelen for
2000.
b) "Årets Brukshund". Styret mener prisen bør gå til Harald Schjeldrup. Ingen forslag er innkommet.
c) Premiering. Vedtak på Steinkjer om innkjøp av premier er satt i bero da vi ikke har så mye penger som
vi trodde da. Alle vinnere for 1999 og 2000 skal få diplomer. Evt premier sjekkes av Lisbeth og
AnneLise.
22/01 Kartlegging av rasen: Størrelse og tenner på shiba: (Se vedlagt mail fra Kåre) Dette vil være en oppgave for
oppdrettergruppa og sendes den for diskusjon når gruppen er klar.
23/01 Eventuelt
*Oppnevnelse av valpeformidler og materialforvalter: utsettes til etter årsmøtet og valg.
*Miljøutvalg & økonomisk utvalg: Kåre og Sverre ser litt på dette og skisserer noen ”løsninger” som kan presenteres på
årsmøtet.
24/01
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Neste styremøte: 8.mai 20.00

ETTERLYSNING
BILDEARKIVET
ER SNART TOMT!!
Gode bilder til
bruk i bladet ønskes!!!
ALLE OPPFORDRES TIL
Å SENDE INN BILDER!!

Ny kalender
er under planlegging!!
Vi trenger bilder!!!
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Fra Sverige har vi fått denne invitasjonen. Så hvis noen
har planer om en svensketur, kan dette være et flott
reisemål!
Nu är det äntligen dags för vår
årliga Shiba-träff, som äger rum
lördagen den 11/8 – 2001
Tid: kl 11.00
Plats: Urbansgatan 5 i Malmö
Medtag: shibor – picknick korg – soligt
väder
Ring och tala om att ni kommer
så får ni samtidigt en vägbeskrivning.
Alla medlemmar och shibaintresserade är
välkomna.
Väl mött
Annika Mårtensson
Urbansgatan 5
215 66 Malmö
Tfn/fax: 040-96 66 48
E-post: chonix.shiba@telia.com
OBS!
Meddelas endast på detta sätt!
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Referat styremøte i NSK 8. mai 01 (Telefonmøte)
Tilstede; Kåre, Sverre, Gerd, Marianne og Lisbeth
Forfall; Arne, Anne Lise og May.
Møtet startet kl 2000
25/01 Styrets beretning og handlingsplan
Forslag referert og antall medlemmer fyllt inn.
Vedtak: Beretning og handlingsplan blir utsendt som referert.
26/01 Regnskap og budsjett
Regnskap gjennomgått. Tillegg i kommentar fra kasserer; Medlemmer som ønsker komplett regnskap kan få det på
mail ved henvendelse til Sverre.
En del kommentarer til budsjettforslaget, disse tas inn i revidert budsjett
Vedtak: Regnskap og budsjett sendes ut med de endringer som ble gjort.
27/01 Referat fra årsmøtet 2000
Unni Hansen ønsker endringer i to vedtak, og at noe fra Kåre skal endres. Styret klarte
Ikke å komme med noen ny formulering i forhold til Kåre,og Kåre sa at det kan stå som det står.
Vedtak: Styret innstiller at 2 konkrete endringer fra Unni Hansen blir gjort og at
referatet godkjennes med disse endringene.
28/01 Innkomne forslag til årsmøtet.
a) Forslag fra styret; Taushetsplikt
Forslag og begrunnelse referert.
Vedtak: Forslaget fremmes som forelagt.
Protokolltilførsel: Kåre og Gerd er uenig i en taushetserklæring i denne form. De ønsker en forsiktigere fremlagt
presentasjon av taushetsplikt.
Oversendt fra årsmøtet 2000: Innføring av taushetsplikt.
Forslagsstiller: Styret
Forslag til vedtak: Det innføres en taushetspliktserklæring som skal sendes til alle med verv i Norsk shibaklubb. I det første
møtet etter hvert årsmøte skal erklæringen refereres slik at alle i styret er kjent med den.
Begrunnelse: Vi vil sikre at alle er innforstått med den taushetsplikt man har som tillitsvalgt i en klubb. Vi føler at det ikke er
nødvendig at den enkelte skriver under, hensikten er at ingen skal komme i etterkant å si at en ikke visste at en hadde
taushetsplikt.
TAUSHETSPLIKTSERKLÆRING FOR NORSK SHIBAKLUBB
Taushetsplikt i et styre og for medlemmer med verv i klubben, er pålagt for å på best mulig måte muliggjøre en fri debatt om
den enkelte sak.
Den enkelte skal fritt kunne ytre seg uten frykt for ubehagelige etterspill.
Taushetsplikten skal gjelde;
•
intern diskusjon
•
saksbelysning
•
saksbehandling

Brudd på taushetsplikten kan få alvorlige eller ubehagelige konsekvenser for den saken som
er under behandling, for de personer som saken angår eller for organisasjonen generelt. Det er
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derfor viktig å understreke at styremedlemmer og medlemmer med verv i klubben, overholder disse spillereglene.
Styret skal stoppe ryktespredning.
Reelle etterrettlige saker har styret plikt å ta tak i.
Sladder og rykter gir splittelse og dårlig organisasjonskultur med mangel på tillit.
Represalier ved brudd på taushetsplikt kan være:
1) offentlig dementering fra, og advarsel til, den som bryter taushetsplikten
2) ekskludering fra klubb og verv ved bevist brudd på taushetsplikten
3) den som bryter taushetsplikten er selv økonomisk ansvarlig i en juridisk
tvistesak, han/hun kan ikke forvente kollektiv ansvarsdeling med de øvrige i styret.
b) Forslag fra styret; Karantene
Forslag og begrunnelse referert.
Vedtak: Forslaget fremmes som forelagt

Forslag til lovendring; ”Karantene ved innmelding”
Forslagsstiller; Styret
TILLEGG TIL § 12.8: For nyinnmeldte medlemmer må kontingent være betalt senest 6 uker før årsmøtedagen for å få
stemmerett.
Begrunnelse: Dette for å ha oversikt over alle medlemmer ved utsendelse av innkalling til årsmøtet. Slik unngår vi også
kupping av årsmøter. En lengre ”karantenetid” ønskes ikke fordi kandidater til valg må være medlemmer og fristen for
fremming av kandidater til valget er 6 uker før årsmøtedagen. Det er riktig at de som har sagt seg villig til å ta verv, har
muligheten til å stemme ved årsmøtet.
c) Forslag fra styret; Familiemedlemmer
Forslag og begrunnelse referert
Vedtak: Forslaget fremmes som forelagt
Forslag til lovendring; ”Klargjøring av familiemedlem”
Forslagsstiller; Styret;
Ny § 4.3 Familiemedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem. Personer som bor utenfor sin
faste adresse pga studier kan fortsatt være familiemedlem.
Begrunnelse: Familiemedlemskap er ikke nevnt i lovene og det kan være greit å ha en klargjøring av hvem som kan bli
familiemedlem.
d) Forslag fra styret; Gebyr for utlendinger
Forslag og begrunnelse referert
Vedtak: Forslaget fremmes som forelagt
Forslag til årsmøtet;”Gebyr på utenlandsinnbetalinger”
Forslagsstiller; Styret
Forslag til vedtak: Klubben innfører gebyr ved betaling av kontingent og andre regninger for medlemmer som betaler i
utenlandsk valuta.
* Ved betaling av medlemskontingent i fremmed valuta legges det til et vekslegebyr på kr. 50,- Dette skal dekke både
vekslegebyret og merkostnader til porto på info og medlemsblad.

* På alle andre regninger som betales i fremmed valuta (utstillingspåmelding osv.) legges det
til et vekslegebyr på kr. 35
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Begrunnelse: Norsk shiba klubb har en kostnad med medlemmer som betaler regninger i utenlands valuta. For tiden er
vekslegebyret i Postbanken kr. 35,- pr. transaksjon.
e) Forslag fra Unni Hansen; Redegjørelser om saksbehandlingsrutiner
Styret ønsker ikke at sak 51/99 skal tas opp til debatt på årsmøtet. Når det gjelder spørsmål om mulighet til
gjenopptakelse er det bekreftet fra flere at dette er mulig.
Vedtak: Til forslaget har vi en kommentar og en innstilling som sendes ut i sakspapirene.
STYRETS KOMMENTAR: Når det gjelder spørsmål om mulighet til å gjenoppta saker, er det bekreftet i samtaler med NKK
og flere jurister at alle saker kan tas opp igjen på ethvert tidspunkt dersom noen ber om det. Det nye styret må da basere seg
på de dokumenter som finnes i klubbens arkiv.Ellers bruker vi NKK som rådgiver og vedtak i saken vil bli offentliggjort når
saken er ferdigbehandlet.
STYRETS INNSTILLING:Sak 51/99 anbefales ikke tatt opp til debatt da den angår en sak som styret har til behandling.
f) Forslag fra Unni Hansen; Om valpelisten
Dette er en ”ikke-sak”. Ingen har stilt spørmål om dagens praksis, så hvorfor skal vi uttale oss om den?
Vedtak: Styret ønsker ikke noen debatt om denne saken og styrets innstilling sendes ut i sakspapirene.
Protokolltilførsel: Kåre mener at årsmøtet utmerket vel kan uttale seg om saken selv om "ingen" har stillt spørsmål om
dagens praksis.
STYRETS INNSTILLING: Saken anbefales ikke tatt opp til behandling da det ikke er innkommet noen innsigelser fra styret
eller andre, på kravet om dokumenterte helseopplysninger.
g) Forslag fra Mildrid Kjøbli: Tiltak for nye medlemmer.
Styret liker intensjonene i forslaget. Kostnadene for et vanlig medlem er ca 100,- til
Hundesport og NKK, defor bør gavemedlemmer få disse rettighetene også. Ved
innbetaling sent på året, kan gavemedlemsskapet gjelde for påfølgende år.
Vedtak: Styret ønsker å støtte intensjonen og utvide tilbudet. Styret innstilling blir
sendt ut i sakspapirene.
STYRETS INNSTILLING: Styret støtter forslaget, men vi ønsker i tillegg å gi disse medlemmene Hundesport.
29/01 Retningslinjer for referenter og valgkomite
En del endringe ble gjort i forslag til retningslinjer for referenter. Forslag til
retninglinjer for valgkomiteen ble ikke endret
Vedtak: Retningslinjer for referenter ble vedtatt med de endringer som ble gjort.
Retningslinjer for valgkomite ble vedtatt som forelagt. ( Retningslinjene er vedlagt
dette referat.)
30/01 Personell til utstillingen
Utstillingsleder Ingen forslag framkommet
Sekreteriat
Sverre med hjelp fra f.eks Marit el Arne Paulsrud / Annar el Anne Lise

Johansen
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Ringsekretær Lisbeth
Skriver
Gerd
31/01 Forslag til møteleder og referenter
Disse skal velges av årsmøtet, men hvis noen er forespurt på forhånd kan de forberede
seg. Hvis vi forespør noen har vi forslag å komme med.
Vedtak: Foreslår å spørre Eivind Mjærum om å stille som møteleder og Wenche
Ulleberg og Tone Reidun Langhelle som referenter og Anne Lise Johansen som reserve.
32/01 Forretningsorden
Forslag til forretningsorden og avstemmingsregler fremlagt. Klargjøring av hva
forretningsorden er og hva den kan brukes til.
Vedtak: Fremlagte forretningsorden og avstemmingsregler sendes ut i sakspapirene og
fremlegges til godkjenning på årsmøtet.
33/01 Utlevering av mailer og brev i forbindelse med ”Valpesaken”
Kåre refererte skriv som han ønsker skal sendes rundt og underskrives av alle i styret
før han utleverer mail/kommunikasjon som angår saken.
Vedtak: Kåres skriv sendes til Lisbeth som sender det videre til styrets medlemmer.
Møtet avsluttet 2250.

Ref: Lisbeth

Koselig å være på Shibaspesial… Foto Frode Løvfall
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BLODSPORINTERESSERT??
Hei! Det er sommertid og laber aktivitet! Ha, ha, lurte dere, her går det i hundre med
blodspor! Vi trener hver uke, med nye og gamle hunder. I den anledning vil Washi og Ippon
gjerne få invitere alle Shiba-eiere til to arrangementer som vi kjører utpå sensommeren:
Treningssamling i Ballangen (ved Narvik), helga 03.08.01-05.08.01. Her vil vi ta oss av alle
nybegynnere, middels erfarne og NM-kandidater! Vi satser på sosialt samvær på kveldene, og
målrettet trening på dagene. Det er mulig å bo på Ballangen camping, med telt eller caravan,
det er også mulig å leie hytter (bra standard). Vi vil stille lavvo til disposisjon til de som måtte
foretrekke det. Treningsområdene her er nesten ubegrenset, og det vil bli muligheter til å
prøve spor lagt med klauvleggersko, ”elitespor” (ca . en km. langt) og en del andre saker og
ting. Det er ingen påmelding, men det er fint om dere gir melding til meg
1.

om dere er interessert eller vet at dere kommer.
2. NTBKs etterhvert kjente dobbeltprøve 17.08.01-19.08.01. Prøven går i naturskjønne
Efjorden litt sør for Narvik. Her vil det bli mulig å skaffe seg premiering for to (eller
tre) ulike dommere, da vi har en prøve lørdag og en søndag. I tillegg har vi en
bevegelig som kan benyttes. Det blir også her sosialt samvær med grill osv.
Diskusjoner og erfaringsutveksling til langt på natt! Her er det forholdsvis enkel
innkvartering i hytter, eller lavvo som vi stiller til disposisjon.

Hvis det er noen som kunne tenke seg å være med på noe av dette, er dere hjertelig velkommen. Påmelding til prøvene kan gjøres gjennom
meg. God sommer, og husk å tren!
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Hilsen Halvor

PRESENTASJON AV STYRET

STYREMEDLEM DAN OVE TUVEN

Som "nybakt Shiba-pappa" er det svært spennende for meg å få lov til å delta i Shibaklubbens
styre og aktiviteter.
Jeg og min samboer Line er bosatt i Korgen i Nordland, vi har to nydelige jentunger og en
kjempefin black/tan Shiba-gutt på vel et år. I Korgen bor vi i enebolig, og om dagen jobber Line
som fysioterapeut ved aldershjemmet.
Selv er jeg en del ute og farter på kveldstid da jeg driver med nettverksmarkedsføring og salg
av telefoniabonnement for private, samt en del produkter innenfor helse og miljø.
Tidligere har jeg jobbet innen bank, forsikring, trykkeri og data. Begge våre barn går på skole,
og da er det fint å ha hjemmekontor når barna har skolefri.
Korgen er et lite tettsted med ca. 650 husstander av totalt ca. 2000 i
Hemnes kommune. Her trives vi med flott natur og mange fine terrengløyper for turgåing med
hunden.
Hilsen Dan Ove Tuven.
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PRESENTASJON AV STYRET

VARAMEDLEM WENCHE ULLEBERG
Jeg heter som sagt Wenche Ulleberg og er 23 år gammel. Jeg vet det er en del som lurer på hvem jeg er og
da kan jeg vel begynne med å fortelle at jeg er
datteren til Kari Løken.

Jeg bor i Slemmestad (som ligger midt i mellom Oslo og Drammen) sammen med
samboeren min Svein 29 og hundene ”Nala” en Shiba på snart 4 år og ”Bobby” en
GJD på snart 2 år. Jeg jobber som ekspeditør på Vinmonopolet i Sandvika
og som ekspeditør i Hund/katt butikk her i Slemmestad. Jeg trener lydighet
med hundene mine 2 ganger i uken i Sandvika på Hundekompaniets kurs.
Jeg fikk mitt første møte med Shiba i 1989 da mine foreldre importerte vår første shiba ved navnet
”Rikki” fra Manløtens i Sverige. Jeg har vært veldig opptatt av hunder siden jeg var liten. Men min egen
hund fikk jeg ikke før jeg flyttet hjemmefra. Og da var ikke valget om hvilken rase jeg skulle velge
vanskelig, eller litt vanskelig var det jo, for skulle jeg velge en Akita eller en Shiba? Og problemet løste seg
vel ganske fort, for en dag ringte mamma meg og lurte på om jeg ville være med til Margrethe Geicke for å
titte på noen valper. Jo da det ville jeg og en valp flyttet hjem til meg etter ca 3 uker og jeg har ikke
angret et sekund. Men mor som datter var det ikke nok med en hund, nei, så da gikk jeg til anskaffelse av
en GJD. Jeg drømmer om at en dag kan jeg også begynne litt sånn i det små med oppdrett.

Ellers vil jeg ønske alle Shiba venner en god sommer
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www.Shiba.no
e-post: post@shiba.no
SHIBA.NO ER PLASSEN PÅ NETTET DER DU KAN
FINNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Din Shiba historie.
Vi har bildegalleri, så send oss dine bilder.
Artikler om HD-Patella osv.
Se vårt bibliotek.
Les litt om rasen, og se standarden.
Registrer ditt Shiba oppdrett og dine valpekull.
Finn din dyreklinikk.
Litt om Flatazor hundefòr.
Vi har også egen Nyhetstjeneste.

DELTA PÅ VÅR KONKURRANSE
Premie denne rundene er et
Transportbur i hardplast, (Atlas 30). 60x40x39. passer til valper eller katt. Godkjent til
all transport.
Kanskje det blir du som vinner.
Lykke til

TA DERE OGSÅ TID TIL Å SKRIVE NOEN ORD I
GJESTEBOKEN.

GOD SOMMER ALLE SAMMEN
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NY HUNDESPORT-SPALTIST:
Solvor Nærland.
Jeg er født og oppvokst på Jæren, men har bodd i Bergen i over 20 år. Av utdanning er jeg vernepleier
og lærer, og underviser nå blinde elever med autisme i videregående skole.
Jeg fikk min første shiba for 4,5 år siden, og har nå to: Ran(ko) og Zenmai.
Da jeg fikk Ranko, hadde jeg fra før en katt, Felix. Det var uhyre viktig at Felix
ikke skulle lide noen overlast, eller føle seg tilsidesatt ved at det kom en valp
inn i familien. Så denne overgangen ble godt planlagt før Ranko kom. Det ble
tilrettelagt for Felix for at han ikke skulle bli sjalu. Det gikk over all forventning.
Oppdrettere som blir kontaktet av potensielle valpekjøpere med katt, kan gjerne
henvende seg dersom det kommer opp spørsmål som har med dette å gjøre.
Selv om jeg fortsatt har Felix, har nok livsstilen min etterhvert blitt tilrettelagt for hunder. Mange av
vennene mine har hund, og shiba'ene mine er stort sett med i mitt sosiale liv og deltar i mine
fritidsaktiviteter.
Shibamiljøet i Bergen er godt.
Flere av oss går tur sammen i
byfjellene, og hundene løper løs
sammen på egnede steder. Noen
shibaeiere er også blitt mine nære
venner. Fjellturer på steder der
hundene kan løpe løs, er min
viktigste faste aktivitet med hund.
Av organisert hundesport, er det
særlig interessen for utstilling som
har utviklet seg hos meg. På forhånd så jeg på utstilling som fesjå,
trodde ikke det var noe for meg.
Men etterhvert fikk jeg virkelig
sansen for det, opplever utstilling
som spennende også når jeg ikke
deltar med egne hunder. Jeg har
også deltatt på noen lydighetskurs,
mest for mentalitets-stimulering. Her har jeg ikke hatt intensjon om å konkurrere.
En tilleggsinteresse som har utviklet seg, er fotografering av shiba. Jeg har stor glede av å forsøke å ta
"det perfekte" bildet av disse vakre hundene. Og når de befinner seg i naturen, innbyr de til fotografering.

Hilsen Solvor
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PRESENTASJON AV VALPEFORMIDLER;
Inger Lise Mandryck
Hei alle Shibavenner
Jeg heter Inger Lise Viklund Mandryk og er blitt spurt om jeg kan ta på meg jobben som
valpeformidler. Da jeg er av den oppfatning at klubb-medlemmene bør være med å ta et tak når
dette trengs har jeg svart ja på forspørselen.
Jeg 42 år, gift, er mor til to tenåringsjenter, og bosted er Gjøvik.Har hatt hund siden 1978. Det
startet med boxer, litt utstilling fulgte med, hyggelig sosialt samvær fikk en jo på kjøpet i den
sammenheng. I 1988 hilste jeg for første gang på en Shiba med stolt eier og da ble
bestemmelsen tatt.
Forelskelse ved første øyekast er det noe som heter og det skjedde her.
En slik ville jeg ha og sånn gikk det selv om det tok noen år. Har nå en shibagutt samt en
dvergschnauser s/p og dette er gutta boys som har kjemien i orden.
Så til alle oppdrettere, send inn valpelister med nødvendig info slik at interessentene kan få vite
hvor det er mulig å få kjøpt et av disse herlige dyrene

Med vennlige hilsener fra
Inger Lise Viklund Mandryk

Klinkelinna 411, 2827 HUNDALEN
Tlf.:
61 18 81 28
Mob.: 95 10 17 92

DET FINNES NÅ SHIBAVALPER
PÅ VALPELISTEN!
TA KONTAKT!!!
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Hundsyndromet

Av Leg.Psykriatriker Besse R. Wisser. - Sakset fra “Brukshundposten”., Drammens Brukshundklubbs medlemsblad –
I oppslagsboken “Vestens sykdommer” fant jeg en beskrivelse av den allment forekommende sykdommen
“hundeeier”. Jeg siterer:
- “Hundeeier, latin: hundus idiotus, er en sykdom med et langt forløp. Den kan ramme alle, uansett kjønn, alder eller
tidligere status i samfunnet. Tendenser tyder på at den i visse tilfeller er arvelig. Langtids-studier har vist at
friskmeldingsprosenten er meget lav.”
Første symptomet er et, ofte skjult ønske om egen hund, mange ganger med en diffus bakgrunn. Sykdommen slår
ut i alvor når pasienten har kjøpt hund. Da sees de ute uansett vær, hagl eller drivis, under beste sendetid på TV,
vandrende omkring ute på gatene lik Zombier, med sine hunder. Et annet symptom som er veldig vanlig er at
personen det snakkes om ses springe omkring i skogen, med et tomt kobbel i hånden, samt en ansiktsfarge som
skifter fra høyrødt til en blåaktig nyanse, vilt skrikende “kom hiiiiit!” Erfaringer sier at man ikke bør forsøke å få
kontakt med den noe hysteriske hundeeieren, da dette er totalt meningsløst i situasjonen som her beskrives.
Ellers sees hundeeierne ofte på gatehjørner el.l. i nær samtale med andre hundeeiere, til tross at de beviselig aldri
har møtt hverandre før.
Til høytider kjøper pasienten ofte kjøttkaker og hamburger i plast (med innebygd pip når man trykker på dem), for
å pakke inn i vakkert gavepapir for så å gjemme dem til jul. Da tas pakken fram under høytidelige former, for å
foræres til en, begripelig nok, uforstående hund. Mye tid og møye legges altså ned på presanger til jul og hundens
fødsels- og evt. navnedag.
På et senere stadium endres sykdomsbildet til bl.a. å omfatte søvnvansker, samt en mer lettsindig innstilling til
penger. Tidlig på morgenen, fortrinnsvis lørdag og søndag, ses de pakke sine biler fulle med matsekk med ekstra
kaffetermos, ryggsekker, små sammenleggbare teltstoler, hundeteppe, hunder, søvnige unger, samt motvillige
ektefeller. Etter varierende timers bilkjøring, tilbringes dagen som for eksempel:
A: Sittende på de medbragte teltstolene i flere timer, intensivt oppmerksom på andre pasienter som springer rundt i
en firkantet ring. Deretter springer de selv et par runder og får forskjellige fargede plastbånd som de viser i blant
glede, i blant skuffelse over. Verdien på plastbåndene er ca 10-15 øre, utgiftene til en slik dag er mellom kr 300500.
B: Sittende på teltstoler i flere timer, intensivt oppmerksom på andre pasienter som lik roboter går på f.eks. en
gressbane og gjør umotiverte stopp eller små springmarsjer, hele tiden stivt stirrende fremover. Deretter går de med
sin egen hund fram og tilbake på ovennevnte gressbane, eksakt i fotsporene på de som har gått der før. Til og med
her er inntektene og utgiftene meget ujevnt fordelt.
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Det finnes til og med andre symptomer, som for eksempel når pasienten ses springe omkring i skog og mark, med
et langt snøre mellom hunden og seg selv (noe som virker litt bedre enn å springe rundt ensom med tomt kobbel).
Om hunden noen ganger stopper ved en pinne, kan stor glede og tilfredsstillelse ses hos pasienten.
Behandling
Når ovennevnte beskrivelse av symptomene kjennes igjen, finnes det ingen tvil om at sykdommen har fått feste og
behandling kan være resultatløs. For størst mulig sjanse til å behandle en person som er rammet av
hundeeiersykdommen, bør samtaleterapi settes inn allerede ved det første symptomet. Umyndiggjørelse er ikke å
anbefale, tross at det har vært vanlig fram til våre dager. Vitenskapelige undersøkelser har vist at hundeeieren
ytterst sjelden utgjør noen fare for samfunnet og at pasienten selv ikke opplever sin sykdom som spesielt besværlig.
Da de som regel er ganske fornøyde og glade, kan man med god samvittighet la dem holde på og se på dem som
et pittoresk innslag i vårt samfunn.

Kom nærmere, kom nærmere… så blir det kanskje skjære til lunsj….. Foto: P.Walle
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STAFETTPINNEN;

”Med 3 Shibaer i hånda.”

Alle kjenner vel uttrykket ”Lur som en rev”…..Hvorfor ikke gjøre det om til ”Lur som en
Shiba”?
Her hos oss er i allefall Shiba`ne utvilsomt lure og veldig gode til å lure…….særlig Ronja, vår
eldste Shibajente (mors øyensten og baby). Hun er til tider altfor smart til hund å være, synes
mor i huset.
Nå for tiden er hundegården et sted Ronja ikke vil være. Ut kommer hun seg, uansett.
Antagelig har det noe med hønene å gjøre……de tok jo maten hennes når hun var valp.
Når lysene slukes og huset faller til ro om kvelden, hvor er Ronja? Jo, under bordet, innerst,
godt gjemt, og hvis hun lukker øynene hardt igjen kan vi jo ikke se henne….. da er det jo
mørkt……
De to andre Shiba`ne, Vilde og Tito, har lært familien forskjellige ting, Vilde har med rolig og
bestemt mine vist at ingen vasker seg godt nok. Hun må ved første og beste anledning
vaske enhver synlig hudflekk på samtlige. Spesielt husets 10 åring, som for øvrig er Vildes
beste venn.
Tito har bekreftet husets 12 årige datters mistanke om at det spøker om kvelden. Det er mye
skumle lyder, det er best å bjeffe regelmessig, sånn i tilfelle…….. Dessuten er minigriser, lam
og høner ”fiender”. Skulle ha ryddet de av veien, tenker Tito. Og kommer det en rev ruslende
er ikke nettingen på 180 cm noe hinder!
Hva har vi lært? Jo, Shibaer kan prate, sjarmere besøkende i senk, kose i timevis, stjele hele
sofaen og at akkurat maken til ”meg” finnes ikke.
Og forresten, en Shiba er vel ingenting………….
Vi takker med dette for oss og sender stafettpinnen nordover til Paul Valle i Bogen i Ofoten.

Hilsen Anne Finnbråten og Finn Håkon Svendsen

side 26

Alternativ behandling av hund
av Hanne Kjelsberg - Gjengitt med forfatterens tillatelse
I AkitaPosten for en stund siden var vi inne på et ønske om evt- alternative behandlingsformer og om det kunne være noe for
dere medlemmer. Denne delen har vi SU hengt ved og forsøkt å få tak i en homøopat som kan bistå de av dere som gjerne vil
vite mer om naturmedisin og evt. få hjelp i fra. Dette har vi nå lykkes med. Hun heter Anneli Ørhn, og har to behandlingsklinikker henholdsvis Nøtterøy og i Sandefjord. Henne kan du skrive til på adressen:
Anneli Ørhn, Smidsrødveien 6, Teie, 3120 Tønsberg
Eller ringe hennes kontor: Tlf. - 33 352992 / mobil - 92811 908
Det har i en årrekke vært knyttet en del skepsis til homøopatien og dens bruks- og virkemåter, men det er vel litt typisk for
oss mennesker. I dag har dette synet endret seg mye og det takket være mennesker som bl.a. har stått på og utdannet seg,
informert og ikke minst bevist at homøopatien er en nødvendig og særs virkningsfull behandlingsform ved siden av
tradisjonell skolemedisin. Enkelte dyreklinikker har og i en årrekke hatt et nært og godt samarbeide med homøopater, og
dyrleger selv har tilleggsutdannet seg innen homøopatien.
Forskjellige trender i miljøet vi lever i er med på å påvirke ossmennesker, enten det dreier seg om klær, musikk, behandlingog innlæringsmetoder på dyr, levesett etc. Og i kjølvannet av enkelte behandlingsformer kan det også komme fram såkalte
vidunderkurer som kan kalles alt
annet enn seriøst. Selve «feilem> eller skal en heller si «bakdelem> blir da noen ganger «enten- eller prinsippet», og
hensikten med nytenkning og effektfull bruk, og forebygging med nytte av de forskjellige hjelpemiddel, - kan da dessverre
noen ganger bli årsaken til mer mistenksomhet, frustrasjon og feilbehandling.
Homeopatien har i teori og praksis stort sett holdt seg uendret siden den ble tatt i bruk for ca. 2000 år siden. Og i andre land
med forskjellige kulturer enn oss vært en annerkjent og hjelpende behandlingsform i tusenvis av år. Prinsippet om at «likt
helbreder likt» er grunnleggende i homøopatien, og betyr at en lidelse bør behandles med et stoff som fremkaller lignende
symptomer som den en lider av. Den første som definerte dette var den greske legen Hippokrates som levde ca. 400 år f.Kr.
Fordi han var den første til å hevde at sykdom skyldtes ytre påvirkning og ikke gudommelig innblanding anses han for å være
legevitenskapens grunnlegger. Sentralt i hans teori er at grundige observasjoner av måten individet reagerer på sykdommen
på, bør ligge til grunn for en diagnose. Han mente også at individets egen evne til å lege seg selv var grunnleggendefor valg
av riktig behandling, og denne evnen burde styrkes.
Grunnleggeren av homøopatien, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, som var født i Dresden i Tyskland i 1755, og
studerte kjemi og medisin ved universitetene i Leipzig. Han protesterte bl.a. imot de voldsomme metodene som ble brukt på
den tiden, og da særlig årelating, utskylling ved hjelp av avføringsmidler og de alt for store dosene med medikamenter som ble gitt pasienten og som ga forferdelige bivirkninger.Etter hvert mistet han flere av sine illusjoner om den
tradisjoneIle legevitenskapen og ga etter hvert opp legeyrket for å livnære seg som oversetter.
Mangt kan sikkert sies om historien, men det har og vist seg flere ganger at de «gamle» vitenskapsmenn/kvinner har hatt og
har mye rett i det de hevdet på ulikt hold. Ser en på dagens situasjon etter årtier med utprøving av meget gode, gode og
mindre bra, og uheldige kjemiske medikamenter er naturens egne fortsatt de samme og det oppdages nye herunder også.
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At helse generelt henger sammen med tidens ytre påvirkning, utvikling/miljø er en del. Og det har vist seg at hunden følger
mye av de sykdommer som vi menneskerfår. Se f.eks. på kreft.
Hundens psykiske og fysiske helse hører og sammen, og at de indre organer er avhengig og påvirkes av hverandre for de
ulike funksjoner er ikke så vanskelig å tenke seg. Så spør etter evt. bivirkninger hvis du en gang skulle bli nødt til å få
behandling på hunden din.
Selvom det har skjedd og blir rapportert tilbake at hunder har blitt langt dårligere og noen ganger fått alvorlige bivirkninger
etter kjemiske medikamenter over tid (spesielt store doser og lang bruk av kortison! - betyr ikke det at det gjelder alt, for en
ting er og sikkert - skolemedisin er like nødvendig og kan være det eneste som kan hjelpe der og da. Og man skal ta kontakt
med veterinær og evt . samarbeide om behandlingen hvis hunden blir syk, slik at det kan oppnås best mulig resultat.
Men at alternativ behandlingsform har hjulpet svært mange kan man ikke «stikke under en stol» og et godt naturmiddel er og
en utmerket forebyggende del hva helse anngår.

ALOE VERA
- et naturlig hjelpemiddel
Denne planten som tilhører liljefamilien, har undertegnede hatt stående i vinduskarmen i en årrekke, og den heter Aloe Vera
Barbadensis Miller, også kalt Aloe Vera (Linne). Jeg har i disse årene stort sett benyttet den ved insektstikk, lettere
forbrenning, småsår og irritert hud for å nevne noe. Selvom det finnes over 300 forskjellige typer Aloe er det kun ca. 4-5 med
en
dokumentert medisinsk verdi, og den overnevnte er den mest potente av dem. Etter hvert ble det behov for å forsøke den på
hunder, mine egne og andres i forbindelse med irritert hud, tørr hud og sår. Effekten viste seg å være like fin i den
sammenhengen også.
Kunnskapen om Aloe Vera og dyr har økt, og bruken har blitt allment kjent blant en rekke veterinærer og dyreeiere. De har
med undring sett hva denne kaktuslignende planten kan gjøre bl.a. i forbindelse med sårbehandling, for hudproblemer, magetarmplager, tannkjøttproblemer og ikke minst som nærings- og energitilskudd. For det er anbefalt å drikke Aloe Vera-juice i
tillegg til å evt. bruke hudkremer eller geleer.
Aloe Vera er ikke et vidundermiddel som hjelper for alt og alle, men det har blitt rapportert forbløffende resultater ved
bruken av noen forskjellige Aloe Vera-produkter. Når det er sagt så har sikkert de aller fleste merket seg at det finnes utrolig
mye og forskjellige produkter ute i handel, og en kan med en gang si at mye av det ikke er hva det lover. Man bør se etter det
runde kvalitetsmerket hvor det står et bilde av planten med teksten CERTIFIED under. Langs kanten står det: «Aloe content
& purity in this product», og så «International Aloe science council».
Jeg nevner dette spesielt fordi nettopp dyrking, høsting og foredling er nøkkelen til at du får et produkt som har en god og
virkningsfull effekt. For prisen i seg selv sier deg ingenting
- den kan være ganske drøy uten at varen er hva den lover
Hva er det som gjør denne planten så spesiell

Aloe Vera virker fordi den inneholder en rik blanding av næringsstoffer som samlet gir en
mer gunstig effekt enn hvert enkelt stoff alene. Dens naturlige anti-inflammatoriske og
antibakterieIle virkemåte kombinert med næringsverdien fremmer cellevekst og dermed også
sårheling.
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Aloe Vera inneholder over 75 kjente næringsstoffer.
- BI.a. mineraler som magnesium, mangan, sink, kopper, krom, kalsium, natrium, kalium og jern.
- Av vitaminer kan de viktigste nevnes som antioksidantene C og E og betakaroten som er et provitamin A. (Antioksidantene
beskytter mot celleskade og bekjemper de skadelige frie
radikalene som bl.a. mistenkes i å forårsake visse kreftformer.)
- Den er også en av de få naturlige plantekilder som inneholder vitamin B12.
- Videre har den 22 viktige aminosyrer som kroppen trenger tilført.
- Enzymer som hjelper til å bryte ned maten og dens opptak, og et stoff som kalles karboxypeptidase som hjelper til i
antiinflammatoriske prosesser (hjelper til ved betennelser).
Samlet har Aloe Vera egenskaper som virker bakteriedrepende (Saponiner), betennelseshemmende, soppdrepende,
cellefornyende, utrensende, roer nerver, smertestillende, kløstillende og gjennomtrengende (iineholder Lignin som trenger
hurtig gjennom hudoverflaten). Den hjelper kroppens immunforsvar og da evnen til å hjelpe seg selv.Etter f.eks. en
antibiotikakur eller annet kjemisk medika-ment kan Aloe Vera-juice være et meget godt alternativ til raskere helbred.
Aloe Vera har ingen kjente bivirkninger ved riktig bruk og kan benyttes generelt forebyggende, stimulerende og pleiende
Jeg kan ikke love et nytt innlegg om alternativ medisin i hvert nummer, men skal forsøke å finne artikler om emnet med
midler som har vist seg å ha en gunstig effekt. Og hvis det nå
er noen som kan gi flere tilbakemeldinger om ting de har hørt om eller prøvd selv - så vil vi gjerne høre om det.

STYRET ØNSKER Å TAKKE
FLATAZOR

FOR ALLE PREMIER
SOM BLE GITT TIL
SHIBASPESIALEN 2001!
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Shibaspesialen 2001
av
Christen Lang
Den 2.juni avholdt klubben sin andre spesialutstilling. I år var utstillingen lagt til
Hunderfossen med Boo Lundstrøm fra Sverige som dommer. Resultatene finner du et
annet sted i bladet.
Lillehammer-området, hvor utstillingen var lagt til, egner seg utmerket for en pinsetur.
Her er mange tilbud, spesielt for familier med barn. Noe som gjør at man kan
kombinere hundeutstilling og samtidig ha en hyggelig langhelg.
Det sosialet aspektet har stor betydning, På en spesialutstilling har man mulighet til å se
mange hunder og bli kjent med andre hundeeiere som har samme rase.
Værutstiktene for pinsen var ikke de aller beste. Men dette ble gjort til skamme og vi
fikk en helg med bare fint vær.
Utstillingen ble meget godt avviklet. Det er mye arbeid både på forhånd, under selve
utstillingen og etterpå. Vi som bare kommer til "duk og dekket bord" tenker ikke alltid
over dette. En spesiell takk til Lisbeth, som var smilende og blid til tross for alt stresset.
Utstillerne kom fra hele landet. Spesielt imponerende var det at så mange fra NordNorge kom. Men de er jo vant til store avstander.
Premiene i år var meget spesielle: flotte japansk inspirerte keramikk- statuer. Det var
også mange fine gavepremier og forpremier.
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Et meget positivt tiltak var det at samtlige hunder ble fotografert for publisering i
medlemsbladet. Nyttig for de som ikke fikk mulighet til å være tilstede, og som
dokumentasjon for fremtiden.
To dommerelever; Terje Lundstrøm og Knut Helge Pedersen hadde benyttet
anledningen til å se og lære mer om rasen. Dommeren tok seg derfor ekstra god tid til å
gå igjennom bedømmelsen av hundene. Det var gledelig at det ble lagt vekt på
"Urajiro"og pelskvalitet ved bedømmelsen.
Synd at det ikke var mulig for Shiba å delta på Akitaklubbens utstilling dagen etter.
Men dette vil det forhåpentligvis bli anledning til neste år.

******************

Stemningsbilde fra Hunderfossen. Vi ser dommer og dommerelever som diskuterer hundene
og konsentrerte utstillere. Her ser vi åpen unghundklasse tisper.
Foto: Frode og Cathrine Løvfall
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SHIBASPESIALEN 2001
Her kommer resultatene fra Spesialen. Fotografering er i de
fleste tilfeller gjort av Sverre Kjøbli, men også Solvor Nærland
og Finn Håkon Svendsen har bidratt med bilder. Ikke alle
hunder møtte til fotografering.Vi håper dette er koselig lesing,
både for de som var der og for de som ikke var der.
HANNHUND 4-6 MND
Kamikaze, 06355/01, 20/1-01, Rød
Eier: E. M Huldtgren, Romolslia 19d, 7024
Trondheim Oppdretter: Tonje Bøe, Heggvn.,
3340 Åmot
(Chinju at Okami –Shinju)
Lovande hanv. Velkroppat for alderen. Bra
benst. Norm vinkl. Godt kjønnspreg. Bra
pelskval. Bra bev. for alderen. Behøver
mer ringtrening.
Nr 1 i klassen Beste hannvalp BIR valp

HANNHUNDER 6-9 MND
Kenzoku No Genki, U.reg., 22.10.00, Black &
tan
Eier: I.M. Ingebrigtsen, Bjørkmoen, 7340
Oppdal Oppdretter: M&A Paulsrud, 2827
Hunndalen
(Kurotetsu of Kitsunebiso –Ren’ai av Enerhaugen)

Lovande valp. Gode prop. Ikke helt fredig i
hodet. Saksebitt. P-forlust. Godt
bröstvolum. Sterk rygg. Bred, bra lend.
Velbåren hale. Låg, fin has. Bra pels, god
farge. Trevligt temp.
Nr 2 i klassen
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Østbylias Edle Gabo, 23965/00, 7/11-00, Rød
Eier: Kari Thorstad, Fossem, 7718 Steinkjer
Oppdretter: S. Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu

(Saijoto’s Hiru No Taiyonishiki –Bi
Ien Tingeling)

Stor valp for alderen. Vel kjønnpreget. Bra
hode og uttr. Velstilte øron. Bra pigment. Korr.
bitt. Mycke velkroppad. Bra bendelar. Utm.
pels. Mycke bra urajiro. Letta rørelser m rakt
kne foran og bak. Noe åpne vinkler.
Nr 1 i klassen 2. beste hannvalp

TISPER 4-6 MND
Sherae So Eminent, U.reg., 19/12-00, Rød
Eier: Christen Lang, Sandviksvn 173, 5035 Bergen
Oppdretter: Shirley Chinnery, Australia

(Mitaki No Toshimitsu Go Mie Meihoso –Sherae Niji
No Tenshi)

Bra, feminin tikvlp. Ennå ganske uutvikl. i hodet. Sakner den
rastyp. form. Velstilte øron. Bra pigm. Saknar ennå tenner. Litt
lang i lenden. Noe kort og bratt kryss. Bra benst. Rør seg vuksit.
Lovande pels. Kunne ønake bedre urajiro. Behøver mer tid for utv.
Best i klassen

TISPER 6-9 MND
Østbylias Edle Rosa på ball, 23970/00, 7/1100, Rød
Eier: Kåre Svendsen, Dalsve, 7710 Sparbu
Oppdretter: S. Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu
(Saijoto’s Hiru No Taiyonishiki –Bi Ien
Tingeling )
Mycke lovande tikvalp. Ganske bra hode for
alder. Korr. bitt. Utm. pigment. Lite smal i
skalltaket. Bra rygg. Kunne ønsket en aning
lengre kryss. Utm. pels. For dagen litt tynn i
underullen. Behøver øke brystomfanget
noe. Rør seg bra.
Nr 3 i klassen
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Østbylias Edle Aya, 23966/00, 7/11-00, Viltfarget
Eier: Christen Lang, Sandviksvn 173, 5035 Bergen
Oppdretter: S. Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu
(Saijoto’s Hiru No Taiyonishiki –Bi Ien Tingeling )

Mycke lov. tikvalp. Feminin. Bra hode og uttr. Velpigm. Korr. bitt.
Kraftig, tett pels. Litt valpiga rørelser.
Nr 1 i klassen Beste tispevalp BIM valp

Soldoggen’s Japp Ann Baby, 19693/00, 28/900, Rød sesam
Eier: A. Finnbråten / F.H. Svendsen, Aifheim,
2943 Rogne i Valdres
Oppdr: Paul Walle, 8539 Bogen i Ofoten

( Manløtens Li Tenno –Kleivanes
Kan-I Tokyo Tani)

Lovande tikv. Ganske stor for alderen.
Fem. Litt tynn i nesepartiet. Tanke store
ører. Mycke bra bendelar. Litt lang i
lenden. Noe kort og bratt kryss. Rør seg
bra fra siden, men lite marktrang. Utm.
pels, god farge.
Nr 4 i klassen
Kenzoku No Geisha, 08978/01, 22/10/00, Rød
sesam
Eier: A. Ryland /H. Lyshaugen, Bråstadgutua
70, 2825 Gjøvik
Oppdretter: M&A Paulsrud, Breiskallvn. 70,
2827 Hunndalen
(Kurotetsu of Kitsunebiso - Ren'ai av
Enerhaugen)
Liten, søt, fem. tikvalp. Saknar ennå den retta
formen i hodet. Bra overlinje. Velbåren hale.
Ennå noe grunn i brystet. Norm. vinkler. En
tanke tynn benst., men tørr. Utm. pels. God
urajiro. Rør seg vel. Triv. temp.
Nr 2 i klassen
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JUNIOR KLASSE HANNNER
Ak-inu-ba’s Shiro Saki, 10767/00, 10/5-00,
Black&tan
Eier: Dan Ove Tuven, Aspmoen 30, 8646
Korgen
Oppdr: L Høyem & G Aasheim, 7710 Sparbu
(Manløtens Lo Taro - Soldoggen’s Chimpira)

Stor jun. hanne. Kunne vært mer utfylt i
hodet. Bra hals. Bra framsteg, bryst og
rygg. Korr. bitt. Litt lang i lenden. Noe kort
og bratt i krysset. Tilstrekkelig benstamme. Ennå noe smal i låret. Utm.
pelskval. Litt blek i tanfargen. Kunne hatt
mer markert urajiro. Trivl. temp. Parallelle
rørelser. Bra steglengd.
1JK 3JKK
Soldoggen’s Ippiki-Ookami, 05874/00, 11/300, Rød
Eier: Heidi Nilsen, 8400 Sortland
Oppdr; Paul Walle, 8533 Bogen i Ofoten
(Kurotetsu of Kitsunebiso – Soldoggens
Beninesa)
Lagom stor. Mask. jun. hanne av utmerket
typ. Velkroppad for alderen. Gode prop.
Litt vek i handloven. Rør seg litt løst fram,
bra bak. Utm. pels og farge. Bra temp.
1JK 2JKK HP 4VK

Chiharu av Enerhaugen, 23941/00, 17/8-00,
Rød
Eier og oppdr.: C Lang, Sandviksvn 173,
5035 Bergen
(Dragon House Fire Brigade –Umai av
Enerhaugen)
Jun. hann av utm. typ med utmerkede
rasdetaljer. Redan ganske ferdig. Bra
storlek. Herlig benstamme. Utm. pels. Fine
farger. Kraftfulle rørelser. Triv. temp.
1JK 1JKK HP 1VK CERT 1BHK BIR
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ÅPEN UNGHUND KLASSE HANNNER
NV-00 Tenkuu no Kouryuu Go Yokohama
Atsumi, DK07599/2000, 6/9-99, Rød.
Eier: K Jørgensen v. U.Hansen, Kringsjå 18,
1825 Tomter. Oppdretter: Nobuo Atsumi,
Japan
(Jakunishiki Go Honjou Arakisow – Tenkuu
No Yuuka Go Yokohama Atsumi)

Noe luftig ung hanne. Lite tynn i hodet og
saknar det retta shibauttr. Noget mycke
P-forlust. Utmerket hals. Bra overlinje.
Kunne hatt noe mer forbryst. For dagen
noe tynn i pelsen av god kval. Velbåren
hale. Mycke trevligt temp.
2AUK
Soldoggens Genji San, 18786/99, 26/8-99, Rød
Eier: A Finnbråten / F H Svendsen, Aifheim,
2943 Rogne i Valdres
Oppdretter: Paul Walle, 8539 Bogen i Ofoten
(Nattfjärilen Chujitsu –Kuroichi av Enerhaugen)
Lovande ungh. Velbygd. Gode prop.
Godt kjønnspreg. Kort sterk rygg med
bra, bred lend. Kunne ønsket halen noe
høgre ansatt. Bra benlengde. Rett
rørelser. Utmerket pels. Godt temp.
1AUK 2AUKK HP 3VK
Bilde ikke fra spesialen!
Saijoto’s Joy Hazumi, DK21316/99, 18/11-99, Rød
Eier: Eli Johansen, 8100 Misvær
Oppdretter: Lene Sørensen, Danmark
(Dragon House Fire Brigade - Taichung Promishes)
Middels stor hanne av utmerket typ. Vel kjønnspregad. Mycke bra hode og uttr.
Bra hals. Utm. framstell. En tanke smal i lendpartiet. Rør seg vel. Trivlig temp.
1AUK 1AUKK HP 2VK CK 3BHK
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ÅPEN KLASSE HANNER
Toshiko Yon Nan, 07475/99, 9/4-99, Rød
Eier og oppdr.: Else Knudsen, Postboks 5504,
9496 Harstad.
(Nattfjärilen Chujitsu – Kleivanes Ha-Ko
Akihime Tenka Chi)
Steka under mid. stor. Noe kort i
snutepartiet. P-forlust. Velbårne, men
noe store og tynne ører. Bra hals og
bredd i lenden. Kort og bratt kryss. Bra
benstamme. Mycke bra lår. Litt vek i
mellomhånden. Bra pels, god farge. Litt
temperamentfull.
1AK
Soldoggen’s Era Ta-Ta, 02306/99, 11/1-99,
Rød
Eier: U M Viklund, Myrvangvn 70, 2827
Hunndalen
Oppdr: P Walle, Snubba, 8533 Bogen i Ofoten
(Nattfjärilen Chujitsu –Soldoggens Beninesa)
Hane av bra str. Kunne vært mer utv. i
hodet og få litt påtageligere kjønnspreg.
Noe store ører. Lite flack. Bra rygglengd.
Noe kort og bratt i krysset. Bra
benstamme. God pelskval., men noe
snagg for dagen. Stabile rørelser m god
kraft. Utm. temp.
1AK resVK

CHAMPION KLASSE HANN
N UCH Kerriland Total Adventure,
09347/98, 17/9-97, Rød
Eier: Christen Lang, Sandviksvn 173, 5035
Bergen
Oppdretter: Jenny & Bill Cowland, England
(Chevawn Certain Majic at Kerriland –
Kerriland Total Surprize)
Champion av bra str. Gode prop.
Tiltalende representant for rasen med
noe småfel. Kunne hatt noe fyldigere
lår. Rør seg litt hastrangt, men forsvarer
til tittel.
1CHK CK 4BHK
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VETERANKLASSE HANN
INT N S UCH SV93 NV95 NORDV95
EUROV97 KBHV97 Glendalin Burande,
30255/92, 24/4-92, Viltfarget
Eier: C Lang, Sandviksvn 173, 5035 Bergen
Oppdretter: Arthur Lane, Australia
(Glendalin Kuro – Kuro No Kashiwahime of
Futagaryomozuka)
9 år gammel vet. hanne i utmerket
kondisjon. Utm. rasdetaljer. En prydnad
for rasen. Tilvesentliga delar utan anm.
Ungdommelige bevegelser. Utmerket
pels.
1 1VETK CK 2BHK

JUNIOR KLASSE TISPE
Soldoggen’s Ichiban Kirei-Na Bara, 05876/00,
11/3-00, Black&tan
Eier: Mildrid S. Kjøbli, Imsdalen, 7760 Snåsa
Oppdrr: P Walle, Snubba, 8533 Bogen i Ofoten
(Kurotetsu of Kitsunebiso– Soldoggens Beninesa)

Jun. tik. Mycket fem. Ennå ganske
uutviklet. Savner volum i hode og kropp.
Bra overlinje. Ganske bra bendelar.
Letta, men ennå ganske trange beveg.
Bra pelskval. Behøver mer tid for
utvikling. Trivelig temp.
1JK 3JKK
Soldoggen’s Inaoru Imato, 05877/00,11/3-00,
Black&tan
Eier: U M Viklund, Myrvangvn 70, 2827
Hunndalen
Oppdr; P Walle, Snubba, 8533 Bogen i Ofoten
(Kurotetsu of Kitsunebiso –Soldoggens
Beninesa)
Lovande jr tik. Feminin. Bra hode og
uttrykk. Bra pigment. Kort, sterk rygg.
Bra benstamme. Rør seg bra fram, hjular
lite bak. Bra pelskval. Trivelig temp.
1JK 1JKK HP 4
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Chieko av Enerhaugen, 23942/00, 17/8-00,
Rød
Eier og oppdr.: C Lang, Sandviksvn 173, 5035
Bergen
(Dragon House Fire Brigade –Umai av
Enerhaugen)
Jun. tik av bra str. Ennå ganske tynn i
hodet. Bra bredd i skalltaket.
Velplasserte ører. Bra hals. Sterk rygg.
Lite lang i lenden. Bra bendelar. Låg
has. Saknar ennå brystdjup. Bra
pelskval, men i fällning. Trivelig temp.
1JK 4JKK
Soldoggen’s Ichiro-Kin-Ni-Mukau,
05878/00, 11/3-00, Black&tan
Eier: Eli Johansen & P.Walle, 8100 Misvær
Oppdr.: P Walle, Snubba, 8533 Bogen i Ofoten
(Kurotetsu of Kitsunebiso –Soldoggens Beninesa)

Mycke søt jr tik. Goda prporsjoner.
Vakkert, fem. hode m. bra uttr. Mycke
bra rygg og lend. En tanke brant i
krysset. Noe åpne vinkler bak. Godt
volum i brystet for sin alder. Noe kort
overarm. I rørelse tenderar at stilla
under seg. Mycke trivelig temp.
1JK 2JKK HP resVK

ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE
Zentai av Enerhaugen, 02409/00, 25/9-99,
Sesam
Eier: Christina Nyborg, Kranveien 23, 0684
Oslo
Oppdr: C Lang, Sandviksvn 173, 5035 Bergen
(Saijoto’s Hiru No Taiyonishiki - Rinji Av
Enerhaugen)
Ungtik av bra str. Krsftig kjekparti.
Ganske flack i stoppet. Bra øron. Fin
hals og overlinje. Bra bredd i lenden.
Tilstr. benstamme. Ganske norm. benst.
Behøver mer volum i brystet. Røyter på
dagen, men bra pelskvalitet. Mycke
trivelig temp.
1AUK 2AUKK
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Zenmai av Enerhaugen, 02408/00, 25/9-99,
Rød Eier: S Nærland & C Lang, Sandviksvn
173, 5035 Bergen Oppdretter: C Lang,
Sandviksvn 173, 5035 Bergen
(Saijoto’s Hiru No Taiyonishiki - Rinji Av
Enerhaugen)
Kraftig ungtik. Bra hode og uttr. Mycke
velkroppad for sin alder m. gode prop.
Kraftfullt neseparti. Bra skalltak.
Utmerkt pigment. Bra poter m litt lysa
klør. Bra pels. Fin urajiro. Voksne
rørelser. Temperament-full dame når jag
provoserade henne.
1AUK 1AUKK HP 2VK
Østbylia’s Cirka Ting og Tang, 01551/00,
17/11-99, Viltfarget
Eier: Marianne Holmli, Sjøvold, 7650 Verdal
Oppretter: S Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu
(Ryu Taro av Enerhaugen - Bi Ien Tingeling)
Liten proposjonerat ung bygd tik.
Ganske velformet hode. Bra uttr.
Saksebitt. P-forlust. Bra hals. Vellagt
skulder. Kort bra rygg. Fin lend. Bratt
kryss. Rør seg bra frem, noe understilt
bak. Bra pelskval, men i fällning. God
urajiro. Triv. temp.
1AUK 3AUKK

ÅPEN KLASSE TISPE
Aisatsu Haruhime, 07477/99, 9/4-99, Rød
Eier og oppdr.: Else Knudsen, Postboks 5504,
9496 Harstad.
(Nattfjärilen Chujitsu – Kleivanes Ha-Ko
Akihime Tenka Chi)
Medelstor. Fem. Kunne vært mer utfylt i
hodet. Korr. bitt. Velstilte øron. Bra
overlinje. Behøver litt mer volum i
brystet. Tilstr. benstamme. Smalt lår.
Med åpne vinkler fram og bak. Lette ,
men korte rørelser. Bra pelskval. på det
som finns kvar, sterk fällning. Behøver
mer tid til utvikling.
2AK
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Tronkærs Red Zedona of Arizona,
DK17314/98, 21/8-98, Rød
Eier: Unni Hansen, Kringsjå 18, 1825 Tomter.
Oppdretter: Alice Christensen, Danmark
(Prescott J’s Arizona – Tronkærs Amina Lotus)

Straks under medel storlek. Mycket god
typ. Bra hode og uttr. Velkroppad. Lite
lågt ansatt hale. Bra ben. Lite ljusa klor.
Rør seg bra fram, hjular litt bak. Bra
pels. Trevlig temp.
1AK 3VK
Kenzoku No Fuumi Rubii, 05432/99, 02/0199, Rød
Eier og oppdr.: M&A Paulsrud, Breiskallvn.
70, 2827 Hunndalen
(Tronkaers Yoko-Suko – Ren’ai av
Enerhaugen)

Medelstor. Fem. Ganske bra hovud. Pforlust. Lite smal i skalltaket. Bra hals. Bra
brøst og rygg. Lang i lenden. En tanke
korte bendelar. Rør seg ettergivande i
rygg. Tett pels, men noe kort. Lite lågt
ansatt svans. Mycket trevlig temp.
2AK

Soldoggen’s Daruma No Kohime, 18345/98,
11/09-98, Rød
Eier: M&A Paulsrud, Breiskallvn. 70, 2827
Hunndalen
Oppdretter; P Walle, Snubba, 8533 Bogen i
Ofoten
(Nattfjärilen Chujitsu - Kleivanes Kan-I Tokyo
Tani )
Middelstor. Feminin. Ganske bra hode
og uttrykk. Noe smal i skalletaket. Fin
overlinje. Kunne vært mer utfylt i
brystet. Noe vek mellomhånd. Rør seg
med løse armbågar. Hjular noe bak.
Tett, bra pels.
1AK 1VK CERT 4BTK
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Vabråten’s Goya Geisha, 04785/98, 24/8-97,
Rød
Eier: W Ulleberg & S Bøhmer,
Heimannsbakken 15, 3470 Slemmestad
Oppdretter: M Geicke, Askerbrubakken 4,
1370 Asker
(Kleivane’s Yu-Shi Enrhiko- Vabråtens Fuji
Hime Flora)

Middel stor. Feminin. Litt tynn
underkjeve. Saknar det retta rastypiske
uttrykket. Bra lengd på nesepartiet, men
noe tynn under øynene. Godt
kroppsvolum. Noe lang i lenden. Bratt
kryss. Lavt ansatt ahle. God
pelskvalitet. Rør seg med noe
ettergivende rygglinje og noe løse
armboger.
2AK

CHAMPION KLASSE TISPE
N UCH N VCH NORDV98 Bi Ien Tingeling,
08307/98, 23/9-97, Viltfarget.
Eier: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu
Oppdretter; G Braseth, Gulsrud, Vikersund
(Glendalin Fuyu San –Ijo Iki av Enerhaugen)
En tanke lavstilt ch. tik. Utmerket
kroppad. Hode m. fine detaljer. Lite
korte bendelar. Utmerkt pels. Forsvarer
sin tittel.
3CHK CK 3BTK

N UCH Ran av Enerhaugen, 08809/97,
16/12-96, Rød
Eier: S Nærland & C Lang, Sandviksvn 173,
5035 Bergen
Oppdr.: C Lang, Sandviksvn 173, 5035 Bergen
(Glendalin Burande – Fujihime av Enerhaugen)
Ch. tik. Feminin. Lagom i det meste.
Utmerkte rørelser. Tett bra pels.
Velpresenterad. Forsvarer sin tittel
2CHK CK 2BTK
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INT NORD UCH Soldoggen’s Beninesa,
19340/97, 2/2-97, Rød
Eier/oppdr.: Paul Walle, Snubba, 8533 Bogen i
Ofoten
(Kleivane's Ka-Ko Zamfir - Kuroichi Av
Enerhaugen)
Lagom stor ch. tik. Utmerkede det. i
hodet. Velkroppad. Tett pels om enn
noe kort. Lite kort i korset. Svansen
kunne sittet noe høyere. Rør seg vel.
Forsvarer sin tittel.
1CHK CK 1BTK BIM

AVLSKLASSE
INT NORD UCH Soldoggen’s Beninesa, 19340/97, 2/2-97, Rød
Eier og oppdr.: Paul Walle, Snubba, 8533 Bogen i Ofoten
(Kleivane's Ka-Ko Zamfir - Kuroichi Av Enerhaugen)
Stiller med: 12, 18, 22, 24: Avlsklasse bestående av 2 kombinasjoner der mamman nedarver sine gode detaljer.
Utmerket kjønnspreg. Herlig temp. Lyckade kombinasjoner. Gruppen vel verdt en hederspris.
1 HP Beste avlsklasse

OPPDRETTERKLASSE

Kennel Enerhaugen, Christen Lang
Stiller med: 13, 25, 26, 34: Gr. bestående av 3 kombinasjoner der man klart kan lesa uppføderens intensjoner.
Utmärkte individer presenterade. Gruppen fortjener vel sitt hederspris. Gratulerer! Lycka til!
1 HP Beste oppdrettergruppe.

Soldoggen’s Kennel, Paul Walle
Stiller med: 12, 15, 31, 35: Gruppen består av 4 kombinasjoner. Vel kjønnspreget. Kraftfulla, maskulina hanner.
Feminine tikar. Der er cert-tiken ennå ei er fullt utbygd. Utmerkte rørelser. Trivelig temp. gruppen vel verdt
hederspris. Gratulerer! Lycka til!

1 HP 2.beste oppdrettergruppe
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BLODSPOR, DEL 4
Reelle ettersøk
-

av Halvor Størmer

–

Ja, jeg avslutter denne serien artikler med noen betraktninger og erfaringer som er gjort rundt ettersøk. Det er
mange oppfatninger og myter her som andre plasser! For meg som elgjeger er dette den viktigste delen av
blodsportreningen: Praktisk bruk. Selvfølgelig er det også givende å trene, møte de andre på treningen,
konkurrere og diskutere opplegg og erfaringer. Men det er ingen ting som slår følelsen av å ha gjennomført et
vellykket ettersøk!

Først: Hundens luktesans
Vi regner med at hundens luktesans er mange million ganger mer følsom enn hos oss mennesker. Hunden har
150-500 millioner luktceller, vi har 15 millioner. I tillegg utgjør luktsenteret opp til en tredjedel av hjerne! Det var en
gang en instruktør som sa til meg: Hvis vi har luktesans som et frimerke, har hunden luktesans som en
fotballbane. Det er noe å tenke på. Vi må også huske på at hundens luktesans skjerpes 1-2 ganger hvis den er
sulten. Det er ikke så rart når vi tenker oss om, det er jo den sansen den stoler mest på under jakt for å skaffe
mat.
Hunden kjenner ikke bare lukten av dyrets fert, men også av kvist og strå som har brukket. Dunst fra bakken
hvor foten har trykket ned underlaget blir også registrert.

Forhold som påvirker sporet
Sol, regn, snø, vind. Alt påvirker et spor på ulik måte. Vi skal se på noe av dette. Hundene lukter avdunsting fra
bakken. Jo varmere vær, jo større avdunsting. Dvs. sporet ”tørker ut” når det er mye sol. Som en følge av dette
kan vi si at hunden har lettere for å følge et spor når marken er varmere enn lufta, enn når den er avkjølt. Det har
vist seg at tette granfelt er et problem for hundene. Granene virker som et ”kjøleskap” som gjør at marka er kald.
Vi får liten avdunsting. Regner det mye, vil luktpartiklene ”rives løs” og følge med vannet. Lukten blir spredd over
et større område, vi får en bred luktgate, og hunden ”pendler” i sporet for å finne ut hva dette er for noe, og hvor
sporet går. Når sporet går over fra en terrengtype (myr) til en annen (lyng) vil hunden ofte ”miste” sporet og være
nødt til å slå en ring for å finne fortsettelsen. Dette er kjent fra andre spormiljøer (bruks) og grunnen er ulik
avsondring fra de ulike marktyper. Det kan være at temperaturen og fuktighetsgraden er ulik.
Har det regnet, opplever vi ofte at hunden arbeider lett. Hvorfor? Luktemnene burde jo bli borte med vannet.
Det er pga. temperaturforskjellen. Regnet avkjøler lufta, men marka kjølner ikke så lett. Vi kan konkludere med at
lave og høye temperaturer gir hunden utfordring! Derfor må vi trene på det. Tren om sommeren når det er en
godværsperiode, gå gjennom granfelt, over myr, over lyng og steiner. Hjelp og støtt hunden når han får problem.
Husk at han må trenes opp på vanskelige oppgaver, akkurat som du. Vi trener selvfølgelig også i øsende
regnvær, ikke sant?

Hvis vi legger ut et spor på snø, og det fryser på, kan vi erfare at vi kan se sporet
med øyet, mens hunden ikke er interessert. Det er fordi det ligger et ”lokk” av is over
sporet.
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Vent til litt utpå dagen når sola bråner i bakken. Da skal du få se! Nå er avdunstingen stor og vitringen god for
hunden. Dette må vi huske på hvis vi er på ettersøk en vinterdag. Det er mange som sier vi ikke skal trene
hundene om vinteren, men ettersøk må vi jo gå. Jeg kan ikke se noe som skulle tilsi at vi ikke kan trene om
vinteren når forholdene er rette.

Skadet vilt og ettersøk

Skadet vilt har helt tydelige avtrykk som avslører dem: Dype avtrykk (vill flukt) og sprikende klauver (se ill.) Til
venstre ser vi et normalt spor, til høyre et spor av en skremt/skadd elg.

Et skadet dyr vil ofte prøve å komme seg i posisjon hvor det kan overvåke eventuelle forfølgere. Se på de
skjematiske fluktmønstrene under. Sammenhengen mellom disse og treningssporene i forrige artikkel er vel
ganske klar!
A: Før dyret går inn i sårleie gjør det som regel en avledingsmanøver ved å dreie opp mot vinden. Legg merke til
at starten på flukten (utrusingen) også er rett på vinden.
B: Eller det går tilbake i sine egne spor før det vinkler av og legger seg. Disse sårleiene ligger ofte høyere i
terrenget enn selve sporet.
C: Dyr med avskutt fot er svært vanskelig å ha med å gjøre. Har dyret oppdaget at det er forfulgt, holder det unna
og slipper ikke forfølgerne innpå seg. Svært ofte opplever en at dyret slår rundt ekvipasjen og går tilbake
samme vei som det kom. I slike tilfeller er det lurt å utplassere en bakpost i nærheten av skuddstedet.

(Illustrasjoner og forklaring er hentet fra Magne Kloksets bok ”Ettersøk”)
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Lineføring
Er det ikke bare å holde i lina og ”lunke” etter hunden? Nei, så enkelt er det ikke. Lineføring er viktig, både for
hund og fører.
Fører må lære seg å behandle lina ”mykt”, dvs. ingen rykk og napp, hunden kan oppfatte dette som korreks.
Holder fører i lina for nært hunden, vil den ikke få arbeidsrom, og blir styrt av fører. Korrekt (optimal) avstand er 610m bak hunden. Hunden må selvfølgelig venne seg til sele og line, og hvordan førere arbeider. Fører må lære
seg å gå smidig i terrenget, veksle på avstand fram til hunden uten at denne blir forstyrret. På ettersøk kan det jo
hende du har behov for å se over en bakkekam samtidig som hunden er der. Da må du være nært hunden. Ikke
kveil opp enden av lina når du går spor, kveilen har en stygg tendens til å henge seg i alt mulig, og du mister en
del av fleksibiliteten med å gå ”løst” i lina.

Ettersøk
Som ettersøksekvipasje er det du som bestemmer når og hvordan søket på skadet dyr starter. Men husk å opptre
rolig og sindig når du ankommer jaktlaget. De er i en svært lei og stressende situasjon, og det skal ikke mye til før
det bærer galt av sted. Vær myndig og diplomatisk. Hør på hva de har å fortelle, det er viktig for ettersøket.
Spør skytteren om følgende:
1. Hvor mange dyr har han sett?
2. Hvor mange har han skutt på, og hvor mange av disse falt, og i tilfelle hvor?
3. Utseendet til det skutte dyret –kjønn, aldersgruppe (voksen, ungdyr, kalv) og utseende forøvrig.
4. Hvordan så de øvrige dyr i følget ut?
5. Hvordan reagerte det påskutte dyret på skuddet, og etter skuddet?
6 I hvilken retning dro det påskutte dyret, og hvor forsvant det?
7. Hvor ble det av de andre dyrene i følget?
8. Når ble dyret påskutt?
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Undersøk skuddstedet. Fargen på blodet og eventuelt hår, beinfragmenter og kjøttrester kan gi ettersøksjegeren
verdifull informasjon til ettersøket. (Jegeren bør på for-hånd ha merket av hvor han avfyrte skuddet, og hvor viltet
sto når det ble påskutt.) Søket startes ikke før det er gått en halv til en time etter skudd. Her er det mange jaktlag
som legger stort press på ettersøksjegeren. De vil ha ettersøket i gang snarest mulig. Men viltet må få ro på seg
til å få sårfeber og legge seg ned. Da støkkes det ikke så lett heller, og vi får en lettere oppgave!
Finn det nøyaktige skuddstedet (husk at det kan ha vært flere dyr) og sett hunden på riktig spor. Når det er
sagt, er det nok slik at en hund som følger sine instinkter, automatisk vil følge et skadet dyr, men det er ikke å
stole 100 prosent på! Følg etter hunden, se etter sportegn på bakken, som om det var en sporprøve. Du vil nok se
en mye mer fokusert og ivrig hund på ettersøk enn på trening! Viltet finner du som regel i nærheten, 100-500m
unna, og det er som regel dødt. Heldigvis. Hvis ikke, må du avrette det med et skudd i nakken. Husk at ettersøk
kan bli lange, så både du og hunden bør være i rimelig god forn (vi har jo trent på lange spor, ikke sant?).

Oppsummering
Ja, det var det hele foreløpig. det er vel bare å konkludere med at man kan drive med blodspor på mange nivåer,
som adspreding for hund og fører, konkurranser og ettersøk. Alle disse nivåene er viktige, for hunden får noe å
bruke hodet til, og vi kommer nærmere hunden, og lærer å se hvordan den oppfører seg i marka.
Til slutt vil jeg bare få takke for meg, jeg håper jeg har tilført noe til de som er interessert i blodspor, og kanskje
fått noen til å prøve noe nytt. Takk for meg!

Når man har 2 ettersøkshunder, kan man stille med to-spann
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FRA VALGKOMITEEN
Valgkomiteen beklager at Finn Håkon Svendsens erfaring ikke var tatt med i
kandidat-presentasjonen. Dette skyldes en misforståelse. Spørsmålet fra
Valgkomiteen var nok feil formulert. Ved neste valg bør derfor de som foreslår
kandidater selv sørge for presentasjonen av sine kandidater.

Valgkomiteen hadde Marianne Holmli som kandidat som styremedlem. Hun ble
så foreslått av et medlem som nestlederkandidat. Holmli fikk da valget mellom å
fortsette å være valgkomiteens innstilling som styremedlem eller motkandidat
som nestleder. Hun valgte da å stå som motkandidat som nestleder. Den dagen
papirene skulle trykkes henvendte Holmli seg til valgkomiteen, med beskjed om
at hun ikke ønsket å stå som kandidat til valg. Hennes kandidatur ble derfor
fjernet fra stemmeseddelen.

For Valgkomiteen
Tom Hofsli /sign/
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Geir Aasheim /sign/

MEDLEMSOVERSIKT
Vi ønsker å gjøre som svenskene…
De gir ut et lite hefte med oversikt over sine medlemmer
og hvilke hunder de eier.
Vi ønsker å gjøre det samme,
men er da avhengige av at dere sender inn den
informasjonen vi trenger.
Bruk dette ”skjemaet” og send det til
Lisbeth Høyem, Leiraplassen 6, 7710 Sparbu
geilis@online.no
Navn: ___________________________________________
Adresse: _________________________________________
_________________________________________
Tlf/faks: _________________ E-post:__________________
Hjemmeside: _____________________________________
Hund/er:_______________________________

________________________________
________________________________
________________________________
Familiemedlem: _________________________________
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OMPLASSERING

Shiba hannhund 4 ½ år
gis bort pga allergi.
Vi ville helst ønsket noen med
klubb-medlemsskap,
fordi de kjenner hundetypens særegenheter
og er interessert i rasen.
Han er snill og klok og trenger
et stabilt hjem.
Ta kontakt på tlf
2210 9639 / 986 16 399
Hilsen klubbmedlem, Renate Eriksen

Mjærumhøgda’s Dai Ichi
Født 26/10/96 Farge Rød

(Kiskas Jack Daniels–Mauraine Akeria at Rimor)
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KLUBBENS VANDREPREMIER
En rask opptelling av medlemmer før årsmøtet viste en fin økning i medlemstallet.
Det ble da bestemt at vi likevel skulle sette opp vandrepremier til
”Årets utstillingsshiba” og ”Årets bruksshiba”.
Klubben har kjøpt 2 tinnpokaler. Med pokalene følger et album der vinnerne skal
presenteres. Vinnerne får også en diplom. For å vinne pokalen til odel og eie, må den
vinnes av samme eier 5 ganger med minst 3 ulike hunder.
Vi gratulerer vinnerne for 2000;
Årets utstillingsshiba: Soldoggens Beninesa, eier Paul Walle
Årets bruksshiba: Fumiko Aoki, eier Harald Schjeldrup

Pokal og album skal deles ut hvert år på Årsmøtet
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En verdig vinner poserer stolt!

