Returadresse:
Sverre Kjøbli,
Imsdalen, 7760 Snåsa
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Nr.1 Mars
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Årgang 6

Trøtt nå……

STYRET I NORSK SHIBAKLUBB

KONTAKTPERSONER

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

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

NESTLEDER Frode Løvfall
Vallahøga 16, 5510 Nesttun
5510 4520/ 934 38 958
frolov@broadpark.no

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

SEKRETÆR Tove Nyvoll
Anholt, 3160 Stokke
3333 5229
tove@willemo.no

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

KASSERER Sverre Kjøbli
Imsdalen, 7760 Snåsa
7415 2816
skjobli@online.no

SENTR. ØSTLAND Wenche Ulleberg
Follestadvn 11, 3474 Åros
922 04 206
wenu@frisurf.no

STYREMEDLEM Dan Ove Tuven
Aspmoen 30, 8646 Korgen
7519 1472 / 410 21 472

SØRLANDET Ny fra 1.1.2003:
Bente Kittelsen

dot@shiners.no
STYREMEDLEM Marianne Holmli
Sjøvold, 7650 Verdal
7407 7455 / 951 81 266
pei.fang@online.no
STYREMEDLEM Finn H Svendsen
C/o Sport1, 2953 Beitostølen
6134 1262/ 900 99 792
shibafinken@hotmail.com
VARAMEDLEM Laila Nagel
Engnesvn 31, 3092 Sundbyfoss
3305 8883 Laila.nagel2@tiscali.no
VARAMEDLEM Linda Tollefsen
Lavveien 9, 9414 Harstad
7707 0447 butikk1@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.

VALPEKASSA
Det har vært en del henvendelser hit,
men jeg har ikke hatt mange valper til formidling.
Jeg ønsker at oppdrettere gir beskjed
også om planlagte paringer,
slik at jeg har informasjon å gi til de som ringer.
Inger Lise.

I valpekassa akkurat nå:
Valper født 8.februar
4 røde + 2 black&tan, 3 hanner + 3 tisper

AGILITY Harald Schjelderup
Rødsveien, 1540 Vestby
6495 2053
harald.schjelderup@c2i.net

FAR: KITANO DEL BIAGIO
MOR: N S UCH N VCH NORDV98 BI IEN TINGELING

LYDIGHET Sissel Skjelbred
Dalsve, 7710 Sparbu
7414 3269/ 975 67 022

Oppdretter: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu
7414 3269, k-svends@online.no

BRUKS Halvor Størmer
Grindjord E6 19, 8520 Ankenesstrand
7694 0409
VALPEFORMIDLER Inger Lise Mandryck
Klinkelinna 411, 2827 Hunndalen
6118 8128

Her kunne dine valper
blitt annonsert..

HUNDESPORT Solvor Nærland
Aad. Gjellesgt 16, 5035 Bergen
5531 3784
solnaer@online.no
Kontaktpersoner er til for at medlemmene
skal kunne spørre om ting de lurer på.
Lokal aktivitet organiseres av nærmeste
kontaktperson.
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Utsukushii av Enerhaugen
Bi Ien Tingeling
Emiko av Enerhaugen
Ramnfløya's Kita no Harukaze
Toshiko Yon Nan

Helena Hopland/C. Lang
Sissel Skjelbred
Christen Lang
Gunhild B. Johnsen
Else Knudsen

I løpet av 2002 har altså 41 shibaer fått CK, eller bedre, og konkurrert om
BIR og BIM på utstillinger over hele landet.
En del har deltatt på mange utstillinger, mens andre har gjort det bra på
store utstillinger. Styret har satt poeng for hund som deltok på
Verdensutstillingen og vant sin klasse. Denne hunden har fått poeng som
nr 2, da de som IKKE blir best, ikke plasseres.
Ellers lages listen ut fra resultater som de arrangenede klubbene sender til
oss. I enkelte tilfeller har vi måttet gå inn på NKKs data for å hente
resultater, da slik informasjon av og til er veldig sein eller mangler helt.
Hvis det tar lang tid før dine resultater kommer i bladet, ta kontakt med
oss, så vi kan etterlyse resultatene. Det hjelper IKKE å sende inn
resultater, da vi må ha resultater fra ALLE hundene som var til stede.
Nytt for dere som stiller ut i Sverige: Dere trenger ikke lenger sende
inn katalog og kopi av kritkk, bare gi beskjed hvilken utstilling dere har
vært på, så henter vi nødvendige opplysninger fra SKKs database!
Vi sender våre gratulasjoner til NV01 NordV02 N Uch Kenzoku no Genki og
eier Inger Merete Ingebrigtsen som topper listen for Årets utstillingsshiba
2002.
Godt utstillingsår i 2003!!!!
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Redaktørens side
Lederens side
Referat styremøte 29/11-02
Japanspesialen 2003
Atferdsproblemer
Hilsen fra Birk
Om paring
Hilsen fra Venche H.
Atferdsterapi –helt naturlig?
Om Hundeutstilling
Barn og hund
Til minne om Ichi
Stafettpinnen
Valgkomiteen informerer
Om hundeloven
Adressa om hundeloven
Etterlysning av bruksresultater
Bokomtale
Utstillingsresultater
”Årets utstillingsshiba 2002”
Valpekassen
UTGIVELSESPLAN

ANNONSEPRISER

Nr 1 Mars (Frist innlegg 28/2)
Nr 2 Juni (Frist innlegg 28/5)
Nr 3 September (Frist innlegg 28/8)
Nr 4 Desember (Frist innlegg 28/11)

Helside: 100,Halvside: 75,- Kvartside: 50,Ikke-medlem DOBBEL pris
(Annonse manus må være i a4)

Stoff til Shib-a-visa 2-02 sendes
Christina Nyborg, Frierveien 27,
3940 Porsgrunn chr-ny@frisurf.no
Mob. 35 93 45 77/93 02 63 31

MEDLEMSKAP
Hovedmedl:250,- Fam.medl: 100,Gavemedl. for valpekjøpere: 100,Betal til konto 0540 11 87369

FORSIDEBILDET
Foto Frode Løvfall

BAKSIDEN
Gensui av Enerhaugen
Foto Solvor Nærland
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Redaktørens side
Endelig nærmer sommeren seg. Her i Porsgrunn har vi hatt noen fantastisk
flotte dager med strålende sol og varme. Vi bor inne i en liten dal og her er
blåklokkene allerede i full blomst. Hundene er også fornøyde. De ligger ute
og koser seg hele dagen, noe vi er glade for. Akkurat nå er vi inne i en
kombinert røyte og løpetid periode, så jo mer de er ute, jo bedre!!! Huset
vårt er dessverre ikke spesielt godt egnet for hundehold. Det er stort, fem
halvetg. og derav mye trapper, ergo, det er ikke bare å svinge over med
støvsugeren. Bedre er det ikke når man ikke klarer å sette grenser. De ligger
stort sett der det passer dem. Det er jo så lett å smelte for disse bedårende
blikkene vi til stadighet blir utsatt for.
Foreløpig er det Fani som har løpetid men snart er det Zentai sin tur. Da blir
det kanskje en tur til Sverige for å prøve å pare henne med Lucky, en
fantastisk flott hund. Så i løpet av sommeren håper vi å høre ”tassing” over
gulvene her hjemme.
Før den tid er det påske og da blir det vel en tur på hytta og noen skiturer.
Håper dere kan kose dere med avisa foran peisen eller i solveggen. Det er
mye variert stoff denne gangen.
Ønsker også å takke alle som sender inn artikler og bilder og lignende. Dere
hjelper oss mye!
God Påske ønskes til alle Shib-a-visa lesere!!!
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ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA 2002, LISTE PER 1/3-03
Total Tell. Hund
45
5 Kenzoku no Genki
44
5 Nattfjärilen Chujitsu
43
5 Zenmai av Enerhaugen
42
4 Glendalin Burande
36
5 Mjærumhøgda's Yukihime
35
5 Chiyomaru av Enerhaugen
29
3 Ak-inu-bas Kitaro no Kuro Shinju
28
5 An-An's Yamahime
28
3 Chiharu av Enerhaugen
25
3 Østbylias Edle Rosa På Ball
20
4 Soldoggen's Beninesa
18
3 Soldoggen's Chimpira
18
3 Ramnfløyas Kita no Otenba
18
1 Tenkuu no Tetsu go Yokohama Atsumi
15
1 Østbylia's Cirka Ting og Tang
14
3 Pei Fang Takarai
13
3 Chieko av Enerhaugen
13
3 Ran av Enerhaugen
12
1 Explorer's Inaguri
12
2 Soldoggen's Musashimaru
12
2 Soldoggen's Mini-Meta
10
2 Ak-Inu-Bas Shiro Saki
10
2 Marvinds Beni Tequilla
9
1 Explorer's Jouei
9
2 Soldoggen's Kyocera
8
2 Yamamoto
6
1 Mjærumhøgda's Beniyuki
6
1 Pei Fang no Macedo
6
1 Ramnfløyas Kita No Bishqujo
6
1 Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau
6
1 Østbylias Glae Tingo
5
1 Kamikaze
5
1 Pei Fang Lille Ting
5
1 Soldoggen's Dim Dim
4
1 Soldoggen's Ippiki-Ookami
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Eier
Inger M Ingebrigtsen
Paul Walle
C Lang / Solvor Nærland
Christen Lang
Grete-Sofie Mjærum
Einar Haavik
Lisbeth Høyem/Geir Aasheim
Anne-Lise Kleppe Johansen
Christen Lang
Kåre Svendsen
Paul Walle
Lisbeth Høyem/Geir Aasheim
Bente Kittelsen
Birgit Hillerby
Marianne Holmli
Wenche Johansen
Christen Lang
C Lang/ S Nærland
Birgit Hillerby
Linda Tolefsen
Tom Hofsli
Dan Ove Tuven
Helena Skoglund
Paul Walle
Trine Lausund
Kirsti Winther Hansen
Siv Lilleby
Helena Skoglund
Paul Walle/Eli Johansen
May Holmvik
Else M Hultgren
Marianne Holmli
Paul Walle
Heidi Nilsen

CHAMPION KLASSE
HANNHUND
N Uch Chiyomaru av Enerhaugen Einar Haavik

2CHK-CK-5BHK-RCACIB

N Uch Chiharu av Enerhaugen

Christen Lang

3CHK

N Uch NV01Kenzoku no Genki

Inger M Ingebrigtsen

1CHK-CK-1BHK-CACIB-BIR

Christen Lang

1-1-CK-2BHK

Østbylias Glae Raya

Sissel Skjelbred

1-1-HP-4VK

Emiko av Enerhaugen

Christen Lang

2

VETERAN KLASSE HANNHUND
Glendalin Burande
JUNIOR KLASSE TISPE

ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE
Ak-inu-bas Kitaro no Kuro Shinju

L. Høyem/G. Aasheim 1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-CACIB-BIM

Mjærumhøgda's Yukihime

Grete-Sofie Mjærum

1-2-HP-2VK-CK-2BTK

Chieko av Enerhaugen

Christen Lang

1-3VK-CK-5BTK

Kenzoku no Geisha

A Rydl./H Lyshaugen 2

ÅPEN KLASSE TISPE

CHAMPION KLASSE TISPE
N Uch Zenmai av Enerhaugen

C Lang / S. Nærland

1CHK-CK-3BTK

Ramnfløyas Kita No Bishqujo

Helena Skoglund

2CHK-CK-4BTK

N Uch Ren-Ai av Enerhaugen

A. og M. Paulsrud

3CHK

SKK, Stockholm 7/12-02. Dommer: James Reynolds
ÅPEN KLASSE HANNHUND
Chiyomaru av Enerhaugen

Einar Haavik

1-2-CK-5BHK

Christen Lang

1-1-CK-3BHK

VETERAN KLASSE HANNHUND
Glendalin Burande
ÅPEN KLASSE TISPE
Chieko av Enerhaugen

Christen Lang

1-4

N Uch Zenmai av Enerhaugen

C Lang / S. Nærland

1-3-CK

Verdensutstillingen i Amsterdam 5/7-02. Dommer: Lois Pinto Texeira, Portugal
ÅPEN KLASSE HANNHUND
Chiyomaru av Enerhaugen

Einar Haavik

Nr 1 i klassen

Chiharu av Enerhaugen

Christen Lang

Nr 2 i klassen.

Lederens side
Så er det klart for første nummer i det som blir vårt første jubileumsår.
Klubben er jo 5 år i august, og kanskje blir det en liten feiring. Det passer
vel bra at det er en japaner som skal dømme på vår spesial-utstilling i
jubileumsåret. Vi håper mange tar turen til Hunderfossen i pinsen og bidrar
til et flott arrangement.
Det vil være behov for folk som kan hjelpe til på selve utstillinge, og hvis
noen har lyst og mulighet, kan de gi beskjed til TOVE NYVOLL.
Fremover vil nok arbeidet i forhold til den nye hundeloven og ny
organisasjonsform i NKK oppta deler av hunde-Norge. Selv var jeg på
foredrag med Eivind Mjærum om den nye hundeloven, og jeg fikk med en
del innspill! Møtet var veldig bra og det møtte ca 70 stykker.
Ellers håper vi på innspill til Økonomiutvalget i forhold til effekter og andre
aktiviteter som kan bidra til å styrke klubbens økonomi.
Selv har jeg vært ganske bekymret en periode… En av mine brødre skal
gifte seg, og de hadde ikke bestemt dato… Det hadde jo bare manglet at
de valgte pinsen… Men nå kom endelig beskjeden; Bryllupet blir i juli! Så
gjett om jeg pustet lettet ut.
En annen glad-nyhet for meg er at det går veldig bra med to hunder som
vi valgte å sette ut i fjor høst. Det var ingen lett beslutning å ta, men når vi
er resultatet, kan vi bare glede oss over hvor bra hundene har fått det i
sine nye hjem.
Det er ikke blitt mye turgåing her i det siste, med nyoperet kne og
speilholke, tar jeg ingen sjanser. Men nå ser det lovende ut! I det minste er
gangveien like ved snart bar. Så kan vi kanskje GÅ tur og ikke bare trippe
av gårde…
Jeg håper jeg får treffe mange av dere på Hunderfossen! Og til da – ha en
god vår!!

SKK, Ransäter, 27/7-02. Dommer: Ove Germundsson, Sverige

Hilsen Lisbeth

ÅPEN KLASSE HANNHUND
Ak-Inu-Bas Shiro Saki

Dan Ove Tuven
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1-CK-1BHK-CERT-CACIB-BIR

5

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK SHIBAKLUBB 29.11.02
Tilstede: Lisbeth Høyem, Frode Løvfall, Tove Nyvoll, Sverre Kjøbli, Marianne Holmli, Dan Ove
Tuven
Forfall: Finn Håkon Svendsen.
Møtet ble holdt som telefonmøte.
SAK 30/02 ØKONOMISK STATUS
Kasserer redegjorde for økonomien i klubben. Vi ligger på samme nivå som på denne tiden i fjord.
Minus kr. 4-5000.00. To ekstraordinære årsmøter er årsaken til underskuddet. Håper på mer
kreativitet nå når styret er fulltallig.
Økonomiutvalget har mandat til å utvide seg selv. Dan Ove kontakter eventuelle nye medlemmer.
SAK 31/02 BREV FRA VALGKOMITEEN
Styret har behandlet brev fra valgkomiteen. Vi ser at det i samarbeid med valgkomiteen må settes
opp klarere linjer for valgkomiteens arbeid, og avklare ansvarsområder. .
Brev blir sendt valgkomiteen .
SAK 32/02 BREV FRA DAN OVE TUVEN
Styret behandlet brevet fra Dan Ove Tuven samtidig med brevet fra valgkomiteen, da disse brevene
gikk på samme sak. D.O.Tuven vil bli orientert fra styret pr. brev om sakens utfall.
SAK 33/02 SHIBAKALENDER
Styret ønsker å få til en kalender som går fra midten av 2003 og ut 2004. Dette for å prøve å dekke
opp noe av underskuddet i klubben. Vi håper også at våre medlemmer ønsker en slik kalender
velkommen, da vi dessverre ikke hadde kapasitet til å få ut en egen kalender for
2003.
SAK 34/02 JULEANNONSE HUNDESPORT 2002.
Forandringer av manus til juleannonsen i hundesport ble behandlet av styret, og brev blir tilsendt
vedkommende saken angår. Styret beklager på det sterkeste til de øvrige annonsører.
SAK 35/02 SPESIALEN 2003.
Utstillingen blir arrangert på Hunderfossen. Akita-klubben blir samarbeidspartnere. Vi prøver å få en
felles sponsor. Klubben sender medlemsliste til en eventuell sponsor, slik at de kan reklamere for
sine produkter.
Wenche Ulleberg er i utstillingskomiteen. Tove Nyvoll hjelper til med å skaffe ring personell,
premielister og rosetter.

NKK Otta 17/8-02. Dommer: Marit Sunde, Norge
JUNIOR KLASSE HANNHUND
Soldoggen's Li Ten-No Ototo

2

Soldoggen's Mutsuhito

1-1

JUNIOR KLASSE TISPE
Ak-inu-bas Kitaro no KuroShinju

L. Høyem/G. Aasheim 1-1

ÅPEN KLASSE TISPE
Soldoggen's Daruma no Kohime

Arne og Marit Paulsrud 1-1VK

Hammerfest og omegn hundeklubb 7/9-02. Dommer: Moa Person, Sverige
JUNIOR KLASSE
Suki Oyakata

1-1-HP-1VK

Norsk Dobermann klub, 26/10-02, Skedsmo. Dommer: Domenic Harris
ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE
Mjærumhøgda's Yukihime

Grete-Sofie Mjærum

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

Norsk rottweilerklubb, 27/10-02, Skedsmo. Dommer: Marit Sunde, Norge
ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE
Mjærumhøgda's Yukihime

Grete-Sofie Mjærum

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

Orkdal hundeklubb, Orkanger, 9-10/11-02. Dommer: Rodi Hübenthal, Norge
JUNIOR KLASSE HANNHUND
Pei Fang no Macedo

Siv Lilleby

1-2-HP-3VK

Pei Fang Takarai

Wenche Johansen

1-1-HP-2VK-CK-2BHK

Østbylias Glae Tingo

May Holmvik

1-3

Inger M Ingebrigtsen

1-1VK-CERT-1BHK-BIR

Sissel Skjelbred

1-1

ÅPEN KLASSE HANNHUND
NV01Kenzoku no Genki
JUNIOR KLASSE TISPE

SAK 36/02 BREV FRA WENCHE ULLEBERG
W. Ulleberg ønsker at det skal settes andre kriterier for poeng tildeling fra utstilling. Tildelingen
gjelder for beste Shiba. Styret ser ingen grunn til å forandre poengfordelingen da vi mener at den
fordeling som gjelder nå er rettferdig for alle.

Østbylias Glae Raya

SAK 37/02 EVENTUELT
Bente Kittelsen har kontaktet leder og ønsker å være kontaktperson for sørlandet. Hun melder seg inn
i klubben fra nyttår. Styret har ingen innvendinger til dette, da vi ikke har kontakt person på
sørlandet.

NKK Hamar, 22/11-02. Dommer: Hans Lethinen, Finland

Møtet hevet kl.21.50

Tove Nyvoll, sekretær

ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE
Ak-inu-bas Kitaro no KuroShinju

L. Høyem/G. Aasheim 1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIM

JUNIOR KLASSE HANNHUND
Østbylias Glae Tingo

May Holmvik

Pei Fang Takarai

Wenche Johansen

1-2-HP-2VK-CK-4BHK
1-3

Explorer's Jouei

Helena Skoglund

1-1-HP-1VK-CERT-3BHK

Oddny Prytz

3

ÅPEN KLASSE HANNHUND

6

Mjærumshøgda's Akemi
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UTSTILLINGSRESULTATER 2002

SHIBASPESIALEN 2003

Norsk Japanskspisshundklubb,27/10-02, Figgjo. Dommer Vincent O'Brian
CHAMPION KLASSE TISPE
N Uch An-An's Yamahime

Anne-Lise Johansen

1CHK-CK-1BTK-BIR

Til å dømme på vår utstilling kommer
Mr. Akio Kuroki fra Japan.

NKK, Kristiansand, 11/5-02. Dommer: Kay Neil, Sør-Afrika
JUNIOR KLASSE TISPE
NV01Ramnfløyas Kita no Otenba

Bente Kittelsen

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

M Pedersen/ K Jensen

2

Dommeren er FCI-allround dommer og har drevet oppdrett av
blant annet dvergschnauzere, japansk spisshund, shiba, siberian
husky og kerry blue terrier.

1-1-HP-1VK

Det mulighet for to utstillinger denne helgen, da Norsk akitaklubb
har sin spesial på lørdag. Her dømmes shiba av Marianne Holmli.

ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE
An-An's Chisana Hana

NKK, Fredrikstad, 5/10-02. Dommer: Ewa Nielsen, Sverige
JUNIOR KLASSE TISPE
Willemo's Nytula

Tom Hofsli

Sandefjord hundeklubb, 19/1-02. Dommer: Marit Sunde, Norge
JUNIOR KLASSE TISPE
Mjærumhøgda's Yukihime

Årets Shibaspesial arrangeres på
Hunderfossen søndag 8. juni.

Grete-Sofie Mjærum

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

ÅPEN KLASSE TISPE
Marvinds Beni Tequilla

1-2VK-CK-2BTK

Årsmøte i NSK vil bli avholdt samme helg.

De som ønsker å bestille overnatting må kontakte
Quality Hunderfossen, tlf 61 27 40 00
og oppgi ”017281” som referanse.

Norsk Boxerklubb 9/2-02, Oslo. Dommer: Ove Germundsson, Sverige
ÅPEN KLASSE TISPE
Mjærumshøgda's Benizakura

Heidi Hansen

Marvinds Beni Tequilla

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

Norsk Schnauzer Pinscher klubb, 17/2-02, Dal. Dommer: Berit Foss, Norge
VETERAN KLASSE HANNHUND
Yamamoto

Trine Lausund

1-1VET-CK-1BHK-BIM

Grete-Sofie Mjærum

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

Priseksempler:
Enkeltrom 845,- / Dobbelt rom 1015,- (per natt inkl frokost)
2-manns hytte UTEN vann 240,- / 2-manns hytte MED vann 400,4-manns hytte UTEN vann 520,- / 4-manns hytte MED vann 795,Hytte/leilighet for inntil 8 personer 1195,Hytte- og leilighetspriser per døgn, uten sluttvask og sengetøy.

JUNIOR KLASSE TISPE
Mjærumhøgda's Yukihime

Salten brukshundklubb 15/6-02, Bodø. Dommer: Leif-Hermann Wilberg
CHAMPION KLASSE HANNHUND
Int Uch Nattfjärilen Chujitsu

Paul Walle

1CHK-CK-1BHK-BIR

NS Uch Saijoto's Joi Hazumi

P. Walle/E. Johansen

2CHK

P. Walle/E. Johansen

2

ÅPEN KLASSE TISPE
Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau
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Det jobbes også med felles arrangement på lørdagskveld.
Hvordan ønsker DERE at lørdagskvelden skal
gjennomføres?
Tips til Lisbeth Høyem!
7416 2285 / 917 16 284 geilis@online.no
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Hentet fra www.gry.no. Skrevet av Gry Løberg 2002, Manimal.

Metode 6: Få atferden under stimuluskontroll. Du kan få atferden under kontroll
av en kommando, og så aldri gi kommandoen igjen. Lær f.eks. hunden å bjeffe
på signalordet ”hals” for en godbit. I fravær av kommandoen er det ingen vits i
å halse.

1
Introduksjon
Association of Pet Behaviour Counsellors har i sin årsrapport fra 1997 oppgitt at
det er en høyere andel av atferdsproblemer hos hunder som er oppdrettet i
kenneler eller i kennel liknende miljøer.

Metode 7: Form fravær av atferden. Gå ut og belønn hunden av og til når den
har vært stille en periode. Denne teknikken brukes av og til når det ikke er noe
nytt vi vil lære hunden, vi vil bare at den skal slutte med det den gjør.

Atferdsproblemer og manglende sosialisering?

En kennel eller et kennelmiljø er ofte beskrevet som et miljø hvor hundene står i
hundegård eller bur for det meste av tiden. Oppdrettere som har slike miljøer, har
kanskje stor interesse av avl, men har kanskje ikke mulighet til å sosialisere
valpene tilstrekkelig.

Metode 8: Endre motivasjonen. Gi hunden trening og oppmerksomhet i løpet
av dagen, slik at den er sliten når natta kommer, eller skaff en hund til slik at
den ikke kjeder seg. Eller ha hunden inne om natta. For å endre motivasjonen,
må vi finne ut nøyaktig hva motivasjonen er. Ofte klarer vi ikke det.
Vur der in g a v boka
Heldigvis får prinsippene bak positiv forsterkning stadig større innpass i
hundemiljøer, hos oss også i lydighetstrening. Ikke minst takket være arbeidet
til Karen Pryor, og ved at Canis gjennom tidsskrift og bokutgivelser har satt
søkelys på dem.
Boka gir en oversiktelig gjennomgang av disse prinsippene, og viser hvorfor
klikkertrening virker. At eksemplene som brukes omfatter både mennesker og
vidt forskjellige dyrearter, er spennende. Vi lærer også en selskapslek, som
en enkel måte å utvikle shapingferdigheter på. Deltakeren på gangen vet ikke
at hun for eksempel skal tenne lyset, og geleides av klikk når hun nærmer seg
lysbryteren. Gjennom leken oppdager treneren betydningen av riktig timing,
mens deltakeren oppdager at intelligens og analysering er uten betydning.
Forfatteren sier at ”Et resultat av trening med forsterkning er at det fører til
hengivenhet mellom treneren og den som trenes. Treneren er kilden til
intressante og spennende hendelser for subjektet, og subjektets responser er
intressante og spennende for treneren, slik at de virkelig knytter seg til
hverandre”.
Det er dette det dreier seg om. Vi ønsker oss jo glade hunder som vi har nær
gjensidig kontakt med og tilknytning til. Boka gir oss et grunnlag for å oppnå
det.

Figure Key to graph: AP – aggression to people AD – aggression to dogs Sep – separation
problems Fear – fears and phobias. In 1997, 484 (40%) of the 1222 dogs referred had been
obtained from a kennel or kennel-type environment. For each common behavioural problem
there is a higher incidence of referral in dogs reared in a kennel environment as a puppy.
Over the last few years there have been several links between the lack of stimulation that is
often apparent in these environments and the development of certain behavioural problems
(APBC, 1997).
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andre dyr som gjør opptredener. Dyret formes til å berøre et ”target”, et mål, med
nesen. Ved å flytte dette målet rundt, og få dyret til å berøre det, kan man få fram
alle typer atferd. Mange hunder er lite flinke til å lære ved imitasjon. Derimot er de
fleste katter fantastiske imitatorer. Hvis du lærer en katt et triks, kan godt andre
katter lære det samme uten trening fra deg. Katter kan også imitere andre arter.

Det miljøet som hunden er oppvokst i vil påvirke utviklingen av valpens atferd
senere i livet. Erfaringene tidlig i livet påvirker sosialiseringen, kapasiteten
hunden har til å benytte seg av sansene, følelsesregulering og sosiale forhold
mellom individer.

Ifølge Pryor er det åtte måter å bli kvitt en atferd på. Hun gjør det kunst-stykket å
beskrive ti negative atferder, og foreslår avlæring av hver av disse ut fra alle de
åtte metodene. At de samme atferdene blir brukt til å illustrere hver av metodene,
gir virkelig innsikt i forskjellen på dem. En av de ti negative atferdene som benyttes
er ”Hunden bjeffer i hagen hele natten”. Dette problemet foreslås avlært på
følgende åtte måter:

2
Sosialisering hos hunder
Utviklingen av atferd hos hunder kan deles inn i 4 ulike stadier. Prenatale
perioden, neonatale perioden, overgangsperioden og sosialiserings-perioden.

Metode 1: Skyt hunden, dvs. fysisk sikring, innesperring, henrettelse. Man blir kvitt
problemet ved å hindre individet fra å utføre atferden. Atferden blir ikke endret,
bare eliminert.
Metode 2: Straff, dvs bank eller spyl hunden. Det som er skummelt med straff, er
opptrappingen. Og det skrekkelige med opptrappingen av straff, er at det ikke er
noen ende på den. Øyeblikkelig straff kan stoppe en pågående atferd, men
individet lærer ikke noe nytt. Katter er spesielt dårlige til å lære av straff. De blir
bare redde når de trues. Derimot er katter enkle å trene med positiv forsterkning.
Straff kan føre til unnvikende atferd (hvordan unngå å bli tatt), og til redsel eller
motstand. Slike mentale tilstander er uforenlige med læring.
Metode 3: Negativ forsterkning. Sett f.eks. et sterkt lys på hundehuset når hunden
bjeffer. Skru av lyset med en gang den er stille. Forfatteren forteller om de mange
lydighetsprøver for hunder hun har vært tilskuer på. Mange elitelydighetshunder
har vært preget av hengende haler og forsiktige, dempede bevegelser. Heller ikke
hester på rideskoler eller ride-konkurranser virker glade. Ville dyr er
bemerkelsesverdig lite mottakelige for negativ forsterkning. Også delfiner flykter
fra enhver form for tvang. Slik motstand mot negativ forsterkning synes å være
den prinsippielle forskjellen mellom ville og tamme (domestiserte) dyr.
Domestiserte dyr lar seg herse med fordi lydighet er innebygd i dem. Eneste
unntak er katten.
Metode 4: Ekstinksjon, som innebærer at atferd dør ut av seg selv fordi den ikke
lenger forsterkes. Bjeffing i hagen om natten kan være selv-forsterkende, og
ekstingveres sjelden spontant.
Metode 5: Lær inn en uforenlig atferd. Lær f.eks. hunden å ligge på kommando.
Hunder bjeffer sjelden når de ligger. Avledning, distraksjon og hyggelige
beskjeftigelser er ofte gode alternativer i anstrengte situasjoner.
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Utviklingen av atferden starter i mors liv, her er valpene sensitive for prenatalt
stress. I en artikkel fra 1998, konkluderer Bjarne Braastad med at, avkom fra
individer som har blitt stresset under drektigheten (prenatalt Stress), kan ha fått
deres evne til å takle stress påvirket. Atferden til avkommene vil også bli
påvirket i aversive eller inkluderende situasjoner.
Slike individer har en større tilbøyelighet til å utvikle fryktreaksjoner, abnorme
sosial atferd og aggresjoner.
Den neonatale perioden dekker perioden fra fødsel fram til valpene åpner
øynene ved omtrent 13 dagers alder. Den nyfødte valpen orienterer seg mot
kontakt, mors jur og lukten av melk. Valpen kan ikke se eller høre og er
absolutt avhengig av tispa. I denne perioden kan valpene registrere noen
miljømessige stimuli slik som berøring og lukt. Valper som har blitt håndtert i
løpet av sine første 5 uker av livet viser seg å være mere selvsikker, utforsker
omgivelsene bedre og er mer sosial dominant når de blir testet senere
sammenliknet med en ustimulert kontrollgruppe.
2.1
Sosialiseringsperioden
De øvre og nedre grensene for sosialiseringsperioden har blitt bestemt i
laboratorieforsøk, hvor valpenes sosiale kontakt har blitt manipulert ved ulik
tidspunkt og i ulike perioder.
Valpens sosialiseringsperiode er mellom 3±½ uke og 12±2 uke. I denne
perioden er det viktig å eksponere valpen for de typer stimuli som den kan
oppleve senere i livet.
En nyfødt valp vet ikke at den er den valp. Dette er noe den må lære gjennom
artsidentifisering. Valpen vil bli i stand til å kjenne igjen sine foreldre og utvikle
preferanse for å være sosial med denne arten samt å rette sin seksual atferd
mot andre hunder.

9

Artsidentifisering læres i en sensitiv fase og er avhengig av lekeslossing mellom
valpene (eller valp og tispe). Dette starter ved omkring 3± ½ uke og slutter mellom
11 og 17 ukers alder når valpene mister evnen til å leke med ukjente valper og blir
mere seriøs i leken. I løpet av lekeslossingen lærer også valpene bitehemming.
Om valpen ikke har denne muligheten kan den blir for røff når den leker med
mennesker senere i livet, og kan kanskje forårsake skalder eller smerter hos oss.
Sosialisering lar seg ikke generalisere. En valp som skal sosialiseres på ulike dyr
(inkludert mennesker), bør møte ulike typer av disse dyrene, slik som ulike kjønn,
størrelser, farger m.m. den bør også sosialiseres i ulike miljøer og ting som kan
skje i disse ulike miljøene.
Om hunden er sosialisert på f.eks. mennesker vil den med stor sannsynlighet ikke
utvikle predator atferd mot mennesker senere i livet. Med andre ord interspesifik
sosialisering forebygger predator atferd mot den type individ hunder er sosialisert
på.

Bokomtale:
”Ikke skyt hunden” av Karen Pryor,

Canis Forlag 2002

Karen Pryor ble i 1963 ansatt som sjef for delfintreningen et sted i USA. Hun
hadde tidligere trent hunder og hester med tradisjonelle metoder. Disse lot seg
ikke bruke på dyr som bare svømte vekk. Positive forsterkere, først og fremst
en bøtte med fisk, var eneste redskapet de hadde.
Karen Pryor var utdannet biolog, med interesse for dyrs atferd. Hun ble fasinert
av den kommunikasjonen som oppstod mellom delfinene og trenerne gjennom
denne form for trening. Seinere har hun brukt og forelest om de prinsippene
som ligger bak, og som er bakgrunn for klikkertrening, over store deler av
verden. Da jeg kjøpte min første klikker for noen år siden, fulgte det med en
video med Karen Pryor, og en bok av henne kallt ”Posititiv forsterkning”.
Opprinnelig tittel på boka var ”Don’t shoot the dog”. Nå har boka kommet på
norsk i sterkt omarbeid utgave.

Når vi sammenlikner normalt opprettede valper med dårlig sosialiserte valper, ser
en ofte at dårlig sosialiserte valper har et mye høyere aktivitetsnivå, mere fobisk
atferd, og at de oftere vider angst enn normalt opprettede valper.

Boka er spekket med eksempler fra både dyreverden og menneskeverden, fra
familieliv, idrett og næringsliv. Dyreeksemplene begrenses ikke til trening med
hund, katt , hest og delfin. Hun bruker eksotiske eksempler som trening med
giraff, lama, panda, sjøløver. Trening med kyllinger er viet et helt kapittel.

Valper som er oppdrettet i et rikt miljø er systematiske mere dominante i møte med
stimulusfattige valper. De dårlig sosialiserte valpene er ofte sterkt bundet til et
menneske, intolerant for isolasjon, og viser oppmerksomhetssøkende atferd og
rituell atferd.

I bokas første del forklares en del sentrale begreper.

Aktivitetsnivået til hunden er også knyttet til den grad hunden er sosialisert i sine
første 10 mnd. Mangel på sosialisering fører til at hunden har et aktivitetsnivå som
er 6 ganger høyere enn normale hunder. Slike hunder lærer sakte og glemmer
fort.

Timing av forsterkning er uhyre viktig. Rett timing forteller den som skal lære
akkurat hva det var du likte.

Om hunden er dårlig sosialisert og eier er klar over konsekvensene av dårlig
sosialisering, og hundeeier har fått hunden ved 8 ukers alder har hundeeier
mulighet til å jobbe aktivt med hunden for å forbedre situasjonen.
Sosialiseringsperioden er ikke over for alle hunder ved 8 ukers alder, så det er
fortsatt muligheter til å gjøre noe med situasjonen. Forståelse for situasjonen og
kunnskaper om hvordan en kan gjøre noe med dette er avgjørende for et godt
resultat. Å komme seg på valpekurs er essensielt. Slike valpekurs burde bli startet
så fort som mulig, men har liten effekt om valpen er over 3 mnd gammel).
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En forsterker er alt som, når den opptrer i forbindelse med en adferd, øker
sannsynligheten for at denne atferden vil gjenta seg. Forsterkere kan være
positive (noe individet ønsker) eller negative (noe individet ønsker å unngå).

Klikkerlyden er en betinget forsterker. Den er et signal som i utgangs-punktet
er uten betydning, og som bevisst blir presentert før eller mens man leverer en
forsterker. Når du har lært individet betydningen av en slik betinget forsterker,
har du en effektiv måte å fortelle presis hva du liker ved atferden.
Kontinuerlig forsterkning brukes bare i innlæringsfasen. For å opprettholde en
innlært atferd, er variabel forsterkning mest effektivt. Det er variabel
forsterkning som hekter mennesker til spilleautomater. Man vet aldri når
gevinsten kommer...
Shaping er å ta utgangspunkt i svært små tendenser i riktig retning, og flytte
disse et lite steg om gangen mot et endelig mål. Shaping-snarveier er f.eks.
targeting og imitasjon. Targeting brukes mye i trening av sjøløver og
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ÅRETS BRUKSSHIBA 2002
Vi minner igjen om at dere som har konkurrert i blodspor, lydighet
eller agility må sende inn kopier av kritikkene deres for å komme
med på lista!!

Under den sensitive fasen for sosialisering får valpene en spesiell binding til
spesielle steder, dette er et fenomen som kalles “lokalisering” av Scott and
Fuller.
Oppdrett av valper i isolasjon inntil de er 12 uker gamle resulterer i at hundene
blir veldig usikre i nye situasjoner når de blir eldre. Dette er ikke så uvanlig og
kalles “kennel-dog-syndrome”.

Det er ikke alle arrangerende klubber som sender resultatene til
oss!!

Valper som oppdrettes med liten eller ingen kontakt med mennesker under
sosialiseringsfasen vil ofte utvikle generalisert frykt for mennesker som er så
og si umulig å komme over.

Vil du at din hund skal komme med på ”Bruksshiba” lista,
må du sende inn kopi av kritkkene så fort som mulig,
og innen 1. mai for å bli med i konkurransen om å bli
”Årets Bruksshiba 2002”

3
Konklusjon
Den evnen en hund har til å utvikle atferdsproblemer er sterkt knyttet opp mot
de erfaringer eller mangelen på erfaringer som hunden har i sosialisering
perioden (3±½ - 12±2 uker). Hunder som er oppdrettet i kenneler eller kennel
liknende miljøer har ofte små muligheter til å sosialisere med mennesker,
andre hunder og ulike miljøer.

Husk at man kan telle inntil 5 resultater fra
både blodspor, lydighet og agility.
Vi vet at det er flere der ute som har vært ilden,
og vi ønsker å sette fokus på dere som bruker rasen også!
Kopier av kritikker sendes:
Lisbeth Høyem, Leiraplassen 6, 7710 Sparbu.

Hunder som ikke har noen erfaring i å takle ulike miljøer, mennesker eller
andre hunder unntagen sine søsken eller foreldre har en tendens til å utvikle
frykt slik som;
Frykt, aggresjon, fobier og ritualistisk atferd. Deres evne til å lære, huske og å
takle en ekstinksjonsprosess er dårligere.
Slik som figur 1 viser, kan vi anta at det er en høyere risiko for at hunder som
er oppdrettet i kenneler eller i kennelliknende miljøer vil utvikle
atferdsproblemer. (Kilder Dehasse 1994, Serpell 1995, Braastad 1998).

Blodspordamer fra Sparbu; Rosa og Tingeling. Foto Sissel Skjelbred
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Kaissa leker trygt med sin venn… Foto Unn Erlien

11

Vinter hilsen fra Birk

FAKTA

Tekst og foto Laila Nagel

Utkast til lov om hunder og hundehold

Fra en sommer som var varm og lang gikk vinteren over til å være kald og snøfylt
her på østlandet. Noe som Birk og hans firbente venner satte stor pris på, men
som til tider har skapt på noen problemer. Når man ikke er større enn ca 40 cm
høy og ønsker ikke å gjøre fra seg langs veikanten, men så langt ut på jordet som
mulig. Og hva når brøytekanten som må forseres er over 1 m høy og med mye løs
snø på toppen, og ute på jordet forsvinner man helt i snøen. Da har man ikke
mange muligheter enn å finne seg en måkt plass, sette seg ned å håper at ingen
ser en. Denne turen kan bli lang før en finner det rette stedet.
Eller når man er en
liten hann og skal
prøve å markere seg,
helst høyere enn de
som var der før. Da er
alle råd gode. Ta fart,
hoppe opp langs
brøytekanten og håpe
at man treffer høyere.
Noe som selvsagt
resulterte i negativt
resultat, men gikk fra
stedet med god tro at
man hadde klart det.

På bakgrunn av Stortingets vedtak av 26. mai 1998 og Innst. S. nr. 183 (1997-1998)
bør en hundelov iallfall inneholde reglene om adgang til avliving av hund som angriper
mennesker og dyr.
Etter bufeloven § 2 første ledd er det ikke noe krav om at faren eller skaden for bufeet
forsøkes avverget på annen måte enn ved avliving. Justisdepartementets foreslår at det
innføres et slikt krav, slik som det etter gjeldende rett vil være etter både den
alminnelige nødrettsregelen og etter viltloven § 53 tredje ledd.
Å avlive en hund er et sterkt inngrep for hundeeieren. I en angrepssituasjon må det
avgjørende være å hindre at andre dyr påføres skade. Adgangen til avliving på stedet
bør ikke gå særlig lenger enn dette hensynet tilsier.
En vid avlivingsadgang kan ha en preventiv effekt overfor hundeeieren, slik at
hundeeiere passer bedre på hundene, noe som kan redusere antall angrep på andre dyr.
Men preventive hensyn kan også ivaretas ved bøter og erstatningsansvar og ved adgang
til å fremsette et avlivingskrav i ettertid.
Viltloven § 53 tredje ledd gir hjemmel for avliving på stedet av hund som løper løs i
ekstraordinær båndtvangstid. Forutsetningen for at slik hund kan avlives, er at den ikke
lar seg oppta.

Det er viktig å komme først opp i stolen… Foto Geir Aasheim
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uforståelig at hvem som helst kan ta livet av den firbente dersom de oppfatter situasjonen
som truende. Ansvarsfullt hundehold er ikke forenlig med hunder som streifer rundt på
egen hånd. Men den snilleste kosehunden og den lydigste i test kan noen ganger ta en tur
på egen hånd.

Her hos oss har det til tider vært minus 15-26 kalde grader, og når man skal ut
går man mer på tre enn fire ben. Da er det godt å komme hjem, få legge seg
godt inn til en varm ovn og drømme om sol og varme, og håpe på at det blir
lenge til neste tur ut.

- I stedet for å skyte hunden, bør eieren ilegges mulkt, sier Mjærum.

Men alle dager har ikke vært like kalde. I Januar snudde gradene seg og
plussgradene begynte å vise seg. Noe som gjorde at det ble lettere å få trent
noe lydighet uten å fryse bena av seg. Erfaringen med å møte folk på ski, barn
på akebrett og spark, som hyler og skriker av glede når de kommer farende,
har vært meget lærerikt Vi har tatt dette som en fin miljøtrening og for oss har
dette ikke vært noe problem, men bare vært positiv læring

- Begynner du å slå eller prøve å avlive en hund, kan du få en farlig hund, sier Per Nymark,
som øyeblikkelig fokuserer på dyremishandling. - Følelsen av å være truet vil være
subjektiv. Avlivningsretten skal tilkomme «enhver», men «enhver» har ikke kunnskap eller
nødvendige hjelpemidler til å foreta en human avlivning. Dette kan vi ikke leve med. Det
må inn en annen institusjon som dyrevernbeskyttelsen eller politi for å kunne kreve
avlivning.

Håper dere alle har hatt en fin vinter, uansett om vinteren har vært snøfylt eller
ei. Jeg og Birk har i alle fall kost oss i snøen og med lange fine turer i vinter.

Nymark er også opptatt av at en ny lov må være lik for alle landets kommuner.

Laila og Birk

Hundekamper
Eivind Mjærum sier at kennelklubben slett ikke forsvarer farlige hunder og
kamphundmiljøet.

Flere Shiba bilder finnes på Shibaklubb.info og Shiba.no

- Vi vet at det foregår hundekamper både i Trondheim og Oslo. Vi tar sterk avstand fra
denne typen hundehold, men lovverket kan ikke lages på denne bakgrunnen. At 50 hardt
belastede personers hundehold skal kunne gi restriksjoner for 300 000 seriøse hundeeiere,
er uetisk. I våre naboland Sverige og Danmark jobbes det også med en ny hundelov, men
der er kennelklubbene naturligvis tatt med på utarbeidelsen av det nye lovverket, sier
Mjærum.
Beste venn
I den vestlige verden er hunden det vanligste husdyret. Flere vitenskapelige studier viser
positive og fysiologiske og psykologiske effekter av hundehold. Men ansvaret for
gledessprederen og familiemedlemmet ligger alltid hos hundeeieren. Derfor er det viktig at
alle som har hund lærer seg mest mulig om hund og hundens adferd.
- Og derfor er det viktig at erfarne hundefolk blir med på utformingen av den nye
hundeloven, sier medlemmene i Norsk Kennel Klub.
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Zenmai koser seg også i snøen. Foto Solvor Nærland
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Så snakker vi litt om … paring

«Alle» kan avlive en truende hund

Av Anne-Grethe Sætrang, avlsrådet for grønlandshund (Sakset fra Polarposten)

Tekst: Tove Waclawczyk Norvik Klippet fra www.adressa.no 3/3-03

Som regel er det hannhunden og hans eier som må ordne opp med selve paringen. Tispen
skal komme til hannhunden så sant dette er mulig. Der er hannhunden på hjemmebane, der
er han kjent og selvsikker.

I forslaget til ny hundelov åpnes det for at alle og enhver som føler seg truet selv kan
avlive hunden med loven på sin side. Hundeeiere og -organisasjoner reagerer med
vantro og avsky på forslaget.

Hannhundeiere bør forberede seg ved å foreta forhudsrens på hunden før paringen.
Forhudsrens fås kjøp i Zoo-butikker og hos veterinærer og er svært enkelt å gjennomføre.
Mange tisper har nok gått tomme p.g.a. infeksjoner under og etter paring. Tispeeier må
også sjekke at hun ikke har livmorbetennelse eller lignende. Det er også hyggelig og
tillitvekkende om hundene er badet og gredd. De fleste staser seg jo opp før stevnemøter.

Det er i dag om lag 400 000 hunder i Norge. Rundt én million mennesker lever med
hund i sitt eget hjem. Både Norsk Kennel Klubs formann Eivind Mjærum og lokalleder
i Trøndelag, Per Nymark, er enig i behovet for en ny hundelov.

Hundene treffes i bånd - snuser og blir kjent med hverandre. Så går man sammen til
paringsstedet fortsatt med hundene i bånd. Det er viktig at tispen blir grundig luftet og får
tømt seg før paringen. Etter paringen bør hun ikke tisse på minst et par timer.
På paringsstedet lar man hannhunden gjøre litt mer håndfaste tilnærmelser - fremdeles
begge i bånd. Tispen vil i de fleste tilfeller gjøre seg kostbar og bare leke. Det går som
regel vennlig for seg, men også dette kan skje: Vi antar at tispen er høyløpsk. Hun legger
halen til side når man stryker henne over lenden, og sekretet er blitt klarere og mindre
blodfarget.
Kanskje viser hun seg sa "skamløs" at hun hyler og slår halen til side når hun ser en annen
hannhund. Men når hun oppdager at det blir alvor - at den hannhunden hun er presentert
for, er tenkt som ektemann, da slår hun om. Fra å være en viftende, flørtende ung dame, er
hun plutselig en ilter forsvarer av sin dyd og kan bite godt ifra seg. Dette er ofte tilfelle
med førstegangstisper, men noen forblir slik hele livet. Hannhunden er totalt forsvarsløs
mot den "dydige" furien. han kan bli skambitt - eller i alle fall skremt for livet, så han aldri
vil parre seg igjen.
Hundene leker. De bør få leke en stund, men ikke mer en ca. 10 minutter, da hannhunden
lett maser seg ut. Hvis ikke noe er skjedd til da, stiller man tispen opp og tispeeieren setter
seg på huk, holder henne i halsbåndet og rundt hodet og roer henne ned. Så slippes
hannhunden. Han vil da prøve å kurtisere henne og slikke henne bak, og hun vil som oftest
slå halen til side. En erfaren hannhund vil da hoppe opp på tispen, og paringen er ganske
raskt og kontant et faktum.

Allerede i 1990 tok Norsk Kennel Klub i samarbeid med Norges Jeger- og
Fiskerforbund initiativet til at ulike eksisterende hundelover måtte sammenfattes til én,
og det ble mange møter mellom partene og daværende justisminister Odd Einar
Dørum. Men partene kom aldri mål.
Nå har Justisdepartement utarbeidet et lovforslag uten å ha tatt kontakt med
hundeorganisasjonene. Forslaget skal legges frem for Stortinget i vårsesjonen, og det
skal behandles før sommerferien.
Bare negativt
- Det nye forslaget innebærer ikke noe positivt i forhold til lovverket som vi har i dag.
De få, men så tragiske ulykkene som har skjedd, har medført at debatten kun har dreid
seg om farlige hunder og hvilke forbud som skal settes i verk, sier Mjærum.
Norsk Kennel Klub mener at farlige hunder ikke har noen berettigelse i det norske
samfunn.
- Kulturen i Norge er at vi har snille familiehunder og jakthunder. Vi kan ikke overta
lover tilpasset andre kulturer hvor hundene eksempelvis brukes som vakthunder. Vi
kan ikke få en lov som sier at enkelte hunder skal gå med munnkurv for å unngå
biteulykker, slik de har enkelte steder i Sør- og Øst-Europa. Der dreier det seg om
skarptrente hunder, og denne typen hunder vil vi ikke ha i Norge, Dessuten er ikke
farlige hunder avhengig av størrelsen på rasen, sier Mjærum.
Dyremishandling
For den som for all tid har mistet sitt hjerte til menneskets beste venn, er det
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bl.a. at alle hunder av visse raser må bære munnkurv på offentlig sted, og enkelte steder der de har
definert alle hunder med mankehøyde over 40 cm som potensielt farlige.
Slik lovforslaget ligger i dag, vil det bety et kraftig inngrep for de fleste hundeeiere, og det er vi ikke
tjent med. Det oppfordres derfor til at alle engasjerer seg i forhold til de som skal vedta denne loven,
nemlig politikerne. Finn ut hvem som sitter på Stortinget fra ditt område, og snakk med
vedkommende. Hvis du kjenner politikere på ditt hjemsted eller andre steder, snakk med dem, for å
dem til å påvirke sine stortingsrepresentanter. En annen mulighet er å sende epost til de ulike partier
og representanter, finn adresser via Internett!
På møtet i Trondheim; Gry Løberg og Lisbeth Høyem.

PS. Jeg tenkte på hvordan jeg kunne bidra til å påvirke politikerne.
Resultatet ble en mail som jeg sendte til mange stortingsrepresentanter;

”Stopp min mor”
Min mor er, i likhet med mange mennesker, livredd for hunder. Hun er ikke like
glad i alle av mine hunder heller. Hun like bare dem med "snille øyne" hvis de ikke
kommer bort til henne.
Jeg respekterer at hun ikke vil ha kontakt med mine hunder. Jeg skjønner også
andre som er redd hunder.
Men la dem ikke få anledning til å ta livet av eller skade hunder!!
For min mor er selv en bitteliten papillon farlig, hvis den kommer mot henne, og
i alle fall hvis den bjeffer... Selv om hun sitter i bilen, er hun redd hunder utenfor.
FOR HENNE VIRKER ENHVER HUND HUN IKKE KJENNER OG SOM ER LØS;
TRUENDE!!!
Dere kan ikke la henne, og andre som er like redde for hunder, få anledning til,
med loven i hånd, å skade eller avlive hunder de "Oppfatter" som "truende".
Vær så snille og tenkt dere godt om når den nye hundeloven skal opp til
behandling! Og tenk på all den positive effekten hundehold har for svært mange.
En ting er å være redd for at hunden skal bli overkjørt hvis den skulle stikke av,
men å være redd for at noen skal kunne avlive den bare fordi de oppfatter den som
truende, det vil bli et mareritt. Mine hunder er glade i folk og springer bort for å
hilse... Hvis de springer bort til noen som er like redd som mora mi, da har jeg et
problem....
Ellers er jeg glad for at det arbeides med å samle alle hundebestemmelsen i en
lov, men ikke lag for mange nye momenter her uten tenke over hva dere gjør!

Noen ganger prøver tispen å kaste seg rundt og bite etter hannhunden. Tispeeieren må
være påpasselig her og holde godt fast. Tispen kan også forsøke å legge seg ned
eller i alle fall senke bakparten så langt ned at paring er umulig. Her må
hannhundeieren tre til. Han støtter tispen bestemt under buken så hun blir stående på
fire ben enten ved et godt tak med armen eller ved å sitte på huk med kneet under
buken hennes. Hvis hun ikke slår halen til side nå når hannhunden klatrer på henne,
drar hannhundeieren halen hennes forsiktig, men bestemt til siden.
Det er også viktig at en ung, uerfaren hannhund helst møter en velvillig hyggelig tispe
første gang. Hvis det er to "nybegynnere" som skal i ilden, får en holde en knurrende
tispe i ro - og oppmuntre den bekymrede ektemann. Det er meget viktig for en
hannhunds videre avlskarriere at han ikke blir bitt første gang og at han blir vant til at
eieren er i nærheten og assisterer.
Når hundene henger sammen løfter eieren hannhunden ned på bakken eller hjelper den
med det. Vil hannhunden snu seg helt rundt slik at de står hale mot hale, ordner han det
selv, hvis ikke blir han stående ved siden av tispen.
I den tiden som nå følger beroliger man hver sin hund, snakker rolig til dem - stryker
dem over hodet og passer på at de har det så bekvemt som mulig. Ens egen komfort får
komme i annen rekke.
Det er nå meget viktig at ingen av hundene (det er helst tispen som forsøker) får rykke
seg løs, Det medfører store smerter for begge hundene og hannhunden vil antakelig bli
ødelagt som avlshund. Særlig når hundene har hengt sammen i over 15-20 min. kan
tispen bli utålmodig, og kan da uventet gjøre forsøk på å bli kvitt ektemannen, Derfor
skal en hele tiden være der å passe på inntil hundene glir fra hverandre, som regel ved
at hannhunden rett og slett beveger seg vekk.
Om du har hundegård, så slipp ikke de vordende foreldre sammen uten tilsyn. Du
risikerer at hundene ødelegges for og du vet ikke om hundene er paret, hvor mange
ganger eller hvilke dager.
En vellykket paring er avhengig av eiernes omtanke og litt diskret hjelp, og ingen av
hundene opplever noe smertefullt eller sjokkerende under paringsakten.
OG SÅ BLIR DET BARE A VENTE PÅ RESULTAT ETTER CA. 63 DAGER…

Hilsen Lisbeth Høyem, Nord-Trøndelag

Flere av mottakerne har sendt svar tilbake! Så får vi se hvordan det går..
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SLIK FOREGÅR EN NORMAL PARING
A.

Den innledes ved at de to hundene
snuser på hverandre. Deretter følger
en paringslek som minner om valpers
lek med hverandre eller moren.
B. Hvis tispen er paringsvillig, vil hun
under leken stille seg opp med halen
til side, og tillate at hann-hunden
slikker hennes kjønns-åpning.
C. Hannhunden legger forsøksvis en
pote på tispens rygg, mens han logrer
ivrig.
D. Hannhunden hopper opp på tispen
rygg bakfra. I det øyeblikk hans penis
holder på å gli inn i skjeden, klamrer
han seg fast med forpotene, og gjør
dansende bevegelser med bakpotene.
Ofte slipper han bakken helt med
bakbena slik at han henger med hele
sin vekt på tispen.
E. Slik hjelper man begge hundene med
å holde dem fast, så tispen ikke med
vold kan gjøre seg fri fra hannhunden.
Hvis hannhunden ikke er kommet helt
inn, og hundene ikke henger fast
sammen vil han som regel bli stående
her, og være uvillig til å gå ned fra
tispen. I så fall må man støtte han
mest mulig.
F. Hvis hundene henger sammen, vil
hannhunden som regel sette begge
forbein ned over tispen ene side,
hvoretter han svinger bakbenet over
ryggen på henne, så hundene blir
stående hale mot hale. Undertiden
trenger han litt hjelp, langsomt og
forsiktig, til å svinge bakbenet over.
G. Hundene står hale mot hale.
Hjelperne krysser halene og holder
fast med tak om begge halene.
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NKK oppfordrer til personlig initiativ om Hundeloven.
Referat fra informasjonsmøte i Trondheim 19/2-03 der Eivind Mjærum innledet om arbeidet med
den nye hundeloven.
Fra NKKs side har arbeidet med en ny hundelov pågått i mange år. De har samarbeidet med
NJFF for å få samlet alle bestemmelser om hund i en lov siden 80-tallet. I -98 fremmet Grete
Fossli og Jon Olav Alstad et Dokument 8 forslag med bakgrunn i engasjement fra bl.a.
Barneombudet, etter en biteulykke. De viste til at de ble registrert 4000 bittskader hvert år.
Forslaget fikk ikke tilslutning, men det var enighet om at alle hundebestemmelser burde
samordnes i en lov.
Høringen om dette arbeidet ble utsendt i oktober 2000. Utkastet førte til sterke reaksjoner fra
NKK og NJFF. I en felles uttalelse sier de;
” Flere av Kennelklubbens samarbeidende klubber har gitt uttrykk for at de någjeldende
bestemmelser, så mangelfulle de er, tross alt er bedre enn det utkast til de rettsregler som nå
fremmes av Justisdepartementet. Innvendingene gjelder først og fremst utkastets § 7 med en
utvidelse av avlivningsadgangen for enhver, og at denne adgang kan bygge på skjønnsmessig
betingede ubestemte kriterier…… Endelig er man meget betenkt over at reglene om hundehold
i stor utstrekning skal overføres til de enkelte kommuner. Dermed svekkes i betydelig grad,
hensikten med én enhetlig hundelov”
I et opprop fra Norsk Kennel Klub, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Foreningen for
hundeomplassering, Norges Hundekjørerforbund, Dyrebeskyttelsen Norge, Jakthundrådet i
Norge, Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn, fremmes endel synspunkter i forhold til den nye
hundeloven.
De generelle kravene er bl.a. at loven må ha en formålsparagraf, krav om at hundeeiere skal
vise hensyn, mest mulig enhetlige bestemmelser i hele landet, sikring av hundens rettsikkerhet
og prioritering av forebyggende tiltak.
For båndtvang sies det at alle hunder skal være under kontroll til enhver tid. Når det gjelder
båndtvang skal denne i hovedsak skjerme ynglende vilt og beitende bufe, ettersøkshunder i
oppdrag må ha fritak. Dressur og trening av hunder må være tillatt i avgrensede
dressurområder.
Når det gjelder avliving vil de at straff heller bør rettes mot hundeeier, og i alle fall ikke være en
mulighet for enhver som føler seg truet. Det bør heller ikke være lov å skade hunder.
Oppropet har også fått tilslutning fra flere hundeklubber og aktive privatpersoner i hundemiljøet,
og ligger i sin helhet på nkk.no.
I arbeidet har det også kommet inn nye momenter som går på forbud mot enkelte raser. Dette
skaper sterke reaksjoner, da dette ikke var intensjonen til den nye loven. NKK er sterkt i mot
utvidet raseforbud, og mener at problemet ikke er de enkelte raser, men heller miljøene rundt
dem. Det ble vist til flere andre land som har innført ulike bestemmelser, som
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Hei.
Også i år har gamlemor, nå 11år, gått agility. Hun klarte som sin datter å
kvalifisere seg til NM, men da trådte ungdommen frem og slo sin mor.
Det ble en fin 8.plass på Fumi, mens Ichi ikke kvalifiserte seg til finalen
hvor de ti beste går videre. Ichi ble nr 12.

Valper født 8.februar
4 røde + 2 black&tan, 3 hanner + 3 tisper
MOR: N S UCH N VCH NORDV98 BI IEN TINGELING
Årets brukshund 1999
Årets utstillingsshiba 2000
Godkjent ettersøk
Konkurrerer lydighet klasse II

FAR: KITANO DEL BIAGIO
Mange CACIB i Italia/Kroatia/Slovenia
CACIB + BIM på NKK Bø 22. februar

Andre bra resultater i året som har
gått:
Oppdal hk 0 feil 2. plass,
Nannestad og omegn 0 feil 5. plass.
NKK avd Hedmark Otta 0 feil 1.plass.
NKK Fredrikstad 0 feil 2. plass
m/res.caciag.
Oslo Hundeshow 0 feil 7. plass.
Fører på stevnene har vært Tor
Henning.

Hilsen matmor Venke

Over: Fumi
Til venstre: Ichi

BEGGE HUNDENE ER HD-FRIE, ØYENLYSTE U.A.

Flere bilder på http://k-svends.hos.online.no
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Hvordan behandle stress- og fryktrelatert atferd hos hund
- helt naturlig.
68 millioner amerikanere har hund. De fleste forlates hjemme på dagtid. Mange av dem
lider av separasjonsangst og vil tygge, grave og bjeffe når de blir alene. Nå finnes
løsningen som med hundens egen signaler vil få den til å avstå fra slik atferd.
En D.A.P. (Dog Appeasing Pheromone) ”plug in” forstøver gir en enkel måte å kontrollere
og bekjempe uønsket atferd som utløses av stress eller frykt. Den virker også mot redsel
for torden og fyrverkeri. Ved kontinuerlig tilførsel i hundens naturlige miljø, er
behandlingen helt problemfri. Leder av Animal Behavior Consultations, Wayne
Hunthausen, D.V.M, sier at det er viktig å forstå hva som utløser atferdsproblemer for å
kunne unngå dem, eller mestre dem når de oppstår.
”Angst relatert atferd kan ha mange årsaker, som endringer i boforhold, familieforhold,
oppstalling i kennel, veterinærbesøk eller å bli forlatt av eier. Uansett årsak kan resultatet
være et så stort brudd i forholdet mellom hund og eier at avliving blir eneste utvei” sier
Hunthausen. Han sier også at fordi hunder er så sosiale og har så mange atferder for å
opprettholde sosiale bånd, kan en redd hund som atskilles fra flokken bjeffe for å få
kontakt med andre, grave eller tygge for å komme ut til andre.
Studier viser at hunder som blir forlatt på dagtid ofte ikke er husrene, de er mer destruktive
og reddere enn hunder som oppholder seg sammen med eier. Millioner av katter og hunder
levers for omplassering hvert år, over halvparten får aldri nye hjem. Mange dyr får heller
aldri sjansen til å bli omplassert. Størstedelen av dyr som forsøkes omplassert er over 6
måneder, de kommer fra eiere som ikke har klart å følge dem opp.
D.A.P hermer hormonet som tispen utskiller etter valping. Dette feromonet gir valper en
følelse av trygghet og velvære. Feromoner ”leses” av luktesansen og utløser spesifikke
reaksjoner. Ved å utsette individer for dette feromonet, minsker stress og angst både hos
valper og voksne hunder. Kliniske forsøk viser tydelig forbedring av destruktiv atferd hos
72% og opphør av bjeffing og pistring hos 85%.
Det finnes også andre årsaker til destruktiv atferd og det må klargjøres at atferden ikke
skyldes understimulering, sult, nysgjerrighet, klaustrofobi eller manglende fysisk
utfoldelse. Tygging på dører og vinduer kan også skyldes territoriell atferd. Ekstrem
tygging eller utbryteratferd kan utløses av personer eller hunder som ses på utsiden.
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VALGKOMITEEN INFORMERER:
Følgende er på valg ved årsmøtet:
Nestleder
Frode Løvfall 2 år
Kasserer
Sverre Kjøbli 2 år
Styremedlem Dan Ove Tuven 2 år
Varamedlem Laila Nagel 1 år
Varamedlem Linda Tollefsen 1 år
Valgkomite
Mildrid Kjøbli 1 år
Valgkomite
Inger Merete Ingebrigtsen 1 år
Valgkomite
Terje Ljosnes 1 år
Vara til valgkomiteen Tom Hofsli 1 år
Vara til valgkomiteen Marit Paulsrud 1 år
Revisor
Vararevisor

Ivar Christensen 1 år
Line Laumann 1 år

Medlemmene oppfordres til å foreslå kandidater til verv.
Alle som foreslås, vil være kandidater ved valget.
Forslag må være skriftlige og sendes:
Valgkomiteen NSK, V / Mildrid Kjøbli, Imsdalen 7760 Snåsa
Forslag må være poststemplet senest 26. april 2003
De/den som foreslås må være forespurt og ha bekreftet at de ønsker å stille til
valg. Forslagstiller må også sende med en kort presentasjon av kandidaten/e.

Valgkomiteen mottar også TIPS om mulige kandidater:
(disse vurderes av Valgkomiteen, og kommer ikke automatisk med på valget)

Mildrid Kjøbli, skjobli@online.no , 7415 2816
Inger M. Ingebrigtsen, in-inge@online.no , 915 24 838
Terje Ljosnes, terjlj@online.no , 5532 4667
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Samboerskapet med mennesket tok etter hvert slutt, og Ranko ble værende hos meg. Jeg har
seinere fått være til stede ved flere valpefødsler, og har også hatt et kull hjemme hos meg selv.
Zenmai er fra dette valpekullet. Så hennes liv har jeg fått ta del i fra starten av. Ranko, Zenmai og
jeg har nær og mye kontakt med et stort antall andre shibaer og shibafolk.Ofte passer vi en shiba
eller to. Jeg får dermed god anledning til å observere shibaer som er sammen i flokk. Hunders
flokkatferd og språk har blitt min spesielle interesse.

Ved destruktiv atferd som er konstatert utløst av angst, stress eller fobier anbefaler
Hunthausen D.A.P. ” Produktet er et verktøy som tillater veterinæren å gi ro og
velvære til hunden og lettelse til eieren”, sier han ” Endringer i atferd er lett synlige, fra
pesing, tygging og pistring, til ro og stillhet”
D.A.P selges gjennom veterinærer og kjæledyrspesialister under navnet Comfort Zone
with D.A.P. Mer informasjon finnes på farnampet.com
Denne artikkelen er oversatt og tilrettelagt av Lisbeth Høyem. Den er hentet fra
http://vetmedicine.about.com/library/news/bl-vpl-DAP.htm

Joda, livet har blitt annerledes og rikere etter at shiba ble en del av det.
En stor takk til Christen, som betrodde meg Ranko og Zenmai, og til både Christen og Mathias for alt
de har lært meg om opprinnelige hunder og om japanske raser.
Stafettpinnen sender jeg videre til Anne Knutsdatter Wille, som jeg vet har mange artige
shibahistorier å fortelle.

Solvor Nærland
34

Lille Inca slapper av med bamsen sin.. Foto Runa Bjørsland
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HE HE HE …….
Hørt hos dyrlegen: Kan de ikke være så snill å kupere
halen helt av på min hund?
Hvorfor det?
Jo jeg får svigermor på besøk, og hun må overhode
ikke føle seg velkommen……

Presten var på vei hjem sammen med sine tre nevøer
da de plutselig kom over to hunder som paret seg. Hva
gjør de hundene onkel?. Ville alle de tre guttene vite.
Jooo, sa presten. –den ene hunden er blind, og så har
den andre lovet å dytte den helt hjem.

SEND INN
ARTIKLER,
LESEBREV,
BILDER OG LIGNENDE
DU OGSÅ!!!

Stafettpinnen; ”Noen som passer for meg”
Takk til Lena Sonefors for stafettpinnen. Ikke minst hun har inspirert meg til å lære mer om
shibaens personlighet, og til å forstå at det kan være lurt å ”lytte til” hva den sier.
Ved inngangen til 90-årene mistet jeg katten, som jeg hadde bodd med i 10 år. Jeg visste at jeg
etterhvert kom til å få meg et nytt dyr, men overveiet lenge om dette skulle være en hund eller
en katt. Vi hadde hatt blandingshund hjemme i oppveksten, men nå hadde jeg klarere kriterier
for hvordan en hund eventuelt skulle være. Og for å kunne forvente noe om det, måtte det bli en
rasehund.
En spesielt underdanig hund var ikke noe for meg. Heller ikke en hund som stresset eller krevde
oppmerksomhet hele tiden. Jeg var fascinert av de polare hundene, men visste at det var
uaktuelt i forhold til min levemåte. Jeg likte også de fleste andre spisshund-rasene. Men særlig
siden jeg bodde i blokk den gangen, kunne jeg ikke risikere noen gneldrete hund. Den ville
måtte tåle og like lange turer.
Jeg kjøpte Den norske hundeboka, og gikk systematisk gjennom de forskjellige rasene for å
finne ut om det var ”noen som passet for meg”. Da jeg bladde opp på side 95, falt blikket på
bildet av en liten, rød hund med hvite kinn og bryst. Jeg ble betatt, og så at den het ”shiba inu”.
Jeg hadde aldri hørt om den før, og leste ivrig presentasjonen. Det stod at den var rolig, bjeffet
lite, var trofast mot familien, noe reservert mot fremmede, hurtig, modig, utholdende og
lærevillig. Videre stod det at hunden skulle gi inntrykk av ro og stolthet, og at den var hardfør.
Dette var hunden jeg hadde leitet etter! Men så leste jeg at Sverige var det ledende
oppdretterlandet i Europa, og at det i Norge bare fantes ca 20 shibaer totalt. Dette virket vel
eksklusivt for min økonomi, og jeg slo det motvillig ifra meg. Men det var liksom heller ingen vits i
noen annen rase etter at jeg først hadde blitt oppmerksom på shiba. Så det ble katt.
Noen år seinere foreslo min daværende samboer at vi skulle få oss hund. Jeg, som aldri hadde
glemt rasen, satte som betingelse at det skulle være en shiba inu. Ikke så lenge etter gikk vi tur i
byfjellene rundt Bergen. Plutselig støtte vi på tre små, røde hunder som løp løs. Vi ble ivrig enige
om at de måtte være shibaer. Vi ventet begeistret på en mann vi antok måtte være eier av
dem, og tok kontakt. Han presenterte seg som Christen Lang, og han bekreftet at hundene var
shiba inuer. Videre fortalte han at han var oppdretter av rasen! Det var ikke fritt for hjertebank,
særlig ikke da han etter hvert fortalte at han hadde valper. Ville vi se dem? Vi så på hverandre,
ante at et valpebesøk ville kunne få konsekvenser.
Og det gjorde det. Noen dager seinere troppet vi opp hjemme hos Mathias Hauge, som valpene
bodde hos. Vi hadde aldri sett noe så vakkert som Ran og hennes søsken. I tillegg til Anzu,
valpemoren, fikk vi også møte pappa til valpene, Kitaro. Rart å tenke på at jeg ikke kjente disse
menneskene og hundene før, så viktige som de seinere er blitt.
Vi fikk Ran(ko) noen uker seinere, og den spennende innføringen i livet med shiba kunne
begynne. Jeg leste alt jeg kom over om rasen, spurte og grov. Stilte opp på det som var av
samlinger og felles turer. Fikk aldri nok.
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Om dagene var det bare du og "mor" hjemme, mens de andre var på jobb og
skole. Du var min beste venninne. Du var alltid der, enten jeg var lei meg eller
glad. Du var til stor støtte for "far" en tid ikke alt var så bra.
Du var ungenes kjæledegge, de elsket å "lure" oss med å stikke til deg en
påleggsbit i ny og nè, når vi ikke så det. Det har de innrømmet nå. Vi snakker
veldig mye om deg, hver eneste dag. På en hylle i stua står et bilde av deg, et lys
brenner der hele kvelden.
Du var så mørkredd. Om natten snek du deg opp i sengen og la deg mellom mor
og far. Håper du har det varmt, lyst og godt der du nå enn måtte være. Jeg er
sikker på at vi møtes igjen - en dag. Vi savner turene med deg og varmen og
omtanken du ga oss.
Hvil i fred, vår kjære Ichi. Vi elsker deg, og kommer aldri til å glemme deg.
Petter og Grete.
Per Martin, Pål Morten, Nathalie, Liselotte,
Elisabeth og Victorya.

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.
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.
Den andre typen er konkurransebedømmelse. Her vurderes de anmeldte
hundene opp mot hverandre, og den hunden som er nærmest idealet - har
minst detaljfeil - vinner.

ÅRSMØTE I NORSK SHIBAKLUBB
Årsmøtet avholdes på Hunderfossen
søndag 8.juni 2003.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
poststemplet senest 26.april 2003.
Saker sendes til
NSK v/ Tove Nyvoll, Anholt, 3160 Stokke
tove@willemo.no
Forslag til valg sendes direkte til Valgkomiteen,
se eget oppslag.
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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 senere. Det er ikke å anbefale
å vise en hund i dårlig pels eller kondisjon (for tykk/tynn).

Til vår kjære, gode Ichi

Ja så står kurven til Kuroichi
av Enerhaugen tom. Hele
familiens Ichi gikk bort torsdag
30. januar, og familien er
fortsatt i stor sorg. Hun ble
bare 8 år.

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 hvalpen. En glad hund, som er
foret riktig og som får rikelig mosjon og masse kjærlighet, vil ALLTID være en god
hund, uasett premiering.

Alt ble plutselig så tomt her
hjemme. Det som var ment å
være en rutineundersøkelse
hos veterinær, viste seg å bli
et mareritt. Onsdagen klippet
vi klørne, samtidig som vi fikk
henne sjekket, og da fant vet.
en stor og hoven livmor. Det
var ikke annet å gjøre enn å
operere, og vi reiste
engstelige til legen torsdag
morgen. Men vi fikk deg aldri
med hjem igjen. Turen hjem
ble veldig lang. Jeg hadde
ingen på fanget mer når vi
kjørte

På utstilling skal dommeren se på hundens tenner og kontrollere bittform etc. Da
gjelder det at vi har trent på dette fra hvalpen 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 en utstilling med mange
fremmede mennesker og hunder, og bli tatt på av en fremmed (dommeren).
En hund trenger normalt ikke å bades før en utstilling. For de fleste raser (untatt
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.
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
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Senja, 3. februar 2003

Sjokket ble stort, kjære Ichi, at du i lenger tid hadde hatt store smerter, men
aldri "fortalt" det til oss. Livet ditt var ikke til å redde, og mor og fars verden
raste sammen der og da, da vi fikk høre at du døde på operasjonsbordet. Vi
skulle jo fortelle dine små venner hjemme også at du ikke var blant oss mer, og
alle ble veldig lei seg. Vi har grått mye over deg, alle sammen. For vi savner
deg sånn, Ichi!
Kurven din, puta di, plassen din i sofakroken og på yndlingsplassen din; stolen
foran vinduet, der du elsket å sitte å se utover havet og på de som gikk forbi ja nå er alt så inderlig tomt, trist og leit. Alle tingene du likte har vi tatt vare på.
Halsbåndet ditt henger på "mors" nattbordlampe. Stryker det hver kveld og sier
"god natt" til deg.
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Et kjeldyr har også en positiv effekt om begge foreldrene jobber, barnet får noen å komme
hjem til og det er noen der som alltid er glad fot at barnet kommer hjem. En har også påvist
at problemer med kjeledyret og/eller barnet kan påvise problemer i hjemme miljøet.
Oppsummering
Det er gjort mange studier på hvordan menneskers psykiske og fysiske helse påvirkes av å
ha kjeledyr. Under er det listet opp noen resultater en har kommet fram til.
Barn som bor i familier med kjeledyr har disse fordelene.
* Har et mer positivt selvbilde
* Har en raskere kognitiv utvikling
* Opplever en økning på 70% i lykke etter at de anskaffet kjeledyr
* Opplever mindre stress ved en fysisk undersøkelse
* Er mer engasjert i sport, hobbyer, klubber og lag.
* Og er oppvokst med kjeldyr det første leveåret har mindre sjanse for å utvikle allergier.
* Og har autisme viser mer prososial atferd og mindre autistisk atferd.
* Viser mer prososial atferd og empati enn ikke kjeledyreeiere.
* Har noen å komme hjem til som er glad i dem når foreldrene er på jobb.
Autistiske barn
Dyreassistert terapi er et klart alternativ for autistiske barn ettersom kontakt med dyr
stimulerer språket og sosial kontakt med andre. Ved å engasjere autister i kontakt med dyr
vil terapien hjelpe til med å fokusere barnets oppmerksomhet mot nyttig aktivitet,
oppmuntre til sosiale interaksjoner og å tilrettelegge for utvikling av språk.
Resultat har vist at autistiske barn som fikk besøk av en hund en gang i uken over 15 uker
viste stor bedring i ulike ferdigheter. Språkferdigheter økte med 35% , barnets
oppmerksomhet mot nyttig aktivitet økte med 75% og mest signifikant var økningen i selv
initiert sosial aktivitet som økte med nesten 200%. (Sams et al 1999)
Ettersom kjeledyr har så god effekt på barn og ikke minst autister ville det vært interessant
å få kjørt et prosjekt på dette. Det er så mange gode effekter av det å ha dyr både for barn
og andre grupper som trenger terapi eller rehabilitering.

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.
Det du kan forlange av dommeren er at han/hun selvfølgelig er høflig og
vennlig, og går nøye over 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 gies.
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.
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 hvalpeshow som ledd i treningen. Både hund og eier trenger å øve seg.
"Rom" ble som kjent ikke bygget på en dag!
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!

UTSTILLINGRING
I ringen er det kun dommeren, ringsekretær og skriver som har lov å oppholde
seg, utenom utstillerne og eventuelle aspiranter og elever.
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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.

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 hverken navnet på hund
eller eier.

Mange foreldre har positive erfaringer med kjeledyr som bidragsyter til å lære barnet
om hendelser i livet slik som fødsel, sykdom og død. Barn som har opplevd at et
kjeledyr har dødd vil senere i livet takle død generelt på en mye bedre måte. For de
fleste barn er en dyrefødsel en spennende opplevelse og den gir også foreldrene en unik
mulighet til å lære barnet om hvordan livet begynner og kan også forklare barnet om
forplantning og sex.
En undersøkelse i USA viste at 52% av familiene som anskaffet seg kjeledyr tilbrakte
mer tid sammen etter anskaffelsen. 70% fortalte at de opplevde at familien ble mer
lykkelig. Undersøkelser viser også at barn med kjeledyr som opplever vanskelige
familiesituasjoner takler situasjonen bedre enn de som ikke har kjeledyr. Samtidig viste
barn med kjeledyr og gode forhold hjemme en raskere modning enn andre.
Barn orienterer ofte sin omsorg ovenfor dem som er yngre enn seg. I større
søskenflokker viser det seg at det ofte er den yngste som viser størst følelsesmessig
engasjement i kjeledyret, uavhengig av barnets kjønn.
Barn som har kjeledyr er også mer populær i klassen, kanskje fordi de andre vennene
får bli med å delta i stell og omsorg av kjeldyret. Det har også vist seg at kjeledyr
opptrer som en katalysator for sosial kontakt med andre mennesker, vi stopper ofte opp
for å snakke med hunden til fremmede mennesker, og bekjentskap kan lettere bli
etablert.
I hjem hvor begge foreldrene jobber er det å ha et kjeledyr å komme hjem til en stor
trygghet for barna. Hunden viser kjærlighet og glede, og barnet har noen å være
sammen med til foreldrene kommer hjem. En må også være klar over at om hunden
eller kjeledyret oppfører seg på en uheldig måte kan en få motsatte effekter. Derfor er
oppdragelse av dyret viktig.
En undersøkelse viser også at barn med kjeledyr har høyere IQ, barn har også vist seg å
lære fortere om de har kjeledyr.
Barn som har kjeledyr i huset det første leveåret har mindre sjanse for å utvikle
allergier enn andre
Det har også vist seg at barn med autisme viser atferd ovenfor dyr som de ikke viser
ovenfor mennesker, de kommuniserer bl.a. lettere med dyr og vil dermed utvikler bedre
kommunikasjonsevner. Barn med psykiske problemer relatert til angst vil få stor støtte
i et kjeledyr og vil også bidra til bedre selvtillit, en som en er glad i og som en kan yte
omsorg ovenfor. Et kjeledyr kan også være et fin erstatter for manglende venner eller
søsken.

Det er viktig å ha gode venner. Foto Unn Erlien
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Hvordan dyr virker inn på barns mentale helse
Hentet fra www.gry.no, skrevet av Gry Løberg, Manimal
I de siste årene har det blitt en stor økning i interessen for forholdet mellom mennesker og
selskapsdyr. Det har generert flere forskningsprosjekter, undersøkelser av historiske
holdninger og vårt forhold til dyr. Dette faget kalles Antrozoologi og engasjerer alt flere og
flere mennesker.
Den rollen dyr har på menneskers atferd, og da først og fremst på barn, ble oppdaget av
Bois Levinson. Han er barnepsykolog og hadde over en periode jobbet spesielt med en gutt
som hadde problemer med kommunikasjon og sosial kontakt med andre mennesker.
Hunden hans, som vanligvis ble flyttet over til et annet kontor når han fikk pasienter inn til
seg, var ved en feiltakelse tilstede da ha fikk besøk av denne gutten. Gutten begynte raskt å
kommunisere med hunden og snakket til den. Levinson, som ikke hadde fått gutten til så
snakke i løpet av den siste mnd, ble veldig overrasket. Dette var innledningen til hans
pionerforskning og som også har inspirert andre.
Om en har dyr i hjemmet vil hele familien vanligvis ta del i omsorgen for dyret, barn som
vokser opp i hjem med dyr vil rakst lære å vise omsorg for andre individ. For små barn er
det å bli involvert, få positive erfaringer og aksept viktig for oppbygging av selvtillit. Da
vil det å hjelpe til å ta vare på et kjeledyr vil gjøre at barnet føler seg mer kompetent og vil
bidra positivt på selvbildet.
Barn som har kjeledyr viser også mer empati ovenfor andre ettersom de tidlig har måttet
vise omsorg for sitt kjeledyr. Det har også vist seg at graden av empati er sterkere fram til
barnet er ca. 10 år i forhold til barn som ikke har kjeledyr. Det er også viktig å merke seg at
det er ikke bare det å ha kjeledyr, men det følelsesmessige engasjementet som barnet har i
dyret som spiller en viktig rolle. Dyr vil for barn føle at de er ubetinget akseptert, mens vi
mennesker ofte har lett for å kritisere og dømme.
Dyr vil også påvirke språkforståelse og verbale ferdigheter hos barn. Dette antar en er et
resultat av at barnet prater med dyret i form av kommandoer, ros og oppmuntring m.m.
Men på dette området gjenstår det enda mye forskning. En har også funnet at det er en
korrelasjon mellom det å ha kjeledyr og barnas selvtillit, denne korrelasjonen avtar med
barnets alder fra barnet er 4 år og en ser ingen korrelasjon når barnet har passert 12 år.
Indirekte påvirkning
Foreldrene spiller en viktig rolle i anskaffelse og utvalg av kjeledyr. Og det har vist seg at
foreldre som selv har hatt kjeledyr som barn, ofte anskaffer seg det som voksne. Voksne
som har hatt erfaring med dyr som barn, har også en mer positiv holdning til dyr som
voksne og større forståelse av ikke verbal kommunikasjon.
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Shibakalender 2003/2004
Styret tar opp igjen arbeidet med
Shibakalenderen.
Vi satser på å få den ferdig til Spesialen,
og da vil den gjelde fra
juli 2003 og hele 2004.
For å få dette til er vi avhengig av
bilder og annonsører.
Bilder sendes Lisbeth Høyem, som originale
papirbilder. For elektroniske bilder ta kontakt!
Annonsører/sponsorer bes kontakte
sekretær TOVE NYVOLL.
Hver månedsannonse koster 300,(Ved ønske om flere måneder, be om pris!)

Frist for bilder er 25. april!
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KITARO kom til Norge tre måneder gammel.
Han er født 24. april 1992 i Australia.
I stamtavlen har han mange av de fremste av Japans avlshunder.
Oldefaren er den meget berømte JOHJI GO FUSSAEN.
KITARO er Norges mest premierte Shiba gjennom tidene. Han har
vært utstilt for en rekke forskjellige dommere fra mange land, også
fra Japan, og han har alltid plassert seg i toppen. Han er N S og Int
champion, Norsk, Svensk og Nordisk Vinner, samt Europa og
København vinner. De siste 2 årene har han kun vært utstilt et
fåtall ganger. Likevel har han vært helt i toppen i konkurranse om
årets hund i disse årene.
KITARO er rasens mest premierte avlshund. Han har 8 Hederspriser
i avlsklasse i Norge og Sverige, og er så langt far til 17 champions.
Datteren AK-INU-BAS KITARO NO KURO-SHINJU, ble Nordisk Vinner
2002, og er på god vei til sitt championat. KITARO har hatt stor
innflytelse på avlen i Norge og Sverige. En rekke topphunder har
ham i sin stamtavle.
Jeg vil takke Roar og Terje for at de alltid holder KITARO i topp
kondisjon, og for et utmerket samarbeide gjennom alle år.

Gratulerer KITARO med 11 årsdagen!!

AUST CH
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Kyuchi No
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Shunkashutosow
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