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Framover skal Shibaklubben profilere vår flotte hunderase på flere måter.
Først skal Hundesport ha shiba som rasepresentasjon i oktober, og
temaet blir såpass stort slått opp at det vil bli lest av mange. I november
er det påny tid for Hundemessen Exporama. Der skal vi være med
informasjon og salg av splitter nye klubbeffekter. Vi har også bestilt
helsides juleannonse i Hundesport.
Ikke bli overrasket hvis interessen for rasen øker. Oppdretterne og
klubben har en utfordring i å luke ut mulige valpekjøpere som er sjarmert
av en vakker hund, men som ikke setter seg inn i shibaens personlighet.
Også i framtiden må vi tilstrebe at shibaer skal eies av mennesker som
liker nettopp stolte og selvstendige hunder, og som forstår seg på rasens
natur. Blir det sett for lett på hvem valper selges til, kan vi risikere at alt
for mange av våre shibaer ikke får det bra eller må bøte med livet.
Oppdrettere har et stort ansvar med hensyn til hvem de selger valpene
sine til. Krev å få treffe de valpeintresserte personlig før noen avtale blir
gjort. Et grundig intervju for å avdekke mest mulig om deres liv og
personlighet er obligatorisk. Ikke vær redd for å fornærme. De som er
seriøse forstår hvorfor, og synes det er betryggende. Vær nøye med å
fortelle om shibaens personlighet og hva som er viktig i oppvekst og
oppdragelse. Først når den valpeintresserte helt sikkert har forstått dette,
kan kjøp og salg vurderes. Det er ikke alltid rett å selge valp til en person.
Vær ærlig. Si hvorfor. Vent heller på en valpekjøper som kan bli en god
eier for shibavalpen. Når valpen er solgt, still opp for den nye eieren og
dermed for valpen.

Solvor Nærland
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Unnskyld alle sammen, for at Shib-a-visa er forsinket, men vi ville så gjerne
presentere de nye klubbeffektene og Shibakalenderen 2008. Her er det flere gode
julegavetips. Jeg håper dere er like fornøyd med effektene som jeg er. Jeg skal i alle
fall handle på Hamar. Hvis det er noe igjen etter Hundelivsmessen ;-) ….
I tillegg så snek det seg inn en tur til Italia, som ble bestemt på ganske kort varsel.
Jeg håper å kunne fortelle mer om denne turen litt senere.
Kalenderen viser oktober, og ute vitner fargesprakende trær og busker om at høsten
har tatt over for sommeren. Det er høst i Trøndelag og en del ruskete vær har vi hatt
allerede, men jeg håper på fine dager innimellom.
Høsten er jo en aktiv tid for en del av våre medlemmer, det er jakttid! Så her har vi
ekvipasjer ute både på jakt og på ettersøk. Jeg håper noen av dere sender inn til
Shib-a-visa for å dele opplevelser og erfaringer med oss andre.
Til dette nummeret har jeg fått flere bidrag fra medlemmer og det setter jeg stor pris
på. Fortsett å sende inn både opplevelser og hverdagshistorier.
Flere av hovedoppslagene i dette nummeret handler om Verdensutstillingen og
Circuit-utstillingene i Stockholm i juli. Dette var en utrolig uke og på torsdag var det
Europarekord i antall påmeldinger til Shiba no Kais utstilling. Hele 105 shibaer
påmeldt! Jeg lurer på om jeg får oppleve det igjen… Jeg håper dere bærer over med
at det er mye utstillingsstoff i dette nummeret, men man kan liksom ikke komme
utenom en Verdensutstilling i vår egen bakgård. Neste gang Verdensutstillingen er
ganske nær oss, er Danmark i 2010. Det er bare å begynne å planlegge 
Jeg vil takke Solvor som har gjort en kjempejobb med rasepresentasjonen i
Hundesport, og alle shibaeiere bør være stolt av en så flott artikkel.
Gjem Shib-a-visa til dager med dårlig vær og ta shibaen/e dine med deg ut og nyt
høsten når det er mulig. En sopptur kan gi fangst som setter smak på vinteren!
Lisbeth
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En sommer er over
Av Cathe Frankrig

Hei alle Shibaer. Håper dere
har hatt en fin sommer med
folka deres. Folka våre har dratt
oss med i hele sommer. Vi har
vært på seiltur, biltur langs
Helgelandskysten og en ukes
hyttetur på Beitostølen. I
Sparbu var vi innom noe som
heter oppdretter. Der traff Shiba
moren sin som heter Tingeling.
Faren min, Zorro, var ikke
hjemme. Vi hadde det gøy med
alle Shibaene, men vi yppa ikke
noe særlig, altså!

Vi er greie å ha med sier de. Men folka snakker også om noe de kaller
sosialisering. Greit for oss. Masse nye artige lukter, gitt. Nesene er stinne
av inntrykk. Men vi lurer litt på hva folka mener når de sier:” Hva er det
for noe dritt dere har funnet nå da?” DRITT? Døde lemen, levende
lemen, kumøkk og masse andre herligheter!!! Dere skulle bare ha lukta!
En annen fin ting på tur er at folka ikke drasser med seg tørrfor når vi er
på dagstur. Nei da. Da får vi brød med leverpostei. Vi må ha noe å gå
på, sier folka våre.
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Vi har møtt folk i hele sommer
som sier: Giiiid, så nydelige
dere er! (jada vi vet det) Og så
er det samma regla hele tida.
Hva er det? Er det buhund,
finsk spets, lundehund? Og så
er folka våre i gang med å
fortelle. Like tålmodig hver
gang. Det blir mange trivelige
pauser av det da!
Nå har vi akkurat kommet hjem
etter et par dager på seilbåten.
Folka våre sa at de like godt
kunne sitte der og vake som
hjemme på gården. Men det var
varmt altså! Det ble en del
ufrivillig bading og spyling!! Vi
traff forresten en labrador. Han
bare svømte, han!! Jøsses!
Nå kuler vi den hjemme på
kjøkkengolvet. Deilig med ferie,
gitt!
Hilsen Blackie( 6 måneder) og
Shiba( 4 år) fra Enebakk
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Referat fra styremøte i NSK 29. april 2008
Tilstede: Laila, Sverre, Solvor, Terje (til og med sak 45), Tove (under sak 41,1) Siden
Inger Merete ikke kunne være med på møtet, deltok Lisbeth på vegne av
utstillingskomitéen under sak 45 og deler av sak 46.
Forfall: Torstein og Inger Merete
Sak 41/08 Post/info
1. Tove Holmøy, som er designer, illustratør og maler, har gitt 2 akvareller til
jubileumslotteriet. Akvarellene viser shiba, og er nydelige. Etter forespørsel har
hun også gitt prisoverslag dersom klubben ønsker å kjøpe akvareller som
utstillingspremier og/eller som postkort. Dette kommer vi tilbake til under sak 45.
2. Tilbakemelding fra utstillingskurs: Erfaringene var positive, både faglig,
lokaliteter og med servert mat, og økonomisk. Fordi så liten del av kurset
foregikk innendørs, ble det gitt et fradrag på kr 500. Under forutsetning av
tilskudd på kr 910 fra Studieforbundet, vil kurset gi klubben et overskudd på kr
3400.
3. Diplom til vinnere av årskonkurranser: Viser til sak 06/07, der det ble vedtatt å
gjeninnføre praksis med utdeling av diplom til vinnere av årskonkurransene.
Dermed vil vinnerne fortsatt ha et håndfast bevis på hederen etter at
vandrepokalene har vandret videre. Lisbeth fikk i oppdrag å finne fram den
tidligere brukte originalen, og hun har nå gjort avtale om trykking av diplom til
vinnerne for 2007. På diplomene vil det kun stå navn på hund.
4. Statutter tilhørende An-An’s vandrepremie: Siden den opprinnelige boka ikke er i
klubbens eie lenger, manglet vi statuttene. Solvor har vært i kontakt med
innehaver av kennel An-An, Anne Lise Johansen, som opprettet vandrepremien,
og har nå fått statuttene. Det ble også opplyst at den nye erstatningsboka er
ferdig gjenoppbygget. Statutter og alle vinnere er på plass. Opprinnelige bilder
av alle vinnere bortsett fra vinneren i 2006, er kommet inn i boka. Det nye
albumet er blitt nydelig, og ligner veldig på det opprinnelige.
5. Laila har hatt telefonkontakt med personen som har fått purringer på
dokumenter, vandrepokal m.m. Vedkommende hevdet å ha sendt vandrepokal
med album til klubbens sekretær i sommer. Klubben har ikke mottatt dette.
Vedkommende viste dessuten til at brev til ham kunne blitt sendt i vanlig
postgang istedet for som mail. Leder minnet om at alle brev med vedlegg,
tilsammen 6 brev (inkl. kopi av brev til NKK), er sendt i vanlig post til den
adressen som ble oppgitt etter flytting (sjekket mot Gule sider). Det første
brevet, som ble sendt rekommandert, kom i retur. Styret vil ikke bruke mer tid på
dette. Vi avventer vedtak i NKKs Disiplinærutvalg, og vil følge dette uansett
utfall.
Sak 42/08: Økonomi
Shibaspesialen 2008 var budsjettert med en inntekt på kr 10 000, mens det ligger an til
14 000. Kiosksalg og salg av effekter kan gi ytterligere overskudd.
Medlemssituasjonen er at det pr.d.d. er 198 som har betalt kontingent for 2008. Det ble
vedtatt at nye medlemmer som har meldt seg inn i klubben etter at årsmøtepapirer ble
sendt ut, blir gjort oppmerksom på at disse ligger på klubbens nettsider.
Sak 43/08: Forslag til div. oppgaver på årsmøtet
Vanskelig å foreslå før vi vet hvem som kommer. Tar det opp på selve årsmøtet.
Komplett regnskap for 2007 skal være tilgjengelig for årsmøtedeltakere som ønsker å se
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det. Terje kommer ikke selv, men sender mappen med regnskap dit med Torstein. Solvor
tar med protokoll og vedtekter. Laila tar med oppdatert medlemsliste.
Sak 44/08: Arkivforvalter
Det finnes en stor kartong med ca 10 gamle permer med dokumenter. Alle dokumentene
er minst 3 år gamle. Disse gamle permene har ved alle skifter av sekretær blitt overført
fra den gamle til den nye sekretæren. Tilsvarende gamle permer finnes med regnskap
opp gjennom årene, som på samme måte har blitt overført fra gammel til ny kasserer.
Siden disse gamle dokumentene/regnskapene har større historisk enn praktisk verdi,
ønsker styret at permene skal oppbevares på et fast sted uavhengig av hvem som til en
hver tid har tillitsvervene.
Per og Kari Pedersen fra Biri har sagt ja til å oppbevare permene, og ble av styret
oppnevnt som arkivforvaltere. Oppgaven blir å forvalte dokumenter og regnskap som er
mer enn 2 år gamle. Kritikker som er fra 2006 og eldre, kan kastes. Dersom
arkivforvalterne ønsker det, kan de kjøpe bokser o.l. til oppbevaringen, og sende regning
til klubben. Skulle det under bestemte omstendigheter være nødvendig å få tak i noen av
de dokumentene de forvalter, vil det være mulig.
Sak 45/08: Shibaspesialen
Etter avtale ble Lisbeth oppringt for å delta under behandlingen av denne saken. Hun
informerte om status så langt:
Følgende antall hunder er påmeldt til Shibaspesialen lørdag 10. mai.
Japansk spisshund 11 American akita 3 (+1 valp) Akita 8 (+2 valp) Shiba 43 (+4 valp)
• Supplement av rosetter er kommet, og premier er underveis.
• Etter fullmakt fra kasserer er det bestilt nytt telt til å ha i ringen. Teltet kan slås opp i
begge ender, og koster kr 2400. I tillegg brukes gamle partytelt til kiosk/sekretariat.
• Bjørn har laget shibasiluetter til plasseringer i ringen.
• Ringen vil bli satt opp fredag før årsmøtet
• Laila setter opp en arbeidsplan over ansvar for kiosk og premieutdeling.
• Sverre henter dommeren
• Det som ikke er avklart, er utnevning av utstillinsleder, dvs en som ikke skal stille ut
hund, men som er tilstede under hele utstillingen.
Tilbudet fra Tove Holmøy om kjøp av 2 akvareller til premier ble tatt opp. Vanligvis gir
klubben premier til en kostnad av ca 70 kr, mens disse vil koste 600 kr pr stk, ferdig
montert med passpartout, glass og ramme. Med bakgrunn i at Shibaspesialen denne
gang er en jubileumsutstilling, vedtok styret likevel å kjøpe 2 akvareller som premier.
Disse skal gå til BIR og BIM shiba. På passpartoutet skal det stå ”Jubileumsutstillingen
2008”. Dette for å gjøre det tydelig at dette er spesielt, at klubben ikke skal ha så
kostbare premier på framtidige utstilllinger.
Sak 46/08 Jubileumsfesten
• Lokalene for festen har nå fått kjøkken på plass. Kjøkkenet inneholder utstyr utenom
kasseroller. Lisbeth sjekker om kokken har dette. Hvis ikke, prøver Sverre å få tak i.
• Kokken anbefaler at festdeltakerne tar med en god spansk vin til middagen.
• Det er påmeldt 33 personer inkl dommer til festen
• Program i tillegg til middag:
- Foredrag om starten av shibaens historie i Norge og om foreningen Shibaens venner
v/Christen
- Jubileumslotteri: Toves 2 akvareller blir hovedpremier. I tillegg er vi alle bedt om å ta
med premier
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Sak 47/08: Innføring av krav om minimum 2 eller 3 ulike dommere ved
årskonkurransen for brukshund.
Dette var et skriftlig forslag som styret hadde mottatt fra et medlem. Det ble bl.a. vist til
slikt krav for å oppnå championat, og vedkommende mente også at det var krav om dette
for bruks og LPs offisielle lister.
Årskonkurransene i NSK er ikke offisielle, og det er det ikke tilsvarende krav for de andre
årskonkurransene.
Styret vedtok å utsette behandlingen av saken fordi det ikke hadde oversikt over
konsekvensene ved å innføre en slik bestemmelse.
Sak 48/08: Eventuelt
Styret vil be sponsorgruppen om å ta på seg ansvaret for Shibakalenderen 2009, og
ønsker at denne skal være ferdig til Hundemessen 2008 (oktober?).
Solvor Nærland, referent

Strikkegjengen gjør en fantastisk jobb, og effektene kan brukes av flere. Pannebånd
trenger ikke bare være pannebånd, men kan være et stilig dekorhalsbånd også….
Dere gjør en fantastisk jobb!
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Kennel Enerhaugen
Ichiokasow

(Nippo reg.)

Christen Lang

Sandviksveien 173, 5035 Bergen
Tlf. 55951701/90981295 Fax: 55958402
E-mail: chr-lan@online.no Hjemmeside: www.enerhaugen.net
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Dagbok fra World Dog Show, Stockholm 3-6 juli 2008
Så var endelig turen til Sverige kommet. Tre
utstillinger hvor en kunne få stilt sine håpe
fulle. Hytte var bestilt på Bredäng Vandrehjem
10 min med bil fra Stockholmsmessa, for 2 år
siden og godt var det. Det var mange som
hadde problemer med å få seg et sted å bo når
det endelig nærmet seg.
Lisbeth hadde ca 90 mil og kjøre så hun reiste
tirsdagen, resten av gjengen kjørte de 50
milene onsdagen. Lisbeth fikk overnatte i hytta
jeg hadde bestilt da vår 4. person måtte melde
avbud. Bil og campingvogn er ikke alltid
venner, så redningen for Lisbeth ble den ledige
plassen i hytta.

Da vi endelig var fremme på kvelden onsdag
var Lisbeth allerede kommet frem og hun
hadde sørget for maten. Endelig skulle vi
grille men ”svenske grillen” ville ikke ta fyr
så vi måtte ty til stekepanna.
Vel mette og gode ruslet vi en tur på
campingen for å se om vi møtte noen kjente.
Jo da noen kjente var det. Og hundene var
glade for å kunne få strukket på bena etter
den lange turen. Det var godt å komme i
seng på kvelden etter mange timer i bilen.
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Torsdag 3/7-08
Så var hele showet i gang. Mine to reisekammerater tok seg en tur til messa for å
se på en av sine raser Tibetansk Mastiff. Jeg og Lisbeth tok turen nordover til
Almare Stäket ca 40 min kjøretur med bil. Plassen spesialen var på var en
polobane, så her var det god plass, for ikke å snakke om parkeringsplassen, et
digert jorde. Jeg er glad for at det var fint vær og ikke regn, tenk dere hvor sølete
det da kunne blitt med så mange mennesker og hunder.

Det var her 28 spesial utstillinger på plassen og vi skulle på Shiba-No-Kai spesial
utstilling. Muligheten til å se andre raser var tilstede hvis en ønsket det. Til
sammen 2652 påmeldte hunder på ett sted. I tillegg var det andre steder rundt
Stockholm som hadde tilsvarende spesialutstillinger.
Av de påmeldte denne dagen var det
105 påmeldte hunder fra 15
forskjellige land. Dommer var
Ishikawa Ichiro fra Japan.
11 norske hunder stilte til ordinær
bedømmelse, hvor kun en fikk
excellent. Ringen ble dominert av de
Russiske deltakerne. Store flotte
rosetter til alle plasserte i alle klasser.
Noe som var annerledes var at det ble
delt ut res. Cert. Det var god plass
rundt ringene og det var og muligheter
for inntak av både vått og tørt, samt
mulighet for å kjøpe noe ekstra til våre
4 bente. Nye kontakter ble dannet og
noen traff igjen kjente. Topp og treffe
folk som en kun har hatt mail
forbindelse med.
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Flere ganger under utstillingen ble det påminnet om at det ikke skulle være noen
hunder i bilene da det var veldig varmt. Men folk var vist litt sløve på dette i
varmen. Til slutt måtte politiet og veterinær knuse ruter i bilene for å få ut de
hundene som satt inne i varmen. Dette var ikke shibaer og godt var det. Hvor
hensynsløse kan folk bli.??
Utstillingen var ferdig ved 17. tiden og ble avsluttet med vin, brus og litt snop.
Morgen rushet gikk uten problemer, men hjemover ble det en varm lang og
kjedelig biltur, da det p.g.a. uhell var bare et felt åpent i vår retning på E4. Godt
at vi kom hjem til ferdig middag.

Fredag 4/7-08
Atter en ny dag med utstilling. Nå var det shopping turen som sto for døra, da
det ikke var noen utstilling for shibaen denne dagen. Taxi ned til messa, for en
luksus. Det var virkelig deilig og slippe å finne parkeringsplass, og at vi slapp og
stå opp tidlig. Egentlig skulle vi ta buss, men det ble buss streik, så da slo vi litt
på stortromma. Ca 200 kr en vei delt på 4, ikke så veldig dyrt.
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Litt av et syn møtte en når en kom frem. 3 haller så store som fotballbaner med
flotte ringer. Først ruslet vi rundt for å gjøre oss litt kjente, og orientere oss i
hallene. Den første vi møtte da vi kom inn var den japanske dommeren som
hadde dømt spesialen torsdag.

Det var en behagelig temperatur i hallene men gulvet var noe glatte, derfor var
det lagt tepper i ringene. Det var lett og forflytte seg mellom de tre store hallene.
Noen norske ”kjente” fjes var å se i aksjon, noe som var veldig moro.
Mange nye spennende raser og ikke minst språk, flere sjarmerende ”parklasser”
som et bildet viser.
Shopping var det vi skulle, så mange besøk på de utallige standene som var ble
det. Alt for mye stash, men alt for enhver smak. Shiba var en ukurant rase med få
effekter, flere av de vi fant lignet ikke på shiba. Pengene ble borte selv om det
ikke var veldig shiba relatert.
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Å få en oversikt over hva en fikk kjøpt var lurt
for det varierte i prisene. Mange utenlandske
stander som regnet om euro til svenske kroner
gjorde at prisene var noe høyere hos dem. Ikke
dumt å ta en runde først.

I den store ringen var det hele tiden ulike oppvisninger før gruppe
bedømmelsene. Politi, Tollvesen og andre aktører.
Noe som tydelig falt i smak hos mange var SKK`s trillebag m/stol. Selv om vi
fikk noen assosiasjoner til damer med blått hår og danskebåten….
En maskot var det også å finne av ubestemmelig rase,
lett dressert og stilt villig opp til posering. Men virket
noe skremmende for enkelte pelskledde firbente.
Kanskje ikke rart da maskoten ble godt over 2 m høy
med digert hode.
Barneparken var ingen dum ide, 3 timer kunne de små
fremtidige handlere få fri fra sine foreldre. Det å få tak
i noe føde var ingen problem, de aller fleste
spisestedene hadde ledige plasser. De som ønsket noe
mer eksotisk kunne velge sushi.
Begrepet ”Shop til you drop” fikk en ny betydning, og
da var det bra at ett av innkjøpene var en diger
hundeseng.
Sliten i bena ble vi og minst ikke i hodet, det summet
som et vepsebol. Det og komme ut i varmen var som å
møte veggen. Hundene led ikke av varmen inne. Taxi
tilbake til hytta..
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Lørdag 5/7-08
Denne dagen splittet vi lag. Det var spesialer for rasene våre, men på forskjellige
steder. Laila ble med på tibetanerspesialen, mens Lisbeth dro for å se på SSUKutstillingen. Det ble en lang og varm dag ute i solen, men tilbake i skyggen på
hytta spiste vi godt. Shibaene til Lisbeth var nok de som hadde hatt det best
denne dagen, siden de hadde vært igjen på hytta. Lisbeth var ganske oppspilt
over å ha sett noen ”fantastisk vakre” akitaer, men resultatene for shiba var
komplette likevel…
Felles bespisning på vårt kombinerte bur/bord. Kreative var vi i alle fall. Det
gjelder å utnytte plassen best mulig.
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Søndag 6/7-08
Opp kl 06.00 en søndag morgen, ikke klokt bare for å komme på utstilling også i
ferien. Men vi hundefolk er ikke som andre folk sies det. Reiste kl 06.45 for å
slippe kø inn til messa, men der var det allerede kø, selv om vi kun hadde 10 min
å kjøre. Hva holder vi egentlig på med ??????. Måtte ha med bilen denne dagen
da Lisbeth skulle stille sine to hunder, for så reise hjemover etterpå. De andre
dagene var de igjen på hytta.
Så var det å finne parkeringsplass, trodde vi var smarte kjørte inn bakvegen, men
nei du, vi havnet til slutt på en parkeringsplass ved hovedinngangen. Snakk om å
være glup!
Hannene og tispene
gikk i hver sin ring og
det ble fin mulighet å få
sett begge ringene uten
at det ble noe krasj.
Innimellom hanner og
tispe bedømmelsene
måtte en løpe av gårde
for å få tatt bilder av
Shikoku, Kai og Korea
Jindo dog. Raser som
ikke er vanlige her
nord. Kai fant vi ikke,
men bilde av de to
andre ble tatt. Når vi til
slutt ble ferdige i
ringen var det tid for å
forflytte seg til den
store ringen.

Her ble det først en omtale om Sverige og deres skikker samt en presentasjon av
de svenske hunderasene.
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Så startet alvoret, det ble kåret beste juniorhander, som gikk til en ekvipasje fra
Finland. Flott at vi har denne rekrutteringen. Kjempeflinke var de. Og en som
imponerte var en liten jente med en Alaskan Malamute, hunden var nesten
større en henne.
Neste ut var kåring av beste JR som gikk til Portugisisk Vannhund fra Portugal
og beste veteran ble Springer spaniel fra Sverige
Premie utdeling ble det også til vinner av freestyle konkurransen som gikk til en
11 gammel hund og dens eier fra Sverige
I løpet av disse dagene ble det også avholdt VM i lydighet. Og Norges lag kom på
en flott sølvplass etter Finland og føre Sveits. Beste ekvipasje gikk til Danmark
etterfulgt av to fra Finland. Norge kom på en flott 4. plass. Totalt 74 startende
hunder.
Kåring av beste parklasse gikk til Pomeranianen fra Russland og beste
oppdretter søndagen ble Flatcoatet Retriever fra Sverige.
Så var det kåring av beste hund i Gr. 5, 6 og 8. Her ble vinneren i Gr 5
Faraohund fra Sverige Gr 6 Baset van der Bretagne fra Sverige Gr 8 Amerikansk
Cockerspaniel fra England. En hund som ble publikumsfavoritt var vinneren i Gr
6. Hver gang dommeren kom bort til hunden logret den så intens når eieren
holdt halen at kun øvre del av halen gikk som en visp. Noe som kamerafolkene
fikk med seg.
Beste svenske rase ble Svensk Vallhund fra
Sverige
Det var overrekkelse av FCI flagget til neste
arrangør land som holdes i Bratislava i
2009. Noen som skal dit???
Til slutt ble alt avsluttet med BIS, hvor
vinneren ble en Sealyhamterrier fra USA.
Totalt hadde det vært 50 235 besøkende på
de fire dagene som utstillingen varte og det
var 36 000 hunder som var påmeldt. Fra
alle verdens hjørner, unntatt Afrika og
Arktis.
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Dette har vært en
opplevelsesrik ,
men slitsom tur
med mange
inntrykk.

Ønsker en flere resultater og bilder
kan en gå inn på www.skk.se
En annen rase som fasinerte oss
veldig var sarloos wolfhond, med
noen fantastiske bevegelser.

Dagbokfører: Laila Nagel.
Sufflør: Lisbeth Høyem.
Foto: Begge
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Referat fra styremøte i Norsk shibaklubb 20/5-2008
Tilstede: Solvor, Inger M., Terje, Gro, Torbjørn, Lone, Eirik og LisbethForfall: Tostein og
Tonje
Sak 49/08 Taushetserklæring
Alle tilstedeværende bekrefter å ha lest og godtatt klubbens taushetserklæring.
Fraværende styremedlemmer bes bekrefte per e-post.
Sak 50/08 Møtedager 2008
Foreløpig møteplan ut 2008: 27/5, 24/6, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11, 16/12
Sak 51/08 Kontaktpersoner
Utstillingskomite; Inger M og Lisbeth
Sponsorgruppe; Alle fortsetter
Valpeformidler; Fortsetter
Web-redaktører; Begge fortsetter med samme arbeidsfordeling
Redaktør/HS-kontakt; Lisbeth
Det jobbes videre med å bekrefte alle kontaktpersoner, eventuelt skaffe nye.
Sak 52/08 NKKs jubileumsutstilling på Bjerke
Sponsorgruppen stiller med stand, men trenger medlemmer til å bidra.
Klubben sponser Jubileumsmiddag for en person, dersom styret finner noen som vil
representere klubben.
Referent Lisbeth

Referat styremøte NSK 27/5-2008
Tilstede: Solvor, Torstein, Terje, Eirik, Tonje, Gro, Lisbeth, Lone,
Forfall: Torbjørn, Inger
53/08 Post og info
Referat og tidspunkt: Alle har nå bekreftet taushetserklæringen. Foreløpig holder vi på
klokken 20.30
NKK: Forslag om ny tidsramme for terminlisten (se vedlegg) Lisbeth skriver et svar til
NKK, vi synes det er OK med kortere frist.
NKK: Endringer i autorisasjonsreglene for eksteriør dommere (se vedlegg) Vi ønsker
økning til 50/30
Til orientering; NKK: Endringer i regler for RIK her.
Til orientering; NKK: Referat fra NKKs ordinære Representantskapet
54/08 Økonomisk orientering
Resultatet for spesialen ser veldig bra ut. Endelige tall er ikke helt klart enda. Flere
påmeldte enn budsjettert, oppveier dyrere premier. Økonomisk status er bra og klubben
har god likviditet.
Vi har per d.d. 207 betalende medlemmer.
55/08 Oppsummering av Shibaspesialen og Jubileumsfesten
Masse positive tilbakemeldinger både fra egne medlemmer og andre utstillere på
utstillingen og festen.
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56/08 NKKs 110 år jubileum
Påmelding til Hundetorget. Frivillige til å delta på stand? Ingrid har meldt oss på, og noen
har meldt seg til å hjelpe på stand. Vi sender noe flere forespørsler
Påmelding til Jubileumsfesten. Torstein kan ikke, vi spør Ingrid.
57/08 Hundelivsmessen Exporama 8.-9. November.
Vi er påmeldt. Medlemmer oppfordres til å stille opp. Bra tiltak for klubbens økonomi.
58/08 Årets bruksshiba
Forslag til endringer i konkurransen Årets brukssshiba (se vedlegg) fra sak 47/08 Styret
beholder dagens system.
Det er også etterspurt poengberegning for Bruksøvelsene. Lisbeth lager forslag
59/08 Kontaktpersoner
Ny kontaktperson fra styret Gro
Oppnevne kontaktpersoner Laila, Christen, Bente, Sissel, Lise og Halvor fortsetter
Sørlandet; Bente fortsetter Midt-Norge: Avventer litt Nord-Norge: Lone, Ny
60/08 Ny klubbeffekter
Vi har fått tilbud fra Tove Holmøy om å kjøpe en shiba-akvarell for å bruke som motiv på
postkort. Pris 1000,- Torstein sjekker pris på trykking før vi bestemmer oss
Vurdere nye effekter som kopper, fat osv fremfor tekstiler. Bildemotiv fremfor klubblogo.
Solvor sjekker priser og mulige effekter i samarbeid med sponsorgruppen.
Kalender må få større datoer og innføring av helligdager.
61/08 Eventuelt
Eirik og Lisbeth samarbeider om poengberegning for årskonkurransene.
Referent Lisbeth

Referat styremøte i NSK tirsdag 24. Juni kl 20.30
Tilstede: Solvor, Terje, Torstein, Torbjørn, Gro, Eirik og Lisbeth
Forfall: Inger Merete, Lone, Tonje
62/08 Post og info
NKK: Endringer i utstillingsreglene ang drektige tisper; ”Hund kan ikke delta dersom den
er mer enn 28 dager drektig eller har valper under 56 dager”
NKK: Til orientering; Kommisjonsmøte for Arne Foss avholdt 11. Juni
NKK: Til orientering: Høringsrunde om nye regler for NM i blodspor
NKK: Til orientering: Varsel om useriøs nettaktør og falske fakturaer
63/08 Økonomisk orientering
Status omtrent som ved forrige møte. Ser ut til at det er et godt resultat på Spesialen.
64/08 Nye klubbeffekter:
a) Tilbud om krus o.l., se mail fra Kari Pedersen. Vi satser på kopp Frosty og
termokurs, og sjekker pris på sitteunderlag
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b)

Pris på trykking av akvarell-kort. Vi bestiller 250 kort på matt papir av god
kvalitet. Vi ber Tove lage et naturbilde som motiv.

65/08 Kontaktperson Midt-Norge
Vi forespør Sissel
66/08 Rasekompendium – hva gjenstår?
Torstein og Christen snakkes på Bjerke ang bilder.
67/08 Helseundersøkelse – hvordan er situasjonen?
Torstein og Christen snakkes på Bjerke
68/08 NKK Bjerke: Hundetorg og jubileumsfest
Hundetorget: Det ser ut som vi har bemanning til hele helgen.
Jubileumsfest: Christen representerer klubben.
69/08 Eventuelt
* Årsmøtereferat er under utsending
* Poeng for brukskonkurransene er under jobbing.
Referent
Lisbeth Høyem

Når nettene blir lange og kulda setter inn,
da tar man på seg strikkeklær med yndlingsrasen sin……
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Referat fra styremøte i NSK 26. august 2008
Til stede: Terje, Tonje, Inger Merete, Eirik, Solvor og Lone (sistnevnte var ikke tilstede
under sakene 71 og 73)
Forfall: Gro, Torbjørn, Lisbeth og Torstein
70/08 Post og info
a. Nye utskriftsmuligheter i DogWeb-Arra for utstillingsarrangørene. Mer info om dette på
www.nkk.no/klubb
b. Kommisjonsmøte om Vigdis Nymark ble avholdt i NKK 13. august. Hun har dermed
fullført sitt aspirantarbeide for aut. på bl.a. shiba, og kommisjonsmøte er siste instans for
å autorisere en dommer for en rase.
c. Arne Foss har fått godkjent autorisasjon til å dømme shiba etter fullført aspiranttjeneste
og avholdt kommisjonsmøte før ferien.
d. Shibaspesialen 2008 er anerkjent av NKK
e. Invitasjon til raseklubber om å delta med topphunder i Amerikanske Kennelklubbs
finaleutstilling kom i brev fra NKK midt i ferien. AKC inviterer hunder fra ca 50 andre land,
og de syv mestvinnende hundene i 2007 i hver rase i hvert land er kvalifiserte (bare
championer). Informasjon om de norske hundene som er kvalifisert og der hundeeieren
har interesse av å delta, må av raseklubben sendes til NKK, som videresender
påmeldingen til AKC. Hundene listes så opp på AKCs hjemmeside og blir siden invitert av
AKC til å delta (deltakerne må betale alle utgifter selv). Påmeldingsfristen var opprinnelig
gått ut. Styret vedtok å be NKK om forlenget frist. Kommentar: Dagen etter styremøtet ble
NKK kontaktet av vår sekretær, og påmeldingsfristen ble utvidet til ut måneden. Eierne av
de hunder det gjelder, er kontaktet.
71/08 NKKs vedtak i disiplinærsak
NKKs Disiplinærkomité har hatt saken til behandling, og har vedtatt å sende personen en
skarp advarsel for sin handlemåte.
Styret tar NKKs Disiplinærkomité sitt vedtak til etterretning, og anser seg ferdig med dette
nå.
72/08 Rasepresentasjon i Hundesport nr 10
Solvor hadde sendt ut teksten på forhånd, og flere hadde forslag til bilder. Med et par
mindre endringer ble teksten bifalt. Billedutvalget ble noe diskutert. Men det var enighet
om at dette skal være en rasepresentasjon, en introduksjon til rasen, ikke sees som et
rasekompendium. Valg av bilder skal vise korrekte representater, men mindre detaljer
skal ikke overstyre billedkvaliteten. Ut fra det vedtok styret 11 bilder, og også hvilket som
skal utgå hvis vi ikke får med alle. Det avventes fortsatt godkjenning på bruk av et av
bildene, og valg av reservebilde dersom denne ikke kommer. Alle fotografene er gjort
oppmerksom på at det i bladet ikke vil stå hvem som har tatt bildene.
73/08 Uttalelse til NKK i forbindelse med søknad om opptak som dommerelev
NKK har mottatt søknad om å bli opptatt som dommerelev, og ber om uttalelse fra
raseklubb.
Styret ga Inger Merete og Solvor i oppdrag å svare på dette.
74/08 Tove Holmøys bilde til kort
Tove har laget 3 forslag med motivet Shiba i natur. Av disse valgte styret å kjøpe det ene.
Det vil bli trykket 250 stk av kortet. Kortet vil være til salgs på steder der vi stiller med
stands (Exporama, Bjerke, Shibaspesialen), og på klubbens nettside.
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Det ble tatt opp at ikke alle medlemmene bruker klubbens nettside. Styret ønsker derfor
at Shib-A-Visa påny skal vise klubbeffektene på en fargeside (f.eks. på baksiden av
bladet). Spesielt gjelder det nye effekter, som strikkeproduktene og dette nye kortet.
75/08 Eventuelt
Lisbeth har informert om at hun har tatt kontakt med aktuelle klubber om praksis med
poeng for brukskonkurranser. På grunn av ferieavvikling har hun ikke fått svar. Kommer
tilbake til saken.
Solvor Nærland,
Referent

Referat fra styremøte i NSK tirsdag 23. september kl 20.30
Tilstede: Solvor, Terje, Lisbeth, Gro, Lone, Inger, Torbjørn
Forfall: Eirik, Torstein, Tonje,
76/08 Post og info
a) NKKs handlingsplan for 2008-2010 Vi ønsker et tiltak til under ”Organisajon”:
NKK må jobbe for at det blir enklere å reise med hund på offentlige
transportmidler. Solvor og Lisbeth lager endelig forslag
b) Tilbakemelding på rasepresentasjon. Solvor har fått PDF, som ser veldig bra ut.
77/08 Økonomisk orientering
a) Ligger bra an ift til budsjett, men avhenger av salg av effekter, vi har 214
medlemmer
b) Søknad om støtte: Vi støtter søknaden med forbehold om at det skjer ganske
raskt siden vi ønsker kompendiet ferdigstilt.
78/08 Oppfølging fra årsmøtet; Brev til NKK ang innføring av kjent HD status på
avlsdyr. Ingen innvendinger på brevet er innkommet fra styret.
79/08 Avlsrådskurs 2009 avholdes 24.-25. Januar. Det er interesse i styret for å reise.
Tas opp igjen når den endelige invitasjonen kommer. Deltagelse vil avhenge av pris og
antall. De som er interessert må fremlegge ”kostnadsoverslag” på neste møte.
80/08 Klubbeffekter
a) Kalender 2009 Harriet jobber sammen med sponsorgruppen. Styret ønsker
veggkalender med større tall og markering av søn-og helligdager
b) Salgseffekter Krus og termoser er bestilt. Kort er underveis.
81/08 Juleannonse i Hundesport. Vi tar helside. Lisbeth ansvarlig for annonsen.
82/08 Hundemessen Exporama. Det mangler fortsatt folk til å dele på å betjene
standen.
83/08 Orientering Spesialene 2009/2010
a) Dommere 2009: Kari Granås Hansen, 2010: Arne Foss
b) 2009: Hunderfossen 2010: Geilo eller annet sted mot vest.
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84/08 Poeng for deltakelse i Brukshundkonkurranse
Fra 1.1 2009 innføres følgende poengberegning for Brukshundkonkurranser
Bruks
D

>160p = 1p

>224p = 2p

C

>300p = 3p

>420p = 4p

B

>300p = 4p

>480p = 5p

A
>325p =5 p
>520p = 6p
Begrunnelse: Bruks består av en lydighetsdel og en/flere spesialgren/er. Poenggrensene
er satt ift 1) godkjent poengsum i hver klasse og 2) krav til opprykk til høyere klasse. For
å få godkjent og opprykk er det i tillegg krav om minstepoeng i spesialgren og lydighet,
men vi gjør systemet så enkelt som mulig og bare tar hensyn til oppnådd poengsum.
Som for de andre grenene som teller til Årets brukshund, settes maks poengsum også for
bruks, til 6 poeng.
85/08 Eventuelt
Ingen hadde saker til dette punktet.
Lisbeth Høyem, referent

Årets første jaktrapport…

Hei,
Sender et bilde av Kasak med jaktbytte.
Kasak sporet opp ku med tvillingkalv, så da falt en kalv for han den 29/9-08. To dager
senere sporer han opp oksen som han sitter å passer på. Her får ingen andre enn far og
mor røre oksen.
Kvota vi hadde var på kalv og ett valgfritt. Vi var kun to jegere og Kasak.
Etter elgfall så buster han som om han aldri har hvert noe annet en elghund.
MVH
Ann-Mari og Steffen Wærdal
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SOM TO DRÅPER VANN - NESTEN
av Gro Mandt

Nederst i den rufsede bakhagen vår skimter jeg to ivrige krøllhaler, og når jeg
nærmer meg, ser jeg at begge bikkjene står med de spisse nesene langt nede i
et stort hull de har gravd i den vårmyke jorda. Det er Hime og søsteren hennes Jun - som holder på med våronna. Bakhagen har aldri vært noen hageentusiasts
drøm. Så da Hime kom i huset, bød det seg en god anledning til å droppe hele
forsøket på hagestell – med unntak av sporadisk plenklipping og innhøsting av
rabarbra. I stedet fikk vi rigget til et gjerde rundt hele sulamitten, slik at Hime fikk
en brukbar uteplass - en ”Hime-hage” – der hun ikke kunne komme seg ut, og
der nabolagets hannhunder ikke kom seg in når damen hadde løpetid . Dette er
blitt en yndet tumleplass hver gang Jun er på liggebesøk. Her tar søstrene seg
noen raske løpeturer – de farer i fullt firsprang opp og ned en trapp, de snuser
etter småkryp og andre fristende lukter, og de graver huller av hjertens lyst.
En av de første gangene Jun var overnattingsgjest, gikk lufteturen til et
parkliknende område i nærmiljøet. På en liten haug står en statue av en stram
og ærverdig herre. Første gang Hime som liten valp fikk øye på denne store og
høye mannspersonen med en bydende kroppsholdning, satte hun seg lydig ned
og kikket forventningsfullt opp på ham. På valpekurset hadde hun lært at hvis
hun gjorde det, vanket det en godbit! En lang stund ble hun sittende i stram
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givakt foran den strenge ”sjefstreneren”, før hun resignert reiste seg og tuslet
bort i lyngen for å tisse. Juns første møte med den bydende herren på sokkelen
artet seg nesten på samme måten. Fjetret ble hun stående og stirre avventende
på ham – av hensyn til utstillingslivet har ikke Jun lært å sitte, men forventningen
om belønning for god oppførsel var åpenbar! Etter en stund måtte også hun gi
opp, og med et skjevt sideblikk på statuen ruslet hun videre.
Et snaut halvår skiller de to søstrene – halvsøstre etter rett - og slektslikheten er
ubestridelig. Selv Himes egen matmor har tatt feil av dem noen ganger. Matmor
gjør spredte forsøk på trene lydighet med Hime, og ett av momentene vi jobber
med, er ”ligg”. Treningsøktene tar vi når anledningen byr seg, for å variere både
sted og tidspunkt. Hime gjør nesten hva som helst for en godbit, så treninga går
framover. Men én gang var det helt umulig å få bikkja til å begripe hva jeg mente
med kommandoen ”ligg”. Hun ville bare ha godbiten uten å gjøre den påkrevde
innsatsen. Jeg prøvde gang på gang, mens frustrasjonsnivået økte, og bikkja
gjorde det ene krumspringet etter det andre for å oppnå belønningen - stadig
mer forvirret. Det var først da jeg kikket opp og så Hime sitte i trappa og se
forundret på oss, at det gikk opp for meg at jeg hadde tatt feil av de to søstrene!
Ikke rart at Jun og jeg hadde problemer med kommunikasjonen.

Men et par andre lydighetsmoment som Hime og matmor trener på, har Jun
ingen problem med å følge opp. Selv om Jun ikke forsto hva jeg mente med
”ligg”-ordet, lærte hun raskt et annet av de lydighetsmomentene Hime og
matmor trener på, nemlig ”på plass” – ikke fordi jeg bevisst gikk inn for det, men
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fordi hun har fattet poenget og lærte ved kopiering Alt med min forrige
turkompis, Lhasa Apsoen Mischa, drillet vi inn ”på plass” hver gang turstien gikk
over i bilveg, selvsagt med godbit som belønning, og denne adferden har Hime
ført videre med stor entusiasme. Da Jun kom med som turkamerat, var hun snar
til å oppfatte at Hime fikk godbit hver gang hun stilte seg pent opp ved min
venstre side. Så Jun stilte seg også opp – riktignok ikke ved siden av meg, men
forventningsfullt rett foran, med et insisterende blikk som jeg selvsagt ikke kunne
motstå! Og neste gang hun var med oss på tur –flere uker seinere – husket hun
hele prosedyren.
Siden Hime har vært så ”uheldig” å lære ”sitt” på valpekurs, har vi gående en
intens opptrening i ”stå”. Også dette lydighetsmomentet trener vi etter som det
passer – inne i stua så vel som på tur i marka. Morgenturen går gjerne til et
skogholt rett bak huset vårt, og på en utsiktsknaus står en liten benk. Vi har gjort
til vane å bruke benken som en ”stå fint” treningsplass. Hime hopper opp på
benken og stiller seg opp, med påfølgende belønning. Beskjeden ”stå-å-å” er
Jun drillet i fra tidlig valpestadium, og hun syntes det var en morsom lek å hoppe
opp på benken for å stille seg opp ved siden av Hime. Så der stod de – to
nesten make Shibaer – stramt oppstilt på geledd og ventet på hver sin godbit!
De skulle bare visst, søstrene, at slik kopiert adferd kalles ”copy-CAT”!

Selv om de to søstrene er nesten så like som to dråper vann av utseende, er det
forskjell på dem i gemytt og adferd. Jun er roligere, mer flegmatisk enn Hime.
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Hun kommer gjerne uoppfordret opp i fanget på oss, og rigger seg til ved
fotenden av senga hver natt hun er hos oss. Hime er mer rastløs, vil sjelden sitt
på fanget, og ligger helst i kurven om natta. Vil hun koses med, kommer hun
med en insisterende labb og legger seg på rygg for å klappes på magen. Men
det har søstrene til felles, at de er vennlige, glade i å hilse på folk, og aldri viser
tegn på aggressivitet. Og begge eksploderer i fart og spenst når de tar en
runddans av en tussebyge, enten på en gressmark i nærmiljøet eller i Himehagen! Det er en glede å oppleve de to sammen – dels fordi de har selskap i
hverandre, dels fordi det gir matmor en mulighet til å lære rasen bedre å kjenne
– ikke bare eksteriørmessig, men også for å sjeldne individuelle likheter og
forskjeller.
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Verdenshundeutstillingen 2008
Av Christen Lang

BIR: WW-08 Jiltrains Jack the Lad
Verdensutstilling i Stockholm i 2008, det høres jo spennende ut. Endelig en
verdensutstilling det går an for oss vanlige hundeeiere å reise til. Og kanskje til
og med en Japansk spesialdommer for vår rase? Dette var det jeg tenkte da jeg
i sin tid fikk høre at Sverige var tildelt Verdenshundeutstillingen i 2008.
Så kom brevet, invitasjon til å dømme norsk lundehund og shiba ved, ja,
nettopp Verdensutstillingen i Stockholm. Klart at min første reaksjon var at jeg
følte meg meget beæret over å bli invitert til denne viktige utstillingen. Og jeg
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ble vel ikke veldig overrasket over å bli invitert som dommer for lundehund på
bakgrunn av at jeg er den eneste dommer som også har drevet aktivt oppdrett
av den rasen. Men shiba, jeg som hadde gledet meg slik til å stille ut, og hva
med mine valpekjøpere, de kunne jo ikke stille ut med meg som dommer.
Det var derfor med bladede følelser jeg gikk i tenkeboksen. Men man sier jo
bare ikke nei til å få dømme ved en verdensutstilling. Det er jo mange
muligheter til å stille ut, men å få sjansen til å dømme ved en så viktig utstilling
som dette er det nokk ikke så ofte en norsk dommer får oppleve så svaret ble
tilslutt at jeg aksepterte innbydelsen og da med stor glede.
At svenskene kan arrangere utstillinger av ypperste merke vet jo alle vi som har
deltatt på den årlige utstillingen i svenske Messan i Alvsjø. Selv har jeg også
hvert så heldig å få dømme der tidligere så jeg viste at alt er meget godt
tilrettelagt for både utstillere og dommere. Dette fikk jeg til fulle erfare nå, all
innformasjon kom i god tid og vi dommere ble tatt meget god hånd om både
før, under, og etter utstillingen.

Tittelvinnende hannhunder fra v: JWW-08 Seiichi-Sigge, WW-08 Jiltrain Jack The Lad

En begrensning ble langt på oss, og det var at vi ikke fikk dømme de rasene vi
skulle dømme på verdensutstillingen i et tidsrom av et år før utstillingen, dette
gjaldt for Sverige.
Min samboer Jorunn og jeg bestemte oss for å ta noen dager fri i forbindelse
med utstillingen. Vi ankom Stockholm fredag, og møtte da vår gode japanske
venn Chieko Sugiyama. Sammen med henne tilbrakte vi dagen som turister i
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byen. Været denne helgen var jo strålende sol og byen viste seg fra sin aller
beste side. Det var derfor svært hyggelig å få være guide for Chieko denne
dagen. Vi tok først en rundtur i Gamla Stan og deretter fergen ut til Djurgården.
Det var forfriskende med en båt tur i det varme været. Lørdag tilbrakte også
Jorunn og jeg som turister, mens Chieko da dro til Almare Staket for å se på
shiba bedømmelsen på SSUKs utstillingen der.
Lørdag kveld var det så offisiell dommermiddag på Vasa museet. Den startet
med en omvisning med guide som kunne fortelle den spennende historien om
dette flotte krigsskipet som forliste på Stockholm havn bare kort tid etter at det
ble sjøsatt for mange hundre år siden. Skipet som ble bygget fra 1626 til 1627
på oppdrag av den svenske kongen Gustav Vasa og var da Sveriges største
krigsskip. Det ble hevet i 1961, etter å ha ligget på havets bunn i 333 år. Etter at
skipet ble restaurert ble det bygget et flott moderne museum rundt skipet
åpnet i 1990.
Museet var en perfekt ramme rundt en internasjonal dommer middag. Det var
dommere fra hele verden tilstedet på denne utstillingen og det ble naturlig
nokk mange taler blant annet av FCI president og selvfølgelig også av
representanter for den Svenske kennelklubben. Bordet var nydelig dekket og
menyen utsøkt. Det var en meget hyggelig kveld som så altfor fort tok slutt da
bussen kom for å bringe oss tilbake til Messe hotellet.

Tittelvinnende tisper, fra venstre: JWW-08 Genkou Go Shun’You Kensha,
WW-08 Taichung Spring Affair, VWW-08 Honto-No Zen-Ya
Vi bodde som sagt på Messehotellet ,så søndag var det kort vei til ringen. Siden
det var rekordmange påmeldinger i begge de rasene jeg var invitert til å
dømme, ble det bestemt av SKK at shibarasen skulle deles, og jeg ble tildelt
tispene samt at jeg skulle dømme BIR og avls og oppdretter gruppene, par
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klasse samt BIR veteran. På denne utstillingen var det ingen BIM. Hundene som
ble tildelt CACIB fikk tittel Verdensvinner 2008.
Dagen startet for meg med å dømme Norsk Lundehund, her var det 40
påmeldte og kvaliteten var meget høy. Dette var meget gledelig siden dette jo
er en norsk rase og jeg var spesielt glad for det gode gemyttet på samtlige
utstilte hunder og for at de viste seg så fint frem.
Kvaliteten på de utstilte shibatispene var dessverre ikke like god og det var
skuffende for meg som hadde gledet meg til å få se mange fine hunder. Blant
annet var der noen hunder som var noe lavstilte og med dårlige fronter, disse
ville aldri ha hatt noen mulighet til å bli plassert i Japan.

Dommeren med beste oppdrettergruppe fra kennel Honto-No
Michael Carmac fra Australia dømte hannhundene og han sendte inn til
konkurransen om BIR en junior hann og en champion hann. Sammen med
junior tispen, åpenklasse tispen og veteran tispen fra min ring var det da disse 5
hunden som til slutt konkurrerte om BIR. Champion hannen og åpenklasse
tispen hadde begge fått CACIB og derved også den ettertraktede tittelen
Verdensvinner 2008.
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Min BIR vinner ble Champion hannen GB CH Jiltrain Jack the Lad, eid og
oppdrettet i England av Mr. & Mrs. Rogers. Dette var en hund med en meget
flott maskulin utstråling og en stolt holdning samt at han hadde utmerket farge
og korrekt urajiro, en hund jeg syntes var en meget god representant for rasen
hvilket den da også beviste ved å bli utplukket til semifinale i den meget harde
gruppekonkurransen senere på dagen.
Etter bedømmelsen fikk jeg så høre at han var blitt BIR dagen før på SSUKs
utstilling og da også Best in Show! Dette var jo gledelig, det er alltid hyggelig for
en dommer at de hunder man setter opp også blir verdsatt av andre dommere.
Min junior verdensvinner ble black & tan tispen Genkou Go Shun You Kensha
opdrettet i Spania av Silvia Exposito, og eid i Norge av Gullborg Knudsen. En
korrekt tegnet B&T tispe av utmerket type.
Verdensvinnende Veteran ble den 10 år gamle tispen Honto-No Zen-Ya, eid og
oppdrettet av Helene Nordwall, Sverige. En hund i topp kondisjon for alderen.
CACIB gikk meget velfortjent til åpenklasse tispen den amerikanske
oppdrettede Taichung Spring Affair. Hun er oppdrettet av Mrs Laura Perkingson
og eid i Sverige av Paula Granqvist. En tispe som jeg med god samvittighet
kunne ha sendt til Japan for å konkurrere der. Kriteriene for å kunne utdele
CACIB er nemlig at hunden skal ha en kvalitet som tilsvarer det beste i rasens
hjemmeland.
Min beste oppdretter gruppe ble hundene fra kennel Honto-No, ved Helene
Nordwall, Sverige. Disse 4 hundene var som støpt i samme form og meget
typelike, hvilket er det viktigste når man dømmer en slik gruppe.
Beste par ble Stämmlocks Etsuo og Stämmlocks Emiko oppdrettet og eid av
Lena Sonefors, Sverige.
Etter rasebedømmelsen var det så tid for finaler. Svenskene hadde naturlig
nokk tatt utgangspunkt for utstillingen i sin lokale kultur og folklore. Det var
imponerende hva SKK hadde fått til. Det var en spektakulær oppvisning vi fikk
se i finalene og det skal godt gjøres å arrangere en verdensutstilling bedre en
det vi fikk oppleve i Stockholm denne helgen i juli.
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ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA 2008
NR Tot
1 40
2 35
3 31
4 30
5 29
6 26
7 24
8 23
9 23
10 23
11 23
12 22
13 21
14 20
15 20
16 17
17 17
18 17
19 16
20 16
21 15
22 13
23 12
24 12
25 12
26 11
27 10
28 10
29 10
30 10
31 10
32 10
33 9

Uts
5
5
5
2
5
5
4
3
4
5
5
5
3
4
5
3
4
4
3
5
3
3
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

per 25/9

Hund

Eier

Hisakuro Av Enerhaugen

Ove Spjeld

Soldoggen's Hirohito
Soldoggen's Beninesa (Beste veteran)

T L Strand /P Walle
Paul Walle

Tadako Av Enerhaugen (Beste Jr/ungh)
Beniryu Av Enerhaugen
Nattfjärilen Betsu Mikata
Soldoggen's Hiruko
Fukume Av Enerhaugen
Ramnfløya's Kita No Otenba

Christen Lang
B Blomli/ A Frøyseth
T L Strand /P Walle
Pedersen/Walle
Christen Lang
B Pedersen

Soldoggen's Buranko
Nattfjärilen Akakabuto
Soldoggen's Tentai Tiko
Soldoggen's Chimpira
Genkou Go Shun'you Kensha

Elin Uhre
Eggenheim/Walle
Elsa Pedersen
Høyem/ Aasheim
Gullborg Knudsen

Tenko Av Enerhaugen
Soldoggen's Ichi Aki-Kaze
Willemo's Harumi
Honto-No Uchiko
Naohime Av Enerhaugen

Eirik Knudsen
Paul Walle
L Nagel /T Hofsli
Gullborg Knudsen
Christen Lang

Sakura-Go Shun'you Kensha
Østbylias Tøffe Zorro
Negi-Inu's Li-Ry Hikari
Østbylias Glae Tingo
Soldoggen's Ippiki-Ookami

Eirik Knudsen
Lundås/Skjelbred
Ulleberg-Bøhmer
May Holmvik
Heidi Nilsen

Jun Av Enerhaugen
Takahiro Av Enerhaugen
Miyagi Go Ichiokasow Av Enerhaugen
Okami's Daiju
Nattfjärilen Chujitsu
Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

Jorunn Kvalheim
Aud Inger Hembre
Lars Konradsen
Pernille Strickert
Paul Walle
Lise Kommisrud
U&A Rimstad
Siv Hansen

Unas Like A Virgin
Soldoggen's Kyocera
Habagou's Ki
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Runa Bjørsland

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Østbylias Supre Olivia
Unas Lord Arco
Mjærumhøgda's Yu Komatsu
Lucky Dragon's Kato
Mjøstrollets Aka Fuyuko
Sika Den Stille Fjæring

Tone Bergersen
R & R Ulvund
Lise Kommisrud
Ole P Sørensen
Anne & Olav Frang
Lise Brun

Soldoggen's Jet Lee
Aiji Go Ichiokasow Av Enerhaugen
Benihidemi Av Enerhaugen
Nidhøg's Uyoshi
Ran Av Enerhaugen

Kristiansen, Anette
E & L Bognøy
Christen Lang
Pernille Strickert
C Lang/ S Nærland

Soldoggen's Oishiiba
Stämmlocks Fujitaro
Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo
Mjøstrollets Amai Imoto
Negi-Inu's Li-Ko Kokunan

P Walle/ E Buchardt
I Hofflund-Nystad
W Ulleberg/ S Bøhmer
R & I Olaisen,
M & F Algarheim

Noven's Pi-Tadaaki
Soldoggen's Funzori-Kaeru
Datehime Av Enerhaugen
Joubeniryu Av Enerhaugen
Kitune's Asa-Emiko

Bengt Eggen
Hugo Elverland
Marjut Peiponen
Stein Kverneland
Roar Nordberg

Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi
Mjærumhøgda's Sachiko
Noven`s Chujo
Soldoggen's Fushigi
We-Sedso Musashi
Østbylias Modige Sniff Mac Snusen

Eivind Mjærum
Hilde Schyttelvik
Marjut Peiponen
Per og Kari Pedersen
Larsen, Anita Ryen
K&S Skjelbred

Østbylias Supre Koko
Edeängs Benjamin
Hachiman Go Ryuukyuu Uruma
Hidekuro Av Enerhaugen
Lucky Dragon's Harumi

S & K Skjelbred
Tonje Bøe

Rikakurohime Av Enerhaugen
Soldoggen's Chihiro
Soldoggen's Fukai Kangae

Christen Lang
Paul Walle
Paul Walle
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Christen Lang
Harriet Gleditsch
Anita Larsen

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

4
4
3
3
3
3
3
3
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Soldoggen's Wan
Umewaka Kurosachi Av Enerhaugen
Habagou's Haru Hana
Pei Fang Gunther Quick
Rikakurohime Av Enerhaugen
Tatsumaki's Akihime
Ølenskjold's Aya
Østbylias Qule Kaiser
Shibatroll's Anitra
Ølenskjold's Atoz

Flotte sommerminner!
Foto Cathe Frankrig
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Walter Wilhelmsen
Christen Lang
B & I Pedersen
Liss Landrø
Christen Lang
Laila Nagel
John Tjøtta
Benjaminsen/Juul
Birte Blomli
Tjøtta, Bodil

Shiba-no-Kai inviterte til curcuitutstilling 3. juli,
med dommer fra Japan; Ishiro Ishikawa.
Hele 105 shibaer var påmeldt til denne utstillingen. Ingen har hørt om så høy
påmelding i Europa tidligere. Totalt møtte det 86 hunder, fordelt på 35 hannhunder
og 51 tisper. Dommeren syntes nok det var bedre kvalitet på hannhundene, for han
ga ut 17 Excellent i disse klassene, mens det ble gitt ut bare 12 Excellent blant
tispene. De øvrige hundene fikk stort sett 1.premie, foruten en 2. premie og 3 KIP.
Alle klassevinnerne som vi viser her, fikk Excellent.
Hannhunder
Junior: Kazakosi No Rikikaze Go
Yokohama Atumi, Russland

Tisper
Junior: Handzimemesite Giza, Russland

Unghund: Juhou Go Kuwana
Mitomosou, Russland

Unghund: Aisite Imasski Des, Russland
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Åpen: Chonix Yorimoto, Sverige

Åpen: Taichung Spring Affair, Sverige

Champion: Vormund To Russia With
Love, Russland

Champion: Explorer’s Inagiru, Sverige

Veteran: Haguro No Beniwaka Go
Chuuou Haguro, Sverige

Veteran: Soldoggen’s Chimpira, Norge
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Utstillingsresultater per 25/9
NKK Trondheim 7/6 Edh, Kenneth
Østbylias Tøffe Zorro

1.UK 1.UKK CERT 1.BHK CACIB BIR

Lundås/Skjelbred

Soldoggen's Jet Lee
Unas Lord Arco

1.UK 2.UKK CK 3.BHK

A Kristiansen

1.UK 3.UKK HP

R & R Ulvund

Østbylias Qule Kaiser
Unas Mia
Østbylias Supre Olivia
Negi-Inu's Li-Ko Kurojo
Två Älvars Aiko

1.AK 1.AKK CK 2.BHK R.CACIB

Benjaminsen/ Juul

2.UK

U & A Rimstaad

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

Tone Bergersen

1.AK 2.AKK

Lise Kommisrud

1.AK 3.AKK

Else Hultgren

Norsk Japansk Spisshund Klubb 15/6 Permo, Tina
Habagou's Haru Hana
Ramnfløya's Kita No Otenba

1.UK 1.UKK CERT 2.BTK

B&I Pedersen

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

B Pedersen

Norsk Welsh Corgi Klubb 21/6 Wilberg, Leif-Herman
Noven`s Chujo

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK

Marjut Peiponen

Surnadal Og Rindal Hundeklubb 21/6 Eerola, Tapio
Østbylias Tøffe Zorro
Unas Lord Arco

1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIR

Lundås/Skjelbred

1.UK 2.UKK HP

R & R Ulvund

Habagou's Ki

1.JK 1.JKK

Runa Bjørsland

Kirkenes Og Omegn Hundeklubb 21/6 Nymark, Per-Harald
Datehime Av Enerhaugen

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR

Gunn Heatta

Nes Hundeklubb 22/6 Sinko, Stefan
Negi-Inu's Li-Ry Inabikari
Negi-Inu's Li-Ry Hikari
Negi-Inu's Li-Ko Kurojo

1.JK 1.JKK HP

Choi/Eriksen

1.JK 1.JKK CK 2.BTK

Ulleberg-Bøhmer

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR

Lise Kommisrud

Oppdal Hundeklubb 22/6 Pedersen, Geir Nordahl
Unas Lord Arco
Østbylias Tøffe Zorro
Unas Mia

1.UK 2.UKK

R & R Ulvund

1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIR

Lundås/Skjelbred

1.UK 1.UKK HP

U & A Rimstaad
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NKK Bjerke 28/6 Jensen, Peter L
Stämmlocks Fujitaro
Hidekuro Av Enerhaugen
Hisakuro Av Enerhaugen
Beniryu Av Enerhaugen
Tenko Av Enerhaugen

1.UK 1.UKK HP

I Hofflund-Nystad

1.AK 1.AKK CERT 3.BHK

Harriet Gleditsch

1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB

Ove Spjeld

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

Blomli/Frøyseth

1.CHK 3.CHKK CK 4.BHK

Eirik Knudsen

Shibatroll's Anitra
Negi-Inu's Li-Ry Hikari
Genkou Go Shun'you
Kensha
Tadako Av Enerhaugen
Rikakurohime Av
Enerhaugen
Noven`s Chujo
Naohime Av Enerhaugen
Negi-Inu's Li-Ko Kurojo
Sakura-Go Shun'you Kensha

1.JK 4.JKK

Birte Blomli

1.JK 2.JKK HP

Ulleberg-Bøhmer

1.JK 3.JKK

Gullborg Knudsen

1.JK 1.JKK HP

Christen Lang

1.UK 1.UKK CK 3.BTK

Christen Lang

1.AK 2.AKK

Marjut Peiponen

1.AK 1.AKK CERT 2.BTK R.CACIB

Christen Lang

1.AK 3.AKK

Lise Kommisrud

1.CHK 2.CHKK CK 4.BTK

Eirik Knudsen

Honto-No Uchiko

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIM

Gullborg Knudsen

Vestnes Hundeklubb 13/7 Haugsten, Anne-Mari
Unas Lord Arco

1.UK 1.UKK

R & R Ulvund

Vågan Hundeklubb 3/8 Engh, Espen
Soldoggen's Buranko
Soldoggen's Tentai Tiko
Nattfjärilen Akakabuto
Noven's Pi-Tadaaki
Soldoggen's Fukai Kangae

1.AK 1.AKK CERT 3.BHK

Elin Uhre

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM

Elsa Pedersen

1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK

Eggenheim/Walle

1.UK 1.UKK CK

Bengt Eggen

2.AK

Paul Walle

Soldoggen's Beninesa

1.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR

Paul Walle

Moss Og Omegn Hundeklubb 26/7-08 Selbach, Mona
Negi-Inu's Li-Ry Hikari

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR

Ulleberg-Bøhmer

Vestvågøy Hundeklubb 2/8-08 Vidal, Jose
Soldoggen's Hirohito
Soldoggen's Jet Lee

1.UK 1.UKK CK

Strand/Walle

.UK KIP

A Kristiansen
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Soldoggen's Buranko
Soldoggen's Tentai Tiko
Nattfjärilen Akakabuto
Soldoggen's Ippiki-Ookami
Noven's Pi-Tadaaki
Soldoggen's Hiruko

1.AK 1.AKK CERT 3.BHK

Elin Uhre

1.CHK 2.CHKK CK 4.BHK

Elsa Pedersen

1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK

Eggenheim/Walle

1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIR

Heidi Nilsen

1.UK 1.UKK CERT 3.BTK

Bengt Eggen

1.UK 2.UKK

Pedersen/Walle

Soldoggen's Mini-Meta
Soldoggen's Kyocera
Soldoggen's Beninesa

1.AK 1.AKK

Per Pedersen

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

Siv Hansen

1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK

Paul Walle

Norsk Great Japanese Klubb 16/8-08 Thomas, Chris
Takahiro Av Enerhaugen
Ølenskjold's Atoz
Negi-Inu's Li-Ko Kokunan
Mjærumhøgda's Sachiko
Mjærumhøgda's Yu Komatsu

1.JK 2.JKK HP

Aud Hembre

1.JK 1.JKK CK 4.BHK

Tjøtta, Bodil

1.AK 1.AKK CERT 2.BHK

M & F Algarheim

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR

Hilde Schyttelvik

1.CHK 2.CHKK CK 3.BHK

Lise Kommisrud

Negi-Inu's Li-Ry Hikari
Willemo's Harumi
Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo

2.JK

Ulleberg-Bøhmer

1.UK 1.UKK CERT 1.BTK BIM

L Nagel /T Hofsli

1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK

Ulleberg-Bøhmer

NKK Drammen 16/8-08 Clerc, Elsbeth
Ølenskjold's Atoz
Takahiro Av Enerhaugen
Beniryu Av Enerhaugen
Hisakuro Av Enerhaugen
Genkou Go Shun'you
Kensha

3.JK

Tjøtta, Bodil

1.JK 1.JKK CERT 3.BHK

Aud Hembre

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

Blomli/Frøyseth

1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB

Ove Spjeld

1.JK 2.JKK

Gullborg Knudsen

Negi-Inu's Li-Ry Hikari
Willemo's Harumi
Naohime Av Enerhaugen

1.JK 1.JKK

Ulleberg-Bøhmer

1.UK 1.UKK CK 2.BTK R.CACIB

L Nagel /T Hofsli

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

Christen Lang

Rana Trekk- Og Brukshundklubb 23/8-08 Eberhardt, Jochen
Soldoggen's Ippiki-Ookami
Soldoggen's Hiruko
Nattfjärilen Bujina-Hime

1.VTK 1.VTKK HP

Heidi Nilsen

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR

Pedersen/Walle

2.AK

Anita Løbakk
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Norsk Chow Chow Klubb 23/8-08 Jensen, Peter L.
Lucky Dragon's Kato
Habagou's Haru Hana
Ramnfløya's Kita No Otenba

1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIM

Ole Sørensen

2.UK

B&I Pedersen

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

B Pedersen

Vefsn Hundeklubb 24/8-08 Pedersen, Knut Helge
Soldoggen's Hiruko

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

Pedersen/Walle

Norsk Miniatyrhund Klubb 24/8-08 Jørgensen, Leif Lehmann
Ramnfløya's Kita No Otenba

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

B Pedersen

Klubben For Større Selskapsh. Raser 24/8-08 Ionescu, Augustin
Negi-Inu's Li-Ry Hikari
Kitune's Asa-Emiko

1.JK 2.JKK

Ulleberg-Bøhmer

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIR

Roar Nordberg

Trøndelag Selskapshundklubb 30/8-08 Harris
Domonic
Unas Lord Arco
Unas Like A Virgin

1.UK 1.UKK

R&R Ulvund

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR

U&A Rimstad

Norsk Dalmatiner Klubb 31/8-08 Zidar, Zeljka
Unas Lord Arco

1.UK 1.UKK CERT 1.BHK BIM

R&R Ulvund

Unas Like A Virgin

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIR

U&A Rimstad

Steinkjer Hundeklubb 6/9-08 Holmli, Marianne
Østbylias Tøffe Bamse

0.AK

Rune Mortensen

Østbylias Modige Sniff Mac Snusen
Habagou's Ki
Østbylias Supre Olivia

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIR

K&S Skjelbred

1.UK 1.UKK CK 2.BTK

Runa Bjørsland

1.AK 1.AKK CERT 1.BTK BIM

Tone Bergersen

Narvik Trekk- Og Brukshundklubb 6/9-08 Johansson, Karl-Erik
Ekewars Eisuke
Soldoggen's Hirohito

1.UK 1.UKK HP

Kristian Backegren

1.CHK 2.CHKK CK 2.BHK

Walle/Strand

Soldoggen's Tentai Tiko
Nattfjärilen Akakabuto

1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM

Elsa Pedersen

1.CHK 3.CHKK CK 3.BHK

Eggenheim/Walle
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Soldoggen's Ippiki-Ookami
Noven's Pi-Tadaaki
Soldoggen's Fukai Kangae
Soldoggen's Mini-Meta
Soldoggen's Hiruko
Soldoggen's Kyocera

1.VTK 1.VTKK CK 4.BHK

Heidi Nilsen

1.UK 1.UKK

Bengt Eggen

1.AK 1.AKK CERT 3.BTK

Paul Walle

2.AK

Per Pedersen

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

Pedersen/Walle

1.CHK 2.CHKK CK 4.BTK

Siv Hansen

Soldoggen's Beninesa

1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK

Paul Walle

Norsk Berner Sennenhundklubb 6/9-08 Haugsten, Anne-Mari
Ekewars Eisuke
Soldoggen's Hirohito

1.UK 1.UKK

Kristian Backegren

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIR

Walle/Strand

Nattfjärilen Akakabuto
Soldoggen's Tentai Tiko
Noven's Pi-Tadaaki
Soldoggen's Mini-Meta
Soldoggen's Hiruko

1.CHK 1.CHKK CK 2.BHK

Eggenheim/Walle

1.CHK 2.CHKK

Elsa Pedersen

1.JK 1.JKK CERT 4.BTK

Bengt Eggen

1.AK 2.AKK

Per Pedersen

1.CHK 2.CHKK CK 3.BTK

Pedersen/Walle

Soldoggen's Fukai Kangae
Nattfjärilen Betsu Mikata
Soldoggen's Beninesa

1.AK 1.AKK

Paul Walle

1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

Strand / Walle

1.VTK 1.VTKK CK 2.BTK

Paul Walle

Gudbrandsdal Hundeklubb 7/9-08 Nymann, Gunnar
Edeängs Benjamin
Hidekuro Av Enerhaugen

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK BIR

Tonje Bøe

1.AK 2.AKK

Harriet Gleditsch

NKK Stavanger 13/9-08 Nymark, Per-Harald
Joubeniryu Av Enerhaugen
Ølenskjold's Aya

1.AK 1.AKK CERT 1.BHK CACIB BIR

Stein Kverneland

1.JK 2.JKK CK 2.BTK

John Tjøtta

Umewaka Kurosachi Av Enerhaugen

1.JK 1.JKK CERT 1.BTK BIM

Christen Lang

I henhold til tidligere praksis og vedtak får klassevinnere fra store utenlandske utstillinger
beregnet poeng som 2 BHK/BTK:

Shiba-no-Kai 3/7-08, Ishikawa, Ichiro, Japan
Soldoggen’s Chimpira
Excellent 1.beste veterantispe
SKK World Dog show 6/7-08, Lang Christen, Norge

Høyem& Aasheim

Genkou Go Shun’you Kensha

Gullborg Knudsen

Excellent 1.beste juniortispe
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KLUBBEFFEKTER!
Her er en liten presentasjon av de nye effektene. Når det gjelder porto, vil
opplysninger komme på hjemmesiden, eller opplyses ved kontakt med Ingrid.

PÅ KOPPENE, ER DET MULIG Å FÅ RABATT, VED KJØP AV MINST 4 TOTALT.

Ingrid Hofflund-Nystad tar imot bestillinger på e-post: valpeformidler@gmail.com eller
Mobil: +47 47415152. Husk å oppgi: størrelse du ønsker på klær/ motiv på kort/ navn og
adresse til mottaker. Ingrid vil opplyse om porto og kontonummer ved bestilling.

Se alle klubbeffektene på www.norskshibaklubb.net/klubbeffekter
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Kennel Østbylia
24/9 3 valper, 2 hanner; røde og 1 tispe;
black&tan
Far: Østbylias Supre Ronaldhino
Mor: Østbylias Modige Bellami

Karen og Sissel Skjelbred
Dalsve, 7710 Sparbu
Telefon 74 14 32 69
Mobil: 975 67 022
E-post: k-svends@online.no
www.ostbylias.com
Christin Aarkvisla
Ellevsætervn. 957, 2364 Næroset
Mobil: 416 18 757
E-post: Christin@woff.no
www.woff.no

Kennel Qannik
3/9: 5 valper, 3 hanner; black &tan, 2
tisper; rød+ black&tan
Far: Østbylias Modige Lacota
Mor: Østbylias Supre Kickapoo

Kennel Enerhaugen
29/8, 9 valper, 4 hanner; 2 røde+2 hvite,
5 tisper; alle røde
Far: Osamu Go Ichiokasow av Enerhaugen
Mor: N UCH Benihidemi av Enerhaugen

Kennel Najanin

Christen Lang
Sandviksveien 173, 5036 Bergen
Telefon: 55 95 17 01
Mobil: 909 81 295
E-post: chr-lan@online.no
www.enerhaugen.net

Tonje Helene Bøe
Heggveien, 3340 Åmot
Telefon: 32 78 57 83
Mobil: 938 61 055
E-post: thbshetlands@hotmail.com
www.freewebs.com/najanin

24/8, 5 valper, alle røde
Far: Edeängs Benjamin
Mor: Kawai Kinkai
12/8: 6 valper, 2 hanner, 4 tisper, alle
røde
Far: Beniichi av Enerhaugen
Mor: Najanin’s Kimi Musume

Liste over fødte og planlagte kull oppdateres på klubbens side.
Kontakt valpeformidler Ingrid Hofflund-Nystad
for info eller for å legge til kull.
valpeformidler@gmail.com
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SJEKK UT DE FLOTTE KOPPENE KLUBBEN HAR FÅTT!!!

EFFEKTER KAN KJØPES PÅ HNDELIVSMESSA 15-16/11
OG PÅ HAMAR 21/11, PORTOFRITT!

RETUR: NSK v Terje Håheim
Kongleberget 3, 1727 Sarpsborg
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