
Vi har svarat på följande frågor: 

1: Namn 

2: Bor 

3: Uppdrag i styrelsen 

4: Arbetat i styrelsen sedan 

5: Min första shiba fick jag 

6: Jag gillar shiban därför att 

7: Gör jag något speciellt med min/mina  shibor? 

8: Mina intressen förutom shiban 

 

 

 1: Anette Arvidsson 

 2: Påarp utanför Helsingborg 

 3: Suppleant 

 4:  2014 

 5:  2003  

 6: klok, speciell, finurlig, värdefull och skäller ej mer än när det är något. 

7: Vi är alltid tillsammans, alla tre är med mig på jobb, härligt. 
8: Trädgården, Hälsa och träning, Matlagning. 

 

1: Robert Kiejstut 

2: Nynäshamn, 5 mil söder om Stockholm, nära till havet… 

3: Har nu fått förtroendet att vara skattmästare. 

4:  Blev invald som ledamot 2012 och haft förmånen att få vara ordförande 2014-2016. 

5:  1991. Det var en hane från det anrika Manlöten. Sedan dess är det bara Shiba som gäller. 

Vi har försökt att tänka på någon annan hundras men det slutar alltid med Shiba… I dag har 
vi tre stycken, två hanar och en tik, dvs vår fjärde Shiba så här långt. 

6:  Mycket hund i liten kropp! Intelligent, självständig, full av integritet och väldigt rolig till 

sin läggning. De är suveräna på att vilja vara med på vad man än gör: Båtliv, åka på utflykt 

med bilen, vinteraktiviteter, men även att bara ta det lugnt tillsammans med husse och 

matte. 

7: Vi har varit med på utställningar med alla våra hundar i första hand. Tänker börja med 
nosework och kantarellsök nu i sommar. 

8: Mat och vin men även skidåkning, båtåkning samt korsord. 

 

 



1. Madeleine Lundell 

2. Kristinehamn Värmland 

3. Styrelseledamot 

4. 2014 

5.  2003 

6. Deras personligheter 

7. Utställning Avel 
8. Familjen och körsång 

  

1: Astrid Wall 

2: Degerfors, 6 mil väster om Örebro. 

3: Ledamot och lokalavdelningsansvarig 

4: 2015 

5: 2012, efter två års intensiv längtan. 

6: Shiban är vacker, smart och självständig (på gott och ont!). 

7: Vi älskar att röra på oss; jogging, cykling, vandring mm. 
8: Jag ägnar mycket tid åt att experimentera i köket. 

 

1.  Inger Persson 

2. Bunkeflostrand 

3. Suppleant 

4. 2014 

5. 2011 

6. En självständig lagom stor hund med mycket stor personlighet 

7. Utställning och liten uppfödning 
8. Avel och Uppfödning, Skolutveckling  och familjen 

 

 

1. Ulrika Lindgren 

2. Trelleborg, Skåne 

3. Styrelseledamot, resultatansvarig 

4. 2015 

5.  7 maj 2010 

6. De är otroligt vackra och så att de är så lättlärda, kluriga och roliga 

7. utställning, tränar och tävlar lite i rallylydnad, viltspårar och tränar agility 

8. Min familj, våra vänner och böcker 

  

  



1: Annika Larsson                                                                                                                                                  

2:  Limhamn, Malmö                                                                                                                                                       

3: Ordförande, medlemsansvarig                                                                                                                                

4:  2014                                                                                                                                                                            

5: 2004 och har nu 3 shibor                                                                                                                                         

6: det är en härlig ras som är väldigt självständig men samtidigt följsam.                                         

Finns alltid något att jobba med. Dessutom fruktansvärt vacker!                                                                       

7: Vi ställer ut lite till ”husbehov”.                                                                                                                         

Vi har även provat Lure coursing – det var jättekul!                                                                                           

8: familjen, vänner, mitt jobb, läsa och lyssna på musik 

 

 

 

 

1: Annette Wilén  

2: Malmö 

3. Suppleant i styrelsen 

4: sedan 2015 

5. Jag har tre shibor: Aito 9 år, Toya 13 år och Itsu 8 år. 

6. Den är en urhund med en spännande bakgrund. Den är vacker att se på och är en frisk ras 

med mycket personlighet. 

7. Jag ställer ut Aito och fuskar lite i rallylydnad med Itsu. Förutom det så tycker vi om att 

vara i naturen och våra shibor får följa med på våra semestrar på olika platser i Sverige. Aito 

har också fått gå lite i avel och har några härliga valpar efter sig. 

8. Hundarna är mitt största intresse, men jag sjunger också i kör och pysslar i min trädgård. 

 

 

1: Susanne  Larsson  

2: Motala i Östergötland. 

3: sekreterare 

4:2015  

5:2003. 

6: de är vackra och en ursprunglig ras. 

7: Har nu tre shibor vi åker på utställningar och tränar spår bl.a. 

8: Mina övriga intressen är trädgården och familjen. 
 


