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Er du på instagram? Husk å bruke #JUNNYTT så finner du 
kanskje ditt bilde i neste utgave av medlemsbladet.

Flere bilder på nest siste side.
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LEDEREN HAR ORDET

Hei alle trofaste medlemmer og lesere!

Det nye året er godt i gang, samtidig som 
meningsløse nyttårsforsetter er i ferd med å gå i 
glemmeboken...
Jeg har som vanlig planer om å bli flinkere til 
å aktivisere meg selv og hundene. Som leder i 
klubben burde jeg gå foran som et godt eksempel, 
men jeg må innrømme at jobb, klubbarbeid, birøkt 
og rehabilitering av gården til tider stjeler litt for 
mye av tiden. Jammen godt jeg har kjøpt IQ test til 
hundene og har noen planlagte utflukter å se frem 
i mot!

Klubben startet året med den råeste 
nyttårsraketten! Eivind og Christen arrangerte en 
dommerkonferanse deltakerene aldri vil glemme. At 
Hilde, Benny, Jorunn og Christen ønsket å invitere 
Kato Shigeru til Norgesbesøk fikk klubben også 
nyte godt av. Det ble gjort et akutt vedtak om at 
klubben ønsket å benytte seg av hans kompetanse 
til dommerkonferansen. I tillegg ble det lagt til rette 
for et medlemsmøte slik at vi alle kunne få lære litt 
om “røttene” til våre firbente venner. Denne helgen 
gjorde et skikkelig innhugg i klubbens bankkonto, 
så jeg håper vi kan leve lenge på minnene i fra den 
flotte lærerike helgen.
   10.februar arrangerte klubben sitt første 
førstehjelpskurs i Bergen og etter det gikk det slag 

i slag rundt om i Norges land. Selv hadde jeg stort 
utbytte av kurset hvor vi fikk svar på hvordan man 
skal takle skader og sykdom på hundene våre. 
Det er bare flaks som har gjort at jeg aldri har 
måttet benytte meg av førstehjelp i mitt 20år lange 
hundehold. Nå har jeg lært litt og jeg kommer 
garantert til å melde meg på flere slike kurs... 
man kan faktisk redde livet på sin beste venn med 
denne kunnskapen!
   En stor takk til distriktskontaktene som 
arrangerte disse kursene, jeg gleder meg til å se 
hva mer dere finner på for å styrke fellesskapet vi 
har rundt rasene våre.

Som dere kankje har registrert har det vært 
et bytte av noen medlemmer i SU. Jeg vil takke 
Lisbeth og Gitte for jobben de har gjort for 
klubben i mange år. De har vært en stor ressurs og 
jeg har full forståelse for at de nå valgte å trekke 
seg for å prioritere egne interesser. 
Det nye SU består av Solvor, Laila, Christen og 
Ann Margot. De er godt i gang med jobben og 
har utarbeidet helseundersøkelsen klubben nylig 
gjennomførte. Vi ser frem i mot resultatene i fra 
den og ønsker de lykke til med jobben videre.

Denne vinteren har vi hatt en felles komitè med 
NAK og NAAK. Disse har jobbet knallhardt for 
at vi skal få den beste trippelutstillingen noen 
gang! Jeg har sneket meg med på et par av møtene 
deres og har et veldig godt inntrykk. Samarbeidet 
fungerer veldig godt og de har virkelig “lagt seg i 
selene” for å gjøre dette til en helg hvor vi alle kan 
høste ære, berømmelse og flotte premier.
jeg håper alle har muligheten til å bidra med noen 
dugnadstimer slik at denne gjengen får gjennomført 
Japanspesialen på en proff måte.
   Senere i høst skal klubben arrangere en to 
dagers ordinær blodsporprøve, men vi har 
ingen flere planer utover dette... Det er nå 
dere medlemmer må komme med ideer til 
distriktkontakter og styret slik at vi klarer å holde 
aktivitetsnivået vårt oppe!

Jeg ønsker dere en strålende vår og håper jeg får 
skrive den neste lederspalten i juni.

Mvh/Vibeke Standal
Leder
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REDAKTØREN HAR ORDET
Kjære JUNvenn!

Nå lengter vi fælt til våren. Her er det bare regn, vind 
og mørke kvelder. Litt solskinn og fine turer i skog og 
mark, er nå aårt savna.

Håper alle har hatt en fin julehelg og en super start på 
året. Kanskje det er 2020 som blir nettopp ditt år?
Meld deg på et kurs, en sporprøve eller Japanspesialen. 
Kanskje du ikke vinner staselige rosetter men du kan 
vinne fine vennskap og gode opplevelser med din 
firbente venn.

Jeg ble utrolig glad over responsen på julequizen. Det 
må være ny rekord! Tipper det var de lekre vottene 
som fristet. Vinneren er trukket og kan straks vente 
seg en overraskelse i postkassa.

Håper også du har husket å svare på 
helseundersøkelsen til klubben. Jo flere svar som 
kommer inn, jo større verdi har den. Jeg har hvert fall 
sendt inn mine besvarelser.

Ønsker dere alle en fin vår, se opp for huggorm og 
slikt... så håper jeg vi ses på Hunderfossen?
Vi gleder oss!

Mvh/Gro Karete
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KONTAKTPERSONER

STYRET

LEDER:
Vibeke Standal
Telefon: 93 26 06 76
E-post: standal79@hotmail.com

NESTLEDER:
Sunniva Bjørkvik
Telefon: 47 90 44 18
E-post: sunna_n_b@live.no

SEKRETÆR:
Vanja Marie Sigvartsen
Klubbens adresse:
Tomasjordvegen 53B
9024 Tomasjord
Telefon: 95 16 22 17
E-post: sekretar.jun@gmail.com

KASSERER:
Thea Ringerike
E-post: kasserer.jun@gmail.com
Telefon: 95 86 97 38

STYREMEDLEM:
Eivind Mjærum
E-post: eivind.mjaerum@
mjaerumhogda.no
Tlf: 95 78 20 85

STYREMEDLEM:
Ole Arntzen
Epost: olea@uib.no
Adresse: Myrdalskogen 202
5117 Ulset
Tlf: 48 16 26 91

STYREMEDLEM:
Kristin Bugge Moe
Epost: krib.moe@gmail.com
Tlf: 93 28 43 72

1.VARAMEDLEM:
Solvor Nærland
Epost: solvor@shibaliv.com
Tlf: 48 11 89 71

2.VARAMEDLEM:
Sara Bakken Barø
Epost: sarah_bakken@hotmail.com
Tlf: 97 77 23 61

3.VARAMEDLEM:
Marie Helen Hansen
Epost: marie.helen.hansen@gmail.com 
Tlf: 91 52 95 57

DISTRIKTSKONTAKTER

ØSTLANDET: OSLO, AKERSHUS, 
BUSKERUD, ØSTFOLD, VESTFOLD, 
HEDEMARK, OPPLAND
Anna Sofia Vintersol
Telefon: 98 42 18 12
E-post: annasvintersol@gmail.com

VESTLANDET: HORDALAND, SOGN 
OG FJORDANE
Gullborg R. Knudsen
Telefon: 92 85 49 11
E-post: g.r.knuds@gmail.com

SØR-VESTLANDET:ROGALAND
Gro Karete Bråtveit
Telefon: 91 61 46 83
E-post: redaktor@norskshibaklubb.no

SØRLANDET
Tone B. Nilsen
Telefon: 48 15 31 90
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KONTAKTPERSONER

NORD-NORGE: NORDLAND, 
TROMS, FINNMARK
Lone Fillipsen
Telefon: 99 59 40 74
E-post: hfilips@online.no

MIDT-NORGE: TRØNDELAG
Sissel Skjelbred
Telefon: 97 56 70 22
E-post: k-svends@online.no

SØNDRE MIDT-NORGE: TIDL. 
SØR-TRØNDELAG OG MØRE
Kristin Bugge Moe
Epost: krib.moe@gmail.com
Tlf: 93 28 43 72

ANDRE KONTAKTPERSONER

AGILITY
Lise Kommisrud
Telefon: 91 68 70 47
E-post: lisekom@online.no

LYDIGHET
Sissel Skjelbred
Telefon: 97 56 70 22
E-post: k-svends@online.no

RALLYLYDIGHET
Bente Kittelsen Pedersen
Telefon: 45 86 05 45
E-post: shiba.habagou@outlook.com

BRUKS
Laila Nagel
Telefon: 91 66 85 79
E-post: laila@kennelkatsumoto.com

VALPEFORMIDLER
Ole Arntzen 
Telefon: 48 16 26 91
E-post: 
valpeformidler.jun@gmail.com

KURSKOORDINATOR
Laila Nagel
Telefon: 91 66 85 79
E-post: laila@kennelkatsumoto.com

SUNNHETSUTVALGET

Laila Nagel
Telefon: 91 66 85 79
E-post: laila@kennelkatsumoto.com

Christen Lang
Telefon: 90 98 12 95
E-post: chr-lan@online.no

Ann Margot Whyatt
Telefon: 92 03 07 72
E-post: annmargot.whyatt
@internationalsos.com

Solvor Nærland
Epost: solvor@shibaliv.com
Tlf: 48 11 89 71

Vi gjør oppmerksom på at du selv må 
melde adresseforandring hos NKK 

dersom du flytter og vil ha JUNnytt til 
din nye bopæl. Vi får våre oppdaterte 

medlemslister fra dem.
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KUNNGJØRING
ÅRSMØTE JUN 2020

Årsmøte i JUN avholdes fredag 29. mai 
2020 på Hunderfossen hotell

Informasjon
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
sendes til JUN v. Vanja Marie Sigvartsen, 
Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord

eller
sekretar.jun@gmail.com

Forslag må være styret v. sekretær 
i hende senest 6 uker før møtedato 

(17.04.2020), jf. klubbens vedtekter § 3-3. 
Klubbens vedtekter finnes på 

www.junnorge.no

For forslag på kandidater til valget, se 
egen info fra valgkomiteen.
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Har du satt av 
Pinsen? 

Det er snart tid for 
vårens vakreste eventyr
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Fra JUN sitt førstehjelpskurs, som var i 
Bergen 10. februar 2020.

Kurset var ved veterinær Camilla 
Meltveit ved Sandviken dyreklinikk. 
Hun er tilfeldigvis mine hunders 
veterinær, og jeg vet hvor grundig og 
kunnskapsrik hun er.

Vi var 10 deltakere, og distriktet hadde 
stått på mye for å få folk til å melde 
seg på. 

Camilla gikk gjennom en godt forberedt 
forelesning om hva vi skal gjøre før 
vi kommer til veterinær innen disse 
områdene:
-Hoggormbitt (Prednisolon, som er 
virkestoffet i «hoggormtablettene» 

som ble anbefalt før, kan føre til lavere 
gjennomstrømning i nyrene, og har 
dermed en bieffekt ved at nyrene 
ikke får kvittet seg så lett med giften. 
Prednisolon gis derfor kun hvis bittet 
kan føre til pusteproblemer, som ved 
hoggormbitt i tunga)
-Transport av hund med pustevansker
-Fremmedlegeme i halsen, med 
gjennomgang av Heimlichs grep
-Kuttskader (f.eks. fra stålkant på ski 
eller staver)
-Beinbrudd (åpent og lukket)
-Forgiftning (de japanske rasene er 
mer sensitive for løk enn mange andre 
raser)
-Sårbehandling og bandasjering
-Magedreining (Camila hadde faktisk 
fått inn en shiba med dette)
-Hjerte-/lungeredning
-Hva et førstehjelpsskrin bør inneholde
-Hvordan se om halting skyldes en 
kneskade
-(mulig det er noen områder jeg har 
glemt?)

Vi kan alle plutselig oppleve en 
forgiftning eller fremmedlegeme i 
halsen hos kompisen vår. 
Å ha kunnskapen fra dette kurset i 
bakhodet kan hjelpe oss til å unngå å 
få panikk hvis det skjer. 
Kurset er derfor gull verdt. Billig er det 
også.
Derfor er det merkelig at ikke flere 
meldte seg på! 

Jeg er i allefall glad for at jeg prioriterte 
nettopp dette kurset.

Førstehjelpskurs arrangert i Bergen
Tekst og foto: Solvor Nærland

Veterinær Camilla Meltveit, 
her sammen med Tabi.
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Da det kom forslag fra styret i JUN 
om, at vi skulle prøve å få til et 
landsdekkende førstehjelpskurs 
på hund, bifalt jeg umiddelbart 
ideen. Selv jobber jeg innen den 
akuttmedisinske kjede for oss med 
to ben. Der har vi stadige krav om 
sertifiseringer og resertifiseringer 
for å holde på med det vi gjør. 
Personlig har jeg hatt hund i 
snart 17 år og måtte noe skamfull 
innrømme at jeg kun hadde deltatt 
på et lignende kurs en gang 
tidligere! Den gang for øvrig også 
arrangert i forbindelse med vårt 
årlige Shiba-treff her i Nord. 
Entusiasmen min var derfor 
stor da vi satte i gang. Jeg fikk 
raskt en avtale med et av byens 

Førstehjelpskurs arrangert i Tromsø
Tekst: Lone Filipsen (Distriktskontakt)

dyrehospitaler. Invitasjon ble lagt ut på 
ulike FB-grupper samt hengt opp på 
aktuelle dyrehospital. Påmelding foregikk 
direkte til kursansvarlig i JUN Laila Nagel 
og betaling direkte til kasserer Thea 
Ringerike, mens Vibeke Standal «trakk i 
tråder», der det trengtes! Vi ble 11 stykker 
totalt herav 5 medlemmer og 6 ikke 
medlemmer og nok til at kurset isolert sett 
går med et lite overskudd. 
Jeg skal ikke referere kurset i sin helhet, 
men trekke frem elementer jeg personlig 
syns kan ha stor nytte-verdi for «Ola og 
Kari- hundeeier». Er man som hundeeier i 
tvil anbefales det imidlertid bestandig å ta 
en telefon til veterinær!

- FOREBYGGE (bruk refleks, sett 
medikamenter og sjokolade høyt i skapet, 
forlat aldri hund i bil når det er varmt/sol)
- Lagre tlf.-nr. på akuttvakten til 
veterinær!
- Ha en krage, bandasje og 
selvheftende tape hjemme! Om hunden 
skader seg i løpet av f.eks. en helg, kan 
mange penger være spart, hvis veterinær-
besøk kan utsettes til vanlig åpningstid. 
- Ha med førstehjelpspakke 
med på tur/i bilen. Bør inneholde: 
Sterile kompresser, saks, saltvann, 
bomullsbandasje, elastisk bandasje, 
sportstape og snutebind (en skadet hund, 
kan fort bite selv matmor/far!). Skal man 
på langtur, der det kan være langt til hjelp, 
kan det være lurt å ha med seg en form 
for smertestillende til hund i tilfelle skade 
(dette må diskuteres med veterinær).
- Puls kjennes best på innsiden 
av bakbenet opp mot lysken. Tren på din 

Illustrasjons-foto fra tidligere kurs.
Mitsu gjenopplives med 
hjertekompresjoner og munn til snute 
innblåsninger.
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friske hund – kjenner du ikke puls er 
du på feil plass!
- Hjertestans:  anbefaler å se 
instuksjonsvideo på:  https://www.
anicura.no/fakta-og-rad/hund/hjerte-
lunge-redning-pa-hund/ . Verdt å 
merke seg at det er 30/2 som ved 
gjenoppliving av mennesker – 30 
kompresjoner og 2 munn til snute 
innblåsinger. Får man ikke puls/
pust etter å ha holdt på 5 minutter er 
prognosen dårlig.
- Blødning:  få oversikt, fjern evt. 
fremmedlegemer og komprimer. Er det 
stor blødning som ikke stopper bør 
man komme seg raskt til veterinær.
- Bruddskader: stopp blødning, 
forsøk å spjelke med de midler som 
finnes tilgjengelig (pinner og stillongs!). 
Om mulig legg den skadede legemsdel 
høyt. 
- Hunder har høyrere temperatur 
enn vi mennesker. Alt under 39,3 
grader anses innenfor normal-verdi. 
OBS! tisper med livmorbetennelse 
vil ofte ikke få feber, hellere lav 
temperatur!
- Heteslag : sakte avkjøling i 
dusj (ikke badekar), vann i munnen
- Forbrenning : rask nedkjøling 
(min. 30 minutter), men bruk lunket 
vann ikke iskaldt!
- Frostskader : varm opp mot 
menneskehud, evt. 30 grader varmt 
vann
- Har hunden fått i seg ben 
fra de 3 F´er (fisk, fugl, får) gi 
gjerne brødmat eller lignende for «å 
pakke inn benene» på tur gjennom 
fordøyelsesorganene.
- Diare :  skånekost (kokt 
kylling, ris cottage cheese) alternativt 
ferdig produkter fra kommersielle 
forhandlere. Hunden skal ha mat – 

gjerne små hyppige måltider. 
- Blokkering av luftrør : om mulig 
fjern fremmedlegemet – pass på ikke 
å dytte det lengre ned! Ellers Heimlich 
Mannøvre : Løft hunden bakbenene og 
rist, alternativt kraftige press på buken.

Førstehjelp – også på hund! - er 
«parat-viden». For de som ikke har 
gått på kurs, kan jeg absolutt anbefale 
det. Alternativt, at man bruker nettet 
aktivt og leser om ulike scenarioer. 
Forebygging er det primære, men har 
først ulykken skjedd, er det greit å ha 
gjort seg tanker om hvordan man skal 
handle!
 

Illustrasjons-foto tatt av Solvor Nærland.
Tabi får behandling etter huggormbitt. 
Heldigvis gikk det veldig bra og Tabi er nå 
frisk og rask.
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RS 2019
Tekst og foto: Ole Arntzen

Representantskapsmøtet (RS) er øverste 
bestemmende organ for Norsk Kennel 
Klub. På vegne av Japansk Urhundklubb 
i Norge deltok jeg på RS 30. november 
2019. Med 327 av 78508 stemmer har 
klubben vår kanskje ikke så mye vi 
skulle sagt, men jeg synes likevel at vår 
tilstedeværelse er viktig. 
Sakspapirer og protokoll er tilgjengelig på 
https://www.nkk.no/rs-2019/category1337.
html og jeg vil bare nevne det viktigste her
2019 var et ganske spesielt år. En 
mystisk hundesykdom dukket opp, og 
600 arrangementer ble avlyst. Dette førte 
til et inntektstap for NKK på 1,1 millioner 
kroner. Klubben har økonomi som tåler et 
slikt inntektstap. Tallet 600 sier kanskje 
mest om hvor mye som skjer i regi av 
NKK og dens medlemsklubber.
NKKs administrerende direktør Torbjørn 
Brenna ønsker å få på plass tidsriktige IT-

løsninger. For oss medlemmer betyr dette 
at vi i større grad kan drive selvbetjening 
i forbindelse med våre henvendelser mot 
NKK.
Spørsmålet om fullcertordningen (sak 5 
a) ble utsatt. Hovedstyret (HS) skal sende 
saken ut på høring, og de skal ta hensyn til 
svarene som blir gitt.
Det kom inn et benkeforslag om å arrangere 
RS annet hvert år i stedet for årlig som nå. 
Et slikt forslag kan først behandles på neste 
RS, men det ble holdt prøvevotering som 
viste stor tilslutning til forslaget. Etter noen 
turbulente år der RS har følt behov for å 
holde HS i ørene må dette betraktes som 
en tillitserklæring. Likeledes må det faktum 
at RS klarte å behandle alle sakene på én 
dag være et bevis på at det er mye fred 
og fordragelighet i NKK. Det lover godt for 
klubbens videre fremtid.
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ÅRETS MESTVINNENDE 2019
Plassering  Hundens navn    Ant. utstillinger  Poeng
1.   Jutarou Go Sanuki Mizumotosou    5    65
2.   Asa no Ichitetsu av Enerhaugen    4    28
3.   Usagi av Enerhaugen     5    28
4.  Ølenskjolds Wagyu     5    26
5.   Besmiras First Wolf Boy     5   25
6.   Negi-Inus Noa      5    24
7.   Besmiras Awesome Beauty    3   23
8.   Asa no Wakatora Go av Enerhaugen   5    23
9.   Soldoggens A Lucky Luke   5    23
10.    Østbylias Vakre Natsuhana    5    23
11.   Kichikos Okumome Onesan    5    23
12.   Daiichi Ichihime av Enerhaugen    2   22
13.   Soldoggens Yuna   5   22
14.   Demishstar Ryuyuichirou     5   22
15.   Morningstars The Spy Who Loved Me   5    21
16.   Asa No Wakakuro Go av Enerhaugen   3   19
17.   Negi-Inus Ni-ne Josei   4   19
18.   Jin Gaiya No Misaki go Kami Uma  5    19
19.   Besmiras Another Brother    5    19
20.   Sankt Xandors Kuro Kana  4   18
21.   Østbylias Vakre Shujinko     4    17
22.   Choutenriki Go Bousou Hachikensou   4    17
23.   Negi-Inus Megumi     2    16
24.   Katsumotos Ichinobu     4   16
25.   Lillekos Banzai Natsu-hana   4    16
26.   Novens Irai No Kami Waza   2    15
27.   Østbylias Yndie Miko    3   15
28.   Soldoggens Utayo Wakana  3   15
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29.   Moto-motos Misa Kimihiko   4    15
30.   Hannoluohkkas Akan Aisha   4    14
31.   Wakayuki av Enerhaugen   4   14
32.   Ølenskjolds Wakahime    3    13
33.   Ølenskjolds Vinni    3   13
34.   Kichikos Quite Arai Yamahime   3   13
35.   Taihei No Saki Go Sapporo Kagasou  5   13
36.   Ølenskjolds Hanako    2    12
37.   Hanaarashi Go Tosa Kuroshiosou   2   12
38.   Soldoggens Tamaka    3    12
39.   Besmiras Born To Be Wild   2   12
40.   Hikays Top Gun    3   11
41.   Shibatrolls Avalon   2   10
42.   Eriko No Beniko Go av Enerhaugen   3    10
43.   Kuromi av Enerhaugen    3    10
44.   Soldoggens Papa Taiho    3    10
45.   Besmiras A Star Is Born    3    10
46.   Hakushu Kyoudai Susanoo   1   9
47.   Kaga No Yuuwa Go Sapporo Kagasou  2    9
48.   Kuroteru Mjallhvit av Mjallarshiba    2   9
49.   Kichikos Okumo Kyoudai    2   9
50.   Benji Go av Enerhaugen    1    8

Årets Junior/Unghund
1. Usagi av Enerhaugen: 23

2. Besmiras Awesome Beauty: 21
3. Asa no Wakatora Go av Enerhaugen: 20

Årets veteran
1. Soldoggens Yuna: 46 poeng.

2. Soldoggens A Lucky Luke: 23 poeng.
3. Morningstars The Spy Who Loved Me: 21 poeng.

Årets oppdretter
1. Kennel Enerhaugen: 120 poeng

2. Kennel Besmira: 89 poeng
3. Kennel Soldoggen: 82 poeng

Styret ønsker å gratulere med gode resultater!
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          Gren / klasse         Antall res. Poeng
1 Shibatroll`s Warrior At Hart 
Eier/fører: Stina Lande          RL1, RL2  5 16
1 Wakayuki av Enerhaugen
Eiere: Helle Sletvold og Bjørn Fornes
Førere: Helle Sletvold og Bjørn Fornes Blodspor  3 16
2 Katsumoto`s Inari 
Eier/fører: Laila Nagel           RL1  5 15
3 Katsumoto`s Fuku
Eier/fører: Laila Nagel          RL1  5 14
4 Shibatroll`s Savannah Of Tengai
Eiere: Eirik Knudsen/Bente K. Pedersen
Fører: Bente Pedersen               RL3  3 10
5 Chonix Yoshino 
Eier: Laila Nagel
Fører: Kim Pedersen      RL1,RL2  3 9
6 Kurojo`s Suzuka   
Eier: Lise Kommissrud/Bent Jaabæk  
Fører: Lise Kommissrud               RL1  2 6
6 Benji Go av Enerhaugen 
Eier/fører: Marte Sandengen             RL2  2 6
6 Kichiko’s Okumome Onesan 
Eier/fører: Sunniva Bjørkvik             RL1  2 6
6 Tetsuyuki av Enerhaugen
Eier: Vanja Marie Sigvartsen 
Fører: Lars Bersvendsen     Blodspor  2 6
7 Shibatroll`s Darwin 
Eier/fører: Marita Sørensen              RL1  2 5
8 Kichiko`s Daitan Imoto 
Eier/fører: Siw Blix               RL3  1 4
 
Denne gangen ble det delt 1. plass.
Gratulerer til alle med flotte resultater, lykke til videre.

Årets brukshund 2019
(resultater hetet fra Dogweb 24.01.20 

med forbehold om feil)
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I RAS står det at raseklubbene skal 
arrangere jevnlige dommer og oppdretter 
konferanser for å oppgradere dommere og 
oppdrettere om rasen.
Siste dommerkonferanse som ble avholdt 
i Norsk Shiba Klubb var i 2010, altså for 
over 9 år siden så det var derfor på høy 
tid med en ny konferanse for de norske 
dommerne. Siden klubben nå også 
omfatter de øvrige nasjonale japanske 
rasene var det spesielt viktig å oppdatere 
dommerne om disse rasene som vi ser lite 

av i Europa.

Jeg var så heldig å få en japansk venn av 
meg, som er spesialist på de øvrige rasene, 
Shigeru Kato til å komme til Norge og 
forelese om disse på konferansen. 
Shigeru benytter sine hunder, shikoku og 
kishuu til jakt og han hadde med seg flere 
filmer fra jakt på villsvin (som er det han 
jakter på i Japan) som han viste oss på 
klubbens medlemsmøte som ble holdt på 
lørdag formiddag før dommerkonferansen. 
Han fortalte også om hvordan man 
jakter i Japan og om de japanske 
rasenes temperament og utseende. Han 
understreket at alle rasene er jakthunder og 
at mange av hundene som vinner på Nippo, 
(raseklubbens utstillinger) også brukes 
aktivt på jakt. 
Shigeru syntes det var svært interessant å 
få høre at vi også bruker våre hunder til jakt 
på elg, hjort og rådyr. 

Etter medlemsmøtet og en god lunsj 
startet så dommerkonferansen. Den var 
bare for dommere, dommerasptanter og 
dommerelver. Mange medlemmer hadde 
nok også hatt lyst til å delta på den, men det 
var det altså ikke mulighet for.
På lørdag foreleste Shigeru om kai, shikoku, 
kishuu og hokkaido. Vi hadde en Kai som 
ble vist og Shigeru ga uttrykk for at dette 
var en hund av høy kvalitet som var slik vi 
ser rasen i Japan. Når det gjelder Kai er det 
to likestilte typer i Japan. En mere kompakt 
og en noe lettere type. Dette er det viktig 
at dommerne er klar over. I alle de andre 
rasene er det bare en type (selvfølgelig 
med noe variasjon) som ansees for å være 
korrekt.

Dommerkonferanse for de 
Japanske nasjonale hunderasene

Garder Konferansesenter 11. og 12. januar 2020
Tekst: Christen Lang  

Foto: Hilde Hirai

Shigeru Kato og Christen Lang
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Hele søndag var viet Shiba. Etter lunch 
mønstret vi 12 referansehunder. 1 sesame, 
2 black & tan og 9 røde hunder ble fremvist, 
alle av høy kvalitet. Men selvfølgelig også 
her med en del variasjon og som dere jo 
vet har alle hunder sine feil og fortjenester. 
Det var viktig å vise bredde, for å teste 
dommerne om hva de observerte. Bare 
på den måten kan man lære. Shigeru var 
fornøyd med kvalitet på hundene og sa 
at flere av de fremviste hundene med hell 
kunne ha blitt vist på Nippos utstillinger i 
Japan. Spesielt 3 hunder, 1 hannhund og 
2 tisper var han meget fornøyd med og det 
samme gjaldt de norske dommerne, så her 
var vi helt på linje noe som jeg synes er 
veldig bra. 

Før lunsj, og før vi gikk igjennom hundene 
hadde Eivind Mjærum og undertegnede 
gått igjennom rasestandarden og til 
hjelp her brukte vi klubbens utmerkede 
rasekompendium om Shiba. 
Dette fikk vi god respons på av Shigeru. 
Shigeru viste også endel bilder av japanske 
Nippo vinnere som ble livlig kommentert. 

Ikke alle var vel etter vår mening av like 
høy kvalitet, men vi må være klar over 
at japanerne vurdere hundene sine etter 
andre prinsipper enn det vi gjør i vesten. 
I Japan legger det mest vekt på hundenes 
utstråling og lite vekt på bevegelser som 
jo er veldig viktig hos oss. 
Kanskje begge parter kan lære noe av 
hverandre? Japanerne kan med fordel 
legge mere vekt på bevegelse, noe 
Shigeru var enig i, mens vi kan lære å 
legge mere vekt på hundens uttrykk. 
En Japansk hund er stolt, modig, 
men ikke aggressiv og detaljene som 
ører, øyne, pels og farger og halens form 
og hvordan den bæres, er veldig viktig i 
Japan 

Etter gjennomgangen av hundene 
avsluttet vi med oppsummering og 
diskusjon og spørsmål. 
Jeg opplevde at alle de fremmøte 
dommerne (som godt kunne ha vært 
flere) var meget engasjerte og stilte 
gode spørsmål. Shigeru fikk meget gode 
tilbakemeldinger på sin forelesning og 
samtlige dommere ga utrykk for at det 
hadde vært en lærerik og meget vellykket 
konferanse.        

Over: Helle Sletvold viser her en flott 
shiba i bevegelse.

Nedenfor: Mange flotte firbente som står 
klar til å vise seg frem for dommerne.
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悍威に富み良性にして素朴の感あり、感覚鋭
敏、動作敏捷にして歩様軽快弾力あり。

En Nihon ken er fryktløs, rolig og selvsikker.

En artikkel skrevet av Rosanna Anderssen

Da et dommerseminar som var lenge 
planlagt endelig kom i gang, ble store 
planer luftet. Gikk det an å få hit en 
rasespesialist på de japanske rasene, 
«Nihon ken»? Christen Lang inviterte 
Shigeru Kato, som for øvrig trodde 
Christen kun snakket stort, satte i 
gang. Takket være Hilde Schyttelvik, 
Jan Benny Rundhaug, Jorunn Kval-
heim og Christen Lang fikk Japansk 
Urhundklubb muligheten til å komme 
til Garder konferansesenter for å høre 
Shigeru Kato sitt foredrag. En stor 
takk går også ut til Kato som virke-
lig kapret et rom fylt med hundegale 
nordmenn.

Shigeru Kato har oppdrett på, jakter 
med og stiller ut både Shikoku ken 
og Kishu ken i Japan. Han er halvt 
Australsk, halvt Japansk og har bodd i 
Japan siden 2000. I 2007 ble han jeger 
og i 2009 begynte han å blogge for å 
øke bevisstheten om å bevare Nihon 
ken og ble etter hvert medlem av en 
rekke raseklubber i Japan.

Han har store mengder kunnskap om 
Akita Inu, Hokkaido ken, Kishu ken, 
Shikoku ken, Kai ken og Shiba inu Han 
hjelper også med å eksportere Nihon 
ken rundt om i verden, ettersom han 
snakker flytende engelsk og Japansk. 
Kato jobber hovedsakelig som tolk, 
men har en kontrakt med Takeyama 

Celebert besøk fra Japan
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som gir han tillatelse til, og betalt for, 
å jakte skadedyr i byen; hovedsakelig 
villsvin. Han begynte å jakte for å ha 
en etisk og bærekraftig kjøttkilde, gi 
arbeid til hundene sine, trening for 
seg selv, og viktigst av alt – god mat.

Det finnes flere hundre jakthunder, 
så hvorfor velge Nihon ken? De 
er spesialtilpasset det uredelige 
terrenget Kato jakter i, og er utmerket 
på å jakte den typen vilt som lever i 
Japan. Nihon ken har blitt avlet i flere 
årtusener for å få de flotte hundene vi 
har i dag.

Shigeru Kato med sin hund, 
en kishu ved navn Baron

Japan er en øygruppe som består 
av 6 852 øyer med en lang historie.  
Hundens historie i Japan startet da de 
første menneskene, en folkegruppe 
kalt Jomon, kom fra Sør. De hadde 
et jeger- og sankersamfunn, og 
de verdsatte hundene sine høyt. 
Både Hokkaido ken og Ryukyu 
inu, sistnevnte ligner på en Kai 
i utseendet, har DNA som viser 
slektskap til Jomonfolkets hunder. 
Senere kom det en ny folkegruppe til 
Japan, kalt Yayoifolket. De kom fra 
Korea og tok med seg egne hunder 
og jordbruk. Ettersom Yayoifolket 
spredte seg ble Jomonfolket drevet 

ned til nord og sørover i landet. Etter at 
de to folkene dannet seg en nasjonal 
regjering, kom en tredje folkegruppe til 
Japan med Buddhisme og skriftspråk. 
Det var da Japans skriftlige historie 
begynte. Med Buddhismen kom nye 
regler. Det ble ulovlig å spise landdyr, 
selge hunder og andre strenge regler 
om dyrehold kom til, som er grunnlaget 
for hundehold slik vi kjenner det i dag. 
Hundekenneler ble til, og det ble skrevet 
guider om valg av hund, og det fantes 
til og med hundeeksperter! I denne 
perioden ble det en overflod av hunder, 
og de japanske hundene paret seg med 
hunder fra vesten. Nihon ken som rase 
ble mer og mer utvannet i de kommende 
årene. Jakt på landdyr ble ulovlig, men 
sjødyr var fortsatt lov, som f.eks. hval. 

På japansk blir villsvin kalt «landhval», 
fordi noen smarte japanere jaktet 
villsvin og kalte det for hvaljakt. Nihon 
ken fikk beholde jobben sin, og jakt 
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ble et religiøst rituale, slik det enda 
er i dag. Før jaktsesongen går alltid 
jegere til tempelet for å be for sjelene 
til dyrene de skal jakte på, og etter 
jaktsesongen ber de for sjelene som 
mistet en kropp. 
I denne perioden oppsto Matagi, 
en gruppe jegere som holdt til i den 
nordlige delen av hovedøya. De 
hadde sin egen kultur og strenge 
jaktregler. Det er disse reglene 
som har vært grunnlaget for jakt 
med Nihon ken i årene som fulgte. 
Hunder fortsatte å være bruksdyr 
for befolkningen, hovedsakelig som 
jakthunder. De beveget seg lengre 
og lengre ifra hundene fra Jomon 
og Yayoifolket, og etter første 
verdenskrig hadde folk flest ikke råd 
til å fø en hund i tillegg til sin egen 
familie.

Nihon ken sin fremtid så ikke lys ut. 
Men i 1928 startet Dr. Hirokichi Saito 
Nihon Ken Hozonkai, eller NIPPO 
som det kalles nå, for å ta vare på 
disse flotte rasene. Og i et rus av 
nasjonalisme, startet Japan å regne 
den ene Nihon ken etter den andre 
som nasjonale skatter. 
Gatehunder og jakthunder som 
holdt standarden til en Nihon ken 
ble plukket ut og avlet strategisk, 
avlet mot de hundene som en gang 
befolket Japan alene. Disse hundene 
ga nasjonalismen et vakkert ansikt, 
men det viktigste var at Nihon ken, 
over alt annet, var, er og forblir en 
arbeidshund.

     «En Nihon ken som ikke 
jakter, er ei en Nihon ken» 

-Shigei Ryouzen

Dr. Hirokichi Saito, 
mannen som grunnla NIPPO

Jaktkulturen og stilen i Japan er en 
verden av forskjell sammenlignet med 
den vi har i Norge. Kato viste mange 
spennende filmer hvor man kan se 
hvordan en Nihon ken jakter sammen 
med jeger. Det ligger mange videoer 
han selv har filmet på YouTube-kanalen 
hans som er nevnt i enden av denne 
artikkelen. Først og fremst følger de 
fleste noe som kalles «Ichiju ikku» som 
betyr «ett gevær, en hund» det er altså 
som regel bare en jeger som jakter med 
en hund. Hunden går løst og snuser 
etter spor, men holder seg aldri langt 
vekke fra jegeren. For at hunden skal 
kunne gå løs på den måten, i et land 
hvor det er påkrevd båndtvang, kreves 
det god og tidlig opplæring i innkalling. 
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Den sjekker med jegeren sin underveis, 
Mukai, heter det i Japan. En konstant 
samtale blir holdt mellom dem, men kun 
via blikk og kroppsspråk. 
Nihon ken er jakthunder som jakter 
på instinkt, hva byttet er er ikke like 
viktig for hunden, et bytte er et bytte, 
det er derimot ikke alltid tilfelle for oss 
mennesker. De fleste jegere i Japan 
jakter på skadedyrene hjort og villsvin 
og må derfor lære hundene at de kun 
får gleden av å fullføre jakten til rett 
bytte. Når hunden har funnet et bytte, 
ett villsvin for eksempel, starter det 
virkelige arbeidet for en Nihon ken. 
Den må jobbe for å holde byttet i ro 
til jegeren tar hunden sin igjen og 
får en bra skuddlinje, hunden bjeffer, 
biter og danser rundt villsvinet for å 
holde det der det er. Denne metoden 
å jakte på er for mange hunder en 
kontaktsport, det er derfor ofte en høy 
risiko for skade. Det er viktig at jegeren 
dømmer at hunden sin jakter på en 
trygg måte, holder nødvendig avstand 
og ikke tar unødvendige risikoer. Det 
er også viktig å kunne dømme når 
hunden må pensjoneres, enten den 
har mange suksessfulle år bak seg 
eller rett og slett ikke jakter trygt. Som 
en talsperson for jakt med Nihon ken 
kunne ikke Kato gjøre det mer tydelig; 
jegeren er ansvarlig for alle skader og 
eventuell død, både for seg selv og 
hundene sine.
         Nihon ken blir brukt i jakt i 
Norge også. Her til lands er det nok 
Shiba Inu som er den vanligste Nihon 
ken som er i bruk, da ofte på elg eller 
hjort. De er på langline, sporer byttet 
og holder god avstand. Takket være 
den gode nesen til Nihon ken blir de 
også brukt til å spore skadd vilt og 
som ettersøkshunder, men de sporer 
for det meste bare friske spor. Det er 

Mjøtrollets Aka Fuyuko, til daglig 
Odin, på elgjakt

Eies av Anne og Olav Frang

ikke like vanlig som før å jakte på den 
tradisjonelle måten, Matagi måten, i 
Japan lenger. Flere og flere går over 
på den mer europeiske stilen, og 
gjerne også med europeiske hunder. 

   Det som skiller Nihon ken ut fra 
mengden er deres allsidighet og en 
av/på-knapp, du har en effektiv jeger 
på jakt og en sofagris i hus. De har 
heller ingen spesifikk metode å jakte 
på, ingen spesifikt formål, en Retriever 
henter, en Pointer peker ut byttet. En 
Nihon ken har instinkter som gjør at 
den lærer å ha sin egen måte å jakte 
på, en individuell stil. De er intelligente, 
selvstendige og de lærer av erfaring. 
Noen hunder napper byttet, men ofte 
justerer den kontakt etter størrelse og 
styrken på byttet. Det skal sies at man 
kan se en erfaren Nihon ken dømme 
sin motstander på lukten dens alene.
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     Det ble gjort en undersøkelse for 
å finne den ideelle jakthunden å jakte 
med i Japan. Denne undersøkelsen 
kom frem til at en hund under 10 kg 
ikke har mulighet til å holde tritt med 
storvilt, og en hund over 26 kg bruker 
for mye energi på samme distanse. 
Konklusjonen ble at en hund med en 
vekt på mellom 14 og 22 kg er perfekt 
for den utfordrende naturen Japan 
består av. Det forklarer størrelsen på 
alle Nihon ken, til og med størrelsen på 
Akita, som ikke før vestlige raser ble 
blandet med rasen var en mellomstor 
jakthund som kaltes Matagi Inu. 

     For 20 år siden begynte NIPPO å 
holde en test som kalles «Ryounou 
Kenkyuukai», en test som tester ut 
jaktinstinktet i dagens Nihon ken. I 
tillegg til denne testen er det flere 
faktorer ved utseende som også har en 
praktisk årsak. Det er viktig at hundene 
har svarte klør og puter på labbene. 
Når de er mørke er de mer slitesterke, 
grovere og tåler mye mer enn om 
de hadde vært lyse. En tykk og stri 
ytterpels, med en tykk og god underull 
er viktig for å holde hundene rene 
og for å beskytte mot sår og skraper. 
Buken er spesielt utsatt for dette, men 
pelsen beskytter godt. De skal ha 42 
tenner, tenner er tross alt ekstremt 
viktig for en kjøtteter. De skal også ha 
en stødig bygning, dette er viktig for 
deres evne som arbeidshunder og for 
å styrke utholdenheten i de Japanske 
fjellene.

     Nihon ken har jevnt over mange 
likheter, men det er fortsatt en rekke 
forskjeller. Her til lands kjenner vi for 
det meste til Shiba og Akita, men sakte 
men sikkert har vi begynt å se mer av 
Kai, Kishu og Shikoku. Shiba, som vi 

En Matagi jeger med 
sin Matagi Inu

Koharuhime Go 小春姫号 麻生大和荘, 
til daglig Rei

En nylig importert Shikoku tispe som 
eies av Mika Hætta

alle vet, er en rask og energisk hund. 
De driver ofte med en type «terrierjakt» 
hvor de er veldig vokale, de blir for 
det meste brukt på småvilt og fugl i 
Japan. Shibaen er en hund med høyt 
energinivå, den er ikke like flink til å 
slappe av når den ikke er i arbeid som 
de andre mellomstore Nihon ken.
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 Kai ken er smarte, de 
observerer, tenker for seg selv. De blir 
brukt i jakt på Japansk serov, som er 
en japansk geit antilope. Derfor er de 
den mest smidige Nihon ken’en, de er 
flinke til å klatre og de elsker å klatre 
høyt. 

 Kishu er sta og de har en 
god drive. Dette gjør at de brukes 
på storvilt, ofte villsvin i fjellene i 
Wakayama. De har gemyttet og 
instinktene som er nødvendige for å 
jakte på farlig, gjerne uforutsigbart, vilt. 
De er selvsikre, men skal ikke være for 
lett opphisset. Kishu ken er fokusert 
på byttet, fryktløs og har en uendelig 
utholdenhet. 

 Shikoku ken er lik Kishu på 
mange måter. De er reaktive men 
takler ikke like godt press slik en 
Kishu gjør, de er litt mer sensitive. De 
blir brukt på storvilt og kommer fra 
Shikoku øya – også kalt «Japans svar 
på Tibet». Shikoku ken er atletiske, har 
høyt energinivå og er bestemte hunder. 
 
 Hokkaido ken hører til Ainu 
folket som holder til i den nordlige 
øya i Japan – Hokkaido. Ainufolket 
er etterkommerene til Jomonfolket 
i regionen. Den er veldig lik shiba i 
væremåte, bestemt, og veldig vokal 
når den jakter. Den holder et høyt 
energinivå, og er ganske hardføre 
hunder. De blir hovedsakelig brukt til 
å jakte brunbjørn, men har nok fart til 
å jakte Ezo hjort, en lokal hjortetype. 
Hokkaido ken er bygget for landskapet 
i Hokkaido, den er robust og har god 
nok styrke til å bevege seg raskt i dyp 
snø
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Til slutt har vi Akita Inu. Den blir i 
hovedsak ikke brukt i jakt lenger. 
Akita stammer fra en mellomstor 
Nihon ken – Matagi Inu, en 
mellomstor jakthund som jaktet 
storvilt i de snødekkede fjellene i 
Honshu.

 Hver eneste Nihon ken 
er spesialtilpasset til å jakte i det 
området den kommer fra. Men en 
Nihon ken jakter først og fremst 
etter mat, uansett hvilken form den 
tar – den jakter det den kan jakte 
på. Dermed, fortalte Kato «Jeg har 
sett Shiba jakte villsvin, Kai jakte 
fugl, Kishu jakte brunbjørn, Akita 
jakte bjørn, Hokkaido jakte villsvin 
og Shikoku jakte grevling. Dette er 
intelligente, atletiske og allsidige 
jegere.»

 Nihon ken blir nå avlet mer for 
utstilling enn for arbeid. Samtidig som 
dette blir det færre og færre jegere i 
Japan, og de jegerene som er bruker 
ofte vestlige hunderaser eller Ji-inu. 
Ji-inu er en slags gatehund som 
kommer fra Nihon ken hundene som 
har blitt avlet på måfå, derfor har de 
mange av de samme egenskapene 
som en Nihon ken. Etterspørselen 
etter Nihon ken synker, og det gjør 
også antall registrerte hunder i Japan. 

 Utstillingene i Japan har et 
litt annet handlingsforløp enn hva 
vi er vandt med, alle utstillinger blir 
holdt ute og det er separate klasser 
med Kishu, Shiba og Shikoku. 
Hokkaido har en helt egen utstilling 
for seg selv, men er eller ganske lik 
de andre utstillingene. Den største 
forskjellen er at Hokkaido blir testet 
på dens respons til en bjørn, som blir 

presentert for hunden i ett bur. Der ser 
de etter en hund som holder en trygg 
avstand uten kontakt med bjørnen og 
som holder kontakt med jegeren. Nå blir 
bjørnen holdt i bur, men for bare 30 år 
siden var denne bjørnen på enden av en 
kjetting lenke. 

 Utstillingen startet om morgenen 
hvor dommeren sjekker en og en hund, 
der skriver han notater som han trenger 
til senere på dagen. Etter den første 
delen er det lunsj. Videre er det en liten 
face-off mellom hundene, hannhundene 
forventes ofte å vise seg litt ekstra her. 
Som en avslutning ser dommeren på 
alle hundene ved siden av hverandre 
og sammenligner. Dommeren velger 
hunden som vinner og en 2.- og 3. plass.

En ung Hokkaido ken blir vist en bjørn 
i ett bur som en del av rasens egen 

utstilling

Hva ser en japansk dommer etter i en 
nihon ken? Standarden sier det skal 
være en jakthund med et rolig gemytt. 
Den skal ha drive, selvtillit, ha et jevnt 
temperament. Den skal heller ikke være 
aggressiv om det ikke er nødvendig. 
Etter alt dette dømmes utseende, en 
Nihon ken er vakker, men ikke pompøs. 
Nihon ken er jakthunder, det er grunnen 
til at de eksisterer, det er ikke noe 
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man kan glemme når man avler 
disse flotte hundene. Den japanske 
rasestandarden er skrevet for å 
bevare egenskapene til en solid 
arbeidshund. Den skal være en 
sterk og modig hund, men balansert 
med rolig selvtillit. Den skal være 
atletisk, vise styrke og lett på foten 
med smidige bevegelser. Den skal 
ha «Soboku», som beskriver auraen 
til en Nihon ken. Det kan oversettes 
til uprydet, men vakker. Ikke pompøs, 
men at den har et naturlig og 
simplistisk, vakkert utseende.
Du kan ha en vakker hund, men 
gemytt og sjel veier tyngst hos en 
dommer av Nihon ken. Øyne er 
viktigst, og uttrykk er alt.
 
         For å kunne forstå, og 
virkelig sette pris på, en Nihon 
ken, må man forstå og respektere 
historien bak den. Både dens 
glansdager, og da den nesten gikk 
tapt i årenes løp. Det som enda 

Fra venstre: Christen Lang, Jorunn Kvalheim, Shigeru Kato, 
Jan Benny Rundhaug og Hilde Schyttelvik. JUN er veldig takknemlige for at 

dere fikk i stand foredraget med Shigeru Kato.

fengsler oss med rasen er generasjoner, 
på generasjoner med selektiv avl. Noe 
av det er takket være mennesket, mest 
av det er takket være naturen. Dette 
har skapt en praktfull hund, men og en 
primitiv jeger.
Skal vi fortsette med å ta vare på disse 
unike hundene må man ikke bare avle 
for utseende, men og for bruk. Visst ikke 
får man bare et skall av det hunden en 
gang var, en vakker hund ville mistet sin 
sjel.

Finn Shigeru Kato på nett:
www.Nihoken.blogspot.com
www.Yamainu.com
www.youtube.com/user/Kthewalrus/
Instagram: @Kato.the.walrus

Bildene og materialet som er brukt i 
artikkelen er med tillatelse fra Shigeru 
Kato.



27

Referat fra styremøte 3.12.2019
Til stede: Kristin Bugge Moe, Vibeke Standal, Ole Arntzen, Solvor 
Nærland, Thea Ringerike, Sunniva Bjørkvik (sistnevnte frem til kl. 

20.30), Eivind Mjærum fra kl. 21.20 til 21.40.

Ikke møtt: Sara Bakken Barø og Marie Helen Hansen

Post/info
- Fra NKK: Revidert lovmal godkjent 22.10.2019.
  Tatt til etterretning.
  Vibeke Standal oppdaterer lovmalen på hjemmesiden.

- Fra NKK: info fra NKK vedrørende skjema som skal benyttes i 
de tilfeller et forhold skal anmeldes til NKK.
  Tatt til etterretning. 
  Skjema arkiveres.

Sak 39/19 Forslag til veiledende pris på valp

Innsendt sak fra Sunniva Bjørkvik hvor det foreslås at klubben fastsetter 
veiledende pris på shibavalp.

Vedtak: Ett enstemmig styre stemmer imot forslaget.
Bakgrunn: Sunniva Bjørkvik skal innhente mer info og styret skal deretter gjøre 
en ny vurdering på hvorvidt forslaget skal fremmes til årsmøtet 2020.

Sunniva Bjørkvik har ikke avgitt stemme. 

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
- Status medlemsmøte:
Per dags dato er det gode påmeldingstall til medlemsmøtet.
Minimum to personer må ta ansvar for organiseringen av selve møtet lørdag 11. 
januar. Solvor Nærland og Ole Arntzen undersøker hva som skal gis i gave til 
foredragsholderen. 

- Status dommerkonferanse: 
Det jobbes kontinuerlig slik at alt blir ferdigstilt til dommerkonferansen. 
Dommerkompendium (norsk og engelsk) bestilles så snart man vet hvor mange 
påmeldte det blir. Det bør også bestilles ekstra ift rasespesialen etc.

Eivind Mjærum følger opp ift. antall påmeldte til dommerkonferansen. 

Sak 22/19 (videreført sak) Dogs4all 2019
Klubben gjennomførte rasestand lørdag 16. november og søndag 17. november 
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under dogs4all 2019, samt deltok på raseparaden søndag 17. november. Det 
var mange interesserte innom standen både lørdag og søndag. I tillegg ble det 
solgt noen klubbeffekter. 

Thea Ringerike har skrevet artikkel som publiseres i JUNnytt nr. 4.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
- Status per 3. desember:
Vibeke Standal skal bruke tid på å strukturere, samt oppdatere hjemmesiden 
ila. desember. Per dags dato er store deler allerede oppdatert. Det publiseres 
kontinuerlig «nyheter» vedrørende ting som skjer i klubben.

- Status epostadresser:
Ole Arntzen har opprettet nye epostadresser til kasserer, redaktør, sekretær og 
valpeformidler. Epostene skal tas i bruk med en gang. Info videresendes også 
til redaktør.

I en overgangsperiode vil både gamle og nye epostadresser benyttes slik at 
man ikke «mister» noen innkomne mailer.

Nye epostadresser oppdateres på hjemmesiden mot nyttår.

Sak 28/19 (videreført sak) Dommerliste NKK/Japanspesialen
– Forslag til dommer på Japanspesialen 2022 og 2023:
            Info: dommerliste er sendt til utstillingskomiteen. Har ikke mottatt 
forslag til dommer(e). 

Henvendelse sendes til JUNs utstillingskomite hvor det bes om at forslag 
sendes til styret innen 11. februar. 

Sak 37/19 Økonomi
- Status per 3. desember:
Utgifter oktober: trykk til JUNnytt og reiseutgifter for en person i forbindelse 
med avlsrådskurset i januar 2019.
November: utgift til foredragsholder (dommerkonferanse) og avgift til RFA. 
Inntekt: oppgjør fra japanspesialen. 

- Flere har meldt seg på lunsj ifm. medlemsmøtet 11. januar 2020. Mange har 
betalt, men det gjenstår fortsatt noen. 

- Status forsikring: Forsikring bestilt fra Tryg. Forsikringen betales med 1 termin 
i året og koster kr. 2442. Forsikringen inkluderer de tilfeller hvor det er behov 
for at utstyret fraktes, samt oppbevares på annet sted enn opprinnelig lager 
(feks. ved arrangering av Japanspesialen og dogs4all).
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- Forslag til retningslinjer ifm. bestilling av reiser: 
Styret utarbeider forslag til retningslinjer ved bestilling av reiser til første 
styremøte i 2020. Retningslinjene føres inn i organisasjongshåndboka, samt på 
klubbens hjemmeside. 

- Oppdatering av medlemskontingent + nytt æresmedlem:
Informasjon fra NKK videresendt til kasserer. Ny kontingent må oppdateres 
innen utgangen av desember 2019.

Sak 38/19 Helseundersøkelse/RAS
- SU har gjennomført 3 skypemøter. Forslag til innledning av spørreskjema og 
selve spørsmålene er klare.

- Gjennomgang av helseundersøkelsen:
  - Undersøkelsen omfatter også kai og shikoku (egne lenker). 
Spørreskjemaet er identisk for de tre rasene, kun rasenavn byttes ut.
  - Det er nødvendig å ha med reg. nr. på hundene.
  - På bakgrunn av RAS blir det blant annet fokus på hud/kløe og atferd.
  - SU jobber med enkelte korrigeringer, feks. presisering i innledning 
hvor må fremgå klart at det skal fylles ut ett skjema for hver hund og at man da 
kun skal svare på spørsmål for den aktuelle hunden.
  - Få med «forvert» som alternativ på «hvem svarer».
  - Evaluering av RAS starter i etterkant av helseundersøkelsen.

Forslag: Helseundersøkelsen åpner mandag 9. desember 2019 og avsluttes 9. 
februar 2020.

Vedtak: Et enstemmig styret beslutter at helseundersøkelsen publiseres og er 
tilgjengelig i foreslått tidsrom.

Saken videreføres til neste styremøte.

Eventuelt

- Forslag til møteplan våren 2020:
  14. januar, 11. februar, 10. mars, 14. april (med forbehold om behov for 
ett ekstra styremøte i april), 12. mai. Årsmøte: 29. mai 2019.

- Endringer i organisasjonshåndboka: 
Vanja Marie Sigvartsen og Solvor Nærland har startet arbeidet med å 
foreta endringer i organisasjonshåndboka. Valgkomiteen har kommet med 
tilbakemelding om foreslåtte endringer. Forespørsel er sendt til redaktør hvor 
det bes om at hun kommer med tilbakemelding dersom hun har forslag til 
endringer på den delen som gjelder «redaktør/JUNnytt». Arbeidet fortsetter 
videre i desember og januar.
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- Status førstehjelpskurs:
Planlegging av førstehjelpskurs pågår. Forenklet info vil publiseres i JUNnytt 
nummer 4. Det er ønskelig at det åpnes for påmelding til førstehjelpskurset 
etter nyttår. 

- RS 2019: Ole Arntzen deltok på RS 2019 og skal skrive en artikkel som 
publiseres i JUNnytt.

Neste møte: 14. januar kl. 1930.
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Referat fra styremøte 14.01.2020
Til stede: Vibeke Standal, Ole Arntzen, Kristin Bugge Moe, Solvor 
Nærland, Eivind Mjærum, Marie Helen Hansen, Sara Bakken Barø, 

Thea Ringerike

Ikke møtt: Sunniva Bjørkvik

Post/Info

- Liste over «læremestre» fra AHF:
AHF har ført opp utenlandske dommere som JUN ikke 
har foreslått som «læremestre». Henvendelse sendes til 
AHF hvor det opplyses at det foreligger feil med lista.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
- Dommerkonferanse:
Totalt 12 deltok på dommerkonferansen. Konferansen ble arrangert samme 
helg som Norsk Newfoundlandshundklubbs dommerkonferanse ble arrangert.
Det ble en gjennomgang av shiba søndag 12. januar og øvrige raser lørdag 
11. januar. Det ble også fremvist shiba og 1 kai. 

Foredragsholderen fra Japan, Shigeru Kato, bidro med mye kunnskap under 
konferansen. Deltakerne gav uttrykk for at de var veldig fornøyde med fore-
dragsholderens medvirkning. Christen Lang og Eivind Mjærum var ansvarlige 
for gjennomføring av dommerkonferansen.

Middag for deltakere og foredragsholdere ble gjennomført lørdag kveld på 
hotellet.

Stedet for dommerkonferansen, Garder hotell- og kurssenter, er et egnet sted 
for å gjennomføre en dommerkonferanse. Av tilgjengelig hotell på området er 
de også gunstige ift. pris. 

Evaluering til neste dommerkonferanse: ønskelig at flere yngre dommere, 
elever og aspiranter deltar neste gang. I tillegg er det også noen utfordring-
er med å ferdigstille regnskapet i ettertid. Det er helt nødvendig med klare 
retningslinjer for hvilke utgifter klubben skal ha ifm. arrangering av dom-
merkonferanse og dette er ting som må være klart på forhånd. Regnskapet 
er ikke fullstendig ferdigstilt, men brutto utgifter p.d.d. er kr. 50000. Det er 
usikkert hvorvidt klubben klarer å holde seg innenfor budsjettet. Ved neste 
dommerkonferanse burde det gjøres en vurdering på om deltakerne selv skal 
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bestille hotellrom.

Status regnskap dommerkonferanse: videreføres til neste styremøte.

- Medlemsmøte: 
Omtrent 40 personer deltok på medlemsmøtet der Shigeru Kato holdt foredrag. 
Foredraget inneholdt mye informasjon om blant annet shikoku og kishu, samt 
hvordan rasene benyttes i jakt i Japan. Det ble også informert om hva som ans-
es viktig på en «god hund», blant annet ører og øyne. Fra deltakere ble det gitt 
gode tilbakemeldinger om foredraget.

Det blir skrevet referat om dommerkonferansen og medlemsmøtet som skal 
publiseres i JUNnytt. 

Eivind Mjærum følger opp søknad til NKK ifm. dommerkonferansen. Vanja Ma-
rie Sigvartsen, Thea Ringerike og Vibeke Standal er behjelpelige ved behov.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
Status per 14. januar: Grunnet fokus på andre arbeidsoppgaver har det ikke 
vært store oppdateringer på hjemmesiden siden forrige styremøte.

Det er ønskelig at følgende oppdateres på hjemmesiden: ny epost til sekretær 
(sekretar.jun@gmail.com) og påminnelse vedrørende klubbeffekter.

Kasserer anbefaler at vipps ikke benyttes som utgangspunkt ved betalinger 
av feks. klubbeffekter grunnet administrative utfordringer. Styret samtykker til 
dette.

Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 28/19 (videreført sak) Dommerliste NKK/Japanspesialen
Henvendelse sendt til JUNs utstillingskomite med oppfordring om å komme 
med forslag til styret innen 11. februar. Tilbakemelding ikke mottatt p.d.d.

Det sendes info til utstillingskomiteen om at vi må ha tilbakemelding innen 11. 
februar.

Sak 29/19 (videreført sak) Årskonkurranser
Styret har mottatt henvendelse fra klubbmedlemmer, hvor de ber styret redeg-
jøre for sitt vedtak vedrørende endringer av regler for «årets utstillingshund». 

Vedtak: Styret har utarbeidet en tilbakemelding med redegjørelse som sendes 
til forslagsstillere. 

Sak 38/19 Helseundersøkelse/RAS
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- Status helseundersøkelse:
  - SU har sendt ut brev til oppdrettere med info om at det er satt i gang 
en ny helse- og atferdsundersøkelse.
  - P.d.d. er det sendt inn 127 svar på helseundersøkelsen. Fristen for å 
svare på undersøkelsen er 09.02.2020.
  - SU har avtalt møte for å gjennomgå og tolke resultatene siste helg i 
februar. Ole Arntzen skal bistå dersom det er utfordringer med det datatekniske. 
Det skal også vurderes om enkelte spørsmål må redigeres til neste helseun-
dersøkelse. 
  - SU sender regelmessig ut påminnelser på ulike facebook-grupper hvor 
det bes om at folk svarer på undersøkelsen.

RAS: avventes til helseundersøkelsen er avsluttet og NKKs IT-verktøy er ferdig-
stilt.

Sak 1/20 Økonomi
Status per 14. januar: 
- Dommerkonferansen har medført store utgifter for klubben ifm. leie av lokale, 
hotellrom, reieseregninger m.m.
- I forbindelse med førstehjelpskurs som arrangeres flere steder i landet ila. feb-
ruar og mars er det mottatt flere innbetalinger fra påmeldte.

- Retningslinjer ved reiseregning:
Styret skal til neste styremøte utarbeide forslag til reiseregning som skal be-
nyttes ved arrangement eller andre aktiviteter i klubben.

Sak 2/20 Japanspesialen 2020
Status: 
- Utstillingskomiteen har samlet utarbeidet en kontrakt som skal gjelde mellom 
klubbene. Styret har p.d.d. ikke mottatt kontrakten.
- Utstillingskomiteen i JUN arbeider med utkast til bestilling av rosetter.
- Det er åpnet for elektronisk påmelding til utstillingen.

Saken videreføres til neste styremøte.

Eventuelt:
- Status førstehjelpskurs: Det ligger info på klubbens hjemme- og facebookside 
om kommende førstehjelpskurs. Distriktskontaktene publiserer info på ulike 
facebookgrupper. Det var opprinnelig ønske om kurs også i Stavanger, men 
dette avventes.

- Utkast: «Kunngjøring årsmøte 2020»: godkjent. Kunngjøringen publiseres i 
JUNnytt og på hjemmesiden.
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- Liste over årets utstillingshund: forespørsel sendt til Eirik Knudsen vedrørende 
status for lista over «årets utstillingshund 2019». Tilbakemelding ikke mottatt.

- NKK har sendt ut faktura for medlemskontingent 2020. Skal vi publisere en 
påminnelse på hjemmesiden, facebook og JUNnytt? Saken videreføres til neste 
styremøte.

- Referat fra desember 2019: godkjent. 

Neste møte: 11. februar kl. 19.30

INFO FRA STYRET

I forbindelse med klubbens navneendring, samt 
ny hjemmeside, er flere av klubbens 
epostadresser oppdatert. 

De nye adressene er:
- Sekretær: sekretar.jun@gmail.com
 - Kasserer: kasserer.jun@gmail.com
 - Redaktør: redaksjon.junnytt@gmail.com 
 - Valpeformidler: valpeformidler.jun@gmail.com
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VINNEREN ER TRUKKET!

I årets julequiz var det rekordstor 
deltakelse. Den heldige vinneren av et 
par lekre shibavotter er:
Laila Nagel

Gratulerer! 
Vottene sendes hjem til deg.

Vottene er designet og strikket av Anne 
Riktor.



36

A

RETUR JUN v/ Vanja Marie Sigvartsen,  
Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord


