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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

God sommer godtfolk!
I skrivende stund er ennå ikke årsmøtet 
gjennomført. Jeg er veldig spent på om vi 
klarer den Digitale gjennomføringen. Uansett... 
når dere leser dette, sitter jeg fortsatt som 
leder av JUN, enten som gjennvalgt eller 
med et forlenget verv. Jeg setter veldig pris 
på støtten styret og jeg har fått av dere 
medlemmer i mine to år som leder.
En ekstra takk til alle distrikskontakter, 
frivillige initiativtakere og aktive medlemmer, 
som er med på å skape aktivitet, spre 
kunskap og erfaringer. På disse to årene 
har medlemstallet øket med nesten 100 
medlemmer. Det er kun på grunn av et godt 
miljø hvor medlemmer og oppdrettere 
inkluderer alle som har glede av våre raser.
   Denne våren har covid-19 satt en stopper 
for våre aktiviteter. Det var spesielt synd at vi 
måtte avlyse Japanspesialen 2020. Vi har hatt 
en suveren utstillingskomite`, som har brukt 
hele vinteren på å planlegge, skaffe sponsorer, 
booke ringpersonell osv. Alt lå til rette for at 
vi skulle feire århundrets beste Japanspesial 
med trippel utstilling.
Mange har også kjent på kroppen av å ikke 

ha mulighetene for å møtes til fellesturer, 
treninger og utstillinger, gir et tomrom. Vi har 
måttet følge hverandre på sosiale medier og 
måttet bli kreative i måten vi stimulerer oss 
selv og hundene. Dere har vært kjempeflinke! 
Jeg håper dere fortsetter denne trenden 
utover sommeren og høsten. Vi har nå 
muligheten til å reise og møte venner, men 
jeg håper dere fortsatt tar forhåndsregler og 
holder dere friske.
   Styret har denne våren jobbet med 
årsmøtet og rutineoppgaver. Vi har også 
blitt informert fortløpende ang. situasjonen 
til NKK. For JUN er NKK ekstremt viktig 
i forhold til registreringer av valper og 
helse. I tillegg er det de som hjelper oss 
med gjennomføring av utstillinger, prøver, 
medlemslister, støtteordninger, utdanning mm.
Styret besluttet å donere 20 000kr. For at 
NKK skal kunne fortsette, er de avhengige 
av at aktivitetene kan gjennopptaes eller 
at staten  inkluderer dem i en krisepakke. 
HundeNorge kan ikke holde NKK i gang 
ved donasjoner over lang tid, men vi valgte 
å støtte dem for at NKK skal kunne få tid 
og mulighet til å jobbe med løsninger denne 
sommeren.
   Som enkelte har fått med seg, driver jeg 
med bier på småbruket mitt. Etter noen 
år hvor jeg ikke har hatt tid til alt som 
må og bør gjøres, valgte jeg å ta 4mnd 
sommerferie/-permisjon. Masse utstyr til 
biene ble handlet inn og hundene skulle få 
hele sommeren med matmor.
Ferien startet med et “slag i tryne”. På dag to 
ble eldste hunden syk. Hos veterinæren ble 
det påvist diabetes og urinveisinfeksjon.
Vi veit jo alle at den dagen kommer, men 
man er aldri så godt forbredt at følelsene kan 
kontroleres... Personlig mener jeg at hundene 
våre er familiemedlemmer. De skal skjemmes 
bort og få være med oss hver dag, men de 
er også dyr som ikke kan fortelle hva som 
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REDAKTØREN HAR ORDET

Kjære JUNvenn!

2020 blir nok et år vi ikke vil glemme med det 
første. Ikke før var vi ferdige med den skumle 
hundesykdommen som slo til høsten 2019, 
så kom corona. Håper dere alle har det bra 
og at dere kanskje har fått litt ekstra tid med 
deres firbeinte venner i denne tiden. Selv har 
vi forsøkt å gå på våre vanlige turer men har 
møtt på uvanlig mange andre turgåere i våre 

plager dem. Prinsippet mitt er derfor at de 
skal få slippe lidelser og skader som ikke kan 
kureres/repareres. Livsvarig behandling eller 
plager skal ikke min beste venn måtte leve 
med.
Teorien er enkel og jeg er veldig glad for 
at jeg har tenkt over dette før dagen kom. 
Det finnes tilbud om en mengde forkjellige 
behandlinger til hunder, så jeg oppfordrer alle 
til å tenke over hvor langt de er villige til å gå, 
før de lar sin beste venn slippe... Det er hardt 
å se den siste sprøyta settes og høre det siste 
gispet. Det å ha satt en grense på forhånd, gjør 
at man veit med seg selv at riktig valg ble tatt.

   Dårlig bievær, syke sauer og en 
vaskemaskin som en sen kveld fyllte huset 
med dødsbrølet , gjorde ikke de to første 
ukene av ferien noe bedre.
   Etter en heftig start har endelig hverdagen 
kommet tilbake. Solen skinner, bien summer 
og jeg har funnet mange nye turstier. Nå skal 
sommeren med hunden nytes i fulle drag.

Jeg ønsker dere en super sommer med deres 
firbente og gleder meg til å møte dere utover 
høsten!

Mvh
Vibeke

“faste” løyper. Hyggelig at folk kommer seg ut 
på tur, men det kan kanskje bli i meste laget til 
tider? Nå arrangerer vi stolpejakt i klubben, kule 
gevinster kan vinnes og forhåpentligvis nytt og 
ukjent terreng som kan utforskes. Har du meldt 
deg på?

Når jeg skriver dette ser det ut som viruset 
har roet seg litt hos oss, og godt er det! 
Vi har derfor mulighet til å starte med litt 
fellesaktiviteter og så smått kan vi begynne å 
tenke blodsporprøve og utstilling.
Vi går spennende tider i møte.

Ønsker dere alle en god sommer!
Kanskje ses vi på en tur om ikke lenge?
Så er vi vel alle enige om at Japanspesialen 2021 
kommer til å bli dobbelt så bra som vanlig?

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:
Klubbens adr:
co/Vibeke Standal
Ambjørvegen 361
2838 SNERTINGDAL
E-post: sekretar.jun@gmail.com

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

STYREMEDLEM:
Rosanna Malde Anderssen
E-post: rosand97@gmail.com
Tlf: 96 04 41 14

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

STYREMEDLEM:
Mika Hætta
Epost: mikahaetta@gmail.com
Tlf: 95 90 77 93

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

2.VARAMEDLEM:
Inger Cecilie Saari
Epost: inger_cecilie_sa@hotmail.com
Tlf: 47 41 77 71

3.VARAMEDLEM:
Geir Saxeide
Epost: geir.saxeide@bama.no
Tlf: 90 14 48 64

DISTRIKTSKONTAKTER

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

VESTLAND: 
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

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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SUs oppsummering av JUNs helseundersøkelse på shiba 2020

Undersøkelsen pågikk i perioden fra 9. desember 2019 til 17. februar 2020
Det kom dessverre bare 317 svar. Dette utgjør omlag 15% av shibaer registrert 
i Norge i årene 1988 – 2019 inkludert importer og eksporter. Antall svar er i tall 
nærmest identisk med antall svar på helseundersøkelsen i 2010. Men siden en 
god del hunder er registrert etter det, er svarprosenten lavere nå.
317 svar er for få svar til å gi sikker kunnskap, men kan gi noen indikasjoner.  

Innledende spørsmål:
De fleste svar er om hunder født etter helseundersøkelsen i 2010, altså hunder 
som ikke var med da. Det er derfor interessant å sammenligne svarene og se 
om tendensene fra den gangen fortsatt stemmer.
 

Levealder/dødsårsak
263 (83%) av hundene lever fremdeles. Av de 54 døde hundene, var 33 av 
individene over 8 år da de døde. Av disse var 13 hunder mer enn 13 år da de 
døde.
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9 av de 54 døde hundene ble avlivet på grunn av adferd og 2 på grunn av 
allergi.
 

Hud – pels – ører
Av de 53 hundene som har vært hos dyrlege for problemer med hud/pels, er 
hele 29 hunder under 2 år når dyrlege oppsøkes.
 

I de fleste tilfellene ser problemet ut som et engangstilfelle eller at hunden har 
kommet seg. Hunden har i alle fall ikke blitt utredet og har ingen diagnose. 
Men 27 hunder (uavhengig av alder) peker seg ut ved at de har blitt videre 
utredet for problem med hud/pels. Enten klør de seg til blods, har unormal kløe 
som ikke er knyttet til røyting, eller de har betennelse i huden. Dessuten har de 
alle fått en diagose, og de har alle fått en behandling. Disse 27 individene har vi 
sjekket stamtavlene til med tanke på evt slektskap. 



10

Av disse var det tre par med kullsøsken. Det ene kullparets mor hadde også et 
annet avkom (altså halvsøsken av de to første) og andre etterkommere blant de 
27 individene. De to andre kullsøsken-parene hadde ikke andre slektinger blant 
disse hundene.  
Det allergenet som flest hunder reagerer på, er ulike typer pollen, midd og mat.
Furunkulose, analkjertelproblem, våteksem og ørebetennelse er sjeldent blant 
hundene i undersøkelsen.

Øyne
Av 313 svar angående øyne, er 79 individ øyeundersøkt. 41 hunder er øyelyst 
av autorisert øyelyser. 

Funn av øyesykdommer er sjeldent. 2 hunder har hatt glaukom (grønn stær). 4 
individ av 182 har fått påvist akutt glaukom.
 

Ledd – skjelett
Rasen har lite utfordring både når det gjelder HD, AD og patella. 
Angående HD er 219 røntget, mens 208 har oppgitt diagnose. Av dem er 168 
hunder helt fri (A eller B), dvs 81%. 27 hunder har grad C. 13 hunder (6%) har 
grad D og E. Bare 6 individ har forkalkninger, og nesten alle disse er små.
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Angående AD er det 95 hunder som er røntget, mens 92 har oppgitt diagnose. 
Av disse er hele 87 hunder (94,6%) helt fri (0). Ingen har sterk grad. Bare 1 
hund har små forkalkninger.
 

Angående patellaluksasjon har 69 hunder av de som har svart en diagnose. Av 
disse er 59 hunder (85,5%) helt fri (0). Nesten ingen har sterk grad.1 hund har 
grad 2 og 1 har grad 3. Ingen hunder har grad 4. Vi har ikke spurt om noen er 
operert. Undersøkelsen viser at det er flere hunder som er undersøkt for patella 
enn det som er registrert i DogWeb. Men vi er gjort oppmerksomme på noen 
som har fått hundens patella undersøkt av vanlig veterinær som del av ordinær 
undersøkelse, har trodd at dette ikke skulle registreres som «Ja». Så antall 
undersøkte er høyere enn det som framkommer.
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Reproduksjon - forplantning
Alt for få hunder er brukt i avl. Dette gjelder både hannhunder og tisper. 
Det er indikasjon på at enkelte individ er lite paringsvillige. Men vi har ikke 
fødselsproblem i rasen. De fleste paringer har ført til avkom, noe som viser at vi 
heller ikke har fertilitetsproblem i rasen. Testikkelmangel forekommer.
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Adferd/temperament
Vi har noe kjent adferdsproblematikk i rasen, men i følge denne undersøkelsen 
er det ikke særlig utbredt. 
Av 313 svar er det til sammen 29 hannhunder og 32 tisper som har vist 
uakseptabel adferd, men mesteparten gjelder knurring og glefsing/napping. 
8 hannhunder har vist biting og 4 fluktadferd, mens 1 hannhund har vist begge 
deler. 2 av hannene har gått i avl, og har tilsammen 3 kull med totalt 9 valper. 
Av disse er 2 kull etter hannhund med fluktadferd og 1 kull etter hannhund med 
biting.
7 av tispene har vist biting og 8 fluktadferd. 2 av tispene med fluktadferd har 
gått i avl, og har til sammen 2 kull med totalt 6 valper. 
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Tall og prosent framkommer ikke på nedlastede søylediagrammer. Tall på 13-2 
er:
- Nei = 277 individ (88,5%)
- Ja, kan knurre = 18 individ (5,8%)
- Ja, kam glefse/nappe = 18 individ (5,8%)
- Ja, kan bite = 14 individ (4,5%)
- Ja, kan vise fluktadferd = 2 individ (0,6%)

Tallene på søylediagram 13-3 er:
- Nei = 260 hunder (82,8%)
- Ja, kan knurre = 32 hunder (10,2%)
- Ja, kan glefse/nappe = 17 hunder (5,4%)
- Ja, kan bite = 8 hunder (2,5%)
- Ja, kan vise fluktadferd = 11 hunder (3,5%)
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Av 254 individ er det bare 9 hunder som har fått en diagnose med hensyn 
til adferd/temperament (punkt 13-7). Hos 2 av disse var diagnosen en 
bakenforliggende fysisk sykdom. Flere av de 7 andre hadde en diagnose 
som gikk på angst eller fryktaggresjon. 1 hund hadde en diagnose som også 
omfattet idiopatisk rage. 
Av 282 svar har 21 hunder vært utredet av hundepsykolog/terapeut. Av disse 
har 3 hunder fått en diagnose (punkt 13-18): 1 aggresjon, 1 angst og 1 rage. 
Hunden med rage er samme hund som har denne diagnosen i punkt 13-7.
Under det siste, avsluttende  punktet, punkt 14-2, der svarer kan legge til egne 
kommentarer, er rage i tillegg nevt to ganger. Det betyr at diagnosen rage 
er nevnt hos 3 av hundene i denne helseundersøkelsen. En hund er felles i 
stamtavlene til disse 3. Siden denne hunden også ligger i stamtavlen til mange 
andre etterkommere, er antall svar for få til å komme med noen konklusjon.
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Tall på søyledigram 13-13 er:
- Nei = 232 hunder (75,1%)
- Ja, tordenvær = 31 hunder (10%)
- Ja, fyrverkeri = 68 hunder (22%)
- Ja, skudd = 22 hunder (7,1%)
- Ja, sterk trafikk = 5 hunder (1,6%)

Av 308 svar kan hele 300 hunder være alene hjemme uten problem. Bare 8 
hunder blir urolige.
Mer enn halvparten av hundene bor sammen med andre dyr.
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Andre områder
I følge helseundersøkelsen har rasen lite problem med fordøyelse, hjerte, 
tannkjøtt, nervesystem, urinveier, hormoner-stoffskifte og kreft. 
2 hunder har hatt hjerterytmeforstyrrelser og 3 bilyd på hjerte.
Ingen hunder har epilepsi. 3 hunder har hatt andre typer anfall/kramper som 
skyldes enten hjernesvulst eller rage.
4 hunder har lavt stoffskifte (hypotyreose) og 1 hund addisons sykdom
6 hunder har hatt jursvulst, 2 prostatakreft og 3 kreft i mage/tarm. Andre 
kreftformer har forekommet hos noen få enkeltindivid. 7 hunder har hatt 
godartet talgcyste og 8 fettkul.
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Oppsummering
Selv om vi fikk skuffende få svar, må vi ta utgangspunkt i det vi har. Svarene 
samsvarer godt med helseundersøkelsen for 10 år siden, selv om det i 
hovedsak gjelder nye hunder nå. 
Konklusjonen er at vi har en sunn og frisk rase med noen utfordinger når det 
gjelder hud/pels og adferd.
Svarene i helseundersøkelsen vil bli brukt i evaluering av RAS og etter SUs 
ønske i planlagt avlsseminar, som vi håper blir i 2021.
SU takker alle som har svart på helseundersøkelsen om shiba.

SUs oppsummering av JUNs helseundersøkelse på kai 2020

Undersøkelsen pågikk i perioden fra 9. dsember 2019 til 9. februar 2020
Vi fikk inn svar for 7 hunder som bor i Norge. 
Det har ikke vært gjennomført helseundersøkelse for rasen kai i Norge før. 
Siden vi har en så liten populasjon, vil ikke denne undersøkelsen gi oss sikker 
kunnskap om rasen. 
På grunn av de få individene, er det lett å identifisere hunder. SU vil ta hensyn 
til dette, og vil på noen områder være mindre konkret i sin oppsummering av 
svarene for å unngå identifisering. Dette gjelder ikke der opplysningene uansett 
ligger tilgjengelig på DogWeb

Innledende spørsmål
Alle hundene er ganske unge. Hele 4 av de 7 hundene er født i 2015. Dermed 
lever de fleste ennå. Bare 1 hund er død.

Hud – pels  - ører
1 av de 7 hundene har oppsøkt dyrlege for problemer med hud/pels i form av 
unormal kløe. 
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Ingen av de 6 som svarte på spørsmålet, har hunder som har vært utredet av 
veterinær for hud og pelsproblem. Det stilles spørsmål om en hund, som ikke er 
avklart.
Det er heller ingen som har hatt furunkulose, våteksem eller analkjertelproblem. 
En hund har hatt ørebetennelse 2 ganger. Ingen har nedsatt hørsel eller er døv.

Øyne
2 hunder er øyeundersøkt og 1 øyelyst. Men øyesykdommer synes ikke å 
være noe problem i rasen. Det er ikke funnet noen hunder med glaukom, akutt 
glaukom eller øyekatarr.

 

Ledd – skjelett – muskler
6 av de 7 hundene er røntget for HD (hofter). 5 av disse var fri for 
hofteleddsdysplasi (grad A og B), mens 1 hund hadde grad D med små 
forkalkninger.
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5 hunder er røntget for AD (albuer). Alle var fri for albuedysplasi (grad 0).

 
 
Det er svart ja på at flere av hundene har fått ryggraden undersøkt. Men siden 
ingen av dem har svart om noen diagnose, stiller vi spørsmål om dette har vært 
ved vanlig dyrlegeundersøkelse uten spesielle symptomer.
 

6 av de 7 hunden er undersøkt for patellaluksjon. 4 av dem fikk grad 0, 1 hund 
grad 1 og 1 hund grad 3. Det framgår ikke om noen av individene har smerter.
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Reproduksjon – forplantning

Svært få kai er brukt i avl i Norge. 
Det er vanskelig å si noe om fertilitet eller fødselsproblem ut fra de få svarene.
Det er ikke testikkelmangel blant disse hannhundene.
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Adferd/temperament
Ingen av de 7 hundene som omfattes av undersøkelsen har vist uakseptabel 
adferd, hverken mot kjente eller ukjente mennesker. 1 hund har vist fluktadferd. 
De har heller ikke plutselig endret adferd uten åpenbar grunn.   
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Også i denne rasen er det noen individ som reagerer på lyd. Det gjelder 
tordenvær, fyrverkeri og skudd.
 
Andre områder
Av de individene av rasen som bor i Norge nå, er det ingen problem med 
fordøyelsessystemet, hjerte-karsystemet, nervesystemet, urinveissystemet, 
hormoner-stoffskifte, svulster og kreft.

Oppsummering
Det er så få individer i den norske populasjonen at vi ikke kan si noe sikkert om 
helse- og adferdssituasjonen i rasen. Basert på svarene om de 7 hundene vi 
har, ser  rasepopulasjonen i Norge ut til å være sunn og frisk.
SU takker så mye til de som har svart på helseundersøkelsen om kai.

Om JUNs helseundersøkelse på shikoku

Shikoku-populasjonen i Norge er på bare 3 hunder. Av disse er det kommet inn 
svar om 1 individ i helseundersøkelsen.
Dette gir oss ikke grunnlag for å mene noe om helse- eller adferd i rasen.

SU takker for svar på helseundersøkelsen om shikoku.
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Kennel Enerhaugen
ANNONSE

Kjærlighet ved første blikk for Ichiro og Helle og Bjørn.
Foto: Bjørn Fornes

www.enerhaugen.net
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Kennel Enerhaugen
ANNONSE

Ny import fra Japan. 
Sammen med Helle Sletvold og Bjørn Fornes har vi hentet hjem fra Japan, 

Shuufuu No Kuroichi Go Watanabe.Han har mange gode plasseringer på Nippo 
utstillinger og ett supert temperament.

Foto: Bjørn Fornes

www.enerhaugen.net
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Kennel Enerhaugen
ANNONSE

Tusen takk til Shigeru Kato og Matsugu Watanabe
 for at vi fikk lov til å få Ichiro til Norge

Foto: Shigeru Kato

www.enerhaugen.net
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Kennel Enerhaugen
ANNONSE

Vi er veldig stolt over å ha blitt årets oppdretter 2019. 
Tusen takk til alle våre valpekjøpere som har gjort dette mulig

 ved å stille ut Enerhaugen hunder i 2019.
 Uten dere innsats hadde dette ikke vært mulig.

www.enerhaugen.net
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Om lista over hannhunder brukt i avl i 2019

På årsmøtet i 2017 ble gjort vedtak om å offentliggjøre liste over hannhunder 
brukt i avl i foregående år i årets første medlemsblad. SU legger nå fram lista, 
litt forsinket i årets andre medlemsblad. 

Fordi det er en lettere måte å få oversikt på, brukes det året der valpene er 
registrert. Noen valper kan være født seint i 2018, men registrert i 2019. Valper 
som er født seint i 2019 og registrert i 2020, kommer på lista for neste år.
Årets liste består av kull og valper registrert i 2019, og viser også hundens 
totale antall kull og valper.

I «gamle» RAS er det satt en anbefalt grense etter en hund på 20 valper, og 
bare i helt spesieller kan de beste hundene få inntil 29 valper. RAS sier også 
at målet er å øke antall hannhunder i avl. En ung hannhund bør ikke ha for 
mange valper etter seg før valpene han har produsert er evaluert. Etter ca 10 
valper anbefales en pause til sunnhet, temperament og eksteriør hos disse kan 
vurderes.

Det er også et mål å unngå matadorer, som er et avlsdyr som har for mange 
valper ut fra antallet registrerte valper i rasen. Dette blir utregnet etter 5% av 
antall registrerte hunder i rasen i en 5 års-periode. I gamle RAS ga utregningen 
en øvre grense før matadoravl på 29 valper. SU jobber nå med en revisjon av 
RAS, og vil sjekke denne grensen på nytt ut fra nåværende hundepopulasjon.
Hannhundeiere har også et stort ansvar for at hunden ikke får for mange valper, 
og for å vurdere avkoms helse, temperament og eksteriør.

Fra Sunnhetsutvalget (SU)
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Hannhunder med valper registrert på dog web i tidsrommet  
01.01-31.12.2019

(NB: Noen valper er født sent i 2018 og er registrert i 2019.
Disse er med i tallet for 2019)

HANNHUNDER   Kull        Valper  reg 19* Tot. reg 
Shibatroll’s Balder      1      2 7 30
Sansaihiroyukimadeinitaly     1       3 8 24
Tetsuya Go Koshiwasou     1       1 9 23
Gyokuryu Av Enerhaugen     1      3 8 22
Tetsunishikimaru Go Ina Senjousou    3  5 7 20
Shuufuu Koubushin Go Watanabe    6  16 6 16
Hikay’s Top Gun      3      12 4 16
Q-i Am Legend Incipita Vita     1     2 5 15
Hanaarashi Go Tosa Kuroshiosou    2    5 5 14
Shibatroll’s Raven Of Tengai        1    2 5 10
Demishstar Ryuyuichirou     1     4 3 10
Red Skywalcker Di Poggio Petroio    3     8 3 8
Benji Go Av Enerhaugen     1     4 2 8
Shibatroll’s Darwin      1  8 1 8
Soldoggen’s Chiyonofuji     1    2 3 6
Kichiko’s Katsu Kage      2  6 2 6
Fuku No Ryuujin Go Bangaichisou    1    6 1 6
Morningstar’s The Spy Who Loved Me    1  1 3 4
 Ølenskjold’s Vinni      1    4 1 4
Shibatroll’s Warrior At Heart     1     3 1 3
Tetsuyuki Av Enerhaugen     1     3 1 3
Kuukai Go Etchuu Akanesou     1     3 1 3
Jutarou Go Sanuki Mizumotosou    1  3 1 3
Jack Sparrow De’ L’empire Des Samou   1  2 1 2

Forklaring til listen:
reg19* = Total reg. kull pr 2019
Tot. reg = totalt antall registrerte valper
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Referat fra styremøte 11.02.2020
Til stede: : Solvor Nærland, Ole Arntzen, Kristin Bugge Moe, Eivind 
Mjærum, Thea Ringerike, Vanja Marie Sigvartsen og Vibeke Standal

 
Ikke møtt: Sara Bakken Barø, Marie Helen Hansen  

og Sunniva Bjørkvik

Post/info
- Fra NKK: forespørsel vedr. kurs – ettersøk.
  Tatt til etterretning.

- Fra NKK: info om publisering av helseinformasjon 
på kjopehund.no.
 Tatt til etterretning. 

- Henvendelse mottatt vedrørende gratulasjon/hilsen:
Sender tilbakemelding og undersøker hvorvidt det sendes en 
«felles hilsen/gratulasjon».

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
- Status regnskap dommerkonferanse per 11. februar: Søknad om tilskudd fra NKK er 
under arbeid. Det samme gjelder foreløpig regnskap for dommerkonferansen.

Per dags dato er utgiftene: 58609,-
  - Det mangler fortsatt 1 reiseregning.

- Artikkel om dommerkonferanse og medlemsmøtet skal sendes inn til JUNnytt nr. 1 
2019.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
- Status per 11. februar: Lite oppdateringer den siste tiden grunnet fokus på andre 
arbeidsoppgaver.
  - Det er ønskelig at det oppdateres mer info om Japanspesialen 2020. Mye 
informasjon er allerede publisert på facebookgruppen «Japanspesialen 2020».

- Klubben har flere ny epost-adresser og disse skal oppdateres på klubbens 
hjemmeside. Nye epost-adresser er:
  - Sekretær: sekretar.jun@gmail.com
  - Kasserer: kasserer.jun@gmail.com
  - Redaktør: redaksjon.junnytt@gmail.com 
  - Valpeformidler: valpeformidler.jun@gmail.com

Informasjon om endring av epostadresser publiseres også i JUNnytt.

Sak 28/19 (videreført sak) Dommerliste NKK/Japanspesialen
- Purring er sendt til utstillingskomiteen. Status per 4. februar: ikke mottatt ønsker på 
fremtidige dommere til spesialen. 

Saken utsettes til august eller september 2020.
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Sak 38/19 (Videreført sak) Helseundersøkelse
- Status helseundersøkelse: 
  - Kai: svar fra alle hundene.
  - Innsendte svar totalt: 258.
  - Etter tilbakemelding fra NKK er det ikke mulig å få opplysninger om 
epostadresser til eiere som ikke er medlem.
  - SU samles i Bergen siste helgen i februar. Utgifter til samlingen vil være noe 
kostutgifter, samt reiseutgifter for ett medlem.

SU foreslår å utvide fristen for å svare på helseundersøkelsen til mandag 17. februar.

Vedtak: styret beslutter at fristen for å svare på helseundersøkelsen utvides til 
17.02.2020.

Sak 2/20 (videreført sak) Japanspesialen 2020
- Kontrakt mellom klubbene: Det er utarbeidet en felles kontrakt mellom alle tre 
klubbene (JUN, NAAK og NAK). 
  Kontrakten drøftes videre via epost/messenger da den ble tilsendt til styret 
11. februar.

- Annonse for utstillingen er publisert. Grunnet skrivefeil bør det foretas endringer.

- På årets spesial blir det for første gang bir og bim junior, samt bis junior.

- Utstillingskomiteen har sendt inn forslag og budsjett ifm. bestilling av rosetter.

Vedtak: enstemmig styre beslutter at utstillingskomiteens forslag til rosetter skal 
bestilles.

Saken videreføres til neste styremøte.
  - Prioritering til neste styremøte: bestilling av glasspremier.

Sak 3/20 Økonomi
- Status per 11. februar: Kasserer arbeider med å ferdigstille regnskapet for 2019. 
Foreløpig ser det ut til at klubben vil gå ca. kr. 18000 i minus i 2019. Det var 
opprinnelig budsjettert med minus kr. 11000.
  - Klubben har mottatt høyere inntekter enn budsjettert på følgende poster: 
medlemskap og klubbeffekter.
  - Klubben har hatt høyere utgifter enn budsjettert: produksjon og utsending 
av JUNnytt, utgifter til årsmøtet, utstillingspremier (rosetter og glasspremier), samt 
reiseutgifter til blant annet SU.

- Forslag til budsjett 2020: 
  - Inntekter for «kurs/arrangement» justeres ned.
  - Utgifter til annonsen i «Hundesport» fjernes.
  - Inntekter for medlemskap økes. 

- Antall medlemmer: 321 per 11. februar.

- Forslag til retningslinjer ift. reiseregning
  Styret har utarbeidet retningslinjer ved reiseregning. Retningslinjene publiseres 
når de er ferdigstilt. 

Eventuelt:
- Henvendelse er sendt til AHF vedrørende feil i listen over «læremestre». AHF skal 
korrigere listen.

- Status førstehjelpskurs:
  - Førstehjelpskurs i Bergen er gjennomført og det har vært flere positive 
tilbakemeldinger.
  - Per dags dato er underskudd for gjennomføring av det landsdekkende 
førstehjelpskurset ca. kr. 3000. 
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- Kunngjøring årsmøte 2020: sendt til redaktør. 
  - Dato for publisering på hjemme- og facebookside videreføres til neste 
styremøte.

- Liste over årets brukshund 2019: Listen er ferdig utarbeidet av Laila Nagel. I år er det 
behov for to diplomer. 
  - Printing av diplomer videreføres til neste styremøte.

- Liste over årets utstillingshund 2019: 
  - Sendes til redaktør innen 15. februar.
  - Det er behov for ny ansvarlig for poengberegning for årets utstillingshund fra 
2020. Saken videreføres til neste styremøte.

- Ole Arntzen har sendt skriv til avisa vedrørende RS. 

- Faktura: medlemskontingent 2020: påminnelse publiseres på klubbens facebookside.

- Referat januar 2019: godkjent.

Neste styremøte: 10 mars 2019
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Referat fra styremøte 10.03.2020
Til stede: Vanja Sigvartsen, Solvor Nærland, Vibeke Standal, Thea 
Ringerike, Kristin Bugge Moe, Ole Arntzen, Sara Bakken Barø, 

Marie Helen Hansen
 

Ikke møtt: Sunniva Bjørkvik og Eivind Mjærum

Post/Info
- Fra NKK: Info vedr. coronavirus og anbefalte tiltak.
  - Tatt til etterretning. Styret følger med på situas-
jonen gjennom info fra media og NKK.

- Fra NKK: påminnelse om regelverk i agility.
  - Ingen bemerkninger.

- Fra NKK: info vedr. BSI i NKKs kritikksystem.
  - BSI-programmet ble innført som obligatorisk 
på NKK sine utstillinger fra 2014. Fra 14. mars 2020 bil 
BSI-rapporten som dommer skal fylle etter bedømming 
være en del av NKKs elektroniske kritikksystem.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
 - Status regnskap og søknad om tilskudd fra NKK: avventer mer informasjon fra Eivind 
Mjærum.

- Mika Hætta har sendt ut bøker/hefter for Shigeru Kato etter dommerkonferansen. 
Klubben dekker utgiftene Hætta har hatt ifm. porto pålydende kr. 704.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
- Hjemmesiden er oppdatert etter ønsket fremmet på styremøte i februar 2020. 

 - Nye epostadresser til valpeformidler, kasserer, redaktør og sekretær er tatt i bruk.
Ved overgangen til 2021 avsluttes de gamle epostadressene.

- Forslag til oppdatering på hjemmesiden:
  - Lenker til helseundersøkelsen skal fjernes.

Sak 38/19 (videreført sak) Helseundersøkelse og SU informerer
- SU informerer:
Etter at fristen for å svare på helseundersøkelsen utløp, har SU gjennomført et møte 
i Bergen for å arbeide med resultatene. I den forbindelse har Ole Arntzen bidratt i 
stor grad med teknisk jobb (redigere der det var feil, samt laste ned/kopiere resultat). 
Grunnet det store bidraget fra Arntzen har styret gitt han en påskjønnelse.
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Oppsummering og resultat av helseundersøkelsen sendes til styret når det er 
ferdigstilt. 

Sak 2/20 (videreført sak) Japanspesialen 2020
- Status kontrakt mellom klubbene: under utarbeidelse og avventer signatur. 

- Status glasspremier: Utstillingskomiteen opplyser at de har nok glasspremier til årets 
spesial og at det blir laget diplomer i vinnere i bir/bim og bis junior.

Sak 4/20 Økonomi
- Status per 11. mars:
  - Alle førstehjelpskurs er nå gjennomført og det har blitt brukt mye tid på 
å kontrollere betaling opp mot påmeldte deltakere. P.d.d. mangler det betaling fra 3 
deltakere.

- Nye retningslinjer ifm. reiseregning: 
  - Nye retningslinjer ble vedtatt på styremøtet i februar. Disse publiseres på 
klubbens hjemmeside og legges inn som vedlegg i organisasjonshåndboka.

Sak 5/20 Ansvarlig for poengberegning «årets utstillingshund»
- Det er behov for ny ansvarlig for poengberegning av årets utstillingshund fra 2020. 

Forslag: Sara Bakken Barø.

Vedtak: Sara Bakken Barø blir ny ansvarlig for poengberegningen av årets 
utstillingshund.

Sak 6/20 Ny innstilling fra valgkomiteen
Kristin Bugge Moe trekker sitt kandidatur. Bakgrunnen for at Moe trekker sitt 
kandidatur, ligger i opplevelser i kjølvannet av en privatrettslig sak, en sak som endte 
i Moes favør. En valp fra hennes oppdrett og eie ble tilbakeholdt, noe som medførte 
ryktespredning og trakassering av henne som privatperson. Moe trekker seg også om 
distriktskontakt for Søndre Midt-Norge. 

Valgkomiteen foreslår Mika Hætta som ny kandidat.

Styret tar informasjonen fra valgkomiteen til etterretning. Styret anser årsakene til 
at Moe trekker sitt kandidatur som alvorlig og understreker at slik oppførsel ikke 
støttes. Ved gjennomføring av aktiviteter i klubben vil slik oppførsel, som for eksempel 
trakassering og ryktespredning, ikke bli akseptert. Styret ønsker å takke Moe for den 
jobben hun har gjort som tillitsvalg. 

Sak 7/20 Kurskoordinator
Laila Nagel trekker seg fra vervet som kurskoordinator. Styret ønsker å takke Nagel 
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for den flotte jobben hun har gjort som kurskoordinator gjennom flere år. 

Styret beslutter at vervet blir stående vakant på ubestemt tid.

Sak 8/20 Medlemskonkurranse på sosiale medier
- Leder foreslår at det blir gjennomført medlemskonkurranse på sosiale medier.
  - Info: lage en «triksekonkurranse» eller annet ila. sommeren 2020 som skal 
foregå på sosiale media. Avstemming foregår på høsten.

Vedtak: et enstemmig styre beslutter at det skal gjennomføres en medlemskonkurranse 
på sosiale media ila. 2020.

Eventuelt
- Styrereferat februar: godkjent og klar til publisering.
  
- Status førstehjelpskurs: Alle førstehjelpskurs er nå avviklet. Presentasjonen fra kurset 
i Oslo vil bli publisert på klubbens hjemmeside, i tillegg vil det bli publisert to artikler 
ifm. kursene i JUNnytt.
  - Ett kurs måtte dessverre avlyses grunnet for få påmeldte.

- Kunngjøring årsmøte 2020: kunngjøringen er tidligere sendt til JUNnytt, men vil nå 
også bli publisert på klubbens hjemme- og facebookside. 

- Dogs4all: Frist 24. mars dersom man ønsker samme standplass som i fjor. Styret 
ønsker å avvente bestilling av plass til stand til etter årsmøtet 2020.

Neste styremøte tirsdag 14. april 2020.
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Ekstra styremøte 31.03.2020
Til stede: Vanja Marie Sigvartsen, Thea Ringerike, Solvor Nærland, 
Ole Arntzen, Kristin Bugge Moe, Sunniva Bjørkvik, Vibeke Standal, 

Sara Bakken Barø, Eivind Mjærum og Marie Helen Hansen

Sak 9/20 Japanspesialen 2020
Skal klubben gjennomføre Japanspesialen som planlagt pinsen 
2020?

Vedtak: Styret beslutter at Japanspesialen 2020 avlyses.

Bakgrunn: Grunnet situasjonen med det nye koronaviruset har 
styret funnet det mest forsvarlig å avlyse arrangementet. Tiltak 
og begrensninger ifm. koronasituasjonen innført av myndighetene 
12. mars er i første omgang videreført til og med 13. april. Det er 
stor usikkerhet rundt hvorvidt tiltakene deretter vil bli videreført 
slik de er i dag, lempet på eller mer innskrenkende. Videre er det 
uvisst om det blir mulig for de utenlandske dommerne å delta på 
arrangementet grunnet mulige flyrestriksjoner og karantenebe-
stemmelser. Etter en samlet vurdering har styret besluttet å avlyse 
Japanspesialen 2020. 
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Referat fra styremøte 14.04.2020
Til stede: Kristin Bugge Moe, Ole Arntzen, Solvor Nærland, Sunni-
va Bjørkvik (frem til 20.30), Thea Ringerike, Vibeke Standal, Vanja 

Marie Sigvartsen
 

Forfall: Forfall: Sara Bakken Barø, Eivind Mjærum 

og Marie Helen Hansen

Post/info
Post/info
- Fra NKK: NKK sender felles søknad på kompensasjonsordningen 
til frivillighetssektoren.
  - Oppdatert info: det vil ikke bli sendt felles søknad om 
kompensasjon likevel.

- Fra NKK: Info fra NKK vedr. redusert drift, flytting av arrange-
menter etc.
  Tatt til etterretning.

- Fra NKK: Info fra NKK vedr. krisepakke.
  Tatt til etterretning.

- Fra NKK: Anbefaling for aktiviteter under korona-pandemien.
  Tatt til etterretning.

- Fra NKK: Info fra NKK vedr. organisasjonens likviditet.
  Tatt til etterretning.

- Fra NKK: info fra NKK 7. april vedr. koronasituasjonen.
  - NKK forsøker å oppdatere hjemmesiden www.nkk.
no fortløpende. Det anbefales at medlemmer følger med å NKKs 
hjemmeside for oppdateringer.

- Fra NKK: veileder ved avlysning av arrangement.
  Vibeke Standal undersøker hvorvidt utstillingskomiteen 
har sendt info om avlysning av arrangement til NKK.



39

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
- Forslag til endringer på hjemmesiden:
  - Det publiseres informasjon om avlysning av Japanspesialen 2020: Utstilling-
skomiteen har hatt et fellesmøte hvor det ble enighet om at rasespesialen avlyses. På 
bakgrunn av NKK HS-vedtak 30/20 av 17. mars 2020 må klubber avvente med refun-
dering av påmeldingsavgifter. Styret ønsker å refundere påmeldingsavgiften med 100%, 
men avventer informasjon fra NKK ift. hva som eventuelt vil bli refundert til klubben. 
Deltagere må huske å avbestille hytte, hotellrom eller annet.
  - Det arbeides med å legge inn eldre styrereferat.
  - Sted for årsmøtet endres i kunngjøringen.
  - Publisere lista over «årets utstillingshund» 2019.

Sak 38/19 (videreført sak) Helseundersøkelse og SU informerer
Info fra SU vedr. helseundersøkelse: oppsummering av helseundersøkelsen på shiba, kai 
og shikoku er nå klar.

Styret syns SU har jobbet godt og godkjenner SUs oppsummering av helseun-
dersøkelsen.

Oppsummering av helseundersøkelsen vil i første omgang bli publisert i JUNnytt og 
deretter på klubbens hjemmeside.

Sak 8/20 Medlemskonkurranse på sosiale medier
- Status medlemskonkurranse: Grunnet problemer med arrangementet på facebook er 
fristen for innsending av bidrag utvidet til 17. april. Det vil bli delt ut premie til vin-
ner(e).

Sak 9/20 (videreført sak) Japanspesialen 2020
Styret vedtok i et eget styremøte den 31. mars å avlyse Japanspesialen 2020.

- Status: 
  - Refusjon av påmeldingsavgifter fra NKK kan ikke skje foreløpig. NKK gjør 
gjeldende force majeure-prinsippet, men understreker at meningen ikke er at NKK 
skal ha noen økonomisk fortjeneste på avlysningene. NKK opplyser videre at tilbakebe-
taling vil bli vurdert separat for det enkelte arrangement, så snart NKK har muligheten. 
I tillegg må klubber vente med å refundere påmeldingsavgifter, se HS-vedtak 30/20 av 
17. mars. Vedtaket sier at oppgjør til klubbene utsettes inntil videre i påvente av en 
likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon. 

- Utstillingskomiteen arbeider med å undersøke hvorvidt retningslinjer ifm. avlysning er 
fulgt:
  - Sende avlysning til dommere
  - Sende info til NKK om avlysning av terminfestet arrangement 
  - Sende avlysning til Hunderfossen
  Vibeke Standal dobbelsjekker at dette blir gjort.
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Sak 10/20 Økonomi
- Status økonomi: for tiden er det liten aktivitet og ikke mye bevegelser på klubbens 
konto.

- Søknad om momskompensasjon: Frist 1. juni. Kasserer arbeider med å ferdigstille 
søknaden.

Sak 11/20 Utkast - Årsmøteinnkalling 2020
- Årsmøteinnkallingen er foreløpig godkjent. Ved innkomne forslag innkalles det til 
ekstra styremøte. Mindre endringer drøftes per epost. 

Sak 12/20 Utstillingskomiteen
Info fra Sunniva Bjørkvik: ønsker å trekke seg fra utstillingskomiteen.

Styret tar dette til etterretning. Ny kandidat til utstillingskomiteen videreføres til neste 
styremøte.

Eventuelt
- Referat styremøte mars: godkjent med små endringer.

- Årsmøte 2020:
Styret undersøker muligheten for å gjennomføre styremøtet digital. Tekniske detaljer 
vil bli publisert på klubbens hjemmeside, men lenke til selve møtet vil bli sendt per 
epost. Personvalg vil kun skje ved forhåndsstemmer. Det må også besluttes hvem som 
skal være tellekorps. 

- Diplomer for utmerkelser: ferdigstilles av Sunniva Bjørkvik. Det må også undersøke 
hva som skal gjøres med pokaler til vinnerne. 

Neste styremøte: 12. mai (med forbehold om ekstra styremøte i april ifm. årsmøteinn-
kalling).
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A

RETUR JUN v/ Gro Karete Bråtveit,  
Kreklingvegen 21, 4353 KLEPP STASJON

God sommer!


