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Les mer om:

•Shiba og jakt
•Kandidater til nytt styre
• Dommerpresentasjoner
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CHILI ER JULEPYNTET OG KLAR
FOTO: KJERSTI EVENSEN
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LEDEREN HAR ORDET
Vinteren er kommet til Snertingdal, men jeg er langt i 
fra klar med alle gjøremålene før jul. Fokuset på gaver 
og mat er ikke like viktig nå når jeg har blitt “voksen”. 
Fridager, lav puls, lange frokoster og turer er det jeg 
gleder meg mest til denne julen.

Høsten i JUN har som vanlig vært hektisk. Et “nytt 
styre” er godt i gang med arbeidet vi har påtatt oss. Vi 
har svart på en mengde høringer fra NKK, hatt stand 
på dogs4all, sendt en repressentant på RS, fått en ny 
distrikskontakt, skaffet to nye repesentanter til SU, 
forberedt dommerseminar og jobbet med “en trippel” 
på spesialen 2020. Synes du kanskje dette ikke var så 
mye? Les referatene våre for info om flere ting styret 
har jobbet med!

Årsmøte vedtok å øke medlemskontigenten med 
50kr. Dette ble foreslått fordi vi ønsket å øke 
aktivitetstilbudet til medlemmene. 
I samarbeid med distrikskontaktene har vi i 2020 
gleden av å kunne tilby medlemmene både en 
forelesning med en Japansk rasespesialist og et 
førstehjelpskurs på hund. Begge disse arrangementene 
blir det mulig å delta på til en meget hyggelig 
medlemspris!

Som leder oppfordrer jeg alle til å delta på disse 
ativitetene dersom dere har muligheten. For å skape 
aktivitet er vi avhengige av at medlemmene møter 
opp. Vi har 7 fantastiske distrikskontakter som jobber 
for at vi skal ha det gøy sammen. Bli med, hjelp til, 
kom med forslag og spre glede i klubben!!

Jeg ønsker dere en hyggelig julefeiring og et knakende 
fint nytt år!

Hilsen 
Leder i JUN 
Vibeke
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REDAKTØREN HAR ORDET
Kjære JUNvenn!

Etter en skremmende start på høsten har man 
endelig funnet roen og har startet med litt 
fellesaktiviteter igjen. Veldig skummelt var det med 
den hundesykdommen, men jeg regner med at faren 
er over for denne gang.

Etter en usedvanlig tørr høst på jæren, har vi fått 
vært mer ute enn ellers. Vi i denne delen av landet 
er priviligerte når vi slipper både paraply og brodder 
(bank i bordet, nå bøtter det sikkert snart ned her) og 
hundene har satt pris på lengre turer enn det som er 
vanlig på denne tiden av året.

Denne gangen utgår desverre instagrambildene, 
kommer flere i neste utgave. 

Jeg vet klubben har fått flere nye medlemmer siden 
sist, så velkommen til dere! Alltid gøy med flere nye i 
gjengen.  Ta gjerne kontakt med din distriktskontakt 
dersom du lurer på om det skjer noe der du bor.

Ellers gleder jeg meg veldig til foredrag med Shigeru 
Kato i januar. Det blir kjempespennende! har du 
husket å melde deg på?

Så vil jeg ønske dere alle en riktig god, fredfylt og flott 
julefeiring. Så håper jeg 2020 blir et superår!

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@norskshibaklubb.no

KASSERER:
Thea Ringerike
E-post: thea.ringerike@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@norskshibaklubb.no

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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Som dere sikkert vet er shiba brukt til 
småvilt og jakt på hjort og villsvin i Japan. 
I Norge bruker vi shiba mest til hjortejakt 

og til elg og rådyr.
Jeg syntes det er flott at folk bruker 
hundene sine til forskjellige aktiviteter 

Kent Vågenes med Katsu (Hi-Jinx Shoei Black Diamond). Foto: Christen Kang.

Invervju med Kent Vågenes
intervjuet av Christen Lang
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og siden jeg ikke selv er jeger ønsket jeg 
å vite litt mere om jakt med shiba og da 
var det naturlig å henvende meg til Kent 
Vågenes. Han er en pasjonert jeger og 
friluftsmann og har hatt shiba helt siden 
rasen kom til Norge. 
Han har fra han var ganske ung vært 
opptatt av jakt og fiske og friluftsliv og fikk 
sin første hund en langhåret collie da han 
var 8 år. Andre raser han har hatt før han 
fikk shiba er fox terrier og siberian Husky. 
Fra 16 års alderen har han drevet aktiv 
med jakt, både småvilt og hjortejakt. I dag 
er det mest hjortejakt. Han har kjøpt seg 
en gård i Sogn der han har gode mulighet 
til å jakte. 

Christen: Når fikk du din første Shiba?
Kent: Jeg fikk min første Shiba i 1989, 
det var en BT tispe, Amai Kuroshinju av 
Enerhaugen fra det første kullet med 
shiba valper som ble født i Norge. Senere 
fikk jeg den røde hannhunden Chikara 
av Enerhaugen. Han ble en av de første 
Championene i rasen i Norge. Etter noe 
års opphold fikk jeg så Osamu Ichiokasow 
av Enerhaugen, en rød hannhund som jeg 
brukte mye til hjortejakt. Han ble far til 
Kennel Enerhaugens rekordkull på hele 9 
valper og finnes i dag i stamtavlen til en 
rekke av dagens Shiba. Min siste Shiba er 
import fra USA og heter på stamtavlen 
Hi-Jinx Shoei Black Diamond. Jeg kaller 
ham Katsu til daglig. Han er en utmerket 
jakthund og har to 1. premier på blodspor 
og er far til 2 av Norges mest premierte 
shiba.

Christen: Hvordan bruker du hundene 
dine på jakt?
Kent: Jeg bruker mine Shiba som 
bandhunder. De går i line og sporer viltet 

både på selve sporet og på overværet. 
Spesielt når de nærmer seg hjorten 
speider de mye (da bruker de overværet) 
Værforholdene har mye å si om vi lykkes, 
både vind og solretning har betydning. 
Jeg leser hundene veldig lett. Det er lett 
å se når de har fått teften av vilt på ett 
fersk spor, da går de på meget bestemt, og 
speider mye, mens de før det søker mere 
rundt (for å finne sporet)

Christen: Du har hatt 2 shibahanner du 
har brukt til jakt. Hva var forskjellen på 
dem?
Kent: Det er store individuelle 
forskjeller både mellom de forskjellige 
jakthundrasene og innen samme rase. Min 
forrige shiba var veldig ivrige og lager 
litt lyd. Katsu er mere rolig og helt stille. 
Dette er jo en fordel, for hjorten er meget 
sky og hører godt.

Christen: Hvordan trener du hundene 
dine til jakt?
Kent: Det er veldig viktig å trene fra 
hunden er ganske ung. Katsu hadde jeg på 
sporkurs uken etter at han kom til Norge 
og han var da 7 mnd. og allerede da viste 
han veldig gode takter, og er i dag en 
utmerker sporhund og jaktkamerat. Kan 
nevne at i år har han vært med på å felle 
6 hjort.
Når jeg trener legger jeg ut ferskspor 
og jeg trener også hundene slik at de får 
mulighet til å søke å finne hjort i terrenget. 
Det er jo ikke alltid at dette fører til at 
vi feller hjort, men det er en utmerket og 
nødvendig trening for hunden.

Christen: Noen tips til folk som vil starte 
med blodspor eller jakt med Shiba?
Kent: Ja, start tidlig og tren mye. Det 
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ligger mye trening og arbeide bak å på 
frem en god jakthund. De fleste hunder 
har jaktanlegg, men det er eieren som må 
stimulere disse og oppmuntre hunden slik 
at det blir interessant for den. Og som 
dere vet funker belønning veldig bra på 
denne rasen.

Takk til Kent som ville dele sine erfaringer 
om jakt med oss.

Vil minne dere om at Shigeru Kato fra 
Japan kommer til vårt medlemsmøte lørdag 
11.Januar 2020 på Garder kurssenter 
på Gardermoen. Han vil fortelle om de 
japanske rasene og han bruker sine hunder 
(Shikoku og Kishu ) akrivt til jakt, så dere 
som er spesielt interessert i jakt må ikke 
la denne muligheten gå fra dere. Ikke dere 
andre heller. Ikke ofte vi får mulighet til å 
høre fra en japansk ekspert. 
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Førstehjelpskurs på hund

Ønsker du å lære litt hva man skal gjøre i en nød situasjon og det er langt til nærmeste 
dyrlege?

Da er kanskje dette kurset av interesse.

Klubbens distriktskontaktene inviterer til førstehjelpskurs i alle landsdeler denne 
vinteren.

 Alle kursene vil bli avholdt i mnd. Skiftet februar-mars.

Dette er et samarbeide med lokale dyrleger i de forskjellige distriktene.
Kursets varighet er 2-3 timer.

BERGEN: 10.februar Sandviken Dyreklinikk Vet. Camilla Meltveit
TROMSØ:  18.februar kl.19 AniCura Dyresykehuset 
ORKDAL: Mulig uke 9   Evidensia Orkdal dyresenter     Vet. Hanne Aakerholm
OSLO:              1 mars            Gamlebyen Dyreklinikk           Vet. Laurence Barton
BRYNE/STAVANGER:     Dyrlege og dyrekiropraktor Vet Marit Breivik

Dato er med forbehold
 Følg med på klubbens hjemmeside og facebookside for nærmere informasjon.

Kurskoordinator vil sørge for felles påmelding etter jul.

Tilbudet er til klubbens medlemmer, men er det ledige plasser så ta gjerne med en 
venn eller to.
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I‘m super happy to be chosen to be the new District contact for Oslo/Østlandet.
My name is Anna-Sofia Vintersol and I am 30 years old and have been living in Norway 
for almost 3 years now. 
I’m work as a Artist in a Norwegian tech company called Attensi as well as I’m 
a Knitwear Designer - @loparefur on IG and I’m a breeder of Shiba - Kennel 
Mjallarshiba. Next to my work - spending time outdoors with my dogs - 
Koyuki - Alda - Orka - Freya - Musashi and our latest member Loppa. 
is my biggest passion. 
My Norwegian is so so but I’m very motivated to improve in time.
- kontaktinformasjon finnes foran i bladet under “Kontaktpersoner” (red.anm.)

Ny distriktskontakt på Østlandet
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I forbindelse med dommerseminaret 
kubben arrangerer 11.-12. januar, har vi 
gleden av å kunne invitere medlemmene 
til en forelesning med en japansk NIPPO-
dommer og raseekspert.
Shigeru Kato fra Japan er i NIPPO en 
meget anerkjent ekspert på de japanske 
hundene. Etter tidligere å ha bodd i 
Australia, snakker han flytende engelsk.
I tillegg til å være NIPPO-dommer 
med ekspertise på alle de japanske 
hunderasene, har han selv shikoku og 
kishu. Han bruker hundene til jakt, og 
har dermed også personlig kunnskap om 
hundenes funksjon. 

JUN inviterer sine medlemmer til forelesning med en 
japansk dommer og raseekspert

I Shib-A-Visa nr 4/2013 kan du lese om 
Lisbeth Campbells villsvinjakt med kishu 
organisert av Shigeru Kato. Der framgår 
det at hundene er løse under jakt.
En slik mulighet til direkte kontakt med 
en engelsktalende japaner med så høy 
kompetanse på de hundene vi elsker får du 
kanskje aldri igjen.
Du vil få økt din egen kunnskap og 
forståelse for hunderasene våre. Ikke 
minst vil du få et tydeligere indre bilde av 
den mentaliteten de skal ha, det vi kaller 
«sjelen» hos den japanske hund. Og du kan 
spørre direkte om alt du lurer på uten å 
måtte kommunisere via en tolk.

Sted: Garder kurs og konferansesenter. 
Gardermoen.
Tid: lørdag 11. januar 2020 klokka 11-14
Pris: Møtet er gratis for klubbens 
medlemmer. 
Alle andre: 200kr 
Dersom det er ønskelig med lunsjbuffet på 
hotellet etter møtet, 
bestilles og betales det ved påmelding.
Påmeldig og ytterligere innformasjon: på 
klubbens hjemmeside og facebookgruppe.

Mvh
Styret
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I Sunnhetsutvalget var det i begynnelsen av november noe utskifting av personer. 
«Gamle» SU hadde allerede laget et godt utkast til ny helseundersøkelse, og «nye» SU 
prioriterte straks å få den ferdigstilt.
Vi jobber nå iherdig med å få spørsmålene mest mulig relevante for våre raser og så 
presise at vi får  tydelige svar.
Vi tester også ut trygge program som må være brukervennlige både for oss som skal 
lage undersøkelsen og etterpå tolke svarene, og for eiere og oppdrettere som skal 
bruke det.
Helseundersøkelsen vil være klar til å legges ut i løpet av få uker. Følg med på JUN 
sin hjemmeside og Facebookgruppe. Der kommer også mer informasjon om både 
selve undersøkelsen og hvordan den skal besvares, hvordan svarene skal brukes samt 
personvern og konfidensialitet.
Når helseundersøkelsen er gjort tilgjengelig: Vær så snill å svare angående alle hundene 
i våre raser du har eller har hatt. Om ønskelig, kan du svare sammen med oppdretter. 
De svarene vi får, vil brukes når RAS etterpå skal evalueres.

Hilsen Sunnhetsutvalget ved Solvor, Laila, Ann Margot og Christen

Om ny helseundersøkelse
Foto: Illustrasjonsbilde - ukjent hund
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ANNONSE



16

Shiba Champion nr. 90 fra vårt oppdrett, NUCH Asa No Wakatora Go av Enerhaugen. 
Stor takk til Vanja Marie Sigvartsen som har handlet ham frem til tittelen.

Gratulerer til stolt eier Aleksander Engen
Foto:Sindre Solås

Kennel Enerhaugen
ANNONSE



17

Kennel Enerhaugen
ANNONSE

Vi ønsker alle våre shibavenner en God Jul og ett Godt Nyttår!

Hilsen Christen og Jorunn

Sandviksveien 173, 5035 Bergen 
Tlf. 90981295

www.enerhaugen.net
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Leder (2 år) : Vibeke Standal
Jeg er ei dame på 40+ som nå stiller til gjennvalg. 
Bosatt i Snertingdals dype skoger, hvor jeg og 
hundene får gjøre det vi liker best.... Gå turer og 
nyte naturen. Jeg har hatt flere styreverv, både i 
kommunepolitikk og frivillige organisasjoner. De 
to siste årene har jeg hatt vervet som styreleder 
i JUN. Jeg ønsker å fortsette det gode arbeidet vi 
har i styret nå, hvor vi har klart å øke aktivitetstil-
budet og informasjonsflyten ut til medlemmene. Vi 
har over 300 medlemmer. Mitt mål er at klubben 
arrangerer minst en aktivitet for medlemmene i 
hver landsdel årlig, i tillegg til at vi har en kjerne 
i klubben som holder styr på organisasjonen og 
jobber for sunne raser.

Sekretær (2 år) : Nina Dalsegg
Mitt navn er Nina Dalsegg, jeg er 26 år gammel og 
er oppvokst på en sauegård i en liten bygd kalt Rin-
dal. De siste 5 årene har jeg bodd og jobbet i Oslo 
mens jeg har fullført min Bachelorgrad ved Univer-
sitetet i Oslo.  Jeg har en Bachelorgrad i Kultur og 
Samfunnsfag, med fokus på Øst-Asiatisk kultur og 
Japansk språk. Kort og godt betyr dette at jeg kan 
en del japansk og har en god forståelse av asiatisk 
kultur. Iløpet av min studietid har jeg bodd i Japan 
i 5 mnd der jeg studerte japansk språk ved Jousai 
International University.  Under studiet var jeg også 
aktiv i fagutvalget for Japansk med japan-studier 
ved UiO. Samt vært fadder under fadderordningen 
året 2015 og 2016. 
Jeg fullførte mine studier i Juli 2018, og jobber pr 
i dag fulltid som operatør hos GE Healthcare.  Jeg 
har en liten familie som består av min herlige for-
lovede Jonas Aakre Wik og vår lille hårdott av en 
Shiba inu  på snart 6 mnd.  
Dessverre har jeg ingen erfaring med sekretærjob-
ber og er ny i hundemiljøet, men slike ods har ikke 
stoppet meg tidligere, og det stopper meg heller 
ikke fra å prøve nå. Det som gjør dette vervet så 
interessant for meg er at dette er det nærmeste 

PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS 
KANDIDATER TIL VALGET 2020
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jeg har kommet til relevant praksis med tanke på 
utdanningen min.                                       
  Dette gir meg mulighet til å få aktuelle erfaringer 
som jeg kan ta med meg fremover.  

Styremedlem (2 år): Kristin Bugge Moe
Kristin Bugge Moe bor i Orkanger. Hun er lærer 
og spesialpedagog med erfaring fra grunnskole, vid-
eregående skole og PPT. Etter en ulykke i 2003 ble 
hun ufør. Rullestolen er parkert for godt. Kristin 
gikk de første utstillingene med krykker. Hundene 
har vært viktige for egen rehabilitering. Sammen 
har de tatt utfordringer enkelte hundeskoler/
kursarrangører har ment hun ikke hadde forutset-
ninger til. På «vei tilbake» er det blitt kynologikurs, 
oppdretterskolen 1, utdanning som hundeinstruk-
tør og klikkertrener, kurs og aktiviteter innen spor, 
lydighet, rallylydighet og weight pull, dog ikke i 
konkurransesammenheng. Kristin sterke ønske om 
å komme tilbake til arbeidslivet har ført til ny yrke-
sutdanning. Hun er Autorisert Hundemassør, re-
habiliteringsterapeut på hund, Certifiserad Lasert-
erapeut og balansbollsinstruktör. Hun har etablert 
firmaet «Spreke Poter AS», samarbeider med og 
benytter lokaler hos Evidensia Orkdal Dyresenter, 
drømmer om klinikk i egen bolig. Kristin har hatt 
shiba siden 2000. I 2013 var Kennel Moto-Moto en 
realitet. Siden Kristin fortsatt er avhengig av kryk-
ker for å kunne gå turer, er kickbike og kickspark 
gode alternativer i trening med hund, likeledes 
kjettingtrekk. Kristin har i dag 5 tisper, noe som 
fører til deltakelse i flere treningsgrupper for at 
alle skal få «sin del». Kristin er også distriktskon-
takt for Søndre Midt-Norge.
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Styremedlem (2 år) : Rosanna Malde Anderssen
Hei, jeg heter Rosanna Anderssen, jeg er 22, og her 
er jeg og Korra (Eriko No Kuroyuki Go av Ener-
haugen).
Jeg jobber på Musti Jærhagen, Korra er med på 
jobb hver dag såklart.
Jeg er oppvokst med hund, vi hadde en Chow-
chow blanding, med det forelsket jeg meg i det 
fantastiske asiatisk spisshund lynnet. Korra er min 
første hund, og da også min første Shiba.
Jeg gleder meg masse til å prøve henne i både agil-
ity, utstilling og blodspor. Jeg er spent på hva rasen, 
og denne tøffe lille jenta har å by på!

Vara styremedlem (1 år) : Solvor Nærland
Selv om Solvor har bodd i Bergen mesteparten av 
livet, holder hun fremdelse noenlunde på jærdi-
alekten. Shiba kom inn i livet til Solvor i 1996, og 
har siden blitt der. Solvor levde først sammen med 
Ranko og Zenmai, og var da en aktiv utstiller. Hun 
sugde også til seg alt hun maktet om avl, helse og 
oppdrett i de årene, både gjennom samtaler med 
oppdretter og andre fagfolk ved å delta på alle 
kurs som NKK arrangerte innen disse områdene. I 
tillegg fikk Solvor praktisk erfaring ved å være med 
på en rekke valpefødsler og oppfølging av valper. 
Nå bor hun med Hamako og Tabi, som også har 
hatt hvert sitt valpekull. De lever et rolig liv, men 
koser seg med turer i den flotte naturen byfjellene 
rundt Bergen og med andre hundeaktiviteter i 
mindre skala. Solvor opprettet Norsk Shibaregister 
i 2007 og oppdaterer fremdeles registeret. Her er 
det ønskelig å ha med flest mulig av shibaer som er 
født i Norge eller importert til landet. Solvor var 
klubbens leder i 3 år fra 2007, og hadde deretter 
diverse verv i styret og i SU i noen år. Noe hun 
fremdeles er stolt over, er å ha bidratt til utarbeid-
ing av det oransje infoheftet om shiba, RAS-utred-
ningene og klubbens organisasjonshåndbok. Solvor 
ønsker å få være med på lignende oppgaver for 
klubben i fremtiden. På årsmøtet 2019 var Solvor 
utnevnt som æresmedlem av JUN.
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Vara styremedlem (1 år) : Inger Cecilie Saari
34 år og lærer av yrke, bosatt i Kautokeino. Er sam-
boer og har en datter på 8 år. 
Jeg har hatt egen hund i 15 år. Hadde først en dober-
mannhanne, som var en familiehund og min første 
egenkjøptehund som jeg deltok med på to utstill-
inger. Ellers trente jeg hverdagslydighet med han og 
prøvde ut blant annet klikkertrening med.
Jeg ble kjent med rasen shiba i år 2008 da noen i 
familien kjøpte en shibahanne. 
Familien har i dag to shibatisper. Chika (Shibatroll’s 
Icequeen) som er vår første shiba som vi kjøpte i 
2012 og Aisha (NUCH Hannoluohkka’s Akane Aisha) 
er datteren til Chika f. 2015. 
Jeg er interessert i utstilling, avl, litt rally lydighet og 
hverdagslydighet. Men har ikke konkurrert i annet 
enn utstilling hittil. 
Jeg er innehaver av Kennel Hannoluohkka. 

Vara styremedlem (1 år): Geir Saxide
Jeg er 51 år, gift og bor på Klepp.
Vi har 2 Shibaer i familien som er 1 år (Miko) og 3 år 
(Vinni).
Vinni på 3 år er godkjent ettersøkshund og har vært 
med på hjortejakt og reinsdyrjakt.
Driver med en del utstillinger med Vinni og Miko, 
både i innland og utland.

Valgkomite (2 år) : Randi Eide
Jeg er 66 år og bor på Sotra utenfor Bergen. Har 
hatt hund sammenhengende i 36 år og har nå en shi-
ba tispe på 4 år. Før det hadde vi labrador og akita/
GJD/American Akita og har hatt 3 kull på AA. Jeg var 
med å starte Great Japanese Dog klubb da rasen ble 
delt, og satt i styret der i mange år. Jeg har gått på 
forskjellige kurs i regi av NKK - Hund og Samfunn, 
Adferdsproblemer hos hund, med Karen Overall og 
oppdretterskolen 1 og 2.
I jobbsammenheng har jeg vært hovedtillitsvalgt i tid-
ligere KFO - nå Delta. Som nå pensjonist, går dagene 
i lange turer med Abby.
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Valgkomite (2 år) : Ingrid Anette Høgvoll
Jeg bor i Lier, med sønnen og to shibafrøkner. Jeg 
har hatt Shiba de siste ti årene og er stolt oppdret-
ter av seks deilige valpekull, med kennelnavnet 
Hakushu. Jeg har tidligere hatt andre klubbverv.

Vara valgkomite (1 år) : Stina Lande
“Stina (29 år) er lektor og har jobbet en del år på 
ungdomstrinnet i Drammen, men er opprinnelig fra 
Sør-Helgeland. Yoshi (3 år) er hennes første hund, 
og sammen har de prøvd ut ulike flere aktiviteter/
kurs, samt er jevnlig å se på JUN sine arrange-
menter omkring på Østlandsområdet. Nå bruker 
de mest tid på rallylydighet, som de trener aktivt 
med Drammen Brukshundklubb. Stina har erfaring 
fra frivillig arbeid og verv, fortrinnsvis knyttet til 
fagforening og hjemløse katter.”

Vara valgkomite (1 år) : Beate Eriksen
Har to shibaer, Kinu snart 12 år og Ori 9 år. Drev 
med utstilling og aktiv med shibastrikk for klubben 
noen år. Nå blir det mest turer i skog og mark.
(mangler bilde)

Vara revisor (1 år) : Lise Kommisrud
Mitt navn er Lise Kommisrud 50 år, jobber som 
kokk. Har sittet i styre for mange år siden. Er gift 
med Bent Jaabæk. Jeg har hatt shiba siden 2002. 
Har nå tre shiba tisper Kiri 14 år, Sushi 10 år og 
Zuka 6 år og to samojeder Levi’s 4 år og Perle 3 
år. Har vært aktiv med shiba på flere områder, bla. 
Agility, spor, lydighet, rallylydighet og utstilling. Men 
først og fremst så er våre hunder gode turkamer-
ater, og sofahunder
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Regler for årskonkurranser – Utstilling

Styret har sett at poengberegningen for «Årets utstillingshund» var unødvendig kom-
plisert. Meldinger fra medlemmene tydet også på at det ikke var ønskelig at hundeeiere 
som ikke er medlemmer ble plassert på klubbens liste.

Forslag: 
-Samtlige årskonkurranser endres til kun å gjelde for klubbens medlemmer.
- Kun resultater som er registrert på Dogweb. Dette innebærer at utenlandske resul-
tater fjernes fra beregningen.
- Beholde at det er de fem beste resultatene som er gjeldende. 
- Redusere listen til de 25 beste hundene + lister over de tre beste juniorer/unghun-
der og de tre beste veteranene. 
Poengberegning etter følgende nøkkel:

  1 – 6 deltakere 7 – 12 deltakere 13 – 20 deltakere Over 20 deltakere
BIR          5   10        15           20
BIM                 4                8        12           16
2 BHK/BTK         3                6         9           12
3 BHK/BTK         2                4         6              8
4 BHK/BTK         1                2         3              4

Ved poenglikhet skjer rangering etter følgende kriterier:
1. Antall BIR
2. Antall BIM
3. Færrest antall utstillinger
4. Ved fortsatt poenglikhet blir det delt plassering

Årets oppdretter: 
Følgende endring foreslås:
- Fjerne at inntil ett utenlandsk resultat teller.
- Konkurrransen gjelder for oppdrettere som er medlem i klubben.

Info: 
- Det vil bli egen liste for «topp tre kai (og for eventuelle andre raser)» dersom det 
ikke er nok av den aktuelle rasen på «topp 25»-listen. Dette gjelder også for junior/
unghund og veteran.
- Ansvarlig for poengberegning skal ha tilgang til eierdata, samt medlemsliste.
- For at poengberegningen skal bli godt nok utprøvd har styret besluttet at en revisjon 
av reglene ikke kan gjøres før etter tre år.

Vedtak: Et enstemmig styre beslutter at endringen trer i kraft fra 01.01.2020.
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JULEQUIZ

Premien til en heldig vinner av 
JULEQUIZ, vinner et par med 

votter strikket og designet av Anne 
Riktor. Svarene må sendes redaktør 
(redaktor@norskshibaklubb.no) på 

e-post innen 15.02.20

Lykke til!

Om du vil se flere av de lekre produktene 
Anne Riktor har laget, se gjerne 

@anneriktor på instagram

1. Hvilket grunnstoff er det mest av i 
jordens kjerne?

2. Hva er Koh-i-Noor?

3.Hvem i Det gamle testamentet ble lagt i 
en sivkurv på Nilen?

4.Hva er du redd for om du lider av teo-
fobi?

5. Hvilket selskap kom med det første 
kredittkortet?

6. Hvilket land styrte Palestina frem til 
1918?

7. Hva er mambo?

8. Hva var “Barbarossa” i den annen 
verdenskrig?

9. Hva het verdens første klonede sau?

10. Hvilket kirkesamfunn ble grunnlagt av 
Joseph Smith?

11. Hva het skipet som fraktet de første 
pimegrimene fra Europa til Amerika?

12. Hva er den siste bokstaven i det greske 
alfabetet?

13. Hva het den islandske skalden som 
kjempet mot Hrafn om sin store kjærlighet, 
Helga?

14. Hvem sin hustru ble forvandlet til en 
saltstøtte i Bibelen?

15. Hvor mange ruter er det på et 
sjakkbrett?
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Helga 15. til 17. november arrangerte Norsk Kennelklubb DOGS4ALL på Varemes-
sa i Lillestrøm for 10. gang. Dette er nærmest en drømmehelg å regne for hun-
deinteresserte mennesker, med dobbeltutstilling (den ene med norsk vinner-tittel), 
lydighetsprøver og agilitystevne. Du kan teste ut ulike aktiviteter med hund, høre på 
foredrag eller besøke salgsstands hvor pengene får bein å gå på. I tillegg er det en egen 
hall med rasetorg. 
Som mange tidligere år hadde klubben stand på rasetorget. Det er en gyllen mulighet 
til å vise fram de japanske urhundrasene klubben representerer. Vi holdt standen åpen 
lørdag og søndag, og det er ingen tvil om at mange er interesserte i klubbens raser, 
spesielt shiba. I løpet av de ti timene rasetorget var åpent begge dager var det en jevn 
strøm med mennesker og til tider riktig folksomt. 
Rasetorget er en god måte å vise fram og informere om klubbens raser. De som kom-
mer innom får møte ulike individer, de kan få stille spørsmål de har og de får informas-
jon om hvordan de kan finne ut mer og komme i kontakt med ulike miljøer rundt om i 
landet og med ulike oppdrettere. På vegne av styret vil jeg derfor takke alle som bidro 
i løpet av helga. Takk til alle som bemannet standen og til de som stilte opp i rasepara-
den. Tusen takk for både god innsats og en fin hundehelg! 

DOGS4ALL 2019
Tekst: Thea Ringerike

Foto: Siri Tvedt
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DOMMERPRESENTASJONER
JAPANSPESIALEN 2020
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Referat styremøte 17. september 2019 kl. 19.30

Til stede: Eivind Mjærum, Kristin Bugge Moe, Ole Arntzen, Sara Bakken Barø, Vibeke 
Standal, Thea Ringerike, Vanja Marie Sigvartsen og Solvor Nærland
Forfall: Sunniva Bjørkvik og Marie Helen Hansen

Post/Info
- Fra NKK: Nettsiden http://www.nkk.no/alvorligsykdom oppdateres fortløpende med 
ny informasjon vedrørende sykdomsutbrudd.
NKK og Mattilsynet har følgende anbefalinger:
  - Begrens nærkontakten mellom hunder.
  - Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i 
parken.
  - Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær.
  - Hundeeiere bør følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler.
  - Ansamling av hunder på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, bør 
unngås eller gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses.
Tatt til etterretning. 

- Fra NKK: Ordinær/samlet blodsporprøve den 30.08.2019 og 01.09.2019 er anerkjent.

- NKK innstiller alle arrangementer 9-16. september ifm. utbrudd av alvorlig sykdom.
  - HS innstiller alle terminfestede arrangementer fra og med dags dato (9. sep-
tember) og frem til og med mandag 16. september. Det vil bli tatt en ny vurdering og 
gjort et nytt vedtak på senere tidspunkt for arrangementer etter 16. september.

- Fra NKK: frist for å søke om prøver er 31.10.2019.

- Fra NKK: spørreskjema momsplikt. Frist: 01.10.2019. 
Kasserer fyller ut skjemaet og returnerer til NKK. 

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
JUNs dommerkonferanse avholdes 11. og 12. januar 2020.
Eivind Mjærum og Christen Lang har sendt inn endringsforslag av opprinnelig program:
Konferansen starter med lunsj lørdag 11.01.2020 kl. 14.00 og avsluttes søndag 
12.01.2020 kl. 14.00.

Bakgrunnen for endringsforslaget:
Opprinnelig var det ingen planlagte arrangement den 11. og 12. januar 2020 eller 
helgen etter. Nå har NKK planlagt sin dommerkonferanse for alle raser helgen etterpå, 
samt at Norsk Newfoundlandshundklubb har planlagt dommerkonferanse 11. januar 
2020. Da det er ønskelig med flest mulig deltakere har det vært en dialog med Norsk 
Newfoundlandshundklubb, der de har besluttet å flytte sitt arrangement til samme sted 
som JUNs konferanse, men avslutter med lunsj kl. 14.00. Programmet endres slik at 
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klubbens øvrige raser blir gjennomgått på lørdag og shiba på søndag. 
Per nå er bruttokostnad per deltaker kr. 2300,- (kost og losji). Mjærum skal sende 
purring til NKK da vi ikke har mottatt tilbakemelding på søknad om økonomisk støtte. 
Mjærum og Lang har også avtalt noen fysiske møter fremover der videre planlegging 
skal drøftes.
Frist for påmelding settes til 10.12.2019.

Vedtak: Et enstemmig styre vedtar endringsforslaget.

Sak 21/19 (videreført sak) Utstillingskomiteen 
Forslagsstiller: Utstillingskomiteen.

Forslag: Grunnet den store arbeidsmengden det å arrangere Japanspesialen medfører, 
foreslås det at JUNs utstillingskomite utvides med én person til.

Vedtak: Styret foreslår Vibeke Standal som nytt medlem i utstillingskomiteen. 

Sak 22/19 (videreført sak) Dogs4all 2109
- Ingen tilbakemelding på publisert post hvor det bes om at de som ønsker å bidra tar 
kontakt. På bakgrunn av lav interesse vurderes det å kun ha stand lørdag og søndag. 
Dersom vi ikke får noen til å bidra, må det vurderes å stenge standen før arrange-
mentet er ferdig på søndagen. Styret er innstilt på å betale inngang og parkering for de 
som skal delta på standen.

- Raseparade: blir kun raseparade lørdag og søndag. Frist for påmelding er 1. november.
Styret ønsker å undersøke muligheten for at klubbens raser blir representert i rasepa-
raden søndag, da det er samme dag som rasene skal delta på eksteriørutstillingen.

Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 25/19 (videreført sak) Info vedr. arrangering av ordinær blodsporprøve høst 2019
- Sluttoppgjør for ordinær blodsporprøve 1. september er utbetalt til JUN.
- Sluttoppgjør for ordinær blodsporprøve 30. august er utbetalt til JUN.

Prøven hadde svært gode påmeldingstall og det har kommet flere positive tilbake-
meldinger på arrangementet.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
- Status per 17.09.2019: 
Solvor og Vibeke er godt i gang med oppdatering av nettsiden. Egen side med Japanspe-
sialen er nå oppdatert med generell info, samt opplysninger om spesialen 2020.

Kurs: ønsker å fjerne alt som vi ikke selv har arrangert. 

Saken videreføres til neste styremøte.
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Sak 27/19 Økonomi
Status per 17.09.2019:
- Inntekt fra ordinær blodsporprøve: rett i underkant av kr. 5000,-.
- Medlemstall: 342.
- Regnskap fra spesialen er mottatt. Regnskapet er sendt i retur der det opplyses 
om at det er ønskelig at kun felles inntekter/utgifter fremgår. Når det er mottatt 
setter kasserer sammen JUNs regnskap fra spesialen.
- Økonomien er per dags dato god, men det er flere kommende utgifter: RS, dog-
s4all og dommerkonferanse.

Sak 28/19 Dommerliste NKK/Japanspesialen
- Klubbens dommerliste er videresendt til utstillingskomiteen.
- Dommer for 2020 har bekreftet at han kommer. Dommer for 2021 er booket.
- Behov for dommer til spesialen i 2022 og 2023. Videreføres til neste styremøte i 
oktober. 

Sak 29/19 – Årskonkurranser
Styret ønsker å gjøre endringer i enkelte av årskonkurransene. Følgende foreslås for 
årets utstillingshund:
-Samtlige årskonkurransen endres til å kun gjelde for klubbens medlemmer.
- Kun resultater som er registrert på dogweb. Dette innebærer at utenlandske resul-
tater fjernes fra beregningen.
- Beholde at det er de fem beste resultatene som er gjeldene. 
- Redusere listen til de 20 beste hundene + lister over de 3 beste juniorer/unghun-
der og de 3 beste veteranene. 
Poengberegning etter følgende nøkkel:

  1 – 6 deltakere 7 – 12 deltakere 13 – 20 deltakere Over 20 deltak-
ere
BIR          5              10       15        20
BIM               4                8       12        16
2 BHK/BTK         3                6         9        12
3 BHK/BTK         2                4         6          8
4 BHK/BTK         1                2         3          4

Ved poenglikhet skjer rangering etter følgende kriterier:
1. Antall BIR
2. Antall BIM
3. Færrest antall utstillinger
4. Ved fortsatt poenglikhet blir det delt plassering

Årets oppdretter: 
Følgende endring foreslås:
- Fjerne at inntil 1 utenlandsk resultat teller.
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- Konkurrransen gjelder for oppdrettere som er medlem i klubben.

Årets brukshund:
Avventer endring av poengberegning for årets brukshund.
Det bemerkes at endringene ikke er endelig vedtatt. Dette er foreløpige forslag og 
saken vil bli videreført til neste styremøte.

Styret foretar prøveutregninger og justeringer mtp. et endelig vedtak før desember. 
Ovenstående forslag er således ikke endelig vedtatt.
Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 30/19 Ordinær/samlet blodsporprøve 2020
Laila Nagel har sendt forespørsel om klubben skal arrangere ordinær/samlet blodspor-
prøve i 2020. Frist for å søke: 31.10.2019.
- Forslag for gjennomføring: uke 35 i 2020 (lørdag 29. og søndag 30. august).
- Forslag til påmeldingsavgift for AK og EK? Til info krever dommmere 50,- ekstra for 
EK-spor. 

Vedtak: Styret ønsker å gjennomføre ordinær blodsporprøve i 2020. Pris: 450 for AK 
og 500 for EK.

Sak 31/19 Henvendelse fra AHF
AHF ønsker opplysninger om hvilke dommere vi anser til å være gode læremestere.

Vedtak: Styret sender tilbakemelding om at følgende dommere ønskes listet opp for 
JUNs raser: Christen Lang, Britt Nyberg, Arne Foss, Marianne Holmli, Terje Lindstrøm 
og Anne Indergaard.

Eventuelt:
- Foreløpig liste over årets utstillingshund er publisert.
- Endring av organisasjonshåndbok:
  - Sekretær har begynt å undersøke hva som kan/bør endres. Dersom andre 
med verv ser behov for endringer, gi gjerne beskjed til sekretær eller Solvor Nærland.
- Hunderfossen er booket frem til 2022. Styret ønsker å booke området frem til 2025 i 
første omgang.
- Signert taushetserklæring er mottatt fra Sara Bakken Barø.
- Helseundersøkelse/RAS: epost er sendt til SU hvor det bes om fremtidig plan med 
konkrete datoer, samt oppdatering på status ift. gjennomføring av helseundersøkelse og 
ferdigstilling av RAS. Sekretær har ikke mottatt tilbakemelding.
  - Leder tar direkte kontakt med SU.

- Leder, nestleder og distriktskontakter og kurskoordinator har planlagt skypemøte 
den 24. september vedrørende landsdekkende førstehjelpskurs.

Neste møte: 08.10.2019 kl. 19.30
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Referat styremøte 8. oktober kl. 19.30

Til stede: Vanja Marie Sigvartsen, Ole Arntzen, Marie Helen Hansen, Solvor Nærland, 
Kristin Bugge Moe, Sunniva Bjørkvik (frem til kl. 20.30), Thea Ringerike, Vibeke Standal, 
Eivind Mjærum
Forfall: Sara Bakken Barø

Post/Info
- Fra NKK: saksdokumenter RS 2019: https://www.nkk.no/rs-2019/category1337.html
  
- Fra NKK: henvendelse vedrørende Brukerforum IT.
  Ole Arntzen sender tilbakemelding om at han er interessert i å delta som 
representant.

- Fra NKK: Hovedstyret har fattet vedtak om at innstilling av arrangementer på grunn 
av mulig smittsom sykdom er opphevet.
  Tatt til etterretning.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
Status per 8. oktober: 
Shigeru Kato fra Japan, som er ekspert på de japanske hundene og anerkjent av 
NIPPO, er invitert og har bekreftet at han kommer for å delta som foredragsholder på 
dommerkonferansen i januar 2020.

To av klubbens medlemmer har tilbudt å sponse 1/3 hver av utgiftene til reise og 
opphold for foredragsholderen fra Japan.

Forslag: styret dekker 1/3 av flybilletten til foredragsholderen.

Vedtak: styret beslutter å dekke 1/3 av flybilletten (ca. 3000 kr.) til foredragsholderen.

- Styret ønsker at også de andre medlemmene skal få ta del i Shigeru Kato 
sine kunnskaper og vil derfor prøve å få til et medlemsmøte med foredrag før 
dommerkonferansen starter.
  Solvor Nærland lager utkast til invitasjon til medlemsmøte med 
foredragsholderen fra Japan. 
Frist for påmelding: 10. desember.

Saken videreføres til neste styremøte i november.

Sak 22/19 (videreført sak) Dogs4all 2019
Status per 8. oktober:

- Rasestand: Vibeke Standal bringer bord og stoler til standen. Det blir også noe salg av 
klubbeffekter. 
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- Raseparade: styret melder på til raseparaden søndag 17. november (frist for 
påmelding er 1. november).
  - Styret må utarbeide en presentasjon av klubbens raser.
  - Christen Lang kan delta med to shibaer under raseparaden.
  - Vi ønsker også å ha med kai, og ber eiere som kan delta gi oss en 
tilbakemelding før fristen.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
- Status per 8. oktober:

- Endringer på klubbens hjemmeside:
  Det arbeides med å legge inn historiske resultater fra Japanspesialen.
  Helse og avl/oppdrett: det arbeides med å legge inn helserelaterte artikler, 
helseundersøkelser, referat fra avlskonferanser etc.
  Få med liste over godkjente ettersøkshunder.

- Oppdatering av klubbens epost-adresser:
Ole Arntzen undersøker muligheten for nye epostkontoer til kasserer, valpeformidler, 
sekretær og redaktør.

Solvor Nærland og Vibeke Standal jobber videre med oppdatering av hjemmesiden. 

Saken videreføres til neste styremøte i november.

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). Utstillingskomiteen har neste møte i november 2019.

Saken videreføres til styremøtet i desember.

Sak 29/19 (videreført sak) Årskonkurranser
- Styret foreslo på forrige styremøte flere endringer i årskonkurransene for årets 
utstillingshund på styremøtet i september. Forslagene er ikke endelig vedtatt.
  
Før neste styremøte skal det gjøres prøveutregninger for å sjekke hvordan det nye 
forslaget slår ut i forhold til de gamle reglene med utgangspunkt i årets midlertidige 
liste over årets utstillingshund. Styret forsøker å avklare forslag til ny utregning på 
messenger før neste styremøte i november.

Sak 32/19 Økonomi
Status per 8. oktober:
- Styret har fortsatt god og stabil økonomi.
- Medlemstall per 8. oktober: 346
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- Forslag til forsikring av klubbens utstyr: 
Styret ønsker at utstyret skal være forsikret både på lager og i de tilfeller hvor utstyret 
er ute av lageret, eksempelvis Japanspesialen. Kasserer undersøker om Gjensidige og If 
kan tilby den forsikringen styret ønsker.
  Det er ønskelig at saken avklares på messenger før neste styremøte i 
november. 

Sak 33/19 Distriktskontakt – Østlandet
Distriktskontakt for Østlandet ønsker å trekke seg. Styret takker distriktskontakten 
for den gode jobben som har blitt gjort over flere år.

Det utarbeides en annonse på hjemmesiden og klubbens facebookside med utlysning 
etter ny distriktskontakt for Østlandet.

Saken videreføres til styremøtet i november.

Eventuelt
- Kasserer har startet arbeidet med å fylle ut spørreskjema vedrørende momsplikt fra 
NKK. Skjemaet sendes inn før 31. oktober.

- Endring av organisasjonshåndbok: 
Vanja Marie Sigvartsen har startet arbeidet med å oppdatere organisasjonshåndboka. 
Utkastet videresendes i første omgang til Solvor Nærland.

- Status helseundersøkelse/RAS: 
Styret fortsetter å etterlyse informasjon om arbeidet med helseundersøkelse og RAS i 
SU.

- Status landsdekkende førstehjelpskurs: etter gjennomført skypemøte har 
distriktskontaktene begynt å innhente tilbud fra ulike veterinærer. Det er utarbeidet et 
felles skriv som alle DKer benytter. Nytt møte er 04.11.2019.
Førstehjelpskurset skal gjennomføres rundt uke 9 i 2020. Målet er at alle medlemmer 
skal kunne få en god rabatt ved påmelding.

- Laila Nagel har sendt inn søknad om gjennomføring av ordinær blodsporprøve i 2020.
  Info: Klubben har per dags dato ikke mottatt info om nye blodsporregler fra 
NKK.

- Hunderfossen er booket frem til 2025.

Neste styremøte: 05.11.2019
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KIRO UNDER TREET
FOTO: LINE REITEN
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A

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


