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LEDEREN HAR ORDET
En avslappende ferie er over og hverdagen har så vidt 
kommet i gang. 

Siden sist har klubben avholdt årsmøte og 
spesialutstilling. I den forbindelse vil jeg sende en stor 
takk til alle! Helgen ble en hyggelig opplevelse for 
både 2- og 4 beinte. 
Som ryktene sier, stemmer det at vi har startet et 
samarbeid med NAK og NAAK. Vi håper at alle 
formaliteter går i orden, slik at vi kan invitere til en 
trippel utstilling på spesialen i 2020.

Årets styre skal i tillegg til vanlig arbeid jobbe for flere 
aktiviteter til våre medlemmer, men vi trenger hjelp av 
dere til å finne på og arrangere aktiviter dere ønsker 
å delta på! Skal vi leie en bane, en foreleser, arrangere 
felles fjelltur ol.? Snakk med hverandre og send inn 
forslag!

Jeg ønsker dere en strålende hundehøst og håper vi 
sees plutselig.

mvh
Vibeke
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REDAKTØREN HAR ORDET
Hverdagen er her!
Full av kjedelige mandager, lufteturer i regn og stiv 
kuling. Men det er også deilig å kjenne på litt vær, gå i 
skogen på jakt etter sopp. Komme hjem med poter og 
støvler dekket med våt sand. Nå gjelder det bare å få 
utnytte dagslyset best mulig.
Håper dere har hatt en fin sommer, har vært gøy å 
se på alle de fine bildene dere deler på instagram. 
Fortsett med det. Nå er det også slik at vi nærmer oss 
jul, håper kanskje noen tar noen stilige julerelaterte 
bilder i god tid før desember? Hadde vært artig om 
neste utgave kunne være litt juleinspirert.

Skal du på jakt sammen med hunden din?
Send meg noen ord om det. Hadde vært 
kjempespennende å høre mer.

Ønsker dere alle en god høst!

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 53 B
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
Maiken F. Brenden
Telefon: 98 49 95 92
E-post: maikenbre@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

Lisbeth Høyem
Telefon: 91 71 62 84 
E-post: lisbeth@akinuba.no

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

Gitte Hjorth Sørensen
Telefon: 90 75 66 99
E-post: vanitycollies@hotmail.com

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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I en del litteratur om rasen, spesielt fra 
USA og England sies det at en shiba aldri 
kan være løs. At de rømmer hjemmefra så 
fort de får anledning og at man ikke kan ha 
flere shiba sammen da de da vil sloss. 
Dette er ikke mine erfaringer etter mer 
enn 30 år med rasen. 
  Våre hunder løper løs hver dag. Også de 
hundene som kommer fra Japan og har 
stått i bur der, kan etter en tid gå løs. Vi 
fikk nylig inn i flokken en ung tispe der 
sameieren ikke hadde hatt henne løs. Hos 
oss går hun nå løs hver dag og er den 
mest lydige av alle våre hunder. 

At en shiba rømmer hjemmefra har vi bare 
opplevd en gang med en ny import. Våre 
hunder er veldig glad for å komme hjem, de 
får nemlig belønning når de kommer inn. 
I USA og England har de fleste 
oppdretterne sine hunder oppstallet i 
hundegårder og gir de minimalt med 
stimuli. Da er det kanskje ikke så rart om 
hundene mistrives og vil rømme? 
  En shiba trenger mye aktivitet og nærhet/ 
kjærlighet fra eieren om den skal trives 
(dette gjelder jo alle raser) 
At det ikke går an å ha flere shiba sammen 
uten at de sloss stemmer heller ikke. Vi har 

Noen myter om shiba som ikke stemmer 
 

Tekst og foto: Christen Lang
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en flokk på 7 hunder i huset. 
5 tisper og 2 hannhunder. 
Hannhundene er voksne importer fra 
Japan og avlshunder og de er ikke 
venner, de bor i hver sin 
etasje, men alle tispene er svært gode 
venner. Vi får også til tider inn tisper 

som vi passer, eller som skal ha valper hos 
oss. Disse er ofte ikke en del av flokken vår, 
det vil si at de bor alene og ikke er sammen 
med våre hunder til daglig. Det går det som 
regel veldig bra å ta de inn. 
  I sommer har vi hatt en travel tid med 
3 valpekull på samme tid. Vi bor i ett lite 

Jacob på trappen i Sandviksveien, sammen med fire flotte shibatisper.
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hus og har ingen hundegårder eller 
hundehus og ingen av våre hunder er i 
bur, bortsett fra når vi kjører bil. 
Den første tispen som fødte var 
Riki, hun fødte 2 valper 12.06 en rød 
hannhund og en rød tispe. Dette gjorde 
hun om natten, så Jorunn måtte hente 
Selma (13 år) og faren hennes Victor 
som er sameiere av Riki mitt på natten 
da de ønsket å være med på fødselen. 
Det fikk de og syntes det var en stor 
opplevelse. Den ble filmet og det ble tatt 
masse bilder som Selma senere viste 
til sine medelever. Biologiundervisning i 
praksis for Selma. 
Våre hunder pleier å føde på badet, men 
siden dette nå var opptatt av Riki måtte 
vi finne en annen løsning for neste tispe 
Nori. 
Vi innredet en innhegning i stuen for 
henne. Begge tispene hadde termin 
samme dag, men Nori lot vente på seg. 
Ine (sameier) og jeg våket hele natten, 
men Nori ventet til neste formiddag 
med å føde. Hun fødte 3 valper, en 
rød hannhund og to røde tisper. 13.06 
Også Ine syntes det var spennende å 
få være med på en fødsel. Selv jeg, som 
har drevet oppdrett i over 50 år og tatt 
imot mer en 700 valper (av forskjellige 
raser) synes at en fødsel er like 
fascinerende hver eneste 
gang. Klart jeg var trett etter å ha vært 
våken i over 48 timer, men det er verdt 
det (og jeg er jo vant til å være våken 
om natten) når det kommer velskapte 
fine valper til verden. 

Jorunn og jeg deler som regel på å våke, men 
denne gangen var hun på en velfortjent ferie 
i Spania. 
Den siste tispen som fikk valper var Inari, 
hun ble installert på kontoret som er der 
Kuro (den ene hannhunden) bor så han 
måtte flytte ut. Vi var heldig å få pass til ham 
hos venner så lenge valpene var små så det 
gikk greit. 
Inari fødte 1 valp, en rød tispe 26.06. 
Mor og valper er isolert fra flokken de 5 
første ukene hos oss, men etter det blir de 
presentert for de andre tispene og for Tetsu 
(den andre hannen) som bor i stuen. Tetsu er 
veldig flink med små valper.
Dette gikk veldig greit med Riki og Nori de 
delte på oppdragelsen av valpene og var de 
beste venner. 
Det er 2 år siden Inari var hos oss sist og 
fikk valper, hun var ikke så glad i de andre 
tispene den første tiden så lenge valpen 
hennes var liten, men når valpen var nærmer 
5 uker ble også hun og valpen hennes tatt 
inn i flokken og det gikk forbausende bra. 
Enebarnet som jo var en del yngre enn 
de andre valpene fikk gjennomgå litt, men 
klarte seg forbausende bra og hadde jo stort 
utbytte av å få «søsken» å bryne seg på. 
At 3 tisper, som ikke bor sammen til daglig 
og som alle har små valper kan fungere 
sammen i en flokk uten aggresjon 
syntes jeg er bemerkelsesverdig og det viser 
med all tydelighet at myten om at man ikke 
kan ha flere Shiba sammen uten at de sloss 
ikke stemmer. 
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Langtidsstress ser ut til å smitte fra 
menneske til hund. 
   
Stress er smittsomt.
I hvert fall når vi snakker om akutt stress. 
Flere studier har vist at vi mennesker 
blir påvirket av hverandres stressnivå. 
Mødrenes stress smitter til unger, og 
studenter blir påvirket av en stresset 
foreleser.

Overføring av stressnivå ser til og med 
ut til å kunne skje mellom dyr. Det er 
også vist at akutt stress smitter mellom 
mennesket og dets beste venn, hunden.

Men hva med kronisk stress? Altså et høyt 
stressnivå over tid.
Nylig undersøkte svenske forskere 
akkurat det.
Og resultatet viser at menneskets 
stressnivå trolig har mye å si for 
tilstanden hos vovsen. Men ikke omvendt.

Hår fortalte om stress
Så, hvordan kan vi finne ut om mennesker 
eller hunder er stresset over tid?
Det er lett å måle akutt stress, i form 
av nivåene av stresshormonet kortisol i 
blod- eller spyttprøver. Men skal man vite 
hvordan det står til over lang tid, er dette 
en upraktisk metode. 

Hunden speiler eierens stressnivå
 

Tekst: Ingrid Spilde
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Heldigvis har forskerne noe bedre i 
ermet: Hår.
Kortisol bygges nemlig inn i håret, og med 
tida gir hårstrået en kronologisk oversikt 
over kortisolnivåene i kroppen. Dermed 
kan man altså bruke hårstrå fra hunder 
og eiere for å analysere og sammenligne 
stressnivået over tid.

58 hunder og eiere
Forsker Ann-Sofie Sundman og kollegaene 
hennes rekrutterte 58 par av hunder og 
kvinnelige eiere. 33 av hundene var av 
typen Shetland sheepdog og resten var 
border collier. Noen var rene kjæledyr, 
mens andre var aktivt med i konkurranser.
I tillegg til hårprøvene, kartla forskerne 
personlighetstrekk hos både hunder og 
mennesker ved hjelp av spørreskjemaer 
som eierne svarte på. Hundene gikk også 
med aktivitetsmåler i ei uke.

Sundman og co gjorde målinger både 
på vinteren og sommeren, for å kunne 
avgjøre om sesongvariasjoner hadde noen 
innvirkning på stressnivået.

Eierne påvirket hunden
Og resultatene viste altså at stressnivået 
hos eieren så ut til å ha klar innvirkning 
på stressnivået hos hunden. Eierens 
personlighet så også ut til å spille en rolle.
Det så derimot ikke ut til at 
aktivitetsnivået hadde noe å si for 
langtidsstresset. Og lite tydet på at 
hundenes stressnivå og personlighet 
hadde noe å si for eierens.
Hvorvidt dette gjelder alle hunderaser, 
vet vi så klart ikke. Siden alle eierne i 
undersøkelsen var kvinner, kan forskerne 

heller ikke si om mannlige eiere har samme 
innflytelse over hundens stressnivå.
Det bør også nevnes at det er en del 
usikkerhet knyttet til bruk av spørreskjema, 
som i denne undersøkelsen ble benyttet til 
å måle personligheten til både eieren og 
hunden.

Men alt i alt konkluderer forskerne:
– Vi antyder at hunder i stor grad speiler 
stressnivået hos eierne sine.

Referanse:
A. S. Sundman, E. Van Poucke, A. C. S. Holm, 
Å. Faresjö, E. Theodorsson, P. Jensen & 
L. S. V. Roth, Long-term stress levels are 
synchronized in dogs and their owners, 
Scientific Reports, juni 2019.

Artikkelen ble første gang publisert 
11.06.19 på forskning.no/dyreverden-helse-
hunder

Massasje er alltid godt, enten man er stressa eller helt 
avslappa
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FØLGENDE VERV ER PÅ VALG :
Leder 2år

Sekretær 2år
Styremedlem 2år
Styremedlem 2år

 
Valg komiteen: 2stk 2år

i tillegg er alle varaer på valg da de kun sitter ett år om gangen
3 stk til styret,  2 stk til valgkomité og en vararevisor.

Innsendingsfrist: 1.november 2019
Forslag sendes til:hfilips@online.no, merk e-posten med JUNVALG

JUN SØKER KANDIDATER TIL NYTT STYRE
Til våren skal det velges nytt styre i JUN.

Har du lyst til å bidra for klubben?
Vet du om noen som du synes burde være med i styret?

Send oss gjerne forslag på kandidater.
Valgkomitéens instillinger kommer i neste utgave av JUNnytt.
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Kennel Enerhaugen
ANNONSE

NUCH RL Benji Go av Enerhaugen. 
Benji er ikke bare pen og snill men en meget dyktig rally deltager takket 
være eieren Marthe Sandengens dyktig innsats. Det ligger mye trening og 
tålmodighet bak  Benjis resultater på banen. Flott å se hva man kan få til med 
en Shiba når man bare er tålmodig , men det krever også en lydhør hund og 
det er Benji.

www.enerhaugen.net
Sandviksveien 173, 5035 BERGEN

tlf: 90981295,  e-post:chr-lan@online.no
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Gjørmelabben 2019 
 

Tekst: Gro Karete Bråtveit

Øverst: Jimmi (Goklumpens Fox Jimmi) dro nytte av alle svømmetimene han har hatt.
Foto: Trine Wichmann

Til høyre: Lotte og Lars (Fusaryu Go Amenoukihash) imponerte stort under løpet.
Foto: Guro Sandsgaard

Sommeren i Norge kan ofte være av det 
våte slaget, men denne lørdagen i august 
var det fire tøffe shibaekvipasjer som 
frivillig oppsøkte det våte element.

For andre gang arrangerte NRH Rogaland 
det de har kalt Gjørmelabben. Dette er et 
terrengløp med hindere som hund og eier 
skal forsere sammen. Selve løypa er om 
lag 3 kilometer i kupert terreng med flere 
naturlige hindere som et tjern, en kløft og 
noen skikkelig gjørmete partier. Men det 
er et løp som skal være for alle som har 
lyst. Det viktigste er at man forsøker sitt 
beste. 

Tre av shibaekvipasjene løp for seg selv 
mens Pondus og Linn Therese deltok på 
laget til Siddis hundeskole. 

Først ut av shibaene var Frank og Jimmi 
som allerede på første hinder fikk et 
problem. En stabel med bildekk har 
aldri vært klatra i før så der var det full 
shibastreik. Heldigvis er det lov å hoppe 
over et hinder dersom man ikke får det 
ordentlig.  Vanngraven som var hinder 
nummer to gikk som en lek før det ble full 
stans femti meter etterpå da den firbente 
måtte ha en dopause.
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Pondus (Ølenskjod’s To the Top) lot ikke litt gjørme hindre ham i å fullføre i fin stil.
Foto: Marit Thomassen

Lotte og Lars hadde virkelig en “no fear” 
stil gjennom hele løpet. Kjempefart og 
godt samarbeid. Lars var ikke så begeistra 
for all gjørma men de kom seg flott 
gjennom alle hindrene.

Da det heldigvis er individuell start på 
løpet og det var 200 startende, ble det 
etter hvert litt vanskelig å følge med på 
alle. Men etter løpet og dusj av hunder var 
det en massiv utlodning og premieutdeling, 
så da møttes vi igjen.
Heldigvis var det nydelig solskinn så de 
som evt. fortsatt var våte i tøyet, tørket 
raskt.
Det er kjempegøy å kunne delta på 
noe slikt med sin firbente venn. Flott 
treningsøkt for begge. Her får man kjent 
på mestringsfølelsen.Ved målgang ventet 
selvsagt medaljer og “goodie-bags”.

I målområdet var det også flere utstillere og 
man kunne få kjøpt munngodt både til seg 
selv og til hundene. 

I det hele var dette et helt utrolig 
arrangement som vi gleder oss til å delta i 
til neste år. Da hadde det vært kjempestas 
om vi også fikk med oss shibaer fra andre 
steder i landet. Datoen er satt til lørdag 
22.august kl.10. Påmeldingen er åpen og 
inntektene går til opptreningen av NRH-
hunder i Rogaland. 

Verdt å nevne er at også i Bergen 
arrangeres det et lignende løp til våren 
(trolig i mai) da under navnet Poteløpet.

Sjekk gjerne ut facebook-siden til 
Gjørmelabben, der vil du finne mer 
utfyllende informasjon.
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Lotte og Lars fotografert etter at de kom i mål
Foto: Stig Rolfsen

Til venstre:Kiko (Akane Satsuki Go Akanegawa 
Tatsmisou)

var også med. Hun syntes det var deilig å tørke 
seg etter løpet.

Foto: Marie Helen Hansen
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ANNONSE
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Referat styremøte i JUN tirsdag 25.06.2019

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

Sak 16/19 Konstituering av nytt styre
- Taushetserklæring;
Mangler signert taushetserklæring fra Marie Helen Hansen og Sara Bakken Barø (begge 
har meldt forfall til dagens møte).

Nytt styre for perioden 2019/2020 anses som konstituert. 

Post/Info
- Fra NKK: Oppnevning av FCI-representanter
  Ingen forslag til kandidater.
  
- Fra NKK: JUNs arrangement 09.06.2019 er anerkjent og påmeldingsavgift er overført 
til klubben.

- Fra NKK: disiplinærliste 04.06.2019.
  Info: Grunnet personvern må listen åpnes med passord. NKK må kontaktes 
dersom vi har behov for dette.
  Det sendes forespørsel til NKK med spørsmål om det er mulig å få «varsel» 
dersom det er noe som omfatter vår raseklubb.

- Fra NKK: Innkalling RS 2019
Frist for saker som ønskes fremmet: 15. august. Dette publiseres på klubbens nettside 
og facebookside.
I 2019 deltar Ole Arntzen på vegne av JUN. Vanja Marie Sigvartsen er vara.

- Fra NKK: Høring NKKs strategier for perioden 2020-2022
Høringsfrist: 24. august
Styret utarbeider utkast til høringssvar som legges frem på neste styremøte (august)

- Fra NKK: info om avlssperre. Videresendes til SU for orientering.
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Sak 17/19 Bestilling av glasspremier – Japanspesialen 2020
Forslag: Nåværende utstillingskomite foreslår at det bestilles 11 ck-premier (46,- pr. 
stk.), samt tre stk. metallplater (10,- pr. stk. + moms) med navn. 
Klubben vil da ha totalt 30 ck-premier. Metallplatene er for å merke om to premier til 
henholdsvis 2x bis veteran 2 og 1x bis veteran 4.

Vedtak: et enstemmig styre beslutter å bestille inn 11 ck-premier og 3 stk. metallplater.

Eventuelt:
- Personer som har avtrådt fra sitt verv har fått en oppmerksomhet under årsmøtet 
eller blomster tilsendt i etterkant.

- Møteplan 2019/2020: andre tirsdag i måneden. Møteplanen vurderes på nytt mot jul/
nyttår.

- Det sendes henvendelse til SU hvor det etterlyses info om planlagt helseun-
dersøkelse og status på RAS. 

Neste styremøte: 20. august 2019 kl. 19.30.

   
 LYST TIL Å GÅ PÅ KURS MED ANDRE MEDLEMMER I JUN?
Det er så mange gøyale aktiviteter man kan finne på sammen 
med våre firbente. Er det noe du kunne tenkt deg å lære mer om? 
Nesearbeid? Rallylydighet? Agility? Massasje?
Ta kontakt med din distriktskontakt, meld din interesse så er det 
kanskje mulig å få til et kurs med akkurat det du vil lære mer om.
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HUSK Å BRUKE #SHIBAVISA NÅR DU POSTER BILDER PÅ INSTAGRAM. 
KANSKJE ER DET DITT BILDE SOM BLIR VIST I NESTE UTGAVE AV AVISA. 
BRUK OGSÅ GJERNE #NORSKSHIBAKLUBB SÅ ER DET KANSKJE DITT 
BILDE SOM BLIR DELT PÅ KLUBBENS INSTAGRAMKONTO.
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A

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


