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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.

Søker forsidehund til neste utgave av 
JUNnytt. Drømmemotivet hadde kanskje vært 

en hund i nordlys. Blir glad for alle bidrag. 
Send ditt til redaksjon.junnytt@gmail.com
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LEDEREN HAR ORDET
Hei igjen folkens!

Høsten har blitt lang. I tillegg til at vi påvirkes av 
mørket har tiltak rund covid-19 fortsatt å prege 
livene våre. Det er mange som føler at verden 
er «litt mer skummel» for tiden. Vi som klubb og 
enkeltmennesker må derfor ta hensyn både i form av 
medmenneskelighet og smittehensyn.

Denne høsten har klubben arrangert blodsporprøver i 
Snertingdal. Over 40 ekvipasjer deltok og det var stor 
varisjon både i raser og erfaring innenfor sporten. 
Selv om ikke alle bestod eller havnet på pallen, var det 
mye glede og mestringsfølelse å se. Blodspormiljøet er 
veldig inkluderende hvor utøvere deler erfaringer, råd 
og tips. Her heier alle på alle!
Vi kommer fortsatt til å arrangere disse prøvene, men 
ønsker at flere medlemmer vil være med både i og 
utenfor sporet.
Jeg har et ønske om å søke NM i 2022 og da trengs 
det masse dugnadsfolk og deltakere!

Vi har så smått startet arbeidet mot et «raseseminar» 
for medlemmene. Tidspunktet vil være i.l.a oktober 
2021.... SU vil på vegene av styret jobbe for å få et 
godt faglig seminar for alle rasehundeiere i klubben. 
Vi ønsker at dette blir et seminar også for de som 
har en familiehund. Det er viktig at vi som hundeeiere 
er oppmerksomme på både styrker og svakheter hos 
våre hunder, selv om de ikke skal brukes til avl.

Økonomien i klubben er god. Det har av naturlige 
årsaker vært lite aktiviteter i sommer og høst, men 
blodsporprøven og statlig corona-støtte har hjulpet 
oss godt økonomisk. Vi venter fortsatt på svar fra 
NKK ang støtte for dommerkonferransen i våres, men 
NKK har enn så lenge stoppet slike utbetalinger.
Vi hadde også er undersøkelse blandt medlemmene 
om øskede kurs i deres område. Resultatene blir 
videreformidlet til distriktskontaktene, men med 
fortsatt covid spredning i landet, vil nok aktivitetene i 
klubben være på et minimum frem til vi kan arrangere 
kurs utendørs.

Styret fikk en brå start med en sekretær som aldri 
kom i gang. Denne høsten valgte også nestleder 
å trekke seg fra sitt verv. Dette var helt uten 
dramatikk hvor nestleder selv innså at et hektisk 
privatliv  forhindret henne fra å kunne gjøre den 
gode jobben hun ønsket å gjøre for klubben. Vi 
ønsker selvfølgelig Sunniva velommen inn i styret 
ved en senere og mer passende periode i livet.
Som følge av dette valgte styret å la Mika rykke opp 
som nestleder. Mika hoppet i det med begge bena 
og vi i styret er såpass fornøyde med innsatsen at vi 
støtter hennes valg om å «steppe opp» for klubben 
og stlle til valg som nestleder til våren.

Dette har vært en hektisk høst, men jeg er 
sikker på at vinteren blir fin med kulde, snø og 
måneskinnsturer. Hold avstand og ikke nøl med å 
skvette litt sprit utenfor glasset slik at vi alle kan 
samles med våre familier og venner i jula.

God Jul fra Vibeke, leder i JUN
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REDAKTØREN HAR ORDET

Kjære JUNvenn!

Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött,
nu blir kvällarna kyliga och sena.
Kom trösta mig en smula, för nu är jag ganska trött,
och med ens så förfärligt allena.
Jag märkte aldrig förut, att mörkret är så stort,
går och tänker på allt det där man borde.
Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort
och det är så väldigt lite jag gjorde.

 (Fra Tove Janssons Høstvisa)

For meg kan nesten året oppsummeres i Høstvisa. 
2020 er året som aldri kom ordentlig igang, alle 
møtene som aldri skjedde, alle utstillinger, reiser...
Nå nærmer vi oss (heldigvis?) slutten på dette 
merkelige året, men flere hyggelige opplevelser har 
det tross alt blitt; 
Besøk fra østlandet, shibamøte i Danmark, kurs 
og fellesturer. I løpet av året har også vår gruppe i 
Rogaland vokst og noen flere valper har kommet til. 
Nå håper vi få til en siste fellestur i Desember. 

Jeg setter umåtelig stor pris på alle bidrag som 
kommer inn. Fra nå av vil også SU ha en fast spalte i 
bladet. Er det noe dere medlemmer ønsker at det skal 
skrives om? Har du et bidrag du ønsker å få på trykk? 
Send det gjerne inn. Neste frist er 15.02.21

I denne utgaven får du lese litt mer om råforing. Et 
spennende tema.Så har også Laila sendt inn noe som 
kan være greit å ha i bakhodet, nemlig en fin guide til 
hva som kan være giftig for din “pelskling”. Særlig i 
den tida vi beveger oss inn i nå, kan dette være greit 
å huske. Anna-Sofia har som i fjorårets julenummer, 
bidratt med en strikkeoppskrift. Denne gangen på 
en hundegenser. Ja, jeg vet...man behøver ikke kle på 
våre hunderaser. Men du rekker kanskje å strikke en 
julegave til en annen hund? Eller kanskje du har en 
“frysepinn” som faktisk trenger litt ekstra varme av og 
til? Sist men ikke minst, dersom du strikka genseren 
fra i fjord, nå kan du strikke en matchende til din 
firbente bestevenn.

Håper dere alle tar godt vare på dere selv, spriter 
hender og er nøye med håndvask. Husk 1m avstand og 
“kry på er”. 

Nu blåser storm därute och stänger sommarns dörr,
det är försent för att undra och leta.
Jag älskar kanske mindre, än vad jag gjorde förr
men mer än du nånsin får veta.
Nu ser vi alla fyrar kring höstens långa kust
och hör vågorna villsamma vandra.
En enda sak är viktig och det är hjärtats lust
och att få vara samman med varandra.

Ønsker dere alle en 
God Jul og et riktig Godt Nytt År!

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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Resultater fra Stolpejakten

Vi takker alle som deltok i klubbens sommerkonkurranse!
Det var en beinhard kamp lokalt i Bergen hvor både vær, vind og kommunegrenser 
ble utfordret. Trolig har hver minste luftetur blitt lagt til et område med stolper, for 
Birgitte, Ole og Solvor har tviholdt på pallplassene denne sommeren!
Det var totalt 15stk registrerte stolpejegere i klubben. De fleste av disse er bosatt på 
østlandet, men her virket det som om det var en litt mer avslappet holdning til antallet 
stolper og mer fokus på kos og tur...

Følgende er trukket ut og premie er på vei:
Birgitte   339 stolpebesøk (garmin lue)
Ole        326 stolpebesøk (garmin lue)
Solvor    239 stolpebesøk (vannskål)

100% «midt på treet»:
Kristine Anita 25 stolpebesøk (nippo-caps)

Styret gratulerer alle vinnerene!
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Hilde. «Alternativ 
stolperegistrering på shibavis» 
(nippo-caps)

Stina. «det søteste blikket og 
de rødeste blomstene i jakten» 
(liten kjøleveske)

Vinnerne av 
“Beste bilder” er :
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Hva fôrte vi egentlig hundene våre før vi fikk 
ferdig produsert hundefôr? Det var enkelt, 
kjøttavskjær, slakt som ikke var fint nok for 
mennesker, og hester som døde i arbeid 
på gata, for å nevne noe. Det som fyller 
hundeskåla nå står i sterk kontrast til hva 
hundene har fått opp igjennom alle de tusen 
årene vi har hatt de ved vår side. Allikevel er 
det på god vei inn igjen å gi hundene rått 
kjøtt likt som “i alle år”.

 Råfôr er enkelt å greit mat som 
ikke er varmebehandlet, det består av 
en varierende kombinasjon av muskel, 
brusk, bein, organer og gjerne grønnsaker 
og frukt. Det er en kost som er høy 
på protein, moderat med fett og lite 
karbohydrater. Mange har nok hørt om 
Vom & Hundemat, men det finnes mange 
merker å velge mellom og Skandinavia er 

langt fremme på det å fôre rått. 
De store merkene er Vom & Hundemat, 
Rawfôr Norge og Provit som er 
produsert i Norge, Mush og Smaak 
som er produsert i Finland og Natures 
Menu som er produsert i England, for 
å nevne noen. Ellers er det mange som 
fôrer på kjøttavskjær fra slakter eller 
delikatessen på sin lokale matbutikk, men 
dette krever at du har full forståelse 
for hva et fullfôr består av og er veldig 
vanskelig å gjøre riktig. Alle de forskjellige 
produsentene har hver sin måte å 
produsere et fôr som er holistisk for 
hunder i alle aldre uten å varmebehandle 
ingrediensene. Varmebehandling fjerner 
mange av næringsstoffene som de fleste 
fôrprodusenter må tilsette senere i 
prosessen. Man finner fôret i frysedisken til 
nesten hver eneste dyrebutikk i Norge.

NOEN TANKER OM RÅFORING
av Rosanna Anderssen
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 Hunder som spiser råfôr har så 
godt som alltid glansfull pels, fine tenner, 
lite men fin avføring og god appetitt. 
Det er ingen unødige fyllstoffer i råfôr, 
hunden kan utnytte all maten den spiser, 
og det er ingenting der som tar en runde 
gjennom fordøyelsessystemet uten mål 
og mening. Dette gjør at det blir mindre 
og fastere avføring. Dette fører til at 
analkjertlene tømmes naturlig og man 
bruker betydelig færre bæsjeposer i løpet 
av en dag. 
Tannstein dannes av plakk som samles 
rundt smuler i munnen som fester seg 
på tennene, og med tid danner tannstein. 
Med råfôr er det ingen smuler i maten, 
men heller en stor andel vann, som 
holder hunden hydrert. Råfôr forebygger 
plakk og tannstein, men fjerner det ikke, 
det er derfor uansett nødvendig å ta den 

tannrensen før man ser resultater. Det blir 
ofte sagt at fôrkuler hjelper med å skrape 
vekk tannsteinen når hunden spiser. Men 
hender det at du hopper over tannpussen 
til fordel for et knekkebrød? 
Siden all maten hunden får er næringsrik 
har kroppen overskudd til å ta vare på 
pelsen, gjøre den blank og myk. Den klarer 
den å holde klør myke slik de slipes lettere 
ned naturlig når hunden går, og putene på 
labbene robuste og uten sprekker. 
De som har vært gjennom allergiutredning 
for hund vet hvor utrolig vanskelig det er 
å finne produkter hunden kan spise under 
utredningen. Med råfôr er det lett å finne 
“monoprotein produkter”, produkter som 
kun har en kjøttkilde. Det er og veldig 
lett å lese hvilke typer kjøtt som er i de 
forskjellige produktene. Man kan også 
tørke kjøttet i ovnen og lage egne godbiter 
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med fôret hunden får. Dermed går hunden 
kun på et type kjøtt, og man kan enkelt og 
oversiktlig se hvordan hunden reagerer på 
de forskjellige proteinkildene. 
Hunder med for god, eller for dårlig, appetitt 
pleier og å gå godt på råfôr. Råfôr lukter 
mer, smaker mer og for eksempel and eller 
fisk er ofte en stor favoritt hos de kresne, 
høyt på fett og lukter mye. Til både de som 
vil jobbe med maten for å øke matlyst, og 
de som trenger å jekke ned tempoet ved 
matskåla er det bare fantasien som setter 
grenser for hva man kan gjøre med råfôr. 
Slikkematter, kong, spiralskåler både frossent 
og opptint for å nevne noe. Og når maten 
går sakte ned, og maten får tid til å synke, 
som vi sier.

 Råfôr passer til alle hunder i alle 
aldre. Folk flest i Norge gir hunden sin 
50/50 råfôr og tørrfôr. Har du en hund 
som sliter med vekt er det aller beste å gi 

hunden enten eller. Det gjør at kroppen 
får jobbe i et fast tempo. Det er det og 
viktig å gi rett mengde. Men her er det 
ingen fasitsvar. Man skal ta utgangspunkt i 
2% av kroppsvekten om det er en voksen 
normalvektig hund. Merker du at hunden 
legger på seg, eller ikke spiser opp all 
maten sin, kan du gi litt mindre, eller at 
den er sulten kan du legge til litt mer. 
Her er det viktig å stikke fingeren i jorda 
og se hundens appetitt for det den er. En 
voksen hund kan normalt ha alt fra 1-4% 
av kroppsvekta si, to hunder av samme 
vekt kan altså trenge en veldig forskjellig 
mengde mat. Man skal også fôre etter 
ønsket vekt, har man en hund på 13kg 
som skal veie 10kg så fôrer man 2% av 
10kg, ikke 13kg. Hos valper skal man ta 
utgangspunkt i 4% av kroppsvekta.
Fôrer du rått så er det viktig at 
hunden får i seg alt den trenger av 
næringsstoffer. Det passer du på ved å gi 
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fôret produsentene har merket av som 
“fullfôr”. Er du noen gang usikker på 
hvilke produkter det er så spør du de 
som jobber i butikken du handler hos, de 
skal vite dette. 

For de kresne hundene kan du gi noe 
av dagsrasjonen som fullfôr og noe som 
“komplimentærfôr”. Komplimentærfôr 
er tillegg fôr som man ikke kan fôre på 
alene, for eksempel taste serien til V&H, 
ofte består disse av kun èn proteinkilde. 
Du kan og legge til bein som ikke er 
varmebehandlet. Da er det viktig at beina 
ikke er vektbærende bein, bein store dyr 
som hjort, sau eller okse legger vekt på 
når de går. Natures Menu har et godt 
utvalg av rå bein hunden kan få. Man 
kan og få kjøpt kyllingføtter og andre 
bein på matbutikker. Dette er godt for å 
opprettholde god beinhelse hos hunden 
og for å tilfredsstille gnagebehovet. 
Avføringen kan da bli ganske hard av 
dette, så det er ikke noe de skal ha ofte 
og man bør ha en hund som er vant 
til å få råfôr på forhånd. Opplever man 
at hunden er hard i magen kan man 
supplere med fiskeolje og eventuelt 
fiber i form av gulrøtter, poteter eller 
ferdiglagde fiberbiter som er råfôr 
supplement. Man kan og lett legge til 
kosttilskudd både i væske og pulverform 
skulle hunden din ha behov for det. 
Slik kan man lett forme fôret til å bli 
nøyaktig det hunden din trenger. 

Man kan gå over på råfôring på to måter, 
ene er å la hunden faste i ett døgn også 
få et helt rått måltid med lett fordøyelige 
proteinkilder som lam eller kylling. De 
aller fleste velger en mykere overgang 
med å fôre mer og mer rått og mindre 
tørrfôr over en lengre periode. Etter en 
uke og to får hunden hele måltidet rått. 

Slik bruker man og opp det som er igjen i 
fôrposen. Det vil nok ta noen uker før man 
ser fordelene. Mange som råfôrer lager opp 
dagsrasjoner i bokser eller poser slik at det 
bare er å ta opp mat for en dag fra frysen 
og legge i kjøleskapet til tining dagen før. 

Kanskje det er på tide at man tar en titt på 
fôrposen og leser hva hunden faktisk spiser 
hver dag. Hva er grunnen til at dette har 
forblitt uforandret i flere tiår? Kan vi rett 
og slett bli bedre?

Interessert i å vite mer?
Big Kibble: The Hidden Dangers of the 
Pet Food Industry and How to Do Better 
by Our Dogs kommer ut 1. Desember og 
handler om dyrefôrindustrien slik den er 
nå

perfectlyrawsome.com har mye info ( på 
engelsk) om kreativ råfôring

vomoghundemat.no har en lett og fin 
gjennomgang av nøyaktig hva råfôr er

Råfôring - Prey Norge og Råfôring Norge 
er facebookgrupper for råfôring
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Genserens mål: Brystvidde: (58 Small, 68 Medium) cm
Garn: Álafosslopi fra Ístex (eller: Blåne og Troll fra Hillesvåg, Vams fra Rauma Garn)

Garnmengde
Farge 1: Mørk grønn: (100, 150) g
Farge 2: Lys grønn: (50, 50) g
Farge 3: oransje: (50, 50) g
Farge 4: hvit: (50, 50) g
Farge 4: Svart: (50, 50) g

Strømpepinner: 4,5 og 6 mm og Rundpinner 60 cm: 4,5 mm
Strikkefasthet:13 masker glattstrikk = 10 cm på pinne 6 mm

 
Obs!

Strikkes ovenfra og ned
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Legg opp (64, 68) masker på pinne 4,5 mm med farge 1. Plasser en maskemarkør for 
å markere starten på omgangen, og strikk (16, 18) cm vrangbord 2 rette, 2 vrange. 
Bytt til pinne 6 mm. Strikk 1 omgang med farge 2 mens det økes (16, 28) masker jevnt 
fordelt. (Du skal nå ha (80, 96) masker.) Strikk mønster etter diagrammet. På omgang 
2 i diagrammet felles det til hull til forbeina. Fell av de første (3, 3) maskene, strikk 
(13, 15) masker til forstykket, fell av de neste (3, 3) maskene og strikk ut omgangen. 
Sett forstykkets (bryst) masker på en maskeholder. Strikk bakstykket (ryggen) fram og 
tilbake til beinåpningen måler (10, 12) cm. Sett forstykkets masker på en pinne 6 mm 
og fortsett fram og tilbake med mønster etter diagrammet. Strikk like mange pinner 
som på bakstykket (ryggen). Legg opp (3, 3) masker på hver side av forstykkets masker.
Bytt til rundpinne og strikk (5, 8) cm eller til ønsket lengde under buken med farge 1. 
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Strikk (4, 4) masker, fell av (11, 13) masker under magen og strikk ut omgangen. 
(Du skal nå ha (69, 83) masker igjen på pinnen.) Strikk fram og tilbake samtidig som 
du feller 2 masker først på hver pinne til du har (25, 29) masker på pinnen. La de 
gjenværende maskene stå på pinnen og plukk opp masker i de maskene du felte i 
begynnelsen av hver omgang og strikk dem vridd rett og vrang på første omgang for 
å unngå hull. Bytt til pinne 4,5 mm og strikk vrangbord 2 rette, 2 vrange i 3 cm med 
farge 2, reguler ev. maskeantallet så det er delelig med 4 på første omgang. Fell av i rett 
og vrangt. Brett halsen mot retten eller brett den inn og sy fast halsen fra vrangen.
Strikk opp masker jevnt rundt det ene hullet til forbeina på en strømpepinne 4,5 mm 
med farge 2, og strikk 3 cm vrangbord 2 rette, 2 vrange, reguler ev. maskeantallet så 
det er delelig med 4 på første omgang. Gjenta ved det andre hullet. Fell løst av.

Anna-Sofia som har designet disse oppskriftene vil gjerne se det du lager! 
Tag @loparefur og  #eventyrstrikk #adventureknitting på Instagram eller 

@loparefur – Eventyrstrikk på facebook
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Se opp for dette i jula. 
- Det kan være giftig for hunden

Tekst hentet fra Anicura.no og Dyrekassen.no
v/Laila Nagel

Jula står for dør og vi ønsker å kose oss litt ekstra. 
Som eiere har vi et ansvar for å forebygge sykdom 
og smerte hos dyret men også begrense hundens 
lidelse hvis det blir sykt eller skadet.

Her er en liste over ting som er/kan være 
giftig for hunder:

XYLITOL:
Søtningsstoffet xylitol selv i små mengder kan føre 
til kraftig fall i blodsukkeret hos hunder og at de 
kan få blødninger, levesvikt og dø. En hund som har 
fått i seg tre til fire biter tyggegummi med xylitol 
bør behandles av veterinær. Et gram xylitol kan 
være farlig for en middels stor hund.

SJOKOLADE:
Sjokolade inneholder et stoff som heter theobromin, som er giftig for hunder. Mørk 
sjokolade inneholder mer theobromin enn lys sjokolade. Undersøkelser viste at selv 
så lite  som to gram kakao pr.kg.kroppsvekt pr.dag er dødelig for hunden over tid. 
Hos hunder tas thebromin opp av leveren, overføres gjennom gallen tilbake til tarmen 
der den starter på ny runde. Istedet for å kvitte seg med stoffene, fortsetter hunden å 
forgifte seg selv om igjen og om igjen.

GJÆRBAKST:
Gjærbakst kan være skadelig for hunder, fordi gjærdeig blir omdannet til alkohol i 
magen hos dyrene. Hunden kan faktisk bli alkoholforgiftet av gjærdeig.

KALKUNSKINN:
Kalkunskinn kan forårsake akutt betennelse i bukspyttkjertelen, en alvorlig og ofte 
dødelig tilstand. Det er imidlertid ingen god dokumentasjon på dette, utover den vite 
som finnes i forbindelse med at større inntak av fet mat kan gi pancreatitt hos enkelte 
individer.

VALNØTTER:
Valnøtter antas å være mulig årsak til blærestein hos hund.
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LØK:
Løk, spesielt rå løk fører til økt nedbrytning 
av røde blodlegemer hos hund, og vil på sikt 
føre til en alvorlig situasjon, som f.eks. Anemi.

DRUER / ROSINER: 
Vindruer og rosiner inneholder et ukjent giftstoff som 
kan gi hunden livstruende akutt nyresvikt. Oftest skjer 
det en mage/ tarm irritasjon, oppkast og diaré allerede 
2 timer etter inntak. Hos visse hunder kan så få som 
7 rosiner fremkalle forgiftningstegn. En vindrue eller 
rosin kan ikke skade de fleste hunder ( kommer litt 
an på størrelse) mens det er grunn til bekymring hvis 

hunden har spist flere vindruer eller rosiner. Men så lite som en rosin eller en drue 
kan forårsake død hos små hunder ( inntil 5 kg. ) På den annen side kan noen hunder 
spise både rosiner og druer uten at de lar seg merke med det. Vanligvis er ikke noen få 
druer noe problem, men det kan også få fatale følger.

FARLIGE JULEBLOMSTER

Det lurer grønne, røde og hvite farer i mange blomsterpotter og vaser i julen. Og 
i dekorasjoner på bordet. Vi skal selvsagt ikke bli hysteriske, men det er greit å ha 
kunnskap om hva som er farlig og hva du skal gjøre hvis kjæledyret ditt får i seg noe 
det ikke tåler.

Amaryllis, Julestjerne, Liljer, Misteltein, Tulipan, Juletre, Svibel/Hyasint, Julerose, Tazett

AMARYLLIS 
Denne juleklassikeren kan være skummel. Eller – den er virkelig skummel hvis 
kjæledyret får i seg selv ganske små mengder. Kramper, skjelvinger, oppkast, diaré og 
sterke magesmerter er blant symptomene. Det antas at løken er giftigere enn resten 
av planten, men du bør ikke ta noen sjanser med noen av delene.
Amaryllis er en høy plante som ofte velter. Pass på dette hvis du tross alt velger å ha 
den hjemme i julen.

JULESTJERNE 
Julestjernen er ikke regnet for å være dødelig, slik mange har lært opp gjennom årene. 
Ja – planten er giftig og i noen tilfeller har reaksjoner endt med dødsfall, men i tilfeller 
med dyr er det snakk om unge hunder eller katter. Det er også antatt at mengden 
sprøytemiddel på planten er del av risikoen. Ikke bare selve planten.
Julestjernen inneholder et stoff som irriterer munnen og svelget. Hvis deler av planten 
svelges kan det oppstå hodepine og kvalme. For å virkelig bli forgiftet kreves det store 
mengder plante. Det forekommer svært sjelden siden irritasjonen i munnen og svelget 
gjør at personen eller kjæledyret slutter å spise.
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LILJER 
Mest giftig for katt faktisk. De kan bli veldig dårlig av selv små mengder. Urytmisk 
hjerte og puls. Brekninger. Og i noen tilfeller mageproblemer. Ikke alle liljetyper er 
giftige, men det er kanskje en sjanse som ikke er verd å ta.
Det ble lenge antatt at hunder ikke reagerte på liljer, men de får i de fleste tilfeller 
samme symptom som katter. Ikke like alvorlig, men allikevel ubehagelig og ikke noe 
du ønsker skal oppstå.

MISTELTEIN
Vi bekymrer oss kanskje mer for julestjernen, men misteltein er mye mer giftig. Både 
blad og bær inneholder flere giftstoffer som er svært skadelige for både hund og 
katt. Også i tørket form vil de være giftig.
Symptomene er magesmerter, diaré, oppkast, blodtrykksfall, pusteproblemer og i 
noen tilfeller hallusinasjoner. Dersom det blir spist stor mengde kan det føre til 
anfall og i noen tilfeller død.
Vi anbefaler å enten kutte misteltein helt, eller bare ha dekorasjonen et sted hvor 
kjæledyret garantert ikke får tak i den.

TULIPAN 
Tulipan er en løkplante og løk er giftig for hund og katt. Roten – altså selve løken – 
er ikke så aktuell som et problem i julen. Det er mer et hageproblem. Men resten 
av planten kan også forårsake skade. Pusteproblemer, diaré, oppkast, anfall og økt 
hjerterytme er blant symptomene.

JULETRE 
Kjæledyr kan bli dårlig av å spise nåler 
fra juletreet.
Da snakker vi om dårlig i magen og litt 
oppkast. Den spisse barnålen er mye 
farligere på grunn av nettopp det – at 
den er spiss. De kan sette seg fast i 
svelget og forårsake skade. Nå skal vi 
ikke overdrive akkurat dette. Hvis du 
har en hund eller katt som spiser av 
juletreet må du kanskje droppe det, 
men jevnlig støvsuging av barnåler vil 
nok være tilstrekkelig for at de fleste 
er trygg.
Vannet i juletrefoten er også et 
problem. Her kan det samles bakterier 
og rester etter sprøytemiddel fra treet. 
Dette kan være veldig konsentrert og 
føre til reaksjoner selv i veldig små 
mengder.
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SVIBEL 
Svibel og hyasint er samme plante. Begge navnene brukes, men svibel er kanskje den 
mest vanlige omtalen i julen.
Svibel er i samme familie som tulipaner. Begge er giftige, med den største 
konsentrasjonen av giften i roten/løken. Det er ikke så mye gift i bladene, men de kan 
allikevel forårsake anfall.
Symptomene er de samme som med det meste av andre juleplanter som er giftige – 
oppkast, diaré, økt hjerterytme og pusteproblemer.

JULEROSE 
Faktisk er det anbefalt å ikke ha den i barnehager heller. Også mennesker kan reagere 
på julerosen, en veldig trendy plante å ha i høytiden. En liten bit irriterer mage og tarm. 
Inntak av større biter kan påvirke hjertet.

TAZETT 
En ganske vanlig plante å ha i ferdiglagde dekorasjoner fra blomsterbutikken. Fin å se 
på, men giftig for kjæledyrene. Nok en gang har vi å gjøre med en løkplante, og det er 
ikke bra for hverken hund eller katt.
Hele planten er giftig, men altså mest løken. Siden tazett gjerne plantes i jord i 
dekorasjoner eller små potter, vil løken også være lett å få tak i for kjæledyr. Tazett er 
nok en plante kjæledyreiere kan styre unna i julen.

God Jul og Godt Nytt År
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SU INFORMERER

Etter at helseundersøkelsene ble ferdige,  jobber Sunnhetsutvalget nå med revisjon av 
RAS. Dette arbeidet er tidkrevende. 
Men Hovedstyret i NKK har bedt klubbene utsette revisjon av RAS til nye IT-verktøy 
for beregning av avl- og helsestatistikk er ferdigstilt. Arbeidet med de nye helseverk-
tøyene er sterkt forsinket. Vi kan derfor ikke fullføre RAS ennå. Vi venter nå på svar fra 
NKK på spørsmål fra oss om tidsperspektiv. 
Selv om vi ikke kan fullføre arbeidet, begynner vi å bli ferdige med selve teksten i den 
reviderte utgaven av RAS for shiba.
Vi har også så vidt begynt arbeidet med revisjon av RAS for de andre rasene, og kom-
mer til å be om hjelp fra dere som er eiere av disse rasene til dette arbeidet.

Det planlegges også et raseseminar i 2021. Men korona-reglene vil kunne avgjøre om 
dette er mulig.

I fremtidige utgaver av JUNnytt vil det komme helserelaterte artikler. Fortell oss gjerne 
om det er tema som dere ønsker å få belyst.
Sunnhetsutvalget ber om å få informasjon/tilbakemelding fra dere medlemmer på 
helseutfordringer som har eller får hos hundene deres. Alle henvendelser blir behan-
dlet konfidensielt.

SU er her for både hundeeiere som har hunden som familiemedlemmer og for op-
pdrettere. Alle trenger vi å samarbeide for å sikre at rasene bevares slik de opprinnelig 
har vært, og som gjorde at vi ble så fascinert av av nettopp dem.

Hilsen Sunnhetsutvalget i JUN.
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Den siste helgen i august arrangerte klubben, for 
andre gang, dobbel blodsporprøve. Prøvene ble 
avholdt i Snertingdal.
Det var lenge utrygt for at Covid-19 igjen kunne 
hindre all aktivitet, men lykken var med oss. Godt 
vær, god avstand og masse utøvere som tok situs-
jonen seriøst, gjorde dette til en gjentakelse av 
fjorårs suksessen.

Totalt i løpet av helgen ble det gått 44 spor fordelt 
på 21 EK spor og 23 AK spor.

Som sporlegger var det direkte rørende å følge 
ekvipasjer i begge klasser og med stor variasjon 
innenfor raser og erfaringer. De beste jobbet som 
maskiner selv under ekstreme utfordringer. For de 
mer uerfarene var det til tider frustrasjon i sporet, 
men etter iherdig jobbing, gled frustrasjon over i 
gledestårer og mestringsfølelse.  

Vi gratulerer alle med en flott gjennomført helg!

Som de fleste forstår, krever et slikt arrangement 
stort terreng og mye forbredelser. Undertegnede 
har de siste to årene arrangert denne prøven for 
klubben i samarbeid med Laila Nagel. Det har vært 
krevende med så mange oppgaver fordelt på bare 
to personer og vi trenger sårt flere medlemmer 
som stiller opp.
Klubben har søkt om nye prøver siste helgen i 
August 2021 og dersom vi klarer å samle en solid 
dugnadsgjeng, tar vi dette som en generalprøve 
til noe mye større...... den gale lederen deres har 
faktisk lyst til at JUN skal arrangere NM blodspor 
i 2022!!
Lyst til å være med i eller utenfor sporet?

Ikke nøl med å ta kontakt!

Mvh
Laila og Vibeke

ORDINÆR BLODSPORPRØVE
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HUSK! HUSK!!

Statuetter for klubbstøtte til utdanning av medlemmer

Forenklet høring med frist 15 desember.

På årsmøtet fikk styret gjennomslag for forslaget om å subsidiere relevant utdanning 
av klubbens medlemmer. Formålet er at klubben trenger ressurspersoner med god 
innsikt i rasene, engasjement og vilje til å arrangere/bidra til økt aktivitet tilrettelagt 
våre hunder.

Styrets forslag til statuetter:
• Styret setter av et årlig beløp til formålet. Størrelsen på beløpet fastsettes 
etter behov og økonomiske muligheter i klubben. Beløpet kommer frem i egen post på 
budsjettet som godkjennes av årsmøte. (i 2021 foreslår styret at summen fastsettes til 
20 000kr).
• Kurset må være NKK godkjent og arrangeres av NKK eller medlemsklubb av 
NKK.
• Støtte søkes om på forhånd og pr. kurs. Det er ikke mulig å søke støtte til en 
full utdanning bestående av flere kurs.
• Det gis støtte til kurs som dommer, instruktør, ringpersonell osv. Det er ikke 
mulig å søke støtte for personer/ekvipasjer til utvikling av eget hundehold/oppdrett.
• Det gis støtte for inntil 50% av KURSAVGIFTEN. Maks 2000kr.
• Det gis ikke støtte til kost/losji, transport osv. Dersom kursdeltaker betaler 
en «pakkepris» med noe av dette inkludert, må kursdeltakeren innhente spesifisert 
kvittering fra arrangør.
• Søker må være medlem i klubben og over 18 år
• Søknad må være behandlet og godkjent av styret før kurset påbegynnes.
• Utbetaling vil være en refusjon av kursavgift etter gjennomført kurs.
• Dokumentasjon for gjennomført og betalt kursavgift må sendes styre senest 3 
mnd etter avsluttet kurs. Støtten betales ikke ut ved manglende dokumentasjon.
• Det kreves ikke at søker må jobbe gratis eller for et redusert honorar i etter-
tid, men klubben skal prioriteres dersom oppdrag ikke kan kombineres.

Søknaden må innholde:
• Navn/kontaktinfo på kursdeltaker/søker
• Dokumentasjon ang. kurs
• Hensikten med å søke kurset

Ved innsending av dokumentasjon for gjennomført kurs må kontonr. oppgis
Merknader til statuettene sendes styret på mail: sekretar.jun@gmail.com

Styret i JUN
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Kennel Enerhaugen
ANNONSE

NUCH Asa No Wakakuro av Enerhaugen er kennelens 93 Shiba Champion. 
Han er også en dyktig jakthund som det er felt flere hjort for i høst og han har 
et supert godt temperament.

God Jul og Godt Nyttår ønskes alle Shiba-venner
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Kennel Enerhaugen
ANNONSE

Vi er veldig stolt over å ha oppdrettet NUCH AD Tetsuyuki av Enerhaugen 
som ble BEST IN SHOW på Nordlys utstillingen i Tromsø 24.10.2020 
Stolte eiere er Vanja Sigvartsen og Lars Bersvendsen. 
Dommer i rasen var Anne Livø Buvik og BIS ble dømt av Svein Helgesen. Foto: 
Kjellaug Lindrupsen

God Jul og Godt Nyttår ønskes alle Shiba-venner
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Nestleder (2 år).                                Mika Hætta
Kasserer (2 år)                                   Elin Uhre
Sekretær (1 år) supplering               Marte Renee Lund
Styremedlem (2 år)                           Ole Arntzen
Styremedlem (1 år)supplering.        Sara Nicole Andersen
Vara styremedlem (1 år)                   Sara Leira
Vara styremedlem (1 år)                   Ellen Nina Werpen
Vara styremedlem (1 år)                   Tone Nilsen
Revisor (2 år)                                      Helle Slettvoll
Vara revisor (1 år)                               Lise Kommisrud 
Valgkomite (2 år)   Sindwri Jóelsson
Vara valgkomite (1 år)                        Lone Filipsen
Vara valgkomite (1år)                         Vanja Sigvartsen

VALGKOMITEENS 
INSTILINGER TIL 
NYTT STYRE

Dersom du har andre kandidater du vil forslå så må disse være 
sendt inn til valgkomitéen innen utgangen av mars 2021.

Send e-post til: sekretar.jun@gmail.com

Presentasjon av 
kandidatene
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Mitt navn er Mika, og jeg eier en av de 
få shikokuene vi har her til lands. Jeg 
er 25år, bor på et gammelt småbruk i 
Grimstad, og jobber til daglig som digital 
markedsfører.
Til tross for at jeg er fersk shikokueier, 
har rasen tatt meg med storm. Nå 
prøver jeg å lære meg mest mulig om 
de japanske urhundene, samtidig som 
jeg er veldig opptatt av å spre kunnskap 
og skape interesse rundt shikoku. Det 
har vært en glede å bli kjent med det 
norske nihon ken-miljøet, ikke minst 
har det vært veldig stas å få bidra som 
styremedlem i klubben.

Nestleder (2år) Mika Hætta

Jeg er nybakt pensjonist og gift med 
Kyrre, vi har 4 barn og 4 barnebarn.
Vår andre shiba, lille Aika, flyttet inn 
i familien i midten av oktober. Vi har 
10års erfaring med shiba. Ranko kom til 
oss da han var 3år gammel. Han gav oss 
først og fremst mange gleder og gode 
opplevelser men også noen utfordringer. 
Etter at utstillingschampionatet var på 
plass, gikk vi over til andre aktiviteter 
og fant mye glede for begge parter i 
blodsporing. Sammen med Lone har jeg 
også arrangert shibatreff i Bardu i ca 
10år med deltakelse fra Tromsø i nord 
til Vesterålen i sør. Jeg var med å starte 
opp den lokale hundeklubben for 12år 
siden og har vært kasserer der i 10år. Jeg 
har vært aktiv i ulike lag og foreninger 
gjennom et langt liv og gleder meg til å 
kunne bidra og gjøre en innsats for JUN.

Kasserer (2år) Elin Uhre
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Jobber pdd i Oslo Eiendomssenter som 
Forvaltningsmedarbeider men er på 
jakt etter ny jobb da jeg elsker å jobbe 
i team.

Jeg har mye erfaring fra å skrive 
referater og brev. Da jeg gjør mye av det 
i jobben på Oslo Eiendomssenter.

Jeg har valgt Shiba fordi det er en 
rase som utfordrer meg. Gir meg 
masse kjærlighet og latter. I tillegg til 
at nå kunne jeg aldri sett for meg noe 
annet enn shiba, for de har tidenes 
personlighet.

Videre bruker jeg mye tid med venner, 
trener og har fokus på gode relasjoner

Sekretær (1år - supplering) Marte Renee Lund

Jeg er en 55 år gammel bergenser med 
«talefeil». Jobber med IT-brukerstøtte. 
Organisasjonserfaring: 40 år som 
speider og speiderleder, og tre år som 
vara og ordinært styremedlem i JUN. 
Jeg utgjorde familiens mindretall da 
spørsmålet om vi skulle skaffe oss hund 
dukket opp. Dermed endte jeg opp som 
en noe motvillig hundeeier sommeren 
2015. Da fikk vi en trivelig shiba som vi 
kaller Aiko. Hun har gjort det ganske bra 
på utstilling og hun har fått valper. En av 
valpene (Kiki) har blitt boende hos oss, 
så nå har vi to shibaer. For oss er de 
først og fremst familiehunder til selskap 
og hygge – både hjemme og på turer 
som helst går til fjells

Styremedlem (2år) Ole Arntzen
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Jeg er 28 år og bosatt i Møre og 
Romsdal (Surnadal) jeg bor med min 
samboer, min datter og vår herligste 
familiemedlem - Arya.
Arya er en stabeis som elsker å gå lange 
turer, hun elsker ost og sin bestevenn 
som er en lapphund kalt Keira.
Dette er første gang vi har kjøpt oss 
en shiba og sannelig fikk vi nok å styre 
med når hun kom til sitt evig hjem. Vi er 
uendelig glad i veslejenta vår og gleder 
oss til å bli med i styret.

Styremedlem (1år - supplering) Sara Nicole Andersen

Jeg er 31 år gammel og bor på Tørla i 
Ålesund kommune, sammen med mann 
og to barn. Min første hund var en 
chihuahua, og det ble fort flere! Men 
etter hvert ville jeg prøve en annen rase 
og valget falt på shiba.
Jeg fikk min første shiba i 2019, og rasen 
ble fort en favoritt!
Hundene er familiemedlemmer, og jeg 
elsker å tilbringe tid sammen med dem, 
gå på turer i skog og mark eller bare 
slappe av på sofaen. Vi liker også å prøve 
oss i utstillingsringen og har tanker om å 
teste ut agility etter hvert.

Vara styremedlem (1år) Sara Leira
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Litt om meg selv: Jeg er blitt pensjonist 
og har nå fått min andre Shiba. Hun 
er 4 måneder og heter Saga. For 25 
år siden fikk vi en Akitatispe.Hun var 
en fantastisk hund og sorgen stor da 
hun døde 11 år gammel. Etter akitaen 
fikk vi vår første Shiba som døde i 
våres , vel 14 år gammel. Vi har aldri 
hatt hundene våre på utstilling. De er 
først og fremst familiemedlemmer og 
gode turkamerater. Med denne valpen 
er både mannen min og jeg stort sett 
hjemme, så vi kan virkelig kose oss med 
valpeperioden, selvom vi selvfølgelig 
forsøker å være gode valpeoppdragere.

Vara styremedlem (1år) Ellen Nina Werpen

Jeg heter Tone B. Nilsen, er 30 år og har 
hatt Shiba i straks 10 år. Jeg er oppvokst 
med hund, og har tidligere hatt schæfer 
og Alaskan Malamute før jeg oppdaget 
den fantastiske og interessante shibaen. 
Jeg driver både med utstilling, Weight 
Pull og kløving med bikkjene mine i 
tillegg til avl, men de er først og fremst 
familiehunder. Jeg er så heldig å ha en 
flokk på 4 i huset i tilegg til to små barn 
så her er det alltid livlig. Jeg er også 
distriktskontakt for sørlandet og en 
ganske hyggelig men opptatt dame.

Vara styremedlem (1år) Tone B. Nilsen
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Mitt navn er Helle Sletvold, 53 år, 
opprinnelig fra Steinkjer, men bor nå i 
Tromsø. Jeg fikk min første shiba for 5 
år siden og er nå den lykkelige eier av 2, 
en fra Bergen og en fra Japan. Har prøvd 
mange ulike aktiviteter med hundene, 
men har landet på at aktiviteter som 
skjer i skog og på fjell er det som 
passer alle sammen best. Tidligere har 
jeg stilt opp for klubben som vara og 
styremedlem og siste periode som 
revisor, et verv jeg gjerne fortsetter 
med.

Foto: Solvor Nærland

Revisor (2år) Helle Sletvold

Mitt navn er Lise Kommisrud, 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 turkamerater, og sofahunder

Vara revisor (1år) Lise Kommisrud
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Jeg er 32 år gammel Islending som bor 
nå i Nes ved Vorma sammen med 6 
hunder, 5 Shiba Inu og en Husky. 
Drifter Mjallarshiba kennel sammen med 
Anna-Sofia Vintersol. 
Jobber som programmerer.

Valgkomite (2år) Sindri Joelsson

Lone bor i Tromsø sammen med shibaen 
Massaki som nylig ble 1år. Hun er en 
erfaren shibaeier, sykepleier, rivjern og 
opprinnelig fra Fyn. 
Lone har bidratt for klubben i flere 
år og har hatt flere verv, bla. er hun 
DK i Nord-Norge. Ellers er hun 
vanligvis å finne i “fotografteltet” under 
Japanspesialen.

(Redaktør har forfattet denne lille 
presentasjonen fordi hun sansnynligvis har 
rotet bort den opprinnelige).

Foto: Solvor Nærland

Vara valgkomite (1år) Lone Filipsen
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Jeg er 28år og bor i Tromsø med 
samboer og to hunder. Har shibaen 
Troy (5år) og valpen Aiva. Jobber til 
daglig som jurist, mens fritiden benyttes 
på fjellet eller i skogen sammen 
med hundene. Ellers er vi aktive 
med ulike aktiviteter som bla. spor, 
hverdagslydighet og utstilling.

Vara valgkomite (1år) Vanja Sigvartsen

For et hundeliv...
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Årets brukshund 2020
(resultater hentet fra dog web pr 27.10.20  endelige resultater kommer i januar 2021l)

Gren / klasse   Antall res. Poeng

1 Shibatroll`s Savannah Of Tengai
Eiere: Eirik Knudsen/Bente K. Pedersen

Fører: Bente Pedersen

RL3 5 20

Shibatroll`s Dakota
Eiere: Gullborg Knudsen/Bente og Kim 

Pedersen

Fører: Kim Pedersen

RL1,RL2 5 16

Chonix Yoshino 
Eier: Laila Nagel

Fører: Kim Pedersen

RL2 5 14

Kichiko`s Daitan Imoto
Eier/fører: Siw Blix

       RL3 2 7

Kichiko's Okumome Onesan
Eier/fører: Sunniva Bjørkvik

      RL1, RL2 2 5

Shibatroll`s Warrior At Hart 
Eier/fører: Stina Lande

   RL2 2 4

Katsumoto`s Inari
Eier/fører: Laila Nagel 

     RL2  1 3

 

Hvis noen har resultater som de vil ha med så send meg en mail til l-nag@online.no

Regler for årets brukshund ligger på klubbens hjemmeside under Årskonkurranser.
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#JUNnytt
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