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Er du på instagram? Husk å bruke #JUNNYTT så finner du 
kanskje ditt bilde i neste utgave av medlemsbladet.
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LEDEREN HAR ORDET
Nytt år og nye muligheter.

Våren er endelig på vei med fuglesang og 
vinterens “hundeprutter” som dukker opp i 
grøftekanten.
Tegnene på at den lyse tiden er i ferd 
med å ta over er mange. Vi opplever 
at muligheten for enkle og spontane 
lufteturer stadig dukker opp…. Ta dere tid 
til å stoppe opp og observere! Rennende 
vann, lukter, solen i ansiktet, en enslig 
blomst, det bløte gresset, vinden i håret. 
Hundene våre nyter hvert minutt på tur 
og det burde vi også ta oss tid til.. hva blir 
deres beste øyeblikk sammen denne våren?

Vi lever fortsatt i usikkerheten ang. Covid 
19, men styret og utstillingskomiteen håper 
på å kunne arrangere spesialutstilling på 
Hunderfossen i pinsen. Litt begrensninger 
vil vi nok få, men vi avlyser ikke før vi er 
helt nødt.

Det er fortsatt usikkerhet rundt vårens 
og sommerens sosiale begrensninger, men 
med muligheter for å være mer ute, åpner 
det seg muligheter for fellestreninger og 
kurs. Ta kontakt med deres DK for å melde 
int. og kanskje hjelpe til?

Sist sommer kunne klubbens medlemmer 
delta på “stolpejakten”. Dette var populært, 
men begrenset seg til enkelte områder sør 
for Trondheim. Dette gjorde det vanskelig 
for alle å kunne delta..

Denne sommeren ønsker vi tips til 
aktiviteter alle kan være med på! Finnes 
det en app vi kan konkurrere med? Skal 

vi ha bildekonkurranse? Premiere 
turtips ol.? Send oss forslag slik at 
en konkurranse kommer i gang før 
sommerferien.

Til slutt vil jeg gratulere alle 
deltakere og vinnere av klubbens 
årskonkurranser! 
Resultatene finner dere lenger bak i 
avisa… og nei, det er ikke trykkfeil… 
“Jutarou Go Sanuki Mizumotosou” ble 
årets utstillingshund igjen (både I 2019 
og 2020).

Jeg ønsker alle en flott vår og sommer!
Mvh
Vibeke
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REDAKTØREN HAR ORDET

Kjære JUNvenn!

Opp med hånda alle som er luta lei 
pandemi... Med hånda på hjertet hadde 
jeg ikke trodd vi skulle være i denne 
situasjonen nesten et år etterpå. Kudos 
til alle dere som har levd med strenge 
restriksjoner i månedsvis. Håper vi holder 
ut (det som forhåpentligvis er) siste 
innspurt også. 

Hos oss på Jæren har vi vært forskånet 
(*bank i bordet) for de verste 
utbruddene, vi har kunnet ha det 
relativt normalt og har derfor kunnet ha 
fellesturer og litt treff (selvsagt innenfor 
gjeldende smittevernregler). Nå er det 
snart vår og vi håper på å kunne forsøke 
oss med litt utstillingstrening, flere turer 
og kanskje andre aktiviteter frem mot 
sommeren. Dersom det ikke blir noen 
Japanspesial så håper jeg at vi i det minste 

vil få sett noen shibaer på Orre da det 
trolig vil bli utstilling der i slutten av mai.

Så må jeg takke så mye for den 
overveldende responsen jeg fikk etter 
min etterlysning i forrige JUNnytt. Dere 
er fine folk! Tusen takk! Mange flotte 
bilder har jeg fått. Desverre har jeg ikke 
fått brukt alle bildene i denne utgaven 
men plutselig er det din “pelskling” som 
dukker opp i en kommende utgave av 
medlemsbladet. Send meg gjerne flere 
bilder eller annet dere vil ha med.

Har også fått spørsmål om jeg ikke kan 
ta med navnene på instagramhundene. 
Foreløpig sier jeg nei til det. Dersom 
dere skulle ha kjempeønsker om dette så 
må dere gjerne si fra. 

Jeg er svært gjerne behjelpelig mht å 
gå turer med potensielle valpekjøpere, 
svare på spørsmål om å ha shiba osv. 
Men til dere som henviser valpekjøpere 
til meg, vær så snill og ikke gjør det. 
Jeg driver ikke oppdrett og jeg er ikke 
valpeformidler. Oppfordrer dere til å 
henvise til klubbens valpeformidler.

Oppfordrer alle til å ta kontakt med sin 
DK dersom man ønsker en aktivitet i 
klubbens regi.  

Ønsker dere alle en fin vår.
Ta vare!

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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Topp 3 junior/unghund:
1.  Kichiko’s Quite Arai Yamahime                                         22p
2.  Shitonuba Light of my Life                                                12p
3.  Kitanomi’s Massaki      12p

Beste veteran:
1. Negi-inu’s Ni-ne Josei                                                       12p

Beste kai:
1.  Besmiras First Wolf Boy                                                     5p

Beste shikoku:
1. Koharuhime Go Asou Yamatosou                                         5p

Årets oppdretter:
1. Kennel Enerhaugen                                                         126p
2. Kennel Kichiko                                                                 41p
3. Kennel Negi-inu                                                               24p

 

Årets Mestvinnende

GRATULERER TIL ALLE VINNERE!
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1.  Jutarou Go Sanuki Mizumotosou                                                50            
2.  Eriko No Beniko Go av Enerhaugen                                           46    
3.  Asa No Ichitetsu av Enerhaugen                                                 41 (10.jr) 
4.  Tetsuyuki av Enerhaugen                                                            25            
5.  Kichiko’s Quite Arai Yamahime                                                   22 (22.jr)  
6.  Ølenskjold’s Wagyu                                                                  14           
7.  Østbylias Yndie Miko                                                                13 (13.jr) 
7.  Moto-motos Misa Kimihiko                                                       13            
7.  Soldoggen’s Tamako                                                                  13            
8.  Negi-inu’s Ni-ne Josei                                                               12 (12.vet)   
9.  Shitonuba Light of my Life                                                         12 (12.jr)    
10. Negi-inu’s Noa                                                                        12               
11. Kitanomi’s Massaki                                                                  12 (12.jr)     
12. Daiichi Kuroka av Enerhaugen                                                  10 (10.jr)     
13. Satsukiryuu Go Koshiwasou                                                       9 (9.jr)  
14. Taihei No Saki Go Sapporo Kagasou                                            8 (8.jr) 
15.Trap Line Harbour Made Haillie                                                  8 (8.jr)    
15. Kichiko’s Okumome Onesan                                                      8      
15. Trap Line Fukuyo Twix                                                                8      
16. Fuku No Ryuujin Go Bangaichisou                                              8           
17. Kuroteru Mjallhvíti af Mjallarshíba                                               6 (6.jr)   
17. Østbylias Znedie Arashi                                                             6 (6.jr)    
18. Kichiko’s Valuable CallHimWhatUWant                                       6 (6.jr)   
19. Besmiras First Wolf Boy                                (Kai)                      5        
19. Koharuhime Go Asou Yamatosou         (Shikoku)                          5 (5.jr)                              
19. Shibatroll’s Savannah Of Tengai                                                    5            
19. Soldoggen’s Nanairo                                                                  5    
20. Jou Goma Go av Enerhaugen                                                      4 (4.jr)  
20. Ølenskjold’s Temptation                                                             4    
21. Shibatroll’s Dakota                                                                    3 (3.jr)   
21. Kichiko’s Souken Amai Sakura                                                     3 (3.jr) 
21. Ashiato Inu’s Eikan                                                                     3 (3.jr)   
21. Asa No Wakakuro Go av Enerhaugen                                          3         
22. Kichiko’s Quite Arai Hime                                                          2 (2.jr)     
22. Shuufuu No Kuroichi Go Watanabe                                             2       

Årets Mestvinnende
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Årets Mestvinnende
Årets brukshund

1.Shibatroll`s Savannah Of Tengai
Eiere: Eirik Knudsen/Bente K. Pedersen
Fører: Bente Pedersen    RL3  5 20

2.Shibatroll`s Dakota
Eiere: Gullborg Knudsen/Bente og Kim Pedersen
Fører: Kim Pedersen    RL1,RL2  5 16

3.Chonix Yoshino 
Eier: Laila Nagel
Fører: Kim Pedersen    RL2  5 14

4.Kichiko`s Daitan Imoto 
Eier/fører: Siw Blix           RL3  2 7

5.Kichiko’s Okumome Onesan 
Eier/fører: Sunniva Bjørkvik         RL1, RL2 2 5

6.Shibatroll`s Warrior At Hart 
Eier/fører: Stina Lande       RL2  2 4

7.Katsumoto`s Inari 
Eier/fører: Laila Nagel          RL2    1 3
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Dersom du er interessert i 

Rallylydighet, agility, 

spor eller andre 

aktiviteter, 

ta kontakt med din DK

og meld din interesse.
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Det finnes en del bøker om shiba. Flere er 
på engelsk. De er utgitt i USA, England og 
Australia.
Den beste er etter min mening er The 
Total Shiba av Gretchen Haskett og Susan 
Houser utgitt i USA i 1998.
Denne er et must for alle som er 
interessert i rasen.

Det er jo alltid hyggelig med bøker om 
rasen. Den siste som jeg anmelder her er 
The Shiba, av de nederlandske forfatterne 
Marjolein Peeters og Irma Jansen-
Melskens, den er også på engelsk..

Boken er i et hendig format. Den er pent 
innbundet med fargefotografier, tegninger 
og illustrasjoner/grafer. Som utdannet 
designer reagerer jeg imidlertid på at det 
på forsiden av boken er presentert en BT 
Shiba på sort bakgrunn. Den synes dårlig.
Boken har ett omfattende innhold, hele 
242 sider. Det vil ta for mye plass om 
jeg skal kommentere alle kapitlene, så 
her nøyer jeg med å kommenter det jeg 
synes er bra, og de feil og mangler som 
dessverre finnes i denne boken.

Boken har mange kapitler og er noe 
rotete inndelt. Flere av kapitlene kunne 
med fordel ha vært knyttet sammen 
for å få en bedre helhet i boken, da de 
omhandler samme tema.
Boken gir en god oversikt over rasen i 
Japan, men jeg kunne ha ønsket en bedre 
sammenheng her når rasens historie blir 
fortalt. Den er sprett over flere kapitler.
Det samme gjelder for trening. 
Kapitel om eksteriør og temperament/
utstråling er godt skrevet. Spesielt liker 
jeg at det er en meget god forklaring på 
Urajiro og på rasens farger. Dette er vist 
med bilder og grafer.
Når det gjelder temperament legges det 
vekt på at Shiba er nært beslektet med 
ulven. Dette går igjen i flere kapitler.
I kapitelet om rasen utenfor Japan er 
det store mangler når det gjelder USA. 
The Shiba Ken Club som ble startet 19 
juli 1987 er ikke nevnt. Denne uoffisielle 
klubben ga ut et meget viktig magasin, 
The Shiba Journal, frem til 1997. Dette 
magasinet har hatt meget stor betydning 
for forståelsen av rasen utenfor Japan på 
et tidlig stadium. Jeg er så heldig å ha alle 

The Shiba
en bokanmeldelse skrevet av Christen Lang
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årgangene. Redaktøren av bladet i mange 
år var Gretchen Haskett som sener utga 
boken The Total Shiba som jeg har nevnt 
tidligere.

Når det gjelder England er en av de 
viktigste kennelene   i rasens første år 
der, Kennel Makoto, ikke nevnt med 
ett ord. Dette er merkelig da denne 
kennelen var en av de ledende kenneler i 
denne perioden.
Når det gjelder billedmateriale i boken 
er de fleste foto av hunder som har 
tilknytting til forfatterne. 
Kapitelet World Champions from the 
past, viser 4 bilder av BT hunder som 
alle har dårlig Urajiro. (en av dem er 
en import jeg tok inn fra Nederland) 
Jeg skjønner ikke hvorfor disse bildene 
er med i boken. Det samme gjelder for 
Veteran World winner, og World vinner. 
Det er tatt med bilder av 2 hunder noe 
som gir et meget skjevt bilde. Enten 
må man presentere alle vinnerne eller 
ingen. Jeg skjønner heller ikke hvorfor 
disse bilden er med i boken. Det samme 
gjelder alle bildene av hunder som har 
oppnådd spesielle titler. Disse er kun til 
glede for eierne og burde ikke ha vært 
med i boken etter min mening. At Shiba 
kan brukes til mange aktiviteter vet vi jo. 
Vi trenger ikke bilder av hunder som har 
oppnådd titler.

Når det gjelder kapitelet om adferd 
kjenner jeg meg ikke igjen i en del av 
de problemene som det blir fortalt om 
i boken. Ja, Shiba er en hund med mye 
karakter og må behandles bestemt og 
med mye tålmodighet, men jeg har hatt 
rasen i mer enn 30 år og opplever den 
ikke som vanskelig.  
Det er lagt stor vekt på helse i boken, 
og det er jo bra. Heldigvis har vi en sunn 

rase, men selvfølgelig kan en Shiba også 
bli syk og da er det greit å vite hvilken 
problemer vi kan møte. 

Kapitel om avl og oppdrett og utstillinger 
er greit skrevet. Det samme gjelde for valg 
av valp og valpens sosialisering, men her er 
jeg litt uenig med det som står i boken, når 
det gjelder hvor mye tur en Shiba valp kan 
tåle og om den kan gå i trapper. 
Min konkusjon er at det er en bok man kan 
kjøpe, spesielt for nye valpekjøpere vil den 
gi mye og god informasjon om rasen.

Har du lest en god bok om de japanske 
hunderasene, eller kanskje hundeoppdragelse? 
Kanskje en du vil tipse andre om?
Send gjerne inn en bokanmeldelse til JUNnytt. 

I Christens øyne, den beste boken om shiba. 
The Total Shiba, av Haskett og Houser
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På årsmøtet i 2017 ble det gjort vedtak om å offentliggjøre liste over hannhunder 
brukt i avl i foregående år i årets første medlemsblad. SU har denne gangen valgt å ta 
med også tispene som er brukt i avl i foregående år.
Fordi det blir lettere å få oversikt, brukes det året der valpene er registrert. Noen 
valper kan være født seint i 2019, men registrert i 2020. Hvis valpene er født seint i 
2020 og registrert i 2021, vil de først komme på lista for neste år.  Oversikten viser 
også avlshundens totale antall kull og valper.
I RAS for shiba er det satt en anbefalt grense etter en hund på 20 valper, og bare i helt 
spesielle tilfeller kan de beste hundene få inntil 30 valper. Men 30 valper etter en hund 
grenser til matadoravl i shibarasen, noe som er meget skadelig for avlsbasen på sikt. 
En matador er et avlsdyr som har for mange valper ut fra antallet registrerte valper 
i rasen. Dette blir utregnet etter 5% av antall registrerte hunder i rasen i en 5 års-
periode. I shibarasen er altså grensen mot matadoravl 30 valper i 5-års perioden.
RAS sier også at målet er å øke antall hannhunder i avl. En ung hannhund bør ikke 
ha for mange valper etter seg før valpene han har produsert er evaluert. Etter ca 
10 valper anbefales en pause til sunnhet, temperament og eksteriør hos disse kan 
vurderes.
Ikke bare oppdrettere, også hannhundeiere, har ansvar for at hunden ikke får for 
mange valper, og for å vurdere avkoms helse, temperament og eksteriør.

 

SU INFORMERER
Oversikt over shiba brukt i avl 2020
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Valper registrert på dog web i perioden 1.01 – 31.12 2020 etter hannhunder
(NB: Noen valper er født sent i 2019 og er registrert i 2020. 
Disse er med i tallet for 2020) K=ant kull    V=ant valper

HANNHUNDER           K           V       Tot.reg kull Tot. reg valper

Tetsuya Go Koshiwasou   1 4 10 29
Tetsunishikimaru Go Ina Senjousou 2 7 9 27
Shuufuu Koubushin Go Watanabe  2 9 8 25
Hanaarashi Go Tosa Kuroshiosou  1 5 6 19
Fuku No Ryuujin Go Bangaichisou 3 13 4 19
Demishstar Ryuyuichirou   2 8 5 18
Q-i Am Legend Incipita Vita  1 2 6 17
Hi-Jinx Shoei Black Diamond  1 4 5 17
Izumi Go Ichiokasow Av Enerhaugen 1 3 5 16
Shibatroll’s Raven Of Tengai  1 3 6 13
Go Klumpens Beckham   1 2 5 13
Tenryuu Go Shun’you Kensha  4 13 4 13
Gomaichirou Go Shuueisou  1 3 5 11
Red Skywalcker Di Poggio Petroio 1 2 4 10
Benji Go Av Enerhaugen   1 2 3 10
Shibatroll’s Darwin   1 2 2 10
Kenshin Go Sagara Oonakasou  1 3 4 9
Miyagi Go Ichiokasow Av Enerhaugen 2 7 2 7
Jutarou Go Sanuki Mizumotosou  1 4 2 7
Kuroteru Mjallhvíti af Mjallarshíba  3 6 3 6
Choutenriki Go Bousou Hachikensou 1 2 2 5
Shizen No Tamashii Daido Shoi  1 5 1 5
Honto-No Ren Mitsu   1 4 1 4
Shuufuu No Kuroichi Go Watanabe 1 3 1 3
Besmiras Another Brother  1 3 1 3
Nishikioujin av Enerhaugen  1 3 1 3
Østbylias Nusselie Aron   1 3 1 3
Megumino Musashi Riki Go Fujikinomi 1 2 1 2
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Valper registrert på dog web i perioden 1.01-31.12 2020 etter tisper
(NB: Noen valper er født sent i 2019 og er registrert i 2020. Disse er med i tallet for 
2020) K=ant kull    V=ant valper

TISPER     K  V  Tot. reg kull Tot. reg valper

Shinju Av Enerhaugen   1 4 4 15
Umihana Av Enerhaugen   1 4 4 12
Saikoume Go Koshiwasou  1 3 3 11
Ølenskjold’s The Queen Is Back  2 7 3 11
Demishstar Takanori Masada  1 4 3 10
Koshiwa No Mayo Go Koshiwasou 1 3 3 10
Asa No Mitzakura Go Av Enerhaugen 1 2 3 9
Kotobukinokikuhimegoechigotanabesou 2 9 2 9
Kokushinshu Go Enshuu Ammasou 1 5 2 9
Wakayama Av Enerhaugen  1 2 3 8
Momoka Go Watanbe   2 8 2 8
Satsuki Av Enerhaugen   1 3 2 8
Asa No Hideka Go Av Enerhaugen 1 5 2 8
Handzimemesite Sekiko   1 2 3 7
Akikaze Go Amenoukihashi  1 3 3 7
Chisako Av Enerhaugen   2 7 2 7
Moto-motos Yorokobi Daisuki  1 3 2 7
Negi-inu’s Megumi   1 5 2 7
Kuroichime Go Shun’you Kensha  1 2 3 6
Soldoggen’s Nami   1 2 3 6
Umako Av Enerhaugen   1 3 2 6
Wakayuki Av Enerhaugen   1 3 2 6
Noven’s Braveheart   1 3 2 6
Kaga No Yuuwa Go Sapporo Kagasou 1 6 1 6
Beniko Go Amenoukihashi  1 3 2 5
Usagi av Enerhaugen   1 4 1 4
Besmiras A Star Is Born   1 4 1 4
Katsumoto’s Inari   1 3 1 3
Taihei No Saki Go Sapporo Kagasou 1 3 1 3
Chiaki av Enerhaugen   1 3 1 3
Shibatroll’s Zephira   1 2 1 2
Negi-inu’s La-ke San   1 2 1 2
Tousen No Kafuu Go Satsuma Tousenso 1 2 1 2
Joubenihana av Enerhaugen  1 2 1 2
Orka Go Chuken Kiku Kensha  1 1 1 1
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Etterlysning av hunder som har gjennomført MH-test med 
publisert resultat:

SU jobber med å revidere RAS. I den forbindelse ønsker vi å oppdatere 
informasjon om mentaliteten hos våre raser. 

Vi ber om å få navn og reg.nummer til hunder som har gjennomført en MH-test, 
og der resultatet kan finnes i DogWeb eller i SKKs hundedata. Vi vil sammenfatte 

resultatene og skrive om det i RAS uten å identifisere noen hunder.
SU planlegger også tema for et mulig raseseminar i oktober. Også der ønsker vi å 

få belyst mentalitet hos våre raser.

Tilbakemelding om hund og reg.nr til sunnhetsutvalget.jun@gmail.com
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Denne pandemien ser ut til å trekke ut lengre 
enn noen av oss kanskje hadde sett for seg.
Organsierte treninger er så og si ikke 
eksisterende for øyeblikket. Ikke er det noe 
særlig med hundeutstillinger heller. Hva gjør 
man da?
   Alle hunder har behov for aktivitet, både 
fysisk og mentalt. Selvsagt varierer dette fra 
individ til individ, men alle behøver mosjon og 
stimulerende aktiviteter.
Her har jeg samlet sammen noen tips til hva 
man kan finne på.

1. Flasken
Legg noen godbiter i en tomflaske og sett den 
på gulvet. Hunden skal nå finne ut av hvordan 
flasken må vinkles for at godbitene skal falle 
ut. Når hunden enkelt klarer dette kan du øke 

Aktivisering av hunden
av Gro Karete Bråtveit

vanskelighetsgraden ved å skru korken 
på flasken. Pass bare på at hunden ikke 
tygger i stykker flasken og får i seg 
plastbiter!

2. Kjelen
La hunden fundere ut hvordan den skal 
få tak i en kjøttbolle som ligger under 
en plastboks eller kjele som er vendt 
opp ned. Gjør det litt vanskeligere for 
hunden ved å sette lokket på en kjele 
som ikke går å dytte av, men må løftes 
opp.

3. Søk godbiter
Begynn innendørs med å ha hunden 
sittende ved din side. Sleng ut en neve 
godbiter på gulvet og når du sier ”søk” 

Kichiko`s Okumome Imouto , «Kaisa» ,, 
perfekt turkamerat som elsker friluftsliv. 
Foto: Vidar Moen.
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skal hunden lete opp godbitene. For 
å gjøre det vanskeligere kan du legge 
ut godbiter i et rom når hunden ikke 
er med, og deretter slippe inn hunden. 
Dette kan også gjøres ute i terreng der 
godbitene ikke er like lett å finne, og 
hunden virkelig må bruke nesen.

4. Godbiter på nesa
Øvelsen å legge godbiter på hundens 
nese kan være vanskelig til å begynne 
med. Start med å legge en godbit foran 
hunden. La hunden stå eller sitte stille 
og vente på et ”vær så god”. Deretter 
kan man gjøre øvelsen vanskeligere ved å 
legge godbiten på frampotene til hunden.

Det vanskeligste er å legge godbiten på 
hundens nese. Bruk gjerne godbiter som 
er flate og ikke ruller av for lett. Ekstra 
bra er det om hunden på ”vær så god” 
kan rykke til med nesa og fange godbiten 
før den faller i gulvet. Du kan også bygge 
en stabel av godbiter som hunden får 
balansere en liten stund. Ha det ikke for 
travelt, her gjelder konsentrasjon!

5. Rydde
Du kan lære hunden å legge for 
eksempel lekene sine tilbake i kurven. 
Dette likner en apporteringsøvelse. 
Sleng ut en leke som hunden skal hente 
og legge i kurven. Bruk for eksempel 
kommandoen ”rydde”. Glem ikke å 
belønne hunden med godbiter når den 
har sluppet leken ned i kurven. Når det 
fungerer med én leke uten problemer, 
kan du prøve med to leker og deretter 
flere leker før belønningen kommer. 
Hunden skal til slutt kunne rydde opp 
alle lekene som ligger utspredt i huset.

6. Cavaletti
Dette er super trening for hunden.
Denne formen for trening styrker 
kjernemusklaturen men vil også hjelpe 
hunden til å bevege seg “penere” og 
forbedre koordinasjonen.  Du behøver 
ikke kjøpe inn utstyr selv om slikt finnes 
tilgjengelig. I begynnelsen brukte vi noen 
par med joggesko som vi la kosteskaft 
ol. over (slik at det ble lave hinder). Våre 
hunder synes dette er gøy å trene på.

Izumi Go Ichiokasow av Enerhaugen 
“Timmi” trener cavaletti
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JUN planlegger et raseseminar der klubben 
vil legge vekt på avl, oppdrett, sunnhet og 
adferd hos rasene klubben representer. 
Foreløpig er den planlagt til midten av 
oktober 2021 ved Gardermoen, med mange 
kompetente forelesere. Seminaret er tenkt 
for oppdrettere og alle andre som er 
interessert i rasene, også hannhundeeiere er 
meget velkomne. 
Dere er en viktig del av arbeide med å 
bevare og utvikle rasene og har ett viktig 
ansvar i den forbindelse. 
Håper mange vil benytte anledninger til 
å komme, det er altfor lenge siden sist vi 

hadde et slikt seminar og det er jo 
kommet til både mange nye oppdrettere 
og mange nye hannhundeiere.

Som noen av dere vet var jeg den første 
som importerte shiba til Norge. Det 
var i 1987 og i 1989 kom det første 
valpekullet til verden. Siden den gangen 
har jeg drevet oppdrett av shiba.
Helt siden den første paringen og den 
første valpefødselen har jeg notert 
tidspunkt og opplysninger om paring 
og fødsel. og har i dag en statistikk som 
er meget omfattende og går over et 

Ichi og alle de andre
skrevet av Christen Lang
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tidsrom på 31 år.  
Grafer og statistikk fra dette materialet er 
tidligere gjengitt i Shiba Avisa Nr. X 2000. 
Tenkte at det kan være interessant for 
dere at jeg deler litt av mine erfaringer om 
paring av Shiba i forkant av seminaret.
Når det gjelder fødsel har vi svært få 
problemer i rasen Keisersnitt er svært 
uvanlig. Derfor går jeg ikke inn på dette 
emne her. De som er spesielt interessert i 
fødsel kan lese om det i Shiba Avisa nr. 3  - 
2003 i artikkelen paring og fødsel. 

Shiba er en urhund og ikke den letteste 
rasen å drive oppdrett av. Vi har en uvanlig 
høy prosent av tisper som ikke lar seg 
pare i forhold til mange andre raser. Dette 
gjelder ubeslektede tisper i alle linjer og er 
derfor rase betinget.
Ved en normal paring vil tispen flørte og 
leke med hannhunden før hun er parings 
klar. Når hun er det, vil hun stille seg opp 
og legge halen til side og så stå i ro når 
hannhunden hopper på henne slik at han 
kan gjennomføre paringen.
Men mange Shiba tisper viser ikke denne 
adferden når de kommer i høyløpet. Ifølge 
min statistikk blir de fleste tisper paret 
mellom dag 12 og 16 regnet fra første dag 
det blir oppdaget blod, med en klar topp 
på dag 14. Det finnes avvik her fra dag 9 til 
dag 29, men det er svært uvanlig.
Avviket av de tisper som ikke lar seg pare 
arter seg på flere måter. Noen tisper er 
totalt avvisende. De verken flørter eller 
leker og nekter hannhund å snuse eller 
hoppe på og viser en direkte aggressiv 
adferd. Dette selv om de er i høyløpet.
Noen tisper leker og flørter, men når 
hannhunden prøver å hoppe på vrir de seg 
vekk og står ikke stille slik at han ikke kan 
gjennomføre paringen.
Noen tisper står i ro og lar hannhunden 
prøve seg, men de blir ikke paret selv om 

hannhunden er meget erfaren og har laget 
flere kull med andre tisper. Og det samme 
skjer om vi bytter partner. Ingen hannhund 
får til å pare henne selv om hun ikke er 
uvillig. 

Adferden gjelder ikke bare tisper som ikke 
har hatt kull. Vi har hatt mange tisper som 
har født både ett og to kull og som siden 
ikke lar seg pare.

Vi har også hatt noen tilfelle der tispen 
selv vil bestemme hvilken hannhund hun 
er interessert i. Det kan da være at hun 
på samme dag med kort mellomrom blir 
presentert for to hanner hvor hun godtar 
den ene, men avviser den andre. (dette kan 
skje i alle raser)
Hva grunnen kan være til denne unormale 
adferden hos shibatisper vet jeg ikke, men 
jeg tenker det kan henge sammen med at vi 
har med en urhund å gjøre. 
At en tispe går tom etter en vellykket 
paring skjer i alle raser og er ikke 
unormalt, men hos hunder vil en vellykket 
paring føre til drektighet i ca. 80 prosent av 
tilfellene.

Når det gjelder hannhunder så har de 
fleste shiba hannhunder god kjønnsdrift og 
parer lett når de får anledning til det og 
det er rett tidspunkt. Rett tidspunktet er jo 
avgjørende for å få til en vellykket paring.
Men det gjelder ikke alle shibahanner. Vi 
har mange eksempel på at flere ikke parer 
selv om tidspunkt er rett. Da kan tispen bli 
paret med en annen hannhund like etterpå.
Selv har vi en hannhund som har avvist 
7 tisper som alle er blitt paret av ny 
hannhund etterpå. (plan B, som alle 
oppdretter MÅ ha) To av disse ble paret 5 
min. etter, av en av våre andre hannhunder. 
Etter at den første avviste dem. Han 
hverken snuste eller flørtet med dem eller 
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med noen av de andre han ble presentert 
for, og de virket heller ikke spesielt 
interessert i ham. Men ble allikevel paret 
like etter av en annen hannhund.
Det må nevnes at dette er en meget 
erfaren avlshund med mange kull både før, 
mellom og etter de tispene han ikke vil ha. 
Når han møter en tispe han vil pare så er 
det altså ingen problemer. Denne adferden 
hos en hannhund har jeg aldri opplevd 
tidligere eller hørt om før. 
En positiv ting jeg vil nevne når jeg skriver 
om erfaringer med hannhunder er at vi 
har to tilfelle de siste årene der gamle 
hannhunder som har vært friske hele livet, 
har blitt far til kull på 5 valper (noe som 
er et stort kull i denne rasen) De to har 
vært henholdsvis 10 og 13,5 år da kullene 
ble født og dette er gode gener som er 
viktig for rasen og viser at vi har en sunn 

og levedyktig rase. Noe vi må være 
svært glade for når vi ser hvor mange 
problemer det dessverre finnes i mange 
andre raser i dag.
Grunnen til at jeg kom på å skrive om 
dette emnet er at jeg forleden satt og 
så ned i valpekassen der Ichi ligger med 
sin nyfødte datter. Ett vanlig syn hos en 
oppdretter. Like fasinerende hver gang et 
nytt liv kommer til verden. Men at Ichi 
ligger der med en valp var ikke noe vi var 
sikre på noen gang ville skje. (som nevnt 
har vi veldig mange tisper som ikke vil) 
Vi har nemlig prøvd å pare henne i 2 
år med 4 forskjellige hannhunder, og 
vi hadde nesten gitt opp håpet om at 
hun noen gang ville bli mor. Hun har 
hatt hannhunder boende hos seg i flere 
løpetider (vi har tatt progesteron test 
for å finne rett tid, uten at det hjalp) og 
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OVERSKRIFT
INGRESS MED FYLLTEKST

hun har vært her hos oss i flere lengre 
perioder sammen med våre hannhunder, 
uten at vi har lykkes med å få henne 
paret.

Ichi oppfyller alle de krav vi stiller til 
en avlshund. Det første er at hunden er 
frisk, så kommer at hunden har et trivelig 
temperament, noe som er svært viktig 
for alle oppdrettere. Det siste og minst 
viktig for en trivelig valp og dens nye eier, 
men som er viktig for oss som ønsker å 
opprette hunder som er av en kvalitet 
som er på linje med slik japanerne selv 
mener at rasen skal se ut, er utseende. 

Og Ichi er en av våre mest korrekt og 
derfor vakreste tisper vi har oppdrettet, 
og derfor kan dere tenke dere at det var 
vanskelig for oss å oppgi håpet om at hun 
kunne føre den tispelinjen hun tilhører 
videre (Vi har flere tispelinjer i vår kennel) 
Hun tilhører en linje med få tisper, så 
derfor er den nyfødte valpen svært viktig 
for oss og vi gleder oss som alle oppdrette 
gjør til å følge henne videre. 

Dette viser at man ikke må gi opp så lett 
selv om det kan se mørkt ut. 
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OPPFORDRING!

Vi oppfordrer alle oppdrettere til å legge ut alle fødte kull på klubbens side.

Klubben ønsker seg slik informasjon uavhengig om alle
 valpene i kullet er solgt eller ikke.

RASESEMINAR

SU planlegger et raseseminar i oktober, 
selvsagt avhengig av at landet har kontroll over pandemien. 

I tillegg til gjennomgang av RAS og helseundersøkelser, blir hovedvekten lagt på 
foredrag om allergi og adferd. 

Vi har kontakt med spennende foredragsholdere som vi har store 
forventninger til.

Mer og utdypende informasjon kommer i neste nummer av JUN.
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Akkurat som mennesker lever hunder av 
næringsstoffer og ikke av råvarer, og alle 
næringsstoffene hunden trenger finnes i 
planter.

Å være veganer eller vegetarianer er som 
oftest et verdivalg. Det er også et valg 
enkelte hundeeiere gjør for hunden sin.

Valget møter motbør med påstand om at 
det er dyreplageri, og at vegetarkost gjør at 
hunden ikke får dekket næringsbehovet.

Professor i husdyrernæring og ekspert på 
hundefôr Øystein Ahlstrøm ved NMBU har 
registrert at debatten for og imot veganfôr 
til hund ofte er relatert til personlig ståsted 
og ikke til fakta.

Så for å legge den død, så kan jeg slå fast 
at hunder kan få dekket næringsbehovet 
sitt fra bare plantemateriale, men det er 
ikke nødvendigvis optimalt for hundens 
helse og trivsel, sier Ahlstrøm.

Dårligere proteinkvalitet i 
plantekost
Ulempen med plantekost er først og 
fremst en dårligere proteinkvalitet enn 
i animalske råvarer som kjøtt, egg eller 
fisk. For å lage et veganfôr må en derfor 
ha nøye kjennskap til aminosyreinnhold 
i råvarene og gjerne bruke flere råvarer 
for å dekke behovet for protein.

Det er mye enklere og sikrere å sette 
sammen et fullverdig fôr med animalske 
råvarer på grunn av bedre proteinkvalitet, 
høyere proteininnhold og bedre smak.

Kan hunden være veganer?
Tekst: Janne Karin Brodin, Kommunikasjonsrådgiver NMBU
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I kommersielle tørrfôr til hund brukes ofte 
både animalsk og plantebasert protein.

Smaken kan være en utfordring
Hunder spiser mye forskjellig, også 
grønnsaker, selv om valget nok ville falle på 
en karbonade framfor en gulrot. Så smaken 
og om hunden faktisk vil spise veganfôret 
kan være en utfordring.

Det finnes kommersielt veganfôr som 
dekker hundens næringsbehov, men hvis 
den ikke liker fôret, bør du vurdere å gå 
tilbake til det gamle, sier Ahlstrøm.

Han syntes også det er et etisk spørsmål, 
for hunden får jo ikke velge selv. Eieren tar 
på vegne av hunden avgjørelsen om hva 
som er best for hunden.

Professor Øystein Ahlstrøm velger å gi 
hundefôr med animalsk protein til hunden 
sin Juli, som er en aktiv jakthund av rasen 
Breton.

Ikke veganfôr til valper og gamle 
hunder
Ifølge Ahlstrøm er fôr med animalske 
råvarer sikrest og best både når hunden er 
valp og når den blir gammel.

Valper skal vokse og har et større 
proteinbehov enn voksne hunder. Derfor 
er det er best å bruke vanlig fôr med 
animalsk protein i, slik at hunden får 
dekket næringsbehovet og utvikler seg 
normalt.

Også til gamle hunder anbefaler han vanlig 
fôr.

Når hunden blir gammel, har den et lavere 
aktivitetsnivå og den spiser mindre. For 
å få dekket næringsbehovet gjennom den 
mengden fôr hunden spiser, må kvaliteten 

på proteinet være god. Da vil animalsk 
protein være best.

Veganfôr er mer bærekraftig
Veganfôr er mer bærekraftig enn fôr som 
inneholder kjøtt fordi det blant annet er 
mer arealkrevende å produsere kjøtt.

Men hundefôr inneholder ikke kjøtt i 
vanlig forstand, men biprodukter fra 
kjøttproduksjonen til mennesker, altså det 
vi ikke vil spise.

Så hva skal disse biproduktene brukes til 
da, når vi ikke lenger spiser innmat slik 
som vi gjorde før i tiden, undrer Ahlstrøm 
og utdyper at det er innmat som lever, 
nyrer og blod som er de mest næringsrike 
delene av dyret. Det kan jo ikke gå til 
spille.

Fullverdig veganfôr krever det god 
kunnskap
For å kunne lage et fullverdig hjemmelaget 
veganfôr kreves det god kunnskap om 
hundens næringsbehov og ingrediensenes 
næringsinnhold.

Det er lett å lage et fullverdig fôr 
med animalske ingredienser og desto 
vanskeligere å lage et velbalansert 
vegetabilsk fôr.

Ved ensidig kosthold basert på 
hjemmelaget veganfôr er det mulighet for 
at det kan oppstå mangel på næringsstoffer, 
sier Ahlstrøm.

Veganfôr koster mer
I butikken koster veganfôr mer enn 
kommersielt hundefôr som inneholder 
kjøtt. Men Ahlstrøm konstaterer at 
betalingsviljen er ganske stor hos de 
som vil ha en veganerhund. Det har også 
enkelte fôrprodusenter oppdaget.
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Trender i kostholdet er ikke noe nytt, og 
at de overføres fra menneske til hund 
er heller ikke noe nytt. Glutenfritt fôr, 
antioksidanter eller fôr med omega-3 er 
eksempler på det. Også slik som våtfôr og 
råfôr er trender.

Det er akkurat som hos oss mennesker 
hvor dietter til en viss grad har tatt 
over for vanlig mat. Nå påføres det også 
hunden. Fôrprodusentene tjener jo godt 
på trendene, for det nok få hunder som 
for eksempel er glutenintolerante, sier 
Ahlstrøm.

Veganfôr krever andre ingredienser
Selv om markedet for veganfôr er økende, 
er det fortsatt en nisjeproduksjon. De 
store fôrprodusentene har ikke begynt å 
produsere det.

Det finnes mange typer fôr, rasespesifikke 
og tilpasset alder. Forskjellen mellom to 
fôr kan være noe så lite som størrelsen på 
pelleten, altså kulene.

Det er også ganske liten forskjell mellom 
de rasespesifikke fôrene. De har de samme 

ingrediensene, men med litt forskjellige 
mengder.

Det å produsere veganfôr krever andre 
ingredienser og ikke bare variasjon av de 
som allerede finnes i produksjonskjeden, 
sier Ahlstrøm.

Ikke mange som bruker veganfôr
Det er ikke mange som velger veganfôr og 
ofte er disse hundeeierne veganere selv. 
Men selv i den gruppen er det ikke mange 
som velger veganfôr til hunden.

Det er jo også slik at kommersielt fôr 
allerede består av cirka 50 prosent 
vegetabilske ingredienser, så hundefôr 
er allerede 50 prosent vegetarfôr, sier 
Ahlstrøm.

Denne artikkelen ble første gang publisert på 
forskning.no 
Torsdag 19. november 2020 

Illustrasjonsfoto: Ksenia Raykova
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KUNNGJØRING ÅRSMØTE JUN 2021

Årsmøte i JUN avholdes

fredag 21. mai 2021 klokken 20.00

På grunn av koronasituasjonen 
blir det digitalt årsmøte

Saker som ønskes behandlet på årsmøtetsendes til  
JUN v. Vibeke Standal, 

Ambjørvegen 361, 2838 Snertingdal eller

sekretar.jun@gmail.com

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

(09.04.2020), jf. klubbens vedtekter § 3-3.

Klubbens vedtekter finnes på 
www.junnorge.no

For forslag på kandidater til valget, se 
egen info fra valgkomiteen.

SOM VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 29.05.2020 BLIR 
SAKSPAPIRENE SENDT UT ELEKTRONISK OG 

PUBLISERT PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE.
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