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Er du på instagram? Husk å bruke #JUNNYTT så finner du 
kanskje ditt bilde i neste utgave av medlemsbladet.

Flere bilder på nest siste side.
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LEDEREN HAR ORDET

Hei igjen, og velkommen tilbake til hverdagen!

Først vil jeg takke for fornyet tillit på 
årsmøtet. At vi klarte å gjennomføre årsmøtet 
er i disse tider en bragd. Styret måtte ta noen 
valg og overstyre enkelte ting for å få til en 
gjennomføring, men dere koplet dere opp 
digitalt, stemte og deltok i diskusjoner uten 
problemer.
Dette var såpass vellykket, at vi vil vurdere å 
kombinere denne løsningen med våre fysiske 
årsmøter i fremtiden.

Jeg er stolt av å kunne presentere meg som 
leder av JUN. Jeg blir regelmessig kontaktet 
av andre klubber og folk som legger merke 
til hvordan dere oppfører dere og vi driver 
klubben vår. Vi er faktisk en foregangsklubb! 
Ikke bare med at vi klarer å gjennomføre 
årsmøtet, styrearbeid og seminar, men også 
med at det er et inkluderende og hyggelig 
miljø i klubben.

At oppdrettere hjelper og rådspør hverandre 
med avl, vi klapper når motstanderen vinner 
i utstillingsringen og vi inviterer hverandre 

med på turer er ganske unikt. Det er mange 
klubber som sliter med intriger og ufin 
oppførsel, så at dere medlemmer i JUN tar 
vare på hverandre er jeg utrolig glad for!
Jeg gleder meg til å få lede denne flotte 
klubben i to nye år.

Covid-19 henger fortsatt over oss som en 
mørk sky. Aktivitetene har startet opp igjen, 
men vi må fortsatt ta forhåndsregler og 
begrense antallet folk vi omgåes. Klubben 
arrangerer en blodsporøve den siste helgen 
i august og her vil avstand, hyggiene og 
forebygging være viktig. Vi legger til rette for 
at folk skal ha det hyggelig uten å utsettes 
for smittepress og slik håper jeg dere også 
tenker i det daglige livet.

Været var ustabilt og sommeren gikk fort. 
Etter mye maling, gjærding og birøkt, er jeg 
klar for en aktiv høst i styret hvor vi har fått 
noen supermotiverte nye medlemmer.
Jeg gleder meg til å jobbe sammen med disse 
for en (om mulig) ennå bedre klubb!

Mvh
Vibeke
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REDAKTØREN HAR ORDET

Kjære JUNvenn!

Så er snart høsten her. Ganske rart å tenke 
på når jeg egentlig går og venter på pinse, 
fortsatt...Er nesten som om året ikke har 
kommet skikkelig i gang.
Det ser heldigvis ut som vi er heldige i Norge 
og at vi foreløpig klarer oss veldig godt. Håper 
alle er friske og raske, vasker hender og 
holder avstand.

Aktivitetene i klubben bærer nok litt preg av 
pandemien. Fellesturer er ikke alltid like lett 
å få til, men jeg satser på at vi hvertfall i mitt 
distrikt, snart er igang igjen. Veldig gøy å se at 
så mange er med på Stolpejakten. For noen 
sprekinger dere er! Apropos....tusen takk til 
deg som sendte meg et kult campingbilde på 
mobil. Etter en lei oppdatering har bilde og 
avsender desverre forsvunnet så jeg får ikke 
bruktdet i denne utgaven. Send det gjerne til 
meg på mail igjen, så kommer det med neste 
gang.

Det er i det hele tatt veldig gøy å følge flere 
av dere på Facebook og Instagram. Så mange 

friskuser som har lagt ut på ferie i Norge 
nå i sommer! Veldig inspirerende å se og for 
noen bilder dere tar. Kanskje noen av dere 
medlemmer får lyst å skrive noen linjer om å 
telte med hund?

Selv byttet vi ut jærske strender med jyske. Så 
en liten tur over Skagerak må jeg innrømme at 
det ble. Håper dere alle har hatt en fin sommer 
og at dere også ser frem til høstkvelder, 
soppturer og forhåpentligvis også litt utstillinger.

Til de som skal være med på klubbens 
sporprøve: Lykke til!

Så drømmer jeg om at neste utgave kanskje 
også vil inneholde litt fra en utstilling eller to?

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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“Å! Så fin hund, hvilken rase er det? Den ligner 
på en rev. Hvor stor blir den når den er voksen?” 
   Og vipps, der ender du opp med å forklare 
hvordan man skaffer seg en shiba. 
Nøyaktig hva vil du trekke frem? 
Hva er egentlig viktig for noen som ikke 
kjenner til de japanske rasene?

Hvordan kjenner man igjen en seriøs 
oppdretter?
Det er naturligvis stor variasjon mellom 
oppdretterne. Hva er da en seriøs 
oppdretter? En oppdretter har mye de 
kan velge å ta hensyn til, jobbe mot og 
motarbeide. NKK og JUN ønsker at 
oppdretterne skal jobbe mot hunder som 
følger RAS, er friske og med godt gemytt.

Sykdom
En viktig faktor i avl er sykdom og helse. 
Det er oppdretters ansvar å ikke parre 
to hunder hvor begge har en variant 
for en genetisk sykdom. Det gir ikke 
valpene best mulig forutsetning til å 
unngå sykdom. De skal tross alt bygge 
på rasen i rett retning. 

Egenskaper
Grunnen til at vi har så mange 
forskjellige hunderaser er for å ha en 
rase til alle formål oss mennesker skulle 
ha. I vårt tilfelle, de japanske urhundene, 
er det egenskaper som jaktinstinkt, driv 
og arbeidsvilje som står på agendaen. 
Mentalt sterke hunder med godt 
temperament bygger på rasens helhet i 
en positiv retning. 

KUNSTEN Å FINNE EN SERIØS OPPDRETTER

Tekst: Rosanna Anderssen
Foto: Solvor Nærland
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Utseende
En frisk hund, med godt gemytt må også 
følge rasestandardens utseende. Hundene 
som parres bør komplementere hverandres 
utseende i håp om å enten bevare et bra 
uttrykk eller med ett mål om enda penere 
valper. Det er og viktig at man trekker 
hunder som har direkte feil eller mangler 
fra avl. NKK sitt avlsråd har regler om hva 
som regnes som forsvarlig avl, disse reglene 
skal oppdretter følge. 

Oppdrettets mål
Man ønsker å stå igjen med et kull som 
peker rasen i rett retning, er friske, sunne, 
godt lynne og følger rasestandardens 
utseende. Hva ønsker oppdretteren å 
oppnå med kullet og hva avler de mot i sitt 
oppdrett. Som valpekjøper er det viktig at 
du spør oppdretter om nettopp dette. At 
du vet hva du selv støtter og hva du tar 
med deg hjem.

Når valpene er født
Når valpene er født er det såklart 
viktig at mor og valper får tilstrekkelig 
oppfølging, sjekk hos veterinæren og det 
som følger med å ha et valpekull. Og at de 
blir sosialisert i hus, ute, med støvsuger, 
barn og andre dyr, og øver på håndtering. 
Oppdretter som avler ansvarlig og innenfor 
NKKs retningslinjer har ingen grunn til 
å ikke registrere valpene i NKK. Verdt å 
huske er at om man kjøper en uregistrert 
hund uten stamtavle, da er det ikke en 
“ordentlig shiba”.

Valpekjøper
Det er viktig at oppdretter stiller 
seg kritisk til hvem de lar kjøpe valp. 
Oppdretteren har ansvar for at det er 
ansvarlige kjøpere som kan gi valpen det 
den trenger av mosjon, trening, omsorg, 
mat og en god plass å bo. 

Det er viktig at oppdretter tar seg 
retten til å takke nei til de den føler ikke 
møter disse kravene. Send en mail, ta en 
telefon. Fortell om deg og dine og still de 
spørsmålene du sitter med, gjerne til flere 
oppdrettere for å finne den som passer 
dere best.

The perfect match
Som valpekjøper er det gjerne viktig 
at man får en hund som matcher 
bosituasjonen og aktivitetene en skal drive 
med. Det er også viktig at personligheten 
til hunden passer til personligheten 
til familien den skal bo med. Å sette 
den hunden de mener blir best til rett 
valpekjøper. Dette er ikke lett, og krever 
erfaring. 

Støtte fra oppdretter
Det er oppdretters plikt å følge 
valpekjøperen opp. Skulle du støte på 
et problem ved det ene eller andre har 
du en person som har god erfaring med 
rasen som kan gi deg hjelpen du trenger. 
Det å ha støtten fra en oppdretter i 
ryggen når man støter på den vanskelige 
ungdomstiden, helseproblemer, utstillinger 
eller rett og slett bare valg av børste 
er uvurderlig. Det er støtten enhver 
hundeeier bør ha.

Det endelige valget
Veien fra “jeg ønsker meg en hund” til en 
vill valp i hus er lang og omfattende. Møt 
hunder fra oppdrettere, både hjemme 
hos oppdretter, hos andre, ute blant folk, 
blant hunder lån en hund hjem en helg, og 
spør i vei. Støtter du målet oppdretteren 
har med avlen sin? Går du og oppdretter 
godt overens? Sjekk nettsiden til JUN, 
JUNnorge.no, for mer info. Hjertet banker 
etter man nettopp har sett en søt valp, er 
magefølelsen enig?
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Gratulerer Eivind!

På vegne av styret og klubbens medlemmer gratuleres du med vel overstått 80års 
feiring og en verdig avslutning på dommerkarrieren!

Som aktiv hundemann hele livet og oppdretter siden1967, valgte du i 1992 å starte 
oppdrett av Shiba. Med erfaringer fra et ukjent antall raser og ledererfaring fra NKK, 

har du vært en utrolig god ressurs for vår klubb.
Du var med å stifte Norsk Shibaklubb i 1998 (nå Japansk Urhundklubb i Norge), 

oppdrettet en mengde førsteklasses hunder, var vår første leder og senere 
styremedlem.Du har vært arrangør av begge våre dommerkonferanser, vært dommer 
for rasen, sittet i klubbens SU og ikke minst bidratt som klubbens eget fagbibliotek!
Du har hele tiden jobbet for de enkelte hunderasene og vår felles «plattform», NKK.

Du har blitt hedret med NKK`s Oppdretterpris og Gullmerke.
Ditt arbeid har gjort at vi og flere andre raseklubber har valgt å hedre deg som 

Æresmedlem.Din allsidighet, kunnskap og jovialitet har vært en kjemperessurs for 
hundenorge og vår klubb!

Vi ønsker deg lykke til som pensjonist de neste 100år og håper vi fortsatt får gleden av 
ditt selskap og erfaringer fremover.

Mvh
Raseklubben Japansk Urhundklubb i Norge

v/leder
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Det føles ganske uvirkelig at det nå er 
over et halvår siden jeg dro til Japan for 
å hente hjem ei nydelig shikokuvalp. Bare 
noen uker senere slo korona inn for fullt, 
og til tross for at jeg ikke er troende, har 
jeg mang en gang takket høyere makter 
for at jeg rakk å få Rei hjem før det hele 
braket løs. På mange måter føles det hele 
som et lykketreff, nesten «meant to be».

At jeg kom over shikoku var en 
eneste stor tilfeldighet. Vi var klare for 
familieforøkelse men sto på helt bar bakke 
når det kom til rase, og da var det bare 
å starte letingen. Jeg leste meg opp på 
utallige raser, men ingen føltes helt riktig. 
Til slutt endte jeg opp med å søke etter 
lister over alle hunderaser og lete opp 
mer informasjon om de jeg ikke allerede 

VÅRT FØRSTE HALVÅR MED SHIKOKU REI

Tekst og foto: Mika B. Hætta

hadde hørt om. Langt nede på lista, under 
s, lyste «shikoku» mot meg, og etter et 
googlesøk var det gjort. Jeg klarte ikke 
slutte å tenke på denne fantastisk vakre og 
stolte rasen.

Etter mye googling, masse grubling, flere 
gode samtaler med andre shikokueiere, 
samt et møte med en shikoku i England, 
føltes det godt å bestemme seg for at vårt 
nye familiemedlem så absolutt skulle være 
en shikoku. Men, hvordan skulle vi egentlig 
få tak i valp? I Norge fantes det bare to 
eksemplarer og ingen oppdrettere. 

Det er nokså tidkrevende å få tak i 
shikokuvalp, rett og slett fordi bestanden 
er så liten og det fødes få kull årlig, noe 
som gjør at man som regel må stå noen 
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år på venteliste. Vi var i kontakt med og 
vurderte noen europeiske oppdrettere, 
men endte til slutt på at vi ønsket å 
importere fra Japan. Det viste seg å være 
tidenes lykketreff! Etter noen mail frem 
og tilbake med Shigeru Kato (nihon ken 
entusiast, oppdretter og formidler) viste 
det seg nemlig at han hadde ei ledig tispe 
fra et kull etter hans egen hannhund, og 
han trodde hun ville passe godt sammen 
med oss. 

Prosessen med å importere kan 
virke veldig skremmende. Det er mye 
papirarbeid som må være i orden, og det 
er umulig å ikke se for seg alle “worst case 
scenarioene” – som å stå fast i tollen uten 
å få hunden med seg videre. Allikevel kan 
jeg fortelle en liten hemmelighet: det er 
faktisk ikke noe problem. Så lenge man 
kjøper hund av noen som vet hva de driver 

med, vil de ta seg av papirarbeidet og 
gjøre det som trengs for at man skal 
få hunden med seg hjem. Siden det 
ikke finnes shikokuoppdrettere i land 
hvor Mattilsynet tillater import uten 
rabiesvaksine, kan man tidligst importere 
en valp som er 15 uker gammel. Dette 
er selvfølgelig kjipt, fordi man går glipp 
av noen veldig fine og viktige uker av 
valpetida. Allikevel er det selvfølgelig 
verdt det for å få tak i drømmerasen!

Jeg hentet Rei (Koharuhime Go Asou 
Yamatosou) i slutten av januar, like 
under fire måneder gammel. Det siste 
halvåret med Rei kan trygt sies å ha vært 
en reise, full av både opp- og nedturer, 
og det har vært både spennende og 
krevende å lære henne å kjenne. Det er 
ingen tvil om at det har vært krevende 
med en primitiv urhund i hus, og jeg 
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har hatt mine stunder hvor jeg har lurt 
på hvorfor i all verden vi ikke gikk for en 
mer lettvint og enkel rase. Som de fleste 
japanske urhundene er Rei både selvstendig 
og smart, og det nytter ikke kreve noe – vi 
må jobbe sammen som et team. «Tenk for 
en luksus det må være å ha en hund som 
gidder å jobbe for godbiter, da?!», har jeg 
tenkt mang en gang. Allikevel var jeg godt 
forberedt på at livet med en japansk urhund 
har sine utfordringer, og nettopp det tror 
jeg er kjempeviktig før man skaffer seg en 
nihon ken: godt forarbeid. 

Så fort jeg klarte å la være å sammenligne 
Rei med elghundene eller blandingsrasene vi 
har hatt tidligere, ble kommunikasjonen oss 
imellom straks mye bedre. Det var tydelig 
at vi måtte finne ut hva som funket for 
oss i stedet for å prøve ting som så ut til å 
funke for “alle andre”. I vårt tilfelle (og som 

sikkert mange av dere kjenner dere igjen i) 
var nøkkelen samarbeid. Så sabla åpenbart, 
men allikevel så sabla vanskelig innimellom. 
Rei er utrolig vennlig, uredd og livlig, og 
lærer stort sett ting på et par forsøk. 
Allikevel er det ikke alltid like enkelt 
utenfor husets fire vegger, for med en gang 
vi er utendørs skrus nesa på, jaktinstinktet 
slår inn og rullegardina går ned. Dette 
omtales ofte som en av tingene som skiller 
shikoku og shiba. 

Det er ingen tvil om at shikoku og shiba 
har mange likheter (som alle de japanske 
urhundene), men de har også sine 
ulikheter. Det er på ingen måte slik at 
shikoku er en shiba bare i større kropp. 
De aller fleste som eier eller har erfaring 
med begge rasene, omtaler ofte shikokuen 
som en smule mer førerorientert enn 
shibaen, samt mer sensitive – på godt 
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og vondt. Shibaene er som regel mer 
selvstendige og ikke alltid like avhengige 
av lovord eller oppmuntring fra eieren. 
Det meldes også om at shikokuene stort 
sett alltid har mer jaktinstinkt, noe som 
gjør at de ofte mister fokus utendørs og 
heller skal få med seg alt som skjer. De 
er rett og slett veldig på alerten og alltid 
oppmerksomme, mens shibaene gjerne kan 
heve seg over visse situasjoner. I tillegg er 
ofte shikokuene også veldig intense i lek 
og elsker å trykke på knapper, noe som 
ofte skaper problemer i en husholdning 
med både shiba og shikoku. Shikokuene har 
nemlig INGEN peil på hva en intimsone er 
for no’. 

Begge rasene er vel å merke selvstendige, 
stolte og svært intelligente – noe av det 
jeg synes er så fantastisk med de japanske 
rasene. Det har vært veldig stas å lære 
hvorfor det er så viktig med hundens sjel 
og karakter, og hva som er essensen av 
den japanske hunden. Uansett hvor mye 
jeg hadde lest om kan-i, ryosei og soboku, 
klarte jeg ikke forstå meningen av dem før 
jeg fikk shikoku i hus. Kjærligheten min 
for rasen og nihon ken har vokst i takt 
med Rei – som ugress, med andre ord. 
Nå prøver jeg å lære mest mulig om disse 
fantastiske hundene, og nyter hver dag 
sammen med Rei. 

I midten av august deltok vi på NKK 
Lillehammer, noe som ble første utstilling 
for oss begge. Vi hadde trent en god del 
på å stå i ro og bli håndtert av andre, og 
det arbeidet lønnet seg heldigvis veldig i 
ringen. Matmor var grusomt nervøs, men 
Rei gjorde akkurat som hun hadde lært 
og taklet det hele kjempebra. Dommeren 
var tålmodig og trivelig, så det hele ble en 
veldig positiv opplevelse som ga mersmak. 
Rei fikk seg et storcert, og ble jaggu norsk 

juniorvinner og norsk vinner i samme 
slengen. Ikke minst fikk vi ekstra trening 
i grupperingen, noe som også var en 
spennende opplevelse! 

Dersom noen er nysgjerrige på shikoku 
og ønsker å vite mer, blir jeg sabla glad 
for meldinger og spørsmål – jeg elsker jo 
å snakke om denne flotte rasen! I tillegg 
har Rei egen instagram: 
@rei.the.shikoku, samt at jeg skriver om 
shikoku og mine erfaringer med Rei på 
reitheshikoku.no :-)

Husk å bruke #junnytt når du 
poster bilder på instagram, så 
blir kanskje bildet ditt med i 
neste utgave av bladet. 
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Til dere som vil stille ut for meg.

Det er frivillig å melde på. Jeg har ikke 
bedt dere om å stille ut for meg. 
Da må dere respektere mine avgjørelser. 
Det er lov å bli skuffet, men det er ikke 
OK å bli sur eller sint på meg eller på 
dine med-utstillere.

Det er jeg som dommer som bestemmer 
premie graden, og plasseringen av 
hundene.

Det er usportslig å bli sjalu på dine 
konkurrenter eller å prøve å ødelegge 
for dem i eller utenfor ringen. 

Hva kan du forvente av meg?
At jeg er høflig og behandler deg med 
respekt når du er i ringen hos meg.
At jeg behandler hunden din på en god 
måte når den er til bedømmelse hos meg.
At jeg kjenner meget godt til 
Rasestandarden for den rasen jeg 
dømmer, og at jeg forholder meg til den 
når jeg premierer og plasserer hundene.

Hva kan jeg forvente fra deg?
At du oppfører deg på en høflig måte i 
ringen og viser hundene din så godt du 
kan.
At du er høflig mot dine konkurrenter 
i ringen og utenfor ringen, og at du 
aksepterer mine beslutninger uten å bli 
sur eller sint og at du ikke gir høylytt 
utrykk for at du er uenig i bedømmelsen 
eller skikanere konkurrenter på 
utstillingen så andre hører. 
Det er selvfølgelig lov til å være uenig, 

Fra en dommer

Tekst: Christen Lang

men det må du heller ta når du kommer 
hjem.
At du ikke lar det gå ut over hunden din 
om du blir skuffet og ikke oppnår det du 
hadde håpet på, men er like glad i den 
uansett premiering.

En hundeutstilling skal være en god 
opplevelse for både dommer, ring 
personalet og utstillerne og hunden din. 
Da må vi alle bidra til at det blir nettopp 
det.
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Det er kun avholdt 8 tellende utstillinger i perioden 1/1-31/7. 
Av våre raser er det kun Shiba som er blitt
stilt ut.Listen viser de få hundene som har blitt plassert og forløpige 
poeng oppnådd i år.

Endelig liste kommer i nr1 2021

Mvh/ Styret

MESTVINNENDE UTSTILLINGSHUND 2020
Foreløpig liste
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Jutarou Go Sanuki Mizumotosou    18
Eriko No Beniko Go av Enerhaugen   16
Kimiko Sachio Setsuai     14
Ølenskjold’s Wagyu      14
Kichiko’s Quite Arai Yamahime    11
Asa No Ichitetsu av Enerhaugen    10
Satsukiryuu Go Koshiwasou     9
Fuku No Ryuujin Go Bangaichisou     8
Kichiko’s Okumome Onesan     8
Taihei No Saki Go Sapporo Kagasou    8
Kuroteru Mjallhvíti af Mjallarshíba     6
Østbylias Znedie Arashi      6
Okami’s Sakura       5
Østbylias Yndie Miko      5
Moto-motos Misa Kimihiko      4
Negi-inu’s Noa       4
Kichiko’s Souken Amai Sakura     3
Grønsdalsvingens Tramp      0
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I 1982 ble det født ett kull shibavalper i 
Japan.
En black and tan tispe fra dette kullet 
Kurochahime Go Dohgayamasou ble paret 
i Japan med hannhunden Shiranami Go 
Kadowaki Kensha og så eksportert i 1987 
til kennel Makoto i England der hun fødte 4 
røde valper.  

En tispe fra dette kullet, Makoto Kitsuneno 
Jusei ble så paret med den japanske 
importen Juhou Go Suishoen. 
Fra dette kullet importerte jeg i 1988 den 
røde hannhunden Makoto Dynamite. 
Matsu som han het til daglig var en flott 
og stolt Shiba hannhund som ble Norsk 
og Svensk Champion. Han ble best i 
rasen på Svenska Kennelklubbens 100 års 
jubileumsutstilling i Stockholm i 1989. Han 
var da den første utenlandske Shiba som 
har vunnet BIR i Sverige siden rasen ble 
etablert der i 1972. 
Matsu kan føre sine aner helt tilbake til de 
første kjente hundene i Japan. 
Han kommer i nedstigende linje fra Ishi Go 
som var født i 2. november i 1930.

I 1990 importerte jeg min førte Shiba fra 
Australia fra Arthur Lane, kennel Glendalin 
og fikk da god kontakt
med ham og med en av hans meget gode 
venner Rod Anderson, kennel Soboku. 
I 1992 eksporterte jeg frossen sæd fra 
Makoto Dynamite til Rod som insiminerte 
tispen Glendalin Yoko San. Hun fikk to røde 
tisper og en av disse var Soboku Yokoso. 
Henne fikk jeg hilse på da jeg var i Australia 
og dømte i 1998.

JORDEN RUNDT
Tekst: Christen Lang

ISHI GO

KKUROCHAHIME GO 
DOHGAYAMASOU 
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Yokoso fikk sønnen Vulpecula Ozeki 
og hans sønn Vulpecula Nozanami som 
var født i 1999 ble i 2000 eksportert til 
Finland til Raija Laakso, kennel Natural. 
Fra ham etter 6 generasjoner ble det den 
21.07.2020 født ett valpekull på 3 røde 
hanner hos Marja Jarvelainen, kennel 
Aurikkojarven.

En lang reise Jorden rundt som forteller 
om mange dedikerte oppdrettere med 
stort engasjement for rasen og om ett 
godt samarbeide over landegrensene.  
Dette viser at Hundesport er en meget 
internasjonal sport og at oppdrettere 
av Shiba verden rundt er villig til å påta 
seg mye arbeid og kostnader for å oppnå 
gode resultater til nytte for rasen.  

MAKATO DYNAMITEMAKATO DYNAMITE

VALPENE FRA KENNEL AURIKKOJARVENVALPENE FRA KENNEL AURIKKOJARVEN
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Klubbens sommer konkurranse fortsetter frem til 
2 oktober.

Vi håper jo flere blir med, for dette er gøy! Flere 
har blitt «bitt av basillen» og denne vinteren møter 
vi med noen unormalt spreke hunder og eiere. 
Ryktet sier faktisk at enkelte leier seg bil for å 
oppsøke nye områder... Er det sant?

Vi har trukket ut og premiert noen som har 
bidratt med bilder og gode resultater i starten av 
sesongen, men det finnes fortsatt muligheter til å 
krafse til seg en godbit eller to i høst.

Første trekning var etter pinsen.  Lise Mette 
hadde en «flying start» med 28 stolpebesøk og ble 
belønnet med en kjølematte.

Andre trekning var midt i fellesferien. Nå hadde 
gjengen i Bergen satt inn høygiret og Ole ledet 
nå stolpejakten med 205 besøk! Han ble belønnet 
med en «dommercaps» fra Japan.
Birgitte og Solvor lå hakk i hel. Solvor har tatt 
masse flotte bilder i fra stolpejakten. For dette 
ble ho belønnet med en kjølematte. Vi håper ikke 
fotograferingen forsinker ytterligere i kamen om 
flest stolpebesøk.

Det er ennå ikke for sent å melde seg på for å 
delta. Det er antall stolpebesøk og ikke antall 
forskjellige stolper som er tellende.
 Meld deg på ved å registrere deg på Stolpejaken.
no og bli med i gruppen vår med gruppekode: 
FTJNqWL

Mvh
Vibeke

STOLPEJAKTEN 2020
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Referat fra styremøte 09.06.2020
 Til stede: 
Geir Saxeide, Inger Cecilie Saari, Mika Hætta, Ole Arntzen, Solvor 
Nærland, Rosanna Anderssen, Mika Hætta, Ole Arntzen, Sunniva 
Bjørkvik, Thea Ringerike, Vibeke Standal (og Vanja Marie Sigvartsen 

frem til nytt styre anses som konstituert). 

Sak 17/20 Konstituering av nytt styre 
- Signert taushetserklæring er mottatt fra alle nye medlemmer i 
styret. Alle har presentert seg og styreleder tar en gjennomgang 
av ulike verv og oppgaver. 
- Nyvalgt sekretær har valgt å trekke seg. Vibeke Standal tar 
hovedansvaret for sekretærjobben og delegerer arbeidet 
underveis. 

Post/info:
- Fra NKK: info om likviditet per 14.05.2020, se vedlegg 2.
 - Fra NKK: innkalling til RS 28. og 29. november 2020, se vedlegg 
3. (Anbefaler at dere publiserer frist for innmelding av saker til RS 
på klubbens hjemmeside og facebookside. Dette har blitt etterlyst 
tidligere av medlemmer). Styret Ber Ole og Mika (vara) reservere 
datoer i sin kalender. Vi avventer intil NKK kommer med mer info.
- Fra NKK: Børge Espeland er av DUK gitt status som allround-
kandidat, se vedlegg 4.
 - Fra NKK: hilsen fra hovedstyrets leder ifm. koronasituasjonen, 
se vedlegg 5.
 - Fra NKK: info om dispensasjonsdommere, se vedlegg 6.
 Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside 
- Forslag til endringer/oppdateringer på klubbens hjemmeside: - 
Oppdatere kontaktinfo og bilder på nye verv/medlemmer i styret. 
Oppdatering av referat, årsmøte, kontaktinfo, handlingsplan og 
JUNytt. - Mika Hætta, Ole og Solvor skal bidra med oppdatering 
av hjemmesiden for å avlaste arbeidsmengden til leder.
 
Sak 38/19 (videreført sak) SU informerer
 - Status arbeid med RAS:  Resultatene fra helseundersøkelsen 
vil bli offentliggjort i neste nr av JUNnytt. SU jobber nå med 
statestikker til RAS. SU har regelmessige møter og god fremdrift.
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Sak 18/20 Økonomi 
- Status økonomi 9. juni: Ingen store utgifter/inntekter i denne perioden, Det er søkt 
støtte fra studieforbundet for pågående blodsporkurs i Gjøvik (intiativtaker/instruktør: 
Hanne Kiil. 4 shibaer påmeldt)
- Mottatt tilskudd fra NKK etter dommerkonferansen?: P.g.a permiteringer i NKK og 
usikkerhet rund deres økonomi er dette ennå ikke avsluttet
- Status momskompensasjon: Søknad sendt
- Donasjon pålydende kr. 20000 er overført til NKK
 Sak 19/20 Trykkeri Klubben har hatt utfordringer med trykkeriet i flere år, både ved 
utsending av JUNnytt og årsmøtepapirer. 
-Redaktøren av JUNytt har innhentet pris fra Jærprint trykkeri & design. Prisen ligger 
noe under det vi betaler dagens trykkeri. Redaktør har en god dialog med dette 
trykkeriet og styret gir henne fullmakt til å benytte seg av deres tilbud. Kommende avis 
vil få fargetrykk av diagrammer tilhørende helseundersøkelsen. Styret ber om at det 
hentes inn et tilbud på prisdifferansen mellom farge og sort/hvit trykk for fremtidige 
utgivelser av JUNytt.

 Eventuelt: 
- Referat mai godkjennes uten merknader
- Forslag til møteplan høsten 2020:  Styremøter avholdes som tidligere på skype kl 
19,30. Følgende datoer er avsatt til styremøter ut året: 25/8, 22/9, 27/10, 24/11, 15/12.
- Brreg. må oppdateres ifm. nye styremedlemmer. Thea oppdaterer og gir beskjed til 
aktuelle styremedlemmer når de må signere digitalt.
-Rosanna, Bente Vedal og Laila Nagel er valgt for gjennomføring av årsmøtevedtak ang. 
Kai. Bente setter i gang samareidet i gruppen.
-Dogs4all. Styret avventer situasjonen. Det er ikke reservert plass til stand.
- Blodsporprøve 2020: Alt er i rute. Det er behov for  dugnadshjelp ifb. 
Medgjennomføringen. Mika stiller seg disp. Det er også håp om at vi får deltakere fra 
egen klubb/raser.

Takk for møtet.
Ref/Vibeke Standal
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RETUR JUN v/ Gro Karete Bråtveit,  
Kreklingvegen 21, 4353 KLEPP STASJON
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