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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

God sommer kjære medlemmer!

Endelig er sommeren kommet etter en 
unødvendig lang og kald vinter.
De lange lyse og varme kveldene er som skapt 
for rolige turer og kveldsbad.

Klubben avholdt som vanlig sitt årsmøte 
fredag kveld i pinsehelgen. Det er veldig leit og 
frustrerende at vi ikke heller i år kunne møtes 
på Hunderfossen, men det kommer flere år og 
muligheter.
Dere medlemmer er i løpet av det siste året 
blitt “helt rå” på digitale møter! Årsmøtet gikk 
knirkefritt og styret fikk gode og konstruktive 
tilbakemeldinger på arbeidet vi har gjort og hva 
som forventes av oss fremover.

Jeg ønsker nyvalgte styremdelemmer 
velkommen og takker for at dere tar 
utfordringen det er å sitte i et klubbstyre. Vi 
kommer til å ha nok å gjøre det neste året også, 
så brett opp armene, sug til dere kunnskap og 
bidra med deres kunnskaper. Sammen skal vi 
fortsatt drive den beste og mest inkluderende  
rashundklubben!

Til dere avtroppende styremedlemmer sender 
jeg og klubben en stor takk. Det siste året 
hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten dere. 
Med lite folk i styret ble det en ekstra stor 
belastning for enkelte, men dere stod i det og vi 
fullførte sammen. Jeg håper dere fortsatt blir å 
treffe i miljøet og på aktiviteter, men først unner 
jeg dere en velfortjent ferie!

Klubben har mange planer denne sommeren 
og høsten. Det vil selvfølgelig være en fare for 
avlysninger i disse covid tider, men vi må gjøre 
alt vi kan for at det er aktiviteter i klubben! Jeg 
håper mange av dere deler denne tanken og vil 
gjøre deres beste for at vi skal kunne treffes 
innenfor regelverkets rammer på planlagte 

aktiviteter.
Det skal arrangeres sporleggerkurs, utsilling, 
blodsporprøve og raseseminar. På disse 
aktivitetene trengs det både deltakelse og 
dugnadshjelp, så rop ut om du eller noen du 
kjenner vil være med!

Distrikskontaktene har hatt et vanskelig år. 
det har vært vanskelig å arrangere større 
fellesturer ol. De har flere planer om kurs og 
aktiviteter så ta kontakt med deres DK. 

Uansett så er det mulig å invitere hverandre 
på tur og felles trening.
Som flaks for oss har de fleste av våre 
hunder en mye større intimsone enn den ene 
meteren statsministeren snakker om, så kom 
dere ut med nye og gamle hundevenner! 

Jeg ønsker dere en super sommer med deres 
firbeinte venner og gleder meg til å treffe 
dere igjen!
Mvh/Vibeke

PS. IKKE LA HUNDEN VENTE ALENE I BILEN!
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REDAKTØREN HAR ORDET

Kjære JUNvenn!

Vi ser frem mot en deilig sommerferie 
nå. En ferie hvor vi nok bare skal kjøre 
rundt i Norge, gå turer og kanskje hilse på 
shibavenner. For visst er det vel deilig at vi nå 
kan begynne å skimte lys i den forferdelige 
“covid-tunnelen”. 

I dette nummeret er 17.mai et slags tema. Du 
finner flere bilder hvor man kan ane at dette 
er tema.

Det kjennes merkelig å heller ikke i år 
få oppleve Japanspesialen. Så til dere nye, 
sittende og avtroppende styremedlemmer må 
jeg få si TUSEN TAKK! Er så flott med folk 
som stiller opp og bidrar. 
Regner med at Japanspesialen 2022 vil bli noe 
av. Det gleder vi oss til!

Så håper jeg at dere medlemmer vil ta riktig 
mange fine sommerbilder som dere kanskje vil 
dele med oss andre i klubben?
Send gjerne inn bidrag. De bildene som 
kommer på trykk vil bli premiert med en liten 
oppmerksomhet.

Så vil jeg bare få ønske dere alle en riktig god 
sommer!
Gøy å se at det startet opp igjen med 
forskjellige hundeaktiviteter.

Mvh/Gro Karete
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KONTAKTPERSONER

STYRET

LEDER:
Vibeke Standal
Telefon: 93 26 06 76
E-post: standal79@hotmail.com

NESTLEDER:
Mika Hætta
Telefon: 959 07 793 
E-post: mikahaetta@gmail.com

SEKRETÆR:
Marte René Lund
Styret i JUN v/ Marte Lund
Gamleveien 69b
1476 Lørenskog
Telefon: 906 34 795
E-post: sekretar.jun@gmail.com

KASSERER:
Elin Uhre
E-post: kasserer.jun@gmail.com
Telefon: 977 81 873

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:
Sara Nicole Andersen
Epost: saranicoleandersen@gmail.com
Tlf: 451 17 657

1.VARAMEDLEM:
Sara Leira
Epost: sara.leira@hotmail.com
Tlf: 993 54 922

2.VARAMEDLEM:
Ellen Nina Werpen
Epost: 
Tlf: 

3.VARAMEDLEM:
Tone B. Nilsen
Epost: tonelangmyr@gmail.com
Tlf: 48 15 31 90

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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JUN, NAK OG NAAK INVITERER TIL

dobbelutstiing
22. AUGUST PÅ HARESTUA HUNDEJORDE

Samme helg som NKK Lillehammer avholder JUN, NAK og 
NAAK dobbelutstilling for alle klubbenes raser – med 

dobbel storcert.

Utstillingene er åpen for alle offisielle klasser, samt valper 4-9 mnd.
Arrangementene vil gjennomføres i tråd med gjeldende 

smittevernsregler. 

DOMMERE: 

Elin Normannseth

Britt Nyberg

Påmelding via Min Side på nkk.no innen 22.07
Obs! Pga korona kan påmeldingen bli stengt før fristen for å 

begrense antall deltagere. Dette vil varsles i klubbenes kanaler. 
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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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   For 13 år siden tok jeg imot et 
kull shibavalper.  Det var Jun, = Jun av 
Enerhaugen som fødte 4 valper. Faren 
til kullet var vår japanske import Hachi 
= Hachiman Go Ryuukyuu Uruma.  To 
av tispene i dette kullet fikk senere stor 
betydning for avlen i henholdsvis Australia 
og Norge. Tispen som ble eksportert til 
Joyce Weeler Crace og Arthur Crace i 
Australia var Benimitsuhime av Enerhaugen. 
Hun vant Best in Show i sitt nye hjemland 
på en stor utstilling for alle raser og ble 
mor til Australias mest premierte shiba i en 
perode og har mange etterkommer der.

   Men det er ikke henne jeg vil fortelle om 
her. Det er kullsøsteren Benihidehime av 
Enerhaugen som vi kaller Hide.  Hide var 
også en flott utstillingshund i sin karriere. 
I 2010 ble hun Norsk Vinner og senere 
Norsk Champion. Hun har fått mange fine 
avkom og ligger bak i stamtavlen til mange 
av våre topp hunder.

   Hide og jeg har alltid hatt et nært 
forhold og da jeg nylig ble operert i kneet 
skjedde en rar og rørene hendelse. Like 
etter at jeg ble innlagt fortalte Christen at 
Hide sluttet å spise. Jeg var borte i 3 uker 
og på den tiden spiste hun neste ingenting 
og ble selvfølgelig svak og puslete og vi 
bestemte oss for at hun nå måtte få lov til 
å sovne inn. Time ble bestilt hos veterinær, 
men vi fant ut at vi ville vente til jeg kom 
hjem slik at jeg fikk si farvel til henne. Det 
er alltid vemodig å si farvel til en gammel 
hund. 
Men hva skjedde, jo da jeg kom hjem skrek 

hun og hoppe og danset og viste at hun 
hadde savnet meg veldig og så begynte 
hun å spise igjen. Sånn kan det gå, utrolig 
og rørende. I skrivende stund lever hun 
i beste velgående og nærmer seg sin 13 
fødselsdag.

En rørende historie
av Jorunn Kvalheim

To gode venner. Jorunn og Hide.
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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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Gruppen Trønder dommerne har et 
tilbud til de nordiske dommerne om 
nettpresentasjon av forskjellig hunderaser 
hver tirsdag kveld.
Tirsdag 2. Mars var det min tur til å 
presentere Shiba.
Det var 51 deltager med, noe som er 
meget bra når vi tar i betraktning at SKK 
hadde valgt og også presentere Shiba 
samme kveld. Dette var jo meget uheldig. 
Veldig synd at de ikke kunne tilpasse seg. 
Det er Norge som har vært først ute med 
denne type nettbaserte konferanser og de 
har alltid vært lagt til tirsdag kveld. 
At det var dommere fra både Sverige, 
Danmark og Finland som fulgte min 

forelesning tar jeg som et stort 
kompliment på denne bakgrunn.

Jeg startet presentasjonen med å fortelle 
litt om Japan og Shibaens (de nasjonale 
Japanske rasenes) historie som jo er både 
meget interessant og spennende. 
Så gikk jeg igjennom rasekompendiet som 
klubben har laget. Det er jo meget bra 
med fotografier, tegninger og utfyllende 
kommentarer. Men man kan jo ikke lese seg 
til alt, så dommerne satte stor pris på mine 
kommentarer.

Det var en del spørsmål underveis, men 
ikke så mange. Det tolker jeg slik at 

Presentasjon av shiba for de nordiske dommerne
av Christen Lang

Bildet er hentet fra FCIs standard (Shiba_Inu_Standard_FCI_N_257-1935022.html)
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jeg klaret å formidle min info på en 
god måte.Vi hadde jo et meget godt 
dommerseminar i januar i fjor med 
Japansk foreleser, men her var det jo 
kun et begrenset antall dommere som 
deltok. På nett når man jo et stort antall 
dommere. 
Tilbudet om rasepresentasjon på nett er 
jo meget nyttig slik at dommerne kan få 

oppdatere sine kunnskaper om de rasene de 
selv dømmer og andre raser de er spesielt 
interessert i. Spesielt i denne corona tiden 
når vi nesten ikke har utstillinger er dette et 
godt og viktig tiltak.

Jeg håper denne presentasjonen vil føre til en 
bedre bedømmelse av rasen i fremtiden.

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.
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Vi fikk vår Shiba nummer to mars 2020. 
Planen var en valp, men valget falt til slutt 
på å importere en voksen hund. Her 
kan du lese om hvordan fire og et halvt 
år gamle Ichiro flyttet inn i både hus og 
hjerte med Kira, Helle og Bjørn i Tromsø. 
Og om hvordan det går i dag.

Hvorfor import?
Svaret er en kombinasjon av at Helle 
tenkte fremtidig avl på vår tispe, og at 
oppdretter Christen Lang gjerne ville 
hente nytt blod til landet. Vi var derfor 
lette å overtale når Christen allikevel 
skulle til Japan for å hente en annen hund. 
At det skulle bli en Black&Tan var 
kanskje litt mer overraskende, men 
hvorfor ikke? 
Det er ikke veldig mange med den 
fargekombinasjonen i Troms, 

og sant og si syntes vi det var litt 
spennende. 

Dere som kjenner oss vet at vi har ei tispe 
fra før, Madáme President Kira. Hun er 
kanskje den staeste hunden vi noen gang 
har møtt og vi er veldig glade i henne. Hun 
har hatt besøk av hannhunder hjemme 
hos oss ved flere anledninger, og det er et 
fascinerende skue. 
Det innbys gjerne til lek, men hun skal ha 
kontroll, og er hannhunden litt for pågående 
skjer det noe nær uforklarlig. 
-Ikke en lyd, ikke noen merkbar truende 
oppførsel, men et blikk. Det blikket sender 
hannhundene bort til ytterdøra og de tør 
ikke komme inn i stua uten å bli båret forbi 
presidenten. 
Helle og jeg forsøkte å kalkulere 
inn risikoen for en evig slåsskamp/

En japaner i hus
av Helle Sletvold og Bjørn Fornes

Ichiro og Kira har blitt to gode venner.
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domineringssituasjon, og forberedte oss på 
det verste. 

Ankomst Norge
Torsdag 19. mars sto vi på Gardermoen 
og ventet på Ichiro. Førsteinntrykket var 
en litt skeptisk og spinkel gutt. Vel oppe 
i leiligheten i Oslo virket det som han 
våknet litt. Drakk mye vann og utforsket 
omgivelsene før han med den største 
selvfølgelighet klatret opp i fanget på 
matfar og matmor, før han til slutt slo seg 
til ro i sofaen.
Vi vet ikke så veldig mye om hva slags liv 
Ichiro har levd i Japan. Det vi har fått vite 
er at han i ung alder var utstillingshund og 
har deltatt på prestisjefylte utstillinger der. 

Vi vet også at han i størsteparten av sitt 
liv har levd i bur i en kennel sammen med 
mange andre hunder. 
Første indikasjon på at vi hadde fått oss 
noen utfordringer kom dagen etter da 
matfar skulle ta morgenluftingen langs 
Akerselva. Han nektet plent å gå trappa. 
Matfar reagerte også på at han åpenbart 
ikke skjønte funksjonen til ei dør. 
Vel ute og ned langs elva møtte vi andre 
hunder, og klok av skade (les Kira) fisket 
matfar opp godbiter og tok et ekstra 
godt grep om lenka og forberedte seg på 
passering.  
Ichiro var totalt uinteressert – både i 
godbiter og andre hunder. På resten av 
turen møtte vi flere hunder, noen med lyd 

Ichiro og Kira på tur sammen i Tromsø.
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og utfall, men samme resultat. 
Dette er jo ganske deilig, men litt rart. 
Verre var det at gutten overhodet ikke 
viste interesse for godbitene. Det er 
vanskelig å motivere og trene en hund 
når du ikke vet hva den oppfatter som 
belønning. 

Til Tromsø og møte med samboer
På ettermiddagen la vi vi vei nordover 

igjen, og Helle tok med seg Ichiro hjem til 
oss, mens Bjørn kjørte til kennelen hvor Kira 
hadde hatt opphold noen dager. Vi møttes 
utenfor, for å «gå de sammen». 
Kira er Kira. Litt kjefting må en regne med, 
men hun er avhengig av respons. Ichiro var 
så vidt bortom og snuste, og fortsatte på sin 
ferd fra tisseplass til tisseplass, og du kunne 
formelig se tannhjulene gå bak øynene på 
Kira. Hva i all verden var dette? 
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Når Ichiro i tillegg skulle bli med inn 
forandret hun taktikk. Først forsøkte 
hun å blikke han ned i kroken ved 
ytterdøra uten resultat, og så prøvde 
hun å engasjere ham i lek. Ingen respons. 
Selv om hun fortsatte utover kvelden og 
vekslet mellom det å blikke og det å leke 
var det ingen ting som bet. 
Matfar og matmor følte at vi satt på en 
tidsinnstilt bombe, men samtidig var vi 
lettet over at det ikke ble en kontant 
smell. 

Mat og godbiter
Vi var heller ikke sikre på hva kostholdet 
til gutten har vært. Det vi kunne se var at 
det var lite muskler i kroppen, som tydet 
på mye bursitting. Vår plan var hele tiden 
at han skulle spise det samme som Kira, 
det vil si en kombinasjon av tørrfor og 

vom. 
De første gangene registrerte vi at han tok 
vommen, men det meste av tørrforet lå 
igjen – og han spiste så forsiktig. 
Etter noen dager besøkte vi veterinær 
og hun ga oss klart råd om at han måtte 
ha grundig tannstell. Det var såpass mye 
tannstein at han nok hadde smerter ved 
tørrforspising. Frem til behandlingen økte 
vi på med mengden vom, og registrerte 
også at den ikke kunne være kjøleskapskald. 
Da måtte vi mate med hånd og varme opp 
vom-klattene før han spiste. 

Opptrening, tur og lek, og farskap.
Denne koronavåren og sommeren ble 
det mye hjemmekontor og dermed kunne 
vi begge bidra med å trene. De fysiske 
resultatene med muskler og kondisjon kom 
fort. Og etter mange turer i skog og på fjell 

Bildet til venstre er tatt av Solvor Nærland.

På bildet over ser vi en stolt og kjærlig shibapappa. Ichiro er usedvanlig  leken og omsorgsfull 
sammen med valpene.
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kunne vi også se at koordinasjonen kom 
seg. Helle la merke til at han virket stiv i 
nakken og tok han med seg på laserterapi 
hos Optimal Hund i Tromsø. Der var det 
‘noe’ som løsnet, og den hunden som kom 
tilbake var helt annerledes. Plutselig virket 
han mere oppmerksom på omgivelsene, og 
på turene kunne vi se at den monomane 
gangen i én hastighet mellom tissetrærne 
begynte å variere. 
Innendørs kunne han nå leke både med 
oss og Kira (like greit siden de skulle 
pares), men utendørs var ‘bobla’ der 
fortsatt. 
Da valpene kom i august fikk vi en ny hund 
igjen. Vi har ikke sett eller hørt om en 
hannhund som har lekt så mye med sine 
egne valper, og det virket nesten som om 
Ichiro trengte å ha en flokk rundt seg. 
Nå ble han oppmerksom på godbiter, og 
da kunne vi begynne å trene innkalling og 
generell lydighet. 

I dag
Ichiro har nå vært hos oss i litt over ett 
år. Vi har fortsatt litt å trene på, og vi 
introduserer nye ting med tålmodighet. 
Når snøen etter hvert forsvinner, skal 
vi fortsette med sportrening på helt 
grunnleggende nivå. Han har blitt vesentlig 
sterkere i kroppen og mer velbygd. Vi har 
gått noen skiturer i vinter for å få ham 
opp i fart, for han trenger å løpe. 
Samlivet med Kira overrasker oss fortsatt 
daglig. 
Det har ikke vært antydning til konflikt. 
Det er akkurat som om Kira har skjønt 
at det ikke finnes noe vondt i gutten, selv 
når han overfaller henne om morgenen. 
Ichiro er en A-hund som er aktiv tidlig på 
morgenen. Det er ikke Kira. 
Han treffer en del andre hunder, ikke 
minst i Shiba-klubben her oppe, og deltar 

forsiktig i lek, men han trekker seg unna 
hvis det blir for mye lyd.
 Vi har fortsatt noen utfordringer med 
maten. I løpet av året har han hatt jevnlige 
problemer med diaré, men de siste tre 
månedene har det gått greit og vi krysser 
fingrene for at bakteriefloraen nå er rett. 
Sist, men slettes ikke minst: Vi har fått 
tidenes kosehund. Ichiro oppsøker aktivt 
kos. Kommer opp i sofaen og klemmer seg 
ned mellom oss, og sover sammen med 
oss på natta. Så ulik Kira som det går an 
egentlig, selv om de påvirker hverandre. 
Det har vært en veldig rar reise dette året 
her av så mange grunner, men vi har i alle 
fall ikke angret ett sekund på å få et nytt 
familiemedlem. 
Vi gleder oss over å følge utviklingen til de 
tre tispene han er far til så langt, for å se 
om dette fantastiske temperamentet har 
smitta av på de. 
Og kanskje blir det et kull til med disse to?

Bjørn og Helle. 
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SU informerer

Pass på det genetiske mangfoldet i rasene 
våre

Vi har dokumentasjon om avlsdyr og 
genpool i shibarasen. Men foreløpig mangler 
vi data i de andre rasene.

Shiba:
SU har oppdatert tabellene for antall fødte 
shibavalper for de siste 5 årene, og har 
avdekket at noen hannhunder brukes opp 
mot matadoravl.
Matadoravl innebærer at en hund ikke bør 
ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall 
registrerte hunder i rasepopulasjonen i 
en 5 års-periode. Hos shiba er grensen 
for matadoravl nå ca 30 avkom. Tallene 
viser heldigvis at ingen hunder overskrider 
grensen for matadoravl. Men noen 
hannhunder er svært nære grensen. Og 
noen av dem er svært unge. 
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, anslagsvis vurdering etter omtrent 
10 valper før videre bruk. Dessverre 
overskrider nå flere unge hannhunder 
allerede antallet på 20 valper. De er så unge 
at de fremdeles kan komme til å få flere 
kull i årene framover. Oppdrettere må være 
bevisst på at disse unge hannhundene ikke 
brukes for mye.
Ikke alle hunder er så spesielle at de skal 
avle helt opp mot eller over grensen for 
matadoravl.
I RAS for shiba er det derfor anbefalt en 
øvre grense på 20 valper for en avlshund. 

De aller beste hundene bør få flere valper 
enn dette. I helt spesielle tilfeller kan de 
aller beste hundene få opp mot 30 valper, 
dvs helt opp mot grensen for matadoravl. 
Men hunden må da ha bevist at den har 
et eksteriør over gjennomsnittet, den 
må være sunn og frisk, og den må ha et 
godt og rasetypisk temperament. Den 
må også ha bevist at den nedarver disse 
egenskapene til valpene.
For å få bredest mulig genpool i rasen 
i Norge, anbefales at mange forskjellige 
hunder brukes i avl. Vi må spre avlen 
på flere. I stedet for å bruke samme 
hannhund flere ganger, vurder å bruke en 
bror. Hver av hundene bør ikke ha mange 
avkom. 
Når det gjelder tisper, har ingen i seinere 
år hatt for mange valper.
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Det er 8 år siden klubbens oppdretterseminar. 
Når vi nå skal arrangere et nytt, har vi valgt å kalle det raseseminar for at ingen skal 
være i tvil om at seminaret er for alle, både oppdrettere, hannhundseiere og alle 
andre som er interessert i rasene våre.

Seminaret blir på Garder hotell- og konferansesenter på Gardermoen lørdag 30. og 
søndag 31. oktober i år. 
Programmet vil omfatte de emner som stikker seg ut i helseundersøkelser og i RAS.
Hovedtema blir allergi, ragesyndrom og adferd.

Forelesere:
Nina Hansen er veterinær i Norsk Kennelklubb. Hun skal forelese om allergi og om 
rage. 
      Allergi
- Allergi
- Hud- og kløeproblematikk
- Øreproblemer

      Ragesyndrom
- Forskning på ragesyndrom
- Utredning
- Behandling etc.

Anne Lill Kvam vil forelese om adferd: 
- Hva er normal adferd hos våre raser/urhunder og hvordan lese signaler?
- Hva kan vi akseptere hos familiehunder uten å ønske vekk særpreget til de 
japanske urhundene? 
- Hvordan forebygge at hunden utvikler uakseptabel adferd eller blir «for høy 
på seg selv»?
- Hva med hunder som er engstelige?
- Hva kan vi jobbe med selv og når trenger vi hjelp?
Anne Lill Kvam har tidligere hatt en shiba. Hun har bl.a. skrevet boka «Nesearbeid 
for hund», og driver nå Troll Hundeskole. Les mer om bakgrunnen hennes der. 

I tillegg vil SU presentere helseundersøkelser og RAS, og dessuten forelese om 
oppdrett og avl.

Styret i JUN kommer tilbake til endelig program, påmelding og priser.

JUN arrangerer raseseminar 
i slutten av oktober
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Ikke glem oss i varm bil!

År etter år opplever vi det samme problemet. Hunder sitter alene, innelåst i varme 
biler. Her får du vite hvor farlig det er selv ved normale temperaturer, hva du har lov 
til å gjøre når du ser en hund i en varm bil og hvordan du skal behandle den.

IKKE BARE I EKSTREM VARME
Vi forbinder overoppheting med direkte, sterk sol fra knallblå himmel. Sannheten er 
at hunder kan bli overopphetet selv ved ganske vanlige temperaturer. Og det kan like 
gjerne skje i en bil som står i skyggen. Når det er overskyet men varmt, er du ikke like 
oppmerksom og tenker ikke over faren.

Du skal først og fremst tenke temperatur. Ikke bare direkte sol. Dyr svetter ikke på 
samme måte som mennesker. De har porer på potene, men det er ikke veldig effektivt. 
Derfor puster og peser de mens tungen henger ute. Når temperatur og luftfuktighet i 
en bil blir mettet, fungerer ikke denne teknikken lengre. Da har hunden ingen metoder 
for å kjøle seg selv ned.

Parker i skyggen, med vinduene nede.
Skygge nå betyr ikke skygge om en halvtime. Solen beveger seg.
Tenk temperatur. Det kan være varmt i skyggen og når det er overskyet.
La noen være igjen i bilen for å passe på hunden.
Gi drikke. Både mennesker og dyr trenger det når det er varmt.
La hunden bli hjemme i et avkjølt hus.
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TID TEMPERATUR SKYGGE/SOL TEMP I BIL

8:30 14+ SKYGGE 19+

9:30 18+ SKYGGE 38+

10:30 20+ BLANDET 47+

11:30 20+ SOL 58+

12:00 23+ SOL 62+

13:30 22+ SOL 85+

DENNE OVERSIKTEN VISER 
HVOR FORT DET BLIR FARLIG:

Kilde:Mattilsynet

TEGN PÅ OVEROPPHETING
Du ser en bil i solen, med en hund som ikke ser helt komfortabel ut. Dette er tegnene 
du skal se etter.

Kraftig pesing.
Ustø.
Besvimt eller ser ut til å miste bevissthet.
Forvirret.
Oppkast.
Mye sikling.
Økt puls og høy kroppstemperatur er tegn du ikke kan sjekke fra utsiden av en bil. 
Dette må gjøres når hunden er hentet ut. Normal temperatur for en hund er 37,5 til 
39 grader.t

Hvis du ikke aner hvor eier er, kan du sjekke registreringsnummeret. Send REGNR 
(bilens nummer) til 2282. Når du får svar etter noen sekunder finner du eier på 180.
no eller lignende sider. Nå er mange biler på leasingavtaler. Da hjelper ikke denne 
metoden. Å banke på vinduet vil få en frisk hund til å reagere, og er en billig og enkel 
måte å ta en kontroll. 
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Retur:
Styret i JUN v/ Marte Lund
Gamleveien 69b
1476 Lørenskog


