
1

JUN n y t t
Nummer 3-2021

Årgang 24

Les mer om:
ShikokuBalder og Kira
Foreløpig mestvinnende



2

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

I denne utgaven er det ekstra mange bilder hentet fra 
instagram. Det er veldig gøy å se gjennom alle bildene man 

finner under #Junnytt. Skulle bare ønske det var plass til 
menge flere.
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LEDEREN HAR ORDET

Hei igjen kjære medlemmer!
Sommeren er over og den litt kjøligere, men 
fargerike høsten står for døren.
Som vanlig gikk sommeren litt for fort, men jeg 
håper dere alle fikk tid til å nyte noen
solstråler og sene kveldsturer.
Klubben har vært i full drift denne sommeren. 
Det ble arrangert sporlegger-kurs i
Snertingdal, en håndfull fellesturer er blitt 
arrangert og vi avslutter sommersesongen 
med en flott dobbelutstilling, ordinære 
blodsporprøver og raseseminar.

Det var en grusom opplevelse for oss å måtte 
avlyse “Japanspesialen” for andre året p.g.a
covid 19. Jeg er derfor imponert over 
utstillingsgjengen som nærmest på dagen, 
snudde seg rundt for å se på andre muligheter. 
“Trippelsamarbeidet” fungerer utmerket, og i 
fellesskap klarte de tre klubbene å arrangere en 
super dobbelutstilling med nesten ubegrensede
muligheter for å samle heder, ære, “skrytebilder” 
og storcert. Det er så morro når samarbeid
gir slike resultater. Flott jobb folkens!!
Det nye styret har begynt å få oversikt, noe som 
ikke var lett for de ferske, som ble kastet
rett inn i revisjon av dommerkompendier og 
raseseminar. Fagstoff kan være en utfordring
både for den ene og andre, men i JUN sitt styre 
skal alle med og få bidra med sin
kompetanse. Det er slik vi bygger opp 
erfaringen til den enkelte og sørger for et 
samarbeid i
styret.
Denne sommeren fulgte jeg en av mine 
drømmer for klubben. Med styrets i ryggen ble 
det sendt inn søknad om å få arrangere “NM 
Blodspor 2022”. 
Søknadsfristen var 1 august og de
påfølgende dagene gikk jeg nesten på veggen! 
Når får vi svar? Har vi i det hele tatt en liten
mulighet i mot de “store”? Får jeg med meg 
medlemmer på dugnad?

Etter en liten stund (noe som for meg føltes 
som en evighet) kom svaret. Japansk
Urhundklubb i Norge skal arrangere NM 
Blodspor 2022!!
Ideene mine er mange, men nå trenger 
klubben hjelp og støtte fra medlemmene, for 
dette kan ikke 1-2 mennesker klare alene. 
Kan du hjelpe til med noe? Vi trenger 
sporleggere,sekretæriat, sponsorgruppe, PR 
gruppe osv. Kjenner du noen som vil sponse 
med penger eller premier? Ønsker du/din 
kennel å bidra til en spesiell premiering? 
Kjenner du folk som
vil hjelpe til? Si i fra! Selv om vi er en liten 
klubb, skal vi vise at vi kan gjøre store ting!
Til slutt vil jeg oppfordre dere til å bli med på 
raseseminaret. SU har lagt ned en formidabel
jobb i å gjøre seminaret nyttig for alle som 
har glede og interesse for våre raser. Jeg 
gleder meg til å få mer kompetanse ang atferd, 
sykdom og utviklingen rasene våre har gjort 
som følge av avlen de siste 10-15 årene.

Mvh
Vibeke
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REDAKTØREN HAR ORDET
Kjære JUNvenn!

Nå er det snart høst og tid for å finne 
frem regnklær, støvler, boblejakker og luer. 
Lyspunktet må være at vi nå forhåpentligvis 
ser slutten på covid-restriksjoner og at de 
fleste av oss blir fullvaksinerte. Dette gir 
også rom for flere fellesaktiviteter. Selv om 
flere av oss har vært med på fellesturer er 
det lettere å arrangere ting når man ikke 
har maksbegrensninger på 20 deltakere, å 
ta hensyn til. Er du klar for å være med på 
tur igjen?

I sommer har vi vært på ferie i Norge. Gått 
på gøyale turer, møtt mygg og klegg, spist 
multer og fått snue. Men viktigst av alt, vi 
har fått hilse på shibavenner! Det er så 
utrolig hyggelig å bli bedre kjent med alle 
dere som vi stort sett bare får møtt via 
Facebook eller som vi kun ser på spesialen. 
Riktig hyggelig har det vært. Nå håper vi 
selv å få litt besøk både fra nord og vest og 
synes det er riktig stas å få vise frem “våre 
turer” til de som kommer til Jæren. 

Det er også gøy å spennende å se at utstill-
ings-sirkuset er i gang igjen. Masse lykke til 
ønsker jeg alle dere som stiller, enten du 
er nybegynner eller dreven handler. Husk 
at om du er ny, ikke nøl med å ta kontakt 
med din distriktskontakt så kan du kanskje 
få noen tips om hvor du kan gå på trening 
eller andre ting som er viktige ifm utstilling.

Ellers vil jeg ønske dere en god høst.
Husk å meld deg på rasesminaret!

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: l-nag@online.no

VALPEFORMIDLER
Ole Arntzen 
Telefon: 48 16 26 91
E-post: 
valpeformidler.jun@gmail.com

SUNNHETSUTVALGET

sunnhetsutvalget.jun@gmail.com

Laila Nagel
Telefon: 91 66 85 79
E-post: katsumoto.ln@gmail.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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Vinn en bok

Kunne du tenke deg et eksemplar av boken til Maren og Jørgen Teien Rørvik? 
Du har kanskje sett Maren i TV-programmet Fra bølle til bestevenn? 
Eller du kunne kanskje tenke deg boken til atferdsbiolog og hundeekspert, 
Emma Mary Garlant? Det er hun som står bak Hun om hund på facebook og 
internett.
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For å være med i trekningen må du sende inn et bidrag til neste utgave av JUNnytt. 
Fristen er 15.november.  To bidragsytere vil bli premiert med hver sin bok. 
Send ditt bidrag til: redaksjon.junnytt@gmail.com
Husk at dersom du sender inn bilder å må oppløsningen på bildene være av god 
kvalitet/oppløsning.

For å lage JUNnytt behøver vi flest mulig bidrag fla klubbens medlemmer, 
så ikke vær sjenert eller redd for at ting er bra nok. Setter stor pris på alt som 
kommer inn.
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SU  Informerer

Denne artikkelen ble delt i 
facebookgruppen Traditional Japanese 
Dogs, og er en russisk oversettelse fra en 
artikkel i NIPPO journal. Vi har oversatt 
artikkelen til norsk basert på Google 
Translate fra russisk. 
Artikkelen beskriver hvordan shikokuen 
har forblitt renraset selv om den streifet 
rundt på fjellene, og hvorfor den ble som 
den ble.
Shikokuen ble til ved hjelp av geografisk 
isolasjon. Det ville temperamentet 
utviklet seg etter generasjoner med jakt 
under svært krevende forhold, og det 
særegne utseendet forble uforandret.
Rasen stammer fra Kochi-området på 
øya Shikoku i Japan, hvor dagens linjer 
stammer fra landsbyene Hongawa og 
Hata

Legenden om Kumatori Shinzo:
På vei nordover fra Kochi by mot åsen 
som forbinder Vest-Japans høyeste 
punkt til Mount Isizuti (pref. Echime) og 
det nest høyeste fjellet Tsuruga (pref. 
Tokushima), passerer vi gjennom Shin 
Omori-tunnelen. Før tunnelåpningen 
i 1978, var det vanskelig å komme 
gjennom her. Om vinteren var området 
helt isolert, noe som gjorde det 
svært vanskelig å komme til Hongawa. 

Skogbruksdepartementets tjenestefolk og 
barneskolelærere måtte ofte snu uten å nå 
fram. 
I denne landsbyen, Hongawa, som utvilsomt 
kunne sies å være isolert, utviklet shikokuen 
seg gjennom generasjoner. 
Legenden om Kumatori Shinzo stammer 
herfra. Han drepte 999 bjørner med bare 
et spyd som jaktverktøy. En dag tok han 
med seg to hunder, Shiro og Kuro, og fulgte 
sporet av den tusende bjørnen dypt inn i 
fjellene under Mount Ishizuchi. Han brukte 
spydet sitt som stang for å hoppe over en 
klippe, hvor spydet plutselig brakk under han, 
og Shinzo falt ned i bunnen av dalen og ble 

“En shikoku skal ikke bare ha jaktinstinkt, men 
samtidig også være kjærlig mot mennesker,” forklarer 
Mitani Takao.

Shikokuens opprinnelse
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drept. En av hundene, Shiro, løp hjem for 
å få hjelp av kona til Shinzo. Han tok tak i 
kimonoen hennes med tennene og begynte 
å dra i den med snuten. Ut fra hundens 
uvanlige oppførsel forstod kona at noe 
hadde skjedd, og fulgte etter Shiro. Etter 
en lang og strevsom tur kom hun fram til 
stedet, og så Kuro beskytte kroppen til sin 
avdøde eier for å forhindre at rovdyr kom 
nær han.

Denne legenden, som har blitt fortalt 
gjennom generasjoner, forteller om 
shikokuens totale trofasthet til sin eier, 
og får fram at shikoku kjennetegnes 
som en sterk hund som kan overvinne 
krevende fjell og daler.
Rasen har nok en hjemplass, nemlig 
Hata-distriktet. Dette omfatter 
fjellområdet Shimantogawa elvedalen 
og Sukumo-byen som ligger i den 

Til venstre: den tidligere landsbyen Hongawa (nå Ino) ved munningen av Yoshinogawa -elven.  Elven er 
en av de “tre mest voldelige elvene i Japan.”  Stedet er også kjent for ufattelige snøfall.

Til høyre: landskap i nærheten av den tidligere landsbyen Hongawa med et fjellsystem ledet av Ishizuchi 
-fjellet og endeløse klipper

Nedenfor: Et nytt lokalhistorisk museum som fanger livets atmosfære i landsbyen Hongawa, hvorav de 
fleste innbyggere var jegere.  Det er skilt med shikoku.
 (C) Utdanningsutvalget
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vestlige delen av prefekturet. I likhet med 
Hongawa, er disse områdene kjent for 
ufremkommelighet, svingete elver og små 
bosetninger spredt rundt i territoriet.
For tiden er det mange kjente shikoku-
etterkommere fra disse områdene 
(Hongawa og Hata-distriktet). En 
representant fra Hongawa er Nagaharu 
Go som vant Japan Ministry of Education 
Award på utstillingen i 1938. Og et år 
tidligere vant en representant fra Hata-
grenen, Goma Go, en tilsvarende pris.
Mitani Takao, leder for 
ekspertiseavdelingen ved NIPPOs 
hovedkontor, har oppdrettet shikoku i mer 
enn et halvt århundre. Han forklarer det 
som karakteriserer disse to grenene av 
rasen på denne måten:
«Generelt har Hongawa-greinen kort 
ull og lett underpels, mens Hata-greinen 
har lenger og tykkere ull. Begge linjene 
viser enestående intelligens og seighet. 

Om jaktevnene omtales Nagaharu 
Go som smidig og lett og Goma Go 
som mer solid og robust. De beste 
representantene for begge linjene ble 
krysset på tvers gjennom generasjoner, 
og det er nå vanskelig å finne store 
forskjeller mellom dem. Jeg vil si 
at dagens hunder er fremtredende 
Hongawalijer, med en smak av Hata.
Av fargene er svart sesam den vanligste, 
men det finnes også rød og black and 
tan. I nyere tid har svart sesam, av mange 
kalt ulvefarge, blitt populært utenfor 
Japan. 
Fryktløst utseende og energisk ro (kan’i).
For første gang i Japan ble det i 1996 
rekonstruert en hund fra Yayoi-
perioden (Yayoi-inu). Rester av disse 
var blitt funnet i ruinene av Kamei 
(pref.Osaka). Kroppslengde var 53 
cm, mens mankehøyden var 48 cm. 
Zooarkeologene som hadde ansvaret 

Gamle shikokubilder: Representanter for slektsgrenene Hongawa og Hata:
 En av forfedrene i Hongawalinjen - Nagaharu Go.  Sterke brystmuskler og spenstige bakpartier viser en 
overlegen styrke og hastighet.
 En av forfedrene i Hatalinjen: Goma Go.  Utmerket holdning og kongelig oppførsel er knyttet til ham.  
Barna hans er velkjente i Japan.
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for rekonstruksjonen uttalte at: 
«Både hodeskallen og kroppen hadde 
en enestående likhet med hundene 
i shikoku-rasen. Derfor brukte vi 
shikoku-anatomien til å rekonstruere». 
Dermed kunne utseendet til shikokuens 
forfedre fra oldtiden gjenskapes med 
vitenskapelige metoder.
Det menes også at av alle japanske raser 
er shikoku nærmest ulven. Dette skyldes 
ikke bare den karakteristiske fargen, 
men også det gjennomsyrende blikket 
fra øynene med en trekantet form med 
hevede ytre hjørner, pluss en usedvanlig 
sterk kampånd.
Det finnes interessant historisk 
materiale om dette temaet. (I heftene 
«Fauna i Tosa-provinsen. Naturlige 
monumenter» og «Kochi-prefektur 
utdanningsutvalget» er det et avsnitt 
dedikert til Tosa-Inu (må ikke forveksles 
med de moderne kamphunder Tosa-Inu). 
Tosa-Inu var det opprinnelige navnet 
på shikoku, og hundene beskrives slik: 
«Ifølge beretninger fra urjegerne i 
Edo-perioden i landsbyen Hongawa, 
ble ulvene i andre generasjon forfedre 
til disse hundene». I riktig gamle dager 
ble det spredt historier blant jegerne 
om hvordan det for å styrke hundenes 
jaktevner ble tatt en tispe til fjells for å 
gjøre henne drektig og føde valper med 
ulven. Kanskje det er derfor vi ser bildet 
av ulven i shikoku i dag.
Sagt om shikoku: «Et fryktløst blikk og 
energisk ro (kan’i), sjel og majestetisk 
holdning, og en samtidig naturlighet 
(soboku) gir sjarm til disse hundene. 
Det er vanskelig å sette ord på begrepet 
soboku, men det gir en fortryllende 
følelse når en ser en hund løpe i fjellet 
og bokstavelig talt løser seg opp i 
naturen».
Men et skremmende utseende og et 
vilt temperament kan gi uprofesjonelle 

elskere en følelse av frykt og uvilje til å 
nærme seg en slik hund.
«Sammenlignet med andre japanske raser 
har shikoku et mer blomstrende jaktinstinkt. 
De er veldig forsiktige med fremmede. Men 
det er feil å påstå at disse hundene har 
uhemmet temperament. Shikokuene i huset 
mitt har eksepsjonell lojalitet og lydighet til 
meg og til min familie. Fra valpealder trener 
vi hundene våre til å leve nær folk, og de 
vokser opp til å bli kjærlige hunder». Dette 
forteller Hamada Tetsuro og kona Kaori, 
eierne av Hio Go, som vant hovedutstillingen 
(GN) i 2007. Familien har 6 shikokuer, og går 
5 km tur med dem hver eneste dag.
For lenge siden ble shikoku avlet etter 
naturlig seleksjon i Tosa provinsen. Når 
man ser dem i dag, er det umulig å ikke 
føle ånden av eldgamle samuraier med en 
edelhet som strekker seg fra generasjon til 
generasjon.
Tosa inu
Shikoku ble anerkjent som et 
Nasjonalmonument i 1937, og ble da 
registrert som tosa inu, men fra 1939 
har navnet på rasen vært shikoku. Denne 
navneendringen ble gjort for å unngå 
forveksling med dagens tosa inu.  
Denne andre, voldsomme store rasen ble 
avlet på bakgrunn av shikoku med gener fra 
europeiske raser: mastiff, bulldog, schæfer, 
og andre lignende raser. Ansiktuttrykk og 
karakter er helt annerledes enn hos shikoku.
I Tosa-provinsen var hundekamper populært 
både blant vanlige folk og hos føydale 
(samurai) i Edo-perioden. Kamphunder ble 
avlet i alle land i shikoku-provinsen. De beste 
hundene ble solgt for en høy pris, og det 
førte til slagsmål blant befolkningen. Derfor 
ble det utstedt «Forbud mot hundeslåssing» 
gjentatte ganger i 1866.

Oversatt og tilrettelagt av Solvor Nærland 
og Mika Hætta
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RASESEMINAR
30. - 31. oktober på Garder Kurs- 
og Konferansesenter

Japansk Urhundklubb i Norge ønsker velkommen til raseseminar for 
klubbens raser. Det blir en lærerik helg med forelesninger som vil være til 
glede og nytte for oppdrettere, hannhunneiere og andre som ønsker å 
lære mer om klubbens raser!

PROGRAM
Lørdag

10.00  Åpning av seminaret ved SU

10.15   Allergi og kløe, ved veterinær-
    konsulent i NKK Nina Hansen

11.30   Ragesyndrom, ved Nina Hansen

12.30  Lunsj

13.13.30   Avl og oppdrett, ved Christen    
    Lang og Eivind Mjærum

Søndag

10.00  Presentasjon av helse-
    undersøkelsene og oppdaterte 
    RAS, ved SU

12.30   Lunsj

13.30   Atferd, ved hundetrener Anne
        Lill Kvam

15.15   Avslutning ved styret

16.00   Slutt

PRIS
Pris medlemmer: 1340kr

Pris ikke-medlemmer: 1600kr

Inkludert i prisen er lunsj og forfriskninger under seminaret.

Påmelding gjøres ved å overføre påmeldingsavgift til klubbens kontonr: 
9486.05.45343, merket med navn + raseseminar. 
PPåmeldingsfrist 30. september.

Den enkelte må selv bestille eventuell overnatting og middag. Dette kan gjøres 
direkte hos Garder kurs- og konferansesenter: garder-kurs.no

Vi sees!
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Til våren skal det velges nytt styre i JUN.
Har du lyst til å bidra for klubben? Vet du om noen som du synes burde 
være med i styret?
Send oss gjerne forslag på kandidater.
Valgkomiteens innstillinger kommer i neste utgave av JUN nytt. 

Følgende er på valg:

Leder  2 år
Sekretær  2 år
Styremedlem  2 år
Styremedlem  2 år

Valgkomiteen: 2 stk. 2 år. I tillegg er alle varamedlemmer på valg da 
de kun sitter 1 år om gangen. 3 stk til styret, 2 stk til valgkomite og 1 
vararevisor.

Innsendingsfrist: 1. november 2021.

Forslag sendes til: randeide@gmail.com Merk e-posten med JUNVALG

KANDIDATER 
TIL NYTT STYRE
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Asa No Ichitetsu Av Enerhaugen 67 
Eriko No Beniko Go av Enerhaugen 60 
Jutarou Go Sanuki Mizumotosou 33 
Chouichi av Enerhaugen 24 
Negi-inu’s Queen of Ølenskjold 24 
Daiichi Kuroka Av Enerhaugen 22 
Kuroteru Mjallhvíti Af Mjallarshíba 20 
Taihei No Saki Go Sapporo Kagasou 20 
Ølenskjold’s Hanako 20 
Negi-inu’s Ni-ne Josei 17 
Dar Chingiza Army Of Beauty 16
Kichiko’s Quite Arai Yamahime 16 
Besmiras First Wolf Boy 15 Kai 
Wakayuki Av Enerhaugen 13 
Hanaarashi Go Tosa Kuroshiosou 12 
Ohana Av Enerhaugen 12
 Ashiato Inu’s Eikan 10 
Asa No Fujikaze Go av Enerhaugen 10 
Demishstar Ryuyuichirou 9 
Tetsuyuki Av Enerhaugen 9 
Negi-inu’s Noa 8 
Besmiras Count On Me 8 
Koharuhime Go Asou Yamatosou 8 Shikoku 

Mestvinnende
Foreløpig (pr.26.08.21)
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Trap Line Fukuyo Twix 8 
Ølenskjold’s Vinni 6 
Kichiko’s Okumome Onesan 5 
Soldoggen’s Nanairo 5 
Moto-motos Misa Kimihiko 4 
Sankt Xandors Kuro Kana 4 Kai 
Akahime av Enerhaugen 4 
Daiko Moriyama av Enerhaugen 4 
Shuufuu No Kuroichi Go Watanabe 3 
Kichiko’s Zentai Torahime 2 

Årets Veteran: 
Ølenskjold’s Hanako 20 
Negi-inu’s Ni-ne Josei 17 
Besmiras First Wolf Boy 5 Kai 
Sankt Xandors Kuro Kana 4 Kai

Årets Jr/Unghund 
Negi-inu’s Queen of Ølenskjold 24 
Dar Chingiza Army Of Beauty 16 
Asa No Fujikaze Go av Enerhaugen 10 
Ashiato Inu’s Eikan 10 
Besmiras Count On Me 8 
Koharuhime Go Asou Yamatosou 8 Shikoku 
Daiko Moriyama av Enerhaugen 4 
Kichiko’s Zentai Torahime 2 

Vi gjør oppmerksomme på at det kun er hunder hvor eier er medlem i 
klubben som kan bli “Årets mestvinnende” og bli plassert på endelig liste i 
januar.
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Det er ei litt lang og litt spesiell historie. 
Det begynte med en sykkeltur. Jeg fikk 
pustebesvær som ikke stemte med formen 
jeg var i. Sjøl om jeg røyka på den tida, var jeg 
i god form og sykla mye. Denne gangen var 
alt anderledes.

Jeg fikk time hos fastlegen.. Han tok det hele 
på alvor og etter en tur innom spesialist, 
og angiografi på Feiring, endte jeg opp 
med tre nye årer til hjertet. Med slanger 
og rør stikkende ut og inn av kroppen og 
et digert plaster på brøstkassa på et rom 
på Feirinklinikken, lå jeg og tenkte over 
hvor heldig jeg hadde vært. Dette var i 
begynnelsen av oktober i 2009.

Det ble dermed rekonvalesens som gikk 
veldig bra. Når man opplever noe slikt blir 

man veldig motivert. Røyken stumpa jeg 
og, men jeg kjente meg sjøl så godt at 
jeg visste at jeg trengte noe for å holde 
meg i gang. Jeg er veldig flink til å være 
lat og.

Da ble ideen om hund født, men siden 
jeg ikke hadde noen erfaring med 
hund ble det til at jeg måtte ha noen 
kriterier. Ikke for stor, ikke for liten. 
Sånn ca.i knehøyde tenkte jeg. Den 
skulle være pen og ikke av de mest 
populære rasene.

– Jo mere populær, jo større sjanse 
for at det er no gæli, sa faren min for 
mange år sida. Dermed gikk jeg inn på 
NKKs raseoversikt, og kikka. Der kom 
jeg til Shiba. Den hadde jeg aldri hørt 

“Jørne hass Tor”
Historien om da Balder kom hjem. 

Fra bloggen til Tor Amundsen.
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om før. Da var det videre inn på Google, 
og der lærte jeg at den var japansk, 
sær, urhund og ikke egna seg som 
førstegangshund. Alt dette tiltalte meg 
og Google viste meg en særdeles vakker 
hund. Jeg ville finne ut mer om den.
Det neste skrittet ble å finne noen som 
har Shiba i nærheten, helst maks 10 mil 
unna. Dette forgikk samme høsten som 
jeg ble delt i to på Feiring.

Til min store begeistring fant jeg Kennel 
Mjøstrollet på Biri. Det er jo bare en 
halv times kjøring dit, og da jeg tok en 
telefon dit fikke jeg vite at vi var hjertlig 
velkomne. De hadde ei tispe som skulle 
bedekkes ved første løpetid. I tillegg 
hadde de en hannhund og ei tispe til.

Vi dro så fort det lot seg gjøre, og freste 

spent avgårde for å møte Pippin, Kita og 
Nala, Kari og Per. Å si at vi var spente er 
ikke å overdrive.

Vi kom inn, og etter litt hilsing fikk jeg se 
et vakkert vesen liggende i en sofa. Pippin 
så ut som om han var sjefen, og i det jeg 
fanget blikket hans og holdt det et magisk 
øyeblikk, bestemte jeg meg: Jeg ville ha 
Shiba. Det blikket, den holdningen og den 
roa som denne karen hadde gjorde at jeg 
lurte litt på deler av rasebeskrivelsen.

Møtet med shibaene på Biri, og ikke minst 
måten vi ble tatt i mot hos Kari og Per 
gjorde at vi bestemte oss der og da.

Det skulle vise seg å være mulig å få til en 
avtale. Vi ville ha en hann. Kita skulle som 
sagt parres , men det gjaldt å smøre seg 
med tålmodighet. Vi smørte oss med den 
tålmodigheten, og dro hjem for å vente.

Vi sto på lista over valpekjøpere, langt 
fram skulle det vise seg. Jeg ville ha en 
turkamerat, og utpå vinteren fikk vi beskjed 
om at det var bolle i ovnen. Kira på Biri var 
parret, og det var bare å vente. Det gjorde 
vi, og vinteren kunne virke lang. Den var så 
godt som over da vi fikk beskjed.

1. april 2010 kom Balder til verden sammen 
med søstera si, hun skulle få navnet Mira. 
Nå gikk det enda ei laaang uke før vi kunne 
komme på besøk. 

10. april dro vi avgårde for å hilse på 
Balder for førte gang, og det var ikke rare 
skapningen. Han var så liten at det liksom 
var vanskelig å forestille seg han som 
voksen hund, men Kari og Per forsikra oss 
om at han kom til å bli omtrent så stor 
som vi hadde sett for oss.

Vi ble sjølsagt kjempeglad i han med en 

Balder og kullsøstera Mira. Trygt og godt hos 
mamma Kita. Foto: Per og Kari Pedersen.
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gang, og i tida som kom var vi hyppige 
gjester på Biri. Der er de veldig gjestfrie 
ser du. Den neste ventetida ble dermed 
tida fram til vi kunne få ham med hjem. 
Det skulle ta ti uker. 

Vi henta ham på Biri den 11. juni. Det var 
en fredag. Vi hadde forberedt oss godt. 
Kjøpt inn det som skulle til av utstyr, fått 
med for som han hadde brukt mens han 
vokste på Biri og seng. I tillegg hadde 
jeg kjøpt noe på Plantasjen. Elementer i 
metall som var beregna på kompost, men 
som kunne bli en fin inngehning til Balder 
der ute på plenen.

Reisa hjem gikk bra helt til vi nesten var 
på Gjøvik, nærmere bestemt ved Bråstad 
da to bile smalt i hverandre rett foran 
oss. Det ble ikke noe alvorlige skader på 
folk heldigvis, men litt venting ble det jo, 
og vi fikk oss jo en støkk.

Men vi kom oss hjem, og Balder fikk lov 
til å inspisere sitt nye hjem. Blant annet 
testa vi innhegningen jeg hadde kjøpt. 
Satte den opp, og gikk fornøyd tilbake 
til terassen etter å ha putta bikkja oppi. 
Og allerede her burde jeg ha skjønt hva 
som ville komme. I det jeg hadde forsert 
trappa opp på terassen hørte jeg det 
tassa bak meg. Innhegningen var ingen 
match for Balder.

Mer om Balder og hans nye hjem, kommer i 
neste utgave.

Balder som valp.
Foto: Per og Kari Pedersen.

Shibasploot
Foto: Per og Kari Pedersen.

Det er kanskje denne utgaven av Balder de 
fleste av oss kjenner best. Sprettende på 

SoMe.
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REFERAT FRA STYREMØTE 26. JANUAR 2021

Møtt: Solvor, Ole, Geir, Mika, Inger, Vibeke.
Ikke møtt: Thea og Rossanna.

Sak 21/20:
Valg av referent: Vibeke

Postliste:

–NKK forslag til mandater til NKK sin nye abeidsgruppe for arbeid med organisasjons-
struktur.
-RS flere mailer fra NKK… Har Ole oversikt? blir det fysisk eller digitalt møte?
–Nkk utstillinger. Oversikt over klubber som har søkt om å få arrangere.
-Noen valpeforespørsmål er videresendt Ole

Sak 1/21: Årsmøte- Møteplan ut perioden

9/2, 23/2, ⅔, (5/3), 6/4, 11/5, 21/5 (årsmøte),  8/6 (konstitueringsmøte). Det er satt opp 
hyppige møter for arbeid med hjemmeside og årsmøtepapirer.
Vibeke koordinerer årmøteinnkallingen
lage kunngjøring… Må stå i neste avis. Vi avventer med avgjørelse ang digitalt-/fysisk 
møte. Mye avhenger av utstillingskommiteen
Stemmesedler trykkes i avisa med muligheter for å klippes ut for innsending.
Sak 26/19. Hjemmeside (videreført):

referater
aviser
Utdanning av medlemmer
status oppdrettere/styremedlemmer
tidligere vedtak. Handlingsplan, klubbhåndbok osv
prioriteringer og fremdrift. vi har ut feb. på å tømme siden… alle må bidra og vi må 
jobbe systematisk!!!
Sak 38/19. Info SU (videreført):

Su jobber godt og fortsetter sin kartlegging av rasene i Norge. Hannhundliste og info 
kommer i avisa. Su vil også se nærmere på MH testing av våre raser og vil innhente info 
i fra medlemmene.
Seminaret er “grovtegnet”. SU planlegger et seminar med 2-3 forelesere samt gjen-
nomgang av RAS v/medlemmer i SU. Det skal hentes inn priser. Prissetting, endelig dato 
og påmelding vil komme i.l.a våren
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Sak 2/21. Økonomi (fast sak):

Utsatt. (Thea møtte ikke p.g.a sykdom. budsjett og regnskap er godkjent av styret 
tidligere)

Sak 3/21. Mestvinnende

Listen er ferdig og ble fordelt mellom styremedlemmene for kontrollregning.
Listen må “vaskes” for ikke-medlemmer og oppdretter osv utregnes…-Vibeke fikser til 
neste møte og leverer til avisa
Hvem fikser diplomer?- Rosanna?
Vi må ta kontakt med de som oppbevarer album/pokal fra tidligere.. dette må oppdat-
eres og leveres klubben- Rosanna?
Alt ferdigstilles via messenger og avsluttes på neste møte
Sak 23/20. Kai:

Utsatt
Sak 24/20. Spesialen 2021:

Komiteen har møte kommende onsdag vi avventer
Våre repressentanter har nå tilgang til fb gruppen
eventuelt:

Ole har kontroll på RS. Planene endres stadig. JUN står samlet med største delen av 
hundenorge. Vi ønsker ikke økt kontigent pr.d.d. Styret er spent på utviklingen til NKK.

Styret JUN
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REFERAT FRA STYREMØTE 9. FEBRUAR 2021

Til stede: Vibeke, Mika, Ole, Geir, Thea, Inger og Solvor

Forfall: Roseanna

Møtet behandlet bare hastesaker.

Sak 4/21: Valg av referent: Solvor påtok seg oppgaven

Sak 5/21: Referat fra møte den 26.01.2021 ble godkjent

Sak 26/19: Klubbens hjemmeside (videreført)

Den gamle hjemmesiden til NSK forsvinner fra 1.03, og vi må derfor overføre alt vi vil 
ha med på den nye hjemmesiden til JUN før det. Alle var blitt bedt om å gå gjennom 
den gamle hjemmesiden før møtet og å ha vurdert hva som burde beholdes. Mika skal 
utføre jobben med å oppdatere den nye hjemmesiden, men er avhengig av å få vite 
konkret hva hun skal overføre. Hun har fått en del av dette allerede, og folk kan fort-
satt komme med forslag.

Sak 3/21: Årets utstillingshund

Listen med de beste hundene skal publiseres i JUNnytt nr 1, som har manusfrist 15.02. 
Vibeke la fram listen på forrige møte, og fordelte oppgaven med kontrollutregning 
av poeng på alle i styret. Nå er listen kontrollert og poengberegning godkjent. Vibeke 
sender listen til medlemsbladet.

Sak 1/21: Årsmøte (videreført)

Ole lager oppslag med bekjentgjøring av årsmøte, som skal i bladet og på hjemmesiden. 
Frist for bekjentgjøring er 12. mars. Manusfrist til JUNnytt er 15. februar.

Sak 24/20: Japanspesialen (videreført)

Koronasituasjonen gjør at det er urealistisk å bruke utenlandske dommere. Mika 
melder til utstillingskomitéen at de kan gå i gang og finne norske dommere.
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REFERAT FRA STYREMØTE I JUN 23.02.2021

Til stede: Vibeke, Mika, Ole, Solvor, Rosanna og Thea

Forfall: Inger og Geir

Møtet behandlet kun saker knyttet til hjemmeside og Spesialen.

Sak 6/21: Valg av referent: Thea

Sak 7/21: Referat fra møtet den 09.02.2021 ble godkjent.

Sak 26/19: Klubbens hjemmeside (videreført)

Det nærmer seg fristen for at den gamle hjemmesiden stenges, og styret jobber nå 
med å flytte det siste vi ønsker å ha med på ny side. Noen eldre artikler er på vei over 
til ny side, men er ikke offentliggjort enda. Utover det begynner vi å føles oss à jour, 
og det vi ønsker å ha med videre er overført. Finjustering på ny side tar vi etter hvert. 
Handlingsplanen må oppdateres på den nye siden.

Sak 24/20: Japanspesialen (videreført)

Utstillingskomiteen har kommet med forslag til dommerliste med dommere bosatt i 
Norge for Spesialen 2021. Styret godkjenner komiteens forslag under forutsetning av 
at de oppnevnte dommerne har god forståelse for de japanske rasene, og er inn-
forstått med at uttrykket til rasene er vel så viktig som utseende. Mika bringer dette 
tilbake til komiteen.

Sak 3/21: Årets mestvinnende

Listene med Årets utstillingshund og Årets brukshund er sendt til JUNnytt. Alle deltak-
ende hunder er med på listene i bladet. Pokalene til vinnerne har nå vært ute for siste 
gang og skal returneres til klubben for godt. Rosanna trykker opp diplomer til vinnerne 
som deles ut på årsmøtet. Det blir anledning for vinnerne til å ta bilder med pokalene 
i løpet av Spesialen, og albumene til de forskjellige prisene skal oppdateres som vanlig, 
men får ikke bli med hjem til vinnerne.  

Neste styremøte blir tirsdag 09.03.2021. Det blir et ordinært styremøte.
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REFERAT FRA STYREMØTE 9. MARS 2021

Møtt: Solvor, Ole, Geir, Mika, Thea, Rosanna, Vibeke. Ikke møtt: Inger.

Sak 21/20: Valg av referent- Vibeke

Postliste:

-Info fra NKK ang tolkning og endring av vedtekter (om utsendelse av  årsmøteinn-
kalling)

Sak 4/21

Referater godkjent- Ole ferdigstiller referat 3 nov-2020
Sak 24/20. Japanspesialen 2021

Brev fra utstillingskomiteen – de anbefaler en avlysning.
Styret støtter en avlysning i pinsen, men ønsker at storcert skal “henge høyt”. Vi øn-
sker derfor å utsette spesialen og ber komiteen se på en løsning for en større utstilling 
mot slutten av sommeren. Solvor forfatter svar.
Sak 3/21. Mestvinnende/årskonkurranser

Alt er levert avisa- Rosanna fikser diplomer.
Sak 2/21 økonomi (fast sak)

Regnskapet er godkjent-revisjonsberetning mottatt.
Lite aktivitet…
Vi har nesten klart å beholde fjorårets medlemsmasse… 378 medlemmer pr. 9/3, Det 
kommer stadig nye.
Sak 38/19. SU info.

Statistikker føres fortløpende.
SU venter svar fra foreleser for å fastsette dato for seminar i oktober.
Su sende inn etterlysning ang MH test og tispe- /hannhundliste til avisa.
Sak 1/21: Årsmøte- Møteplan ut perioden

Vibeke koordinerer årsmøteinnkallingen
Vibeke innhenter årsberetning fra DK
Thea lager utkast til årsberetning for styret
Frist for saker til årsmøtet 9 april
Styret delegerer oppgaver til digitalt årsmøte
EVT:

Hjemmeside:
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Få på plass innlegget til Anette Høgvoll
Vedtak om “kursstøtte til medlemmer”.
Kunngjøring Årsmøte på hjemmeside!!
-Ole har kontroll på RS. Planene endres stadig. JUN står samlet med største delen 
av hundenorge. Vi ønsker ikke økt kontingent pr.d.d. Styret er spent på utviklingen til 
NKK.

-Vibeke sjekker søknad ang NM blodspor

Styret JUN

REFERAT FRA STYREMØTER 6. OG 13. APRIL

Møtt: Solvor, Thea, Mika, Ole, Vibeke, Rosanna, Geir

Ikke møtt: Inger Cecilie

Sak 1/21. Årsmøtet

Det ble satt opp to hele møter for arbeid med innkalling og sakspapirer til årsmøtet, 
samt planlegging av gjennomføringen.

– Styret i JUN
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Denne sommeren arrangerte klubben 
sporleggerkurs for alle som ønsket å lære 
eller bli bedre på å legge blodspor for 
trening og konkurranse. 
Dette var det andre rene 
sporleggerkurset som ble arrangert i 
Norge, så det var lite informasjon og 
erfaring fra andre vi kunne støtte oss på. 
Det ble lagt opp til en covid vennlig 
utgave med små grupper, både for at folk 
skulle kunne ha en trygg sommer og at 
alle skulle ha godt utbytte av kurset. En 
digital forelesning etterfulgt av praksis 
helg. Det var 11stk som deltok på hele 
kurset samt to stk som bare ønsket den 
digitale gjennomgangen. 

Den digitale delen hadde Hans Petter 
Klokkerengen som foreleser. Han er en 
meget erfaren dommer og ettersøksjeger 
med verv i kompetansegruppen for 
ettersøk hos NKK. Med over 50 år som 
jeger og hundemenneske, hadde han mange 
historier og erfaringer å dele. Temaet for 
kvelden var sporlegging, og undertegnede 
hadde et svare strev med å få foreleser til 
å holde seg til temaet, som stadig gled ut i 
jakthistorier og trening av hund. Vi hadde 
en veldig hyggelig kveld på “zoom” og 
deltakere tok til seg masse gode tips både i 
og utenfor sporet. 

Gruppen ble delt på to praksis helger. Vi 

Sporleggerkurs i Snertingdal
Tekst og foto: Vibeke Standal
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innledet lørdagen med litt teori og regler, 
før vi gikk ut å så hunder arbeide med 
nesen på forskjellig underlag. Det var lagt 
korte demospor på sand, i eng og i helling. 
Det var ikke alle hundene som var like 
samarbeidsvillige, men alle forstod at vær, 
vind, underlag osv er avgjørende for hvor 
i sporet hunden finner mest lukt. Det ble 
gjort noen øvelser for avstandsbedømming 
ute, før vi tok lunsj og lærte oss 
sporingsappen. 
Allerede nå forstod vi at helgen hadde for 
få timer! 

Andre økt ble innledet med at alle gikk et 
elitespor samlet. Målet var at alle i løpet 
av dagen skulle legge et “ekte” blodspor på 
600 meter. 
På et spor dryppes det ut ca 3 dl blod, og 
det er litt trening som skal til for å klare 
å beregne mengden underveis. Elitesporet 
er 1000 meter. Vi brukte dette som et 
øvelsespor for drypping av blod samtidig 
som deltakerene diskuterte siktepunkter 
og plassering av de obligatoriske 
elementene med vinkler, blodopphold 
og oppspark. Det kan være vanskelig å 
orientere seg i skogen og på 1000 meter 
er det mange detaljer å huske for å klare 
å finne igjen den nøyaktige ruten dagen 
etter. 
Gruppen ble delt opp i par som fikk 
hvert sitt område å legge blodsporet 
sitt i. Det ble diskutert, notert og pekt i 
alle retninger! Det var stor forskjell på 
hva deltakerene hadde av erfaring, men 
de samarbeidet veldig godt uavhengig av 
dette. 
Sporene ble lagt og deltakerene skulle 
hvile frem til neste dag. Jeg tror de fleste 
hodene jobbet overtid den kvelden og 
enkelte snakket om noen merkelige 
drømmer dagen etter.. 

Søndag var en litt roligere dag, men 

for enkelte nervepirrende. I dag skulle 
sporene testes av hund med fører og en 
ekte dommer hakk i hel. Ville vi finne igjen 
sporet? Har jeg glemt noe? Har jeg gjort 
noe feil? 
Det kvernet i hodene på deltakerene, men 
da de la ut på tur i sporet sammen med 
dommer og ekvipasjen gikk alt så mye 
bedre. Sporene var gode, de hadde kontroll 
på hvor de var, selv om hundene gikk ut av 
sporet for å sjekke litt eller fant ut at de 
ville følge et ferskspor fremfor blodsporet.
Deltakerene fikk tilbakemelding fra 
dommer etter sporet var gått og alle fikk 
positive tilbakemeldinger! 

Man blir jo ingen sporekspert på et 
helgkurs, men alle fikk gode “verktøy” for 
hvordan de kan trene videre, for dette 
krever nemlig trening! 

Både deltakere og undertegnede var godt 
fornøyd med helgen og vi håper at flere av 
deltakerene vil delta som sporleggere for 
venner, egne klubber og oss i fremtiden. 

Mvh 
Vibeke

Spør gjerne din distriktskontakt om 
mulighetene for et sporkurs.
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Instafamous
Fortsettelse fra side 2
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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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A

Retur:
Styret i JUN v/ Marte Lund
Gamleveien 69b
1476 Lørenskog


