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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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neste utgave av 
JUNnytt
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LEDEREN HAR ORDET

Hei igjen kjære hundevenner! 

Mørketiden har kommet til oss med kulde, 
snø og hodelykter. 
Turene er kanskje blitt kortere, men 
fortsatt like viktige. 
Her er det refleksvest og medbrakt lys 
på snart alle lufteturer både med hest og 
hund. 
Denne vinteren kan styret og dugnadsfolk 
nyte kvelder med fyr i peisen og 
Maskorama på tv, med god samvittighet. Vi 
har utnyttet “pausen” i covid-situasjonen 
godt og kan være stolte av det vi fikk til 
denne høsten! Utstilling, blodsporprøve og 
seminar ble planlagt med klump i halsen 
om at et nytt covid-utbrudd kunne stoppe 
alt…. Heldigvis hadde vi flaksen på vår side. 
Det er mentalt krevende å planlegge noe 
som “henger i en tynn tråd”. En stor takk 
til alle dere som var med på å gjøre disse 
arrangementene vellykket og hadde lysten 
på å få det til. 
Valgkommiteen har satt i gang arbeidet 
sitt tidlig denne høsten. Klubben har godt 
over 400 medlemmer og alt drives på 
dugnad. Det er viktig at alle bidrar for å 
få et styre på bena og for at vi skal kunne 
ha aktiviteter for oss selv og hundene. Jeg 
håper alle er innstilt på å ta i et tak eller to 
for klubben vi alle er så glade i. 
Jeg ønsker dere en riktig god jul og et godt 
nytt år! 

Mvh/Vibeke
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REDAKTØREN HAR ORDET
Kjære JUNvenn!

Årets siste JUNnytt og sannsynligvis et av 
de siste med meg som redaktør. 
Mye innhold denne gang, og det er artig!
Tusen takk for alle bidrag jeg fikk etter min 
“etterlysning” i forrige utgave. To heldige 
medlemmer har blitt tilskrevet og har fått 
en bok i posten. Håper den faller i smak.

Det kjedelige med denne årstiden er at det 
er så mørkt og vått. Ettermiddagsturene og 
lufteturen på kvelden blir liksom av det litt 
stusselige slaget. Heldigvis nærmer vi oss 
2022 og vi vil gå mot lysere tider.

Shibatassene synes det er kjedelig når vi 
ikke får ordentlig lange turer til hverdags. 
Det blir derfor veldig mye hjernetrim nå 
for tida. En har gått på styrke/balansekurs 
og han andre har tatt opp agility igjen.
Gjør dere noe spesielle inneaktiviteter 
med hundene deres?

Ønsker dere alle engod jul og et riktig godt 
nytt år!

Mvh/Gro Karete
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KONTAKTPERSONER

STYRET

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

NESTLEDER:
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
Sandra Janzó
E-post: sandrajanzo@gmail.com
Telefon: 47 39 90 69

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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Viktig info fra NKK

Regelendringen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2022

Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i 
NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad.

Pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett lyder nå:

 «Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske 
variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør 

unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere 
enn 12,5 %, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle (1, 2). Ved 

bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 
generasjoner.»

 1: Med 5 generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover.
2: Dette tilsvarer gjennomsnittlig maksimalt inntil 2,5 % innavlsøkning pr. gener-

asjon i dette individets stamtavle.
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Korra - foto: Rosanna M. Anderssen
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Vel gjennomført 
Raseseminar

                         på Gardermoen
Tidligere i år inviterte klubben alle medlemmer til å bli med på raseseminar den 30.-
31. oktober ved Garder kurs- og konferansehotell på Gardermoen. På agendaen sto 
foredrag om helse, atferd, RAS, samt avl og oppdrett. 

Seminaret samlet 22 tilreisende deltakere fra alle fem landsdeler, inkludert én 
representant fra styret og alle de fem medlemmene i Sunnhetsutvalget (SU). Tilstede 
var en en blanding av førstegangskjøpere, hannhundeiere, rutinerte hundeeiere og 
erfarne oppdrettere. 

Seminaret hadde følgende program: 
Lørdag
10.00: Åpning av seminaret ved SU
10.15: Ragesyndrom, ved veterinærkonsulent i NKK Nina Hansen
11.30: Allergi og kløe, ved Nina Hansen
12.30: Lunsj
13.30: Avl og oppdrett, ved Christen Lang og Eivind Mjærum

Søndag
10.00: Presentasjon av helseundersøkelsene og oppdaterte RAS, ved SU
12.30: Lunsj
13.30: Atferd, ved hundetrener Anne Lill Kvam
15.30: Avslutning ved styret
16.00: Slutt

Det ble en lærerik helg med mange spennende foredrag og svært gode diskusjoner 
blant deltakerne. 

Siden temaene er både viktige og interessante for alle klubbens medlemmer, ønsker 
SU å benytte denne utgaven av JUNnytt til å dele informasjon fra foredragene på 
seminaret. I tillegg kan du finne fullt referat og presentasjoner fra seminaret på 
klubbens nettsider eller ´ direkte på nettadressen bit.ly/raseseminar-jun

Hilsen Sunnhetsutvalget ved
Christen Lang, Ann Margot Whyatt, Solvor Nærland, Laila Nagel og Mika Hætta
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Nina Hansen er veterinærkonsulent i NKK, 
med en spesialisering innen klinisk patologi. 
Tidligere har hun arbeidet med indremedisin, 
og har også utdanning som bioingeniør. 

Ragesyndrom, også kjent som bl.a. sudden 
onset aggression og idiopathic aggression, 
er en betegnelse på plutselige og 
uforutsigbare atferdsendringer. Det finnes 
litteratur som beskriver syndromet allerede 
i 1935, da kalt for cocker rage, som beskrev 
“dårlig temperament” blant visse individer 
av cocker spaniel. 

Vi har hatt noen tilfeller av rage i shiba, noe 
som er grunnen til at dette settes fokus på 
under raseseminaret. 

Hva er rage?
Rage er plutselig og voldsom endring i 
atferd i form av aggressive angrep, noe som 
skjer helt uprovosert og uten forvarsel. 
Hunden kan ha vært helt avslappet i forkant 
av aggresjonsanfallet, uten å vise noe tegn til 
ubehag eller redsel. 

Like før denne plutselige aggresjonen 
fremtrer, kan hunden stivne til et kort 
øyeblikk. Under anfallet kan blikket bli 
glassaktig og stirrende med store pupiller. 
Under utbruddene kan hunden finne på å 
angripe eier og andre dyr, og eier vil vil ikke 
være i stand til å nå
inn til hunden for å avlede eller avbryte. 

Etter anfallet blir hunden seg selv igjen, ofte 
desorientert og forvirret, og kan nesten 
virke underdanig og ubevisst det som 
nettopp har skjedd. 

Hvordan gjenkjenne rage 
Dersom man ser på aggresjon som 
et spekter, vil rage være et ekstremt 
ytterpunkt. Det er ikke innenfor 
normalen, og svært få hunder vil havne 
i kategorien rage. Hos de aller fleste 
hunder er det andre underliggende 
grunner til at de viser aggressivitet: 
vanlige atferdsproblemer, smerte, stress 
og/eller angst, seksuell atferd (dominant 
eller territoriell), nevrologiske problemer 
(hjerneskade), kreftsvulster, hormoner, 
ektoparasitter/endoparasitter eller 
ernæring. 

Det kan være svært vanskelig å skille 
rage fra disse andre underliggende 
årsakene. Allikevel er det den sterkeste 
indikasjonen på rage at anfall kommer 
helt uten forvarsel og er tilsynelatende 

Ragesyndrom 
– hva er det og hvordan forebygger vi?

Fra foredrag av Nina Hansen
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uprovoserte, hvor man ikke kan 
identifisere noen trigger. Ved vanlige 
aggresjonsutbrudd bygger disse seg ofte 
gradvis opp, mens rage kan oppstå ut av 
det blå. Hunden er ikke bevisst og kan ikke 
selv kontrollere utbruddene. 

Diagnostisering
Å diagnosere rage kan være svært 
vanskelig, og gjøres i dag ved å eliminere 
andre atferdsproblemer og helseplager 
som kan resultere i lignende atferd. Det 
er også svært vanskelig å dokumentere 
utbruddene siden de skjer så plutselig 
og uten en klar trigger, noe som gjør det 
spesielt vanskelig å forske på. 

Ved utredning av rage er historikk og 
eiers beskrivelser av episoder svært 
viktig. Hunden må deretter til en klinisk 
undersøkelse hos veterinær for å utelukke 
andre plager, samt ta urin- og blodprøver. 
Videre vil det være naturlig å ta 
nevrologiske undersøkelser, og etterhvert 
også CT/MR av hjernen. 

Det er med andre ord en kostbar og 
tidkrevende prosess å diagnostisere 
rage, og mange kommer aldri så langt før 
hunden må avlives fordi den er til fare for 
andre og seg selv. Dermed er det vanskelig 
å vite nøyaktig omfang, og det finnes 
sannsynligvis en del mørketall.

Årsaker
Per i dag er det ikke forsket nok til å 
finne en klar årsak til rage, men det finnes 
flere teorier. Først og fremst antas det 
at rage har en arvelig komponent. Videre 
diskuteres det om rage kan være en form 
for epilepsi, da noen hunder har sett 
forbedring ved bruk av anti-epileptika. 
Hormonforstyrrelser trekkes også frem 
som en mulig årsak – lavere serotonin-
nivåer i hjernen (som øker angst) er påvist 

hos en gruppe hunder som viste mer 
aggressiv atferd enn kontrollgruppen.

Hvordan forebygger vi? 
Det aller viktigste vi kan gjøre for å 
forebygge og unngå rage er gjennom bruk 
av avlsdyr. Vi må aldri bruke hunder i avl 
som viser aggressivitet, men bruke hunder 
med godt gemytt. Dersom noen avlsdyr har 
gitt avkom med rage bør disse tas ut av avl 
– det samme gjelder søsken. 
I tillegg må vi oppfordre til åpenhet blant 
klubbens medlemmer når det kommer 
til alle typer sykdommer, og registrere 
arvelige lidelser i DogWeb via veterinær. 
SU må også fortsette arbeidet med 
helseundersøkelser for å kunne kartlegge 
utbredelse og slektskap hos hunder med 
samme symptomer og problemer. 
Alle hundeeiere med mistanke om rage 
eller andre alvorlige aggresjonsproblemer 
anbefales å kontakte Sunnhetsutvalget – 
både for å kartlegge omfanget og slektskap, 
men også for å få råd og hjelp til veien 
videre. 

Hva er Sunnhetsutvalget (SU)? 
Sunnhetsutvalget er klubbens rådgivende 
organ i spørsmål om avl og helse. Utvalget 
skal følge med på den generelle helsestatus 
for klubbens raser, samt drive med opplysning 
til medlemmene gjennom blant annet artikler 
og kurs. SU skal også utarbeide, revidere og 
evaluere RAS (Rasespesifikke avlsstrategier) i 
henhold til NKKs retningslinjer.

Siden SU er fagansvarlig for rasenes helse, bør 
medlemmene ha bred erfaring med rasene og 
kunnskap om genetikk, avl og oppdrett. Enten 
gjennom egen erfaring eller kurs/opplæring. 
Per i dag består SU av fem medlemmer: 
Christen Lang, Ann Margot Whyatt, Solvor 
Nærland, Laila Nagel og Mika Hætta.
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Allergi og kløe har blitt problemer det 
ikke er uvanlig å se hos shiba. I forrige 
helseundersøkelse oppga 18% at de 
har hatt vedvarende eller alvorlige 
problemer med hud, pels eller ører. Den 
nye helseundersøkelsen fra 2020 viser at 
dette fremdeles er et problem. Dermed 
ønsket SU gjerne å få Nina Hansen til å 
ta en gjennomgang av hva allergi og kløe 
– hva forårsaker det, hvilke symptomer 
er vanlige og hvordan kan man behandle 
det? 

Hva er allergi? 
Allergi innebærer at immunforsvaret 
til hunden reagerer på et stoff, såkalte 
allergener, den normalt sett ikke skal 
reagere på. Dette vil ofte være stoffer i 
miljø, insekter eller spesifikke proteiner 
i fôr. 

Det finnes flere ulike typer allergiske 
reaksjoner: anafylaktisk sjokk som gir 
blodtrykksfall og sjokk innen få minutter 
etter eksponering for stoffet, angioødem 
som gir hevelser mellom 30 min og 
noen timer, urticara som gir en forsinket 
reaksjon om lag 6-24 timer etter 
eksponering og allergisk dermatitt som 
gir en betennelsesreaksjon i huden og 
kan gi kløe over tid. 

Kløe hos hund
Kløe i seg selv er ingen sykdom, men et 
symptom på et underliggende problem. 
Målet må dermed være å finne den 
underliggende årsaken for å eliminere 
denne. I tillegg må man også behandle 

selve symptomene for å unngå plager og 
smerter for hunden. 

Mulige årsaker til kløe hos hund kan være: 
Parasitter – som lus, lopper og midd
Infeksjoner – bakterier og/eller sopp
Allergier – atopi, kontaktallergi, 
loppebittallergi, fôrallergi

En veterinær vil forsøke å finne den 
underliggende årsaken. Først og fremst er 
det viktig for veterinær å få vite historikk, 
i tillegg til en klinisk undersøkelse. Videre 
gjøres det undersøkelser av hud og pels på 
områder hvor det klør mest, og veterinæren 
vil ta prøver for å se etter sopp, bakterier, 
betennelse, hårsekkmidd, skabbmidd, 
pelsmidd, lus, lopper og lignende. 

Videre vil man få en behandlingsplan. Først 
og fremst med kortsiktige mål om å bli kvitt 
kløen og gjøre hverdagen mer behagelig for 
hunden, men med et langsiktig mål om å 
diagnostisere og behandle den underliggende 
årsaken.

Fôrintoleranse og/eller fôrallergi
Forallergi er når hunden reagerer på en eller 
flere proteinkilder i maten de spiser. Det kan 
av og til forårsakes av karbohydrater eller 
konserverings- eller tilsetningsstoffer, men 
dette er mer sjeldent. 

Den sikreste måten for å konstatere 
og diagnostisere fôrallergi er ved 
eliminasjonsdiett. Dette innebærer at 
hunden kun får spise èn proteinkilde og èn 
karbohydratkilde – aller helst en type protein 

Allergi, kløe og ørebetennelse
Fra foredrag av Nina Hansen
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den ikke har spist tidligere. Om hunden 
har hatt bedring eller ingen tilbakefall 
i løpet av denne perioden gjør man en 
provokasjonstest, hvor man gir den alt 
den fikk spise tidligere. Dersom hunden så 
viser symptomer igjen, tyder dette på at 
hunden har reagert på maten og har vært 
årsak til symptomene. 

Deretter settes hunden på strikt diett 
igjen, og man tester én og én proteinkilde 
for å finne ut nøyaktig hva hunden 
reagerer på. Dette kan være en svært tid- 
og ressurskrevende periode. Allikevel vil 
det i ettertid gjøre det svært mye enklere 
å vite hva man kan servere hunden, og 
sikre at den ikke får symptomer igjen.

Dersom hunden ikke ser forbedring ved å 
eliminere proteinkilder, kan man utelukke 
fôrallergi.

Atopi (allergisk dermatitt)
Atopi er en arvelig predisposisjon hvor 
hunden reagerer på allergener i miljøet. 
Dette kan være ting som støv, midd, gress, 
pollen, muggsopp og lignende. En atopisk 
hund har en defekt i sin hudbarriere hvor 
allergener trenger lettere inn via huden, 
som vil gi betennelsesreaksjon og kløe. 

Det kan være vanskelig å diagnostisere 
allergisk dermatitt, og dette er som regel 
en utelukkelsesdiagnose hvor man må 
utelukke potensielle andre årsaker. Dette 
kan være en lang prosess, og krever en 
systematisk tilnærming fra veterinær og 
historikk fra eier. Det er også viktig å 
utelukke fôrintoleranse. 

Ofte brukes Favrot’s kriterier, hvor ja på 5 
eller flere gir mistanke om dermatitt:
- Symptomer starter før 3 års alder
- Hunden bor for det meste innendørs 
- Kløe før eventuelle hudlesjoner utvikles

- Kløen responderer på behandling med 
kortison
- Frambein/poter er affisert
- Øreflippen er affisert
- Kanten på øreflippen er ikke affisert
- Ryggen er ikke affisert

Dersom hunden blir diagnostisert med 
allergisk deramtitt, vil dette tilsi livslang 
behandling – hunden vil aldri bli helt frisk. 
Allikevel kan hunder være plaget i ulik grad, 
og selv for alvorlige tilfeller finnes det i 
dag gode medisiner som kan gi hunden 
god livskvalitet. Allikevel er det verdt å 
merke seg at dette vil kreve mye av eier, 
og at symptomer vil blusse opp uansett 
hvor flink eier er. Noen måter å behandle 
allergisk dermatitt er: 
Unngå kontakt med det den ikke tåler
Styrke hudbarrieren, f.eks ved 
spesialshampoo eller omega 3 fettsyrer
Klødempende medisiner, f.eks. kortison
Immunsupprimerende medisiner
Allergivaksine
Denne lages spesifikt til hunden basert 
på resultater av blodprøve og kan gi 
stor effekt, men er svært kostbart og 
tidkrevende. 

Ørebetennelse
Ørebetennelse kan også være en direkte 
konsekvens av allergi. Man bør derfor 
være obs på følgende symptomer som kan 
indikere ørebetennelse: kløe i øret, smerte/
piping ved berøring av øret, hunden rister 
mye på hodet, øret har en illeluktende 
voks, øret er rødt med mulige hevelser 
eller at det er økt mengde fuktig sekret i 
øret. 

Primærårsaker som kan gi ørebetennelse 
hos normalt friske hunder kan 
være forårsaket av hypersensitivitet 
(f.eks. atopisk dermatitt, allergi eller 
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matvareintoleranse), kontaktallergi, 
fremmedlegeme i øret, parasitter, 
hormonelle sykdommer, autoimmune 
sykdommer, nedsatt immunforsvar 
eller svulster/polypper. I tillegg har 
man noen sekundærårsaker som 
ikke er direkte årsak, men øker 
sjansen for ørebetennelse i tillegg til 
å komplisere muligheten for vellykket 
behandling. Disse er anatomi, økt 
fuktighet i ørekanal (f.eks ved bading), 
irritasjon fra overdreven rensing. 
Videre kan opprettholdende faktorer 
som bakterier, sopp, kronisk infeksjon, 
underbehandling eller at øret ikke 
renser seg selv gjøre at betennelsen 
fortsetter til tross for at primærårsak 
er eliminert. 

Er allergi et problem hos shiba? 
Som nevnt tidligere, svarte hele 18% 
på helseundersøkelsen at de hadde 
alvorlige eller vedvarende problemer 
med hud, pels og/eller ører. Det er med 
andre ord ikke uvanlig i rasen, og derfor 
viktig å være oppmerksom på. 

At allergi og kløe forekommer 
hos shiba, bekreftes av spesialist i 
dermatologi, Marie Innerå. Hun forteller 
at shiba ofte er “tørre atopikere”, som 
betyr at huden gjerne blir rød, tørr 
og irritert. En gjenganger hos shiba 
med allergi er at de slikker seg mye 
på labbene, som er et vanlig tegn på 
allergi. I tillegg er det ikke uvanlig med 
ørebetennelser. 

Nina Hansen trekker frem at det er 
svært viktig å trene på håndtering, 
slik at veterinæren får gjort alle 
undersøkelser og får sett nøye på 
hunden. Dersom hunden må sederes 
ved undersøkelse vil dette komplisere 
og fordyre prosessen mye. 

Forebygging
Det aller viktigste for å forebygge kløe og 
allergi, er at vi faktisk må anerkjenne at 
dette er et reelt problem hos rasen. Først 
og fremst må oppdrettere ta problemet 
på alvor og ta valpekjøpere seriøst når de 
forteller at hunden viser symptomer eller 
er diagnostisert med allergi. Hvordan kan vi 
løse et problem hvis ingen er åpen om at det 
eksisterer, spør Nina. 

Videre er det tydelig at allergi har en sterk 
genetisk komponent. Det betyr at hunder 
med kliniske symptomer ikke skal avles på. 
Arvbarheten er nemlig så høy som 0,47. 
Bruk heller ikke avlsdyr som har gitt avkom 
med allergi, og vurder om søsken også bør 
tas ut av avl. 

Nina gir også en sterk anbefaling om å vente 
med å bruke hunder i avl til de er 3 år, og 
at det er svært viktig å vente tilstrekkelig 
lenge mellom kullene til at man kan gjøre en 
ordentlig vurdering av avkommene. I tillegg 
anbefaler hun at oppdrettere oftere benytter 
seg av “Fido” – det vil si hunder som kanskje 
er vurdert som kjæledyr fremfor avlsdyr, 
men som allikevel kan produsere svært gode 
avkom og tilføre rasen noe bra. Her er det 
viktig å se på hele stamtavlen fremfor et 
enkelt individ. 

Hun trekker også frem at både tispeeier 
og hannhundeier må tørre å be om mer 
dokumentasjon og informasjon om hundens 
helse og atferd. Det er viktig at oppdrettere 
er transparente om sitt arbeid og sine 
avlshunder. 

Registrer helseproblemer i DogWeb
Noe av det aller viktigste vi kan gjøre for 
å forebygge og forhindre allergi i rasen er 
faktisk å dokumentere når hundene våre 
har helseplager. Ved samtykke fra eier kan 
veterinær føre inn sykdommer som allergi 
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inn i DogWeb, slik at det blir enklere å 
kartlegge omfanget av problemene i rasen. 

Vi i SU oppfordrer alle til å spørre 
om mer informasjon om dette fra sin 
veterinær, og få registrert sykdommer og 
allergi dersom hunden er diagnostisert. 
Vi har full forståelse for at det kan være 
tungt at dette ligger synlig i hundens 
stamtavle, men kan ikke understreke 
nok hvor utrolig viktig det er for rasens 
helse. Vi er stolte av å eie en rase som er 
frisk med veldig få helseplager, og ønsker 
selvfølgelig at det forblir slik. Derfor 
trenger vi at valpekjøpere og oppdrettere 
er åpne om eventuelle helseplager. 

Registrering av arvelig klinisk 
sykdom i DogWeb

Norsk Kennel Klub (NKK) har åpnet 
muligheten til å publisere diagnoser på 
arvelig klinisk sykdom i NKKs database 
DogWeb. Registreringen er individbasert. 
Hensikten med systemet er å lage 
et avlsverktøy slik at oppdrettere og 
eiere har muligheten til å være åpne 
om sykdom på individer i sine linjer, 
og få registrert dette på en måte som 
gjør informasjonen lett tilgjengelig. 
Registreringen er dermed nyttig 
avlsarbeidet, og gir JUN en pekepinn på 
hva vi bør jobbe med framover. I tillegg 
kan det hjelpe potensielle valpekjøpere å 
forsikre seg om sunne foreldredyr. 

Det er viktig å få registrert så mange 
tilfeller som mulig for at systemet skal 
fungere best mulig. Registreringen må 
gjøres av veterinær. For å registrere 
diagnoser, må sykdommen være antatt 
arvelig. Sykdommen må ha betydelig 
effekt på hundens livskvalitet, eller kreve 
livslang medisinering eller operasjon. 
Eksempler på slike diagnoser er allergisk 
dermatitt, rage, epilepsi og lignende. 
Diagnosen må være sikker.
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Avl og oppdrett
Fra foredrag av SU-medlem, oppdretter og dommer Christen Lang

For å bevare klubbens raser, trenger vi 
at klubbens medlemmer avler og driver 
oppdrett med sine hunder. Allikevel er 
det viktig at dette gjøres på en forsvarlig 
og fornuftig måte. Dermed ønsket 
Sunnhetsutvalget å sette fokus på avl og 
oppdrett i et foredrag av Christen Lang og 
Eivind Mjærum. Begge har lang fartstid som 
både oppdrettere og dommere, og sitter 
på mye viktig erfaring om klubbens raser 
og oppdrett av disse. Dessverre var Eivind 
forhindret fra å komme, og foredraget ble 
dermed avholdt av Christen alene. 

Hva bør man tenke på når man skal 
være oppdretter? 
Når man skal være oppdretter er det 
svært viktig at man setter seg godt inn i 
rasen man vil drive avl på. Man må lære 
seg å kjenne rasen, og forstå hvordan 
den er satt sammen. Det innebærer at 
man må sette seg inn i en kombinasjon av 
atferd, mentalitet, helse og eksteriør. 

Det samme gjelder også for 
hannhundeiere som ønsker å leie ut sin 
hund til avl. Selv om man har hannhund 
bør man ha god innsikt i rasen, og ikke 
nødvendigvis takke ja bare fordi noen 
spør. Allikevel trekker Christen frem 
viktigheten av at flere kan tilby sine 
hannhunder til avl, slik at vi får bredere 
utvalg av tilgjengelige hunder og dermed 
sikrer bredere genetisk variasjon i rasen. 

Videre er det viktig å være bevisst sitt 
ansvar overfor både valp og valpekjøpere. 
Først og fremst må man finne gode hjem. 
Som Christen sier det: valpen har ikke 

bedt om å bli født, det er vi som har satt 
den til live og det er derfor vårt ansvar 
å sikre den et godt liv. Det innebærer 
opplæring om rasen i forkant av levering, 
og god oppfølging under hele valpens 
levetid. Som oppdretter er det viktig at 
terskelen er lav for valpekjøpere å ta 
kontakt for å spørre om råd og veiledning.

Valg av avlsdyr
Når man planlegger kull, er det viktig å 
velge foreldredyr man tror kan passe bra 
sammen. Her må man bruke kunnskapen 
man har tilegnet seg innen atferd, 
mentalitet, helse og eksteriør for å se hva 
som kan bli en god kombinasjon. 
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Først og fremst er det et absolutt krav 
at hundene er klinisk friske, forteller 
Christen. Det er krav om kjent HD-status, 
så hoftene til hunden må røntges før 
den kan brukes i avl. Ellers må man selv 
vurdere hvilke helsetester man ønsker 
å utføre, men Christen understreker at 
alle klubbens raser har god helse med få 
problemer. 

Videre må man se an temperament og 
atferd. Hundene må være godt egnet som 
familiehunder, og ikke være i overkant 
skarpe eller sta. Hunder som viser 
aggressiv atferd må aldri brukes i avl, ei 
heller hunder som viser i overkant mye 
frykt eller stress. Samtidig er det viktig 
å huske på at vi skal bevare de japanske 
rasenes særegne karakter, og vi vil derfor 
ikke avle bort særtrekkene heller. En shiba 
skal ikke oppføre seg som en labrador. 

Eksteriør er selvfølgelig også viktig – 
hunden bør ha et rasetypisk utseende og 
være et godt eksemplar av rasen. Samtidig 
er det viktig å huske på at eksteriør alene 
ikke gjør en hund egnet for avl, og vil aldri 
gi noe garanti på at avkommene blir av 
god kvalitet. Premier er ikke arvelig, som 
Christen så fint sier det. 

Det er viktig at man ikke dobler opp på 
og forsterker uønskede egenskaper. For 
eksempel bør man ikke pare skarp hund 
med en annen skarp hund, eller en veldig 
steil hund med en annen steil hund. Her er 
det viktig å balansere ut eventuelle feil og 
mangler, slik at avkommene forhåpentligvis 
blir mest mulig rasetypiske. 

Avl i små populasjoner
Til tross for at shiba begynner å bli en 
populær rase, er det fortsatt en liten 
populasjon sammenlignet med de fleste 
andre populære hunderasene. Resten 

av klubbens raser har ekstremt små 
populasjoner. Dermed er det viktig å ta 
noen ekstra hensyn: 

Bruk flest mulig individer
Det er viktig at vi bruker flest mulig 
individer for å sikre den genetiske 
variasjonen. Med så få individer har vi 
ikke råd til å miste variasjonen, og det er 
dermed viktig å få flest mulig hunder i avl. 

Ikke for nær slekt på foreldredyr
Det er viktig å ta hensyn til innavlsgrad på 
foreldredyrene. Man bør ikke pare hunder 
som er i nær slekt, hvor innavlsgraden 
blir høy. Fra 01.01.22 vil man ikke kunne 
registrere hunder med innavlsgrad på mer 
enn 12,5%, men vi ønsker selvfølgelig at 
man holder seg langt under dette også. 

Unngå matadoravl
Med en liten bestand er det ikke mange 
avkom en hund kan ha før det blir ansett 
for å være matadoravl – som er 5% av 
bestanden. Dermed er det viktig å ikke 
bruke en hund til for mange valper.

Avlsmetoder
Det er i hovedsak tre ulike metoder man 
kan benytte når man avler: 
Innavl
Ved innavl parer man tett beslektede dyr, 
som for eksempel far og datter. Dette gir 
en høy innavlsgrad. Grunnen til at dette 
benyttes av noen oppdrettere er fordi de 
gode egenskapene kan bli doblet, og man 
kan produsere svært gode hunder med en 
tydelig type. 

Allikevel er faren like stor for at man 
dobler negative egenskaper, og dermed kan 
risikere svært syke hunder med helseplager. 
I tillegg kan man risikere innavsdepresjon 
og dårlig fertilitet. Dette er en av grunnene 
til at NKK har innført regelen om maks 
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innavlsgrad på 12,5%. 

Linjeavl
Når man bruker hunder med felles 
forfedre i stamtavlen, kalles dette for 
linjeavl. Det kan for eksempel være en 
felles bestefar eller tippoldemor. Dette 
er også en form for innavl, men som 
gir lavere innavlsgrad. Dette brukes 
spesielt mye for å bevare eller skape en 
klar type. Allikevel er det viktig å være 
oppmerksom på at også linjeavl kan 
ha negative konsekvenser, og kun bør 
gjøres når man er erfaren og har god 
forståelse for genetikk – selv da også 
med stor varsomhet. Det er også viktig 
at man tar hensyn til innavlsgrad og 
forsøker å holde denne så lav som mulig. 

Utavl
Utavl er når man bruker helt 
ubeslektede hunder som ikke har noen 
felles forfedre i stamtavlen. Dette sikrer 
bredere genetisk variasjon, og er viktig 
for å bevare en sunn rase. Det kan 
være krevende å finne helt ubeslektede 
hunder i små populasjoner, men desto 
viktigere er det å utavle. Utavl er stort 
sett alltid positivt, men kan resultere 
i større variasjon og type mellom 
avkommene. 

Rent praktisk ved paring
De japanske rasene kan være krevende 
og selektive når det kommer til paring. 
Christen forteller at han ofte har 
opplevd at både tisper og hannhunder 
regelrett kan nekte å pare seg med 
spesifikke individer. Dermed kan det 
kreve mye tålmodighet å få til en 
vellykket paring. Det er viktig at man 
finner et egnet sted hvor hundene får ro 
til å pare seg. 

Basert på data fra 327 kull forteller 

Christen at tispa stort sett er paringsklar 
mellom dag 13-18 etter første tegn på blod, 
men at han har absolutt størst suksess på 
dag 14 og 15. Stort sett holder det alltid 
med én paring. 

Til tross for at vanlig drektighetstid er på 
63 dager, forteller Christen at han stort sett 
alltid opplever at shiba føder på dag 61 eller 
62 etter paring. 

Etter fødsel
Etter valpene er født, er det svært viktig 
at man som oppdretter gir valpene trygge 
rammer. De første ukene trenger valper 
og mor mye ro og fred, uten eksterne 
forstyrrelser. Når valpene begynner å nærme 
seg fire uker begynner de som regel å bli 
mer aktive. Da er det viktig å sosialisere og 
aktivisere valpene, slik at de blir trygge og 
uredde. 

Det er vanlig at valpekjøpere får hente 
valpene sine ved 8 ukers alder. Det er ikke 
uvanlig at de japanske rasene er stuerene 
og nokså selvstendige allerede rundt denne 
alderen. 

Erfaringsdeling og diskusjon rundt avl 
og oppdrett
I andre del av sitt foredrag, oppfordret 
Christen Lang til deling av erfaringer og 
åpen diskusjon blant seminarets deltakere. 
Alle deltakerne satt med nyttige og gode 
erfaringer som det var fint å diskutere i et 
åpent fora.

Noen av temaene som skapte størst 
engasjement var følgende: 

Transparens blant oppdrettere og 
hundeeiere
Hvordan kan vi skape rom for mer 
transparens innad i klubben, samt åpne for 
enklere deling av informasjon og erfaringer? 
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Her kom det mange gode innspill, og 
alle var enige om at et åpenhet er svært 
viktig – både for hundenes del og miljøet i 
klubben. Registrering i DogWeb ble trukket 
frem som noe alle ønsker å informere og 
oppfordre valpekjøpere og oppdrettere til å 
bruke aktivt – uten at noen skal bli uglesett 
i klubben.

Glaukom og andre øyeproblemer
Nylig har en rekke shiba blitt gonioskopert 
med anmerkning, og er dermed disponert 
for å utvikle glaukom. I hvilken grad er dette 
i ferd med å bli et helseproblem i rasen? 
Hvordan bør klubben håndtere dette, og 
hvilket ansvar har oppdretter? Det kom 
mange gode innspill, og Sunnhetsutvalget 
fikk mye nyttig innsikt i dagens situasjon. 
Det er ingen tvil om at glaukom er noe vi 
alle må være oppmerksomme på, og SU vil 
begynne arbeid med å kartlegge omfanget. 

Krav til helsetesting
Hva og hvor mye bør vi teste hundene 
våre? Bør vi kun teste avlsdyr, eller også 
hunder som ikke er tiltenkt avl? Hvordan 
kan vi få flere til å teste sine hunder uten 
at det er et krav fra klubben? De fleste var 
enige om at vi selvfølgelig ønsker å vite 
hvilke mest mulig om rasenes helseplager, 
men det var stor spredning i om det best 
gjøres ved helsetesting eller ei. Flere mente 
det er viktig å ikke lete etter problemer så 
lenge hundene er klinisk friske, mens andre 
mente det var viktig å teste mer enn HD 
slik at man kan kartlegge rasenes helse. 

I tillegg var vi innom fødselsdepresjon, 
matadoravl og problematisk atferd hos 
avlsdyr. Det var tydelig at muligheten til 
å dele og diskutere var etterlengtet hos 
deltakerne, og er noe SU og klubben tar 
med seg videre for å se hvordan vi kan 
legge opp til lignende fora i fremtiden. 

Illustrasjonsfoto: Shiba med glaukom.
Fotoet er hentet fra Pixabay, fotograf er 
David Will.

Klubbens medlemmer følger nøye med.
Veldig kjekt at så mange deltok.
Foto: Mika Hætta
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Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)
Foredrag av Sunnhetsutvalget

Hvert femte år skal klubben levere 
rasespesifikke avlsstrategier for alle 
klubbens raser til NKK. Disse utarbeides 
og revideres av Sunnhetsutvalget. SU 
har nå revidert RAS for shiba, shikoku 
og kai, og det ble dermed naturlig å ta 
en gjennomgang av disse på seminaret. 
Vi la ekstra vekt på gjennomgang av 
resultatene fra helseundersøkelsen i 
2020. 

De nye rasespesifikke avlsstrategiene er 
ennå ikke godkjent og publisert på grunn 
av manglende ressurser hos NKK, men 
presentasjonen fra foredraget inneholder 
oppdaterte tall og informasjon. Denne 
finner du på junnorge.no eller direkte 
på bit.ly/raseseminar-jun. I denne teksten 
tar vi kun for oss innholdet i korte trekk. 
Vi tar utgangspunkt i shiba, og supplerer 
med info om shikoku og kai.

Generelt
Den japanske hunden, på japansk nihon 
ken, er en samlebetegnelse for alle 
de seks japanske urhundene. Disse 
stammer opprinnelig fra en og samme 
landrase, som har utviklet seg i ulike 
retninger på grunn av ulik bruk og 
geografiske forskjeller. Det er funnet 
levninger helt tilbake til den innledende 
Jōmonperioden, 10 000–8 000 f.Kr., som 
er svært like dagens japanske raser. 

Alle de seks rasene har flere ganger vært 
nær å bli utryddet. I 1928 ble Nihon Ken 
Hozonkai (kalt for NIPPO) grunnlagt, og 
de gjorde et enormt arbeid for å ivareta 
og bevare den japanske hunden. Det ble 
laget en felles standard som kun skilte 

på størrelse og farge, og mellom 1931-
1937 fikk alle de seks rasene status som 
nasjonalskatter. 

I dag er shiba den mest populære rasen, 
etterfulgt av akita (som har egen raseklubb 
i Norge). Av klubbens raser har vi individer 
av shiba, kai og shikoku i Norge. 

Rasens populasjon
Her oppfordrer vi til å ta en titt på 
presentasjonen fra foredraget for å få flere 
og mer detaljerte tall. 

Shiba
De siste fem årene er det registrert 
følgende antall av shiba: 2016 – 112, 2017 
– 121, 2018 – 153, 2019 – 118, 2020 – 132. 
Av disse fem årene ble det importert 
færrest hunder i 2020, noe som er en 
naturlig konsekvens av korona. Vi ser at 
import hovedsakelig skjer fra Sverige og 
Japan. 

Kullstørrelsen er som regel mellom 2 og 5 
valper, med en gjennomsnitt i Norge på 3,3 
valper per kull. Det er registrert flere kull 
med 8 valper, to kull med 9 valper og ett 
kull med 11 valper. 

Da rasen fortsatt har en liten populasjon, 
er det svært viktig at vi unngår matadoravl 
og heller bruker flere individer i avl. 
Grensen for matadoravl er per i dag 31 
valper, men SU anbefaler en øvre grense 
på 20 valper per hund. Det er kun i meget 
spesielle tilfeller at en hund bør få mer enn 
20 valper. 
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Mellom 2016-2020 ble det født 194 kull 
i Norge. Av disse var ble det brukt 113 
ulike tisper (1,7 kull per tispe) og 72 
ulike hanner (2,7 kull per hannhund). 
Gjennomsnittlig innavlsgrad hos shiba har 
gått jevnt og trutt nedover, noe som er 
svært positivt. 

Kai
Det er registrert 7 individer i Norge, 
hvorav 1 av disse ikke lever lenger. To av 
hundene er importert fra Danmark og 
Italia, hvorav resten er avkom fra to kull 
produsert i Norge. 

Shikoku
Det finnes per i dag 5 individer i Norge, 
hvorav 4 er registrert i NKK. Mens rasen 
øker i popularitet, synker populasjonen 
betraktelig i Japan. 

Helse

Shiba
Det ble i 2010 gjennomført en helse- og 
atferdsundersøkelse i samarbeid med 
Norges veterinærhøgskole v/professor 
Frode Lingaas. Konklusjonen den gang var 
at shiba var en meget sunn hunderase. 
Det viste seg allikevel at rasen har noen 
utfordringer med hensyn til hud/allergi, 
og at noen hunder var for skarpe og/eller 
redde.

Fra desember 2019 til februar 2020 
gjennomførte SU på vegne av klubben 
en ny helseundersøkelse. Undersøkelsen 
hadde da 317 svar, og resultatene 
samsvarte i høy grad med undersøkelsen 
fra 2010. Konklusjonen er at vi fortsatt 
har en sunn og frisk rase med noen 
utfordringer når det gjelder hud/
pels og adferd. Resultatene fra denne 

helseundersøkelsen ble publisert i JUNnytt 
nummer 2/2020. 

Den første helseundersøkelsen viste en 
gjennomsnittlig levealder på 9,23 år. Ganske 
mange hunder dør før de fyller 2 år, og det 
er de som fører til det lave gjennomsnittet 
i levealder.
I den nye helseundersøkelsen ble det 
i stedet spurt om hvor gamle de døde 
hundene var da de døde. 263 (83%) av 
hundene lever fremdeles.

Av de 54 døde hundene, var 33 av 
individene over 8 år da de døde. Av disse 
var 13 hunder mer enn 13 år da de døde. 
Svarene viser fortsatt at en del hunder dør 
unge. Men mange blir også svært gamle 
(vel 24% blir over 13 år). 9 av de 54 døde 
hundene ble avlivet på grunn av adferd og 2 
på grunn av allergi. 

Av de 53 hundene som har vært hos 
dyrlege for problemer med hud/pels, er 29 
hunder under 2 år når dyrlege oppsøkes. 
Det allergenet som flest hunder reagerer 
på, er ulike typer pollen, midd og mat. 
Furunkulose, analkjertelproblem, våteksem 
og ørebetennelse er sjeldent blant hundene 
i undersøkelsen.

I forbindelse med RAS ble det også hentet 
ut data fra DogWeb. På grunn av krav 
om kjent HD-status på bruk av avlsdyr 
har vi god innsikt om hofteleddsdyslasi. 
Totalt er 69% prosent røntget til fri, 21% 
til C og resterende 10% til D og E. I sin 
sluttrapport for sitt HD-prosjekt har 
NKK selv uttalt at nye felles prosedyrer 
og avlesningssystem kan ha påvirket 
avlesningsresultatene, spesielt grad C. 
Dermed kan dette forklare den høye 
andelen C-hofter. Allikevel er det verdt å 
merke at shiba er en lett og atletisk rase, 
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som ofte forblir klinisk friske hele livet 
til tross for C-hofter. 

Det er langt færre som har røntget 
albuer, men her ser vi at hele 91% er 
røntget fri for AD. Patellaluksasjon 
er heller ikke noe problem i rasen, 
hvor 84% er testet fri. Allikevel er det 
verdt å merke seg at også her er det få 
individer som er testet. 

Mellom 2016-2020 var det kun 39 som 
øyelyste sine shiba, hvor 35 (87%) av 
disse var uten anmerkning. Enda færre 
var det som gonioskoperte, hvor 6 av 
11 hunder ble testet fri. I tillegg er det 
to hunder med glaukom som ikke er 
registrert i DogWeb. 

Hud, kløe og allergier er det som 
helseundersøkelsen fortsatt viser er 
det største helseproblemet på Shiba. 
I tillegg skal vi følge med utviklingen 
av glaukom og om det skulle dukke 
opp andre helseproblem. SU anbefaler 
gonioskopi, men ikke at det skal være et 
krav pr. i dag, ut fra de opplysninger vi 
har pr 2020.

Kai 
Vi er klar over at vi har så få individ 
i Norge at vi ikke kan si noe sikkert, 
men dette er slik helsen framstår hos 
de hundene vi har i landet vårt akkurat 
nå. Alle hundene som omfattet av 
helseundersøkelsen er ganske unge. 
Hele 4 av de 7 hundene er født i 2015. 
Dermed lever de fleste ennå. Bare 1 
hund er død. 1 av de 7 hundene har 
oppsøkt dyrlege for problemer med 
hud/pels i form av unormal kløe. Ingen 
av de 6 som svarte på spørsmålet, 
har hunder som har vært utredet av 
veterinær for hud og pelsproblem. 

Det stilles spørsmål om en hund, som 
ikke er avklart. Ingen hatt furunkulose, 
våteksem eller analkjertelproblem. En hund 
har hatt ørebetennelse 2 ganger. Ingen har 
nedsatt hørsel eller er døv. 2 hunder er 
øyeundersøkt og 1 øyelyst. Øyesykdommer 
synes ikke å være noe problem i rasen. Det 
er ikke funnet noen hunder med glaukom, 
akutt glaukom eller øyekatarr. 

Shikoku
Det finnes ikke mye dokumentert om helsen 
til rasen, og det er ingen helseplager som 
utmerker seg hos shikoku. Per 2020 var det 
ingen testresultater publisert i DogWeb. I det 
siste har det blitt oppdaget mange tilfeller 
av epilepsi i visse europeiske linjer, noe som 
må følges nøye med på fremover. Hele 25 
hunder har blitt påvist med nevrologiske 
problemer eller epilepsi, og det antas i tillegg 
å være mørketall da dette ikke anerkjennes 
av oppdretter.

Mentalitet og bruksegenskaper
Japanerne beskriver den japanske hunden 
med tre begrep: 
Kan-i er mot, tapperhet og dristighet 
kombinert med fatning og mental styrke. 
Hunden vil forsvare seg, men skal unngå å 
starte slåsskamp.

Ryosei er godt lynne med majestetisk 
holdning. Hunden er trofast, lojal og lydig 
mot sin eier så lenge det ikke strider mot 
Kan-i.

Soboku er naturlig skjønnhet med eleganse 
og verdig livslyst. Hunden trenger ikke 
børstes og styles for å være vakker.

Til sammen utgjør de tre begrepene en rolig, 
modig og stolt hund med stor indre styrke, 
kombinert med en naturlig skjønnhet. 
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Shiba 
Ved å se på mentaltester gjennomført 
i Sverige for shiba, får vi en indikasjon 
på shibaens mentalitet. Hundene er 
vurdert opp mot en middelverdi for alle 
brukshunder, hvor verdiene til de testede 
shibaene stort sett havner på lavere 
verdier enn gjennomsnittsbrukshunden. 
Allikevel er det viktig å huske på at 
shiba ikke er, eller skal være, en typisk 
brukshund og at vi derfor ikke skal 
etterstrebe de samme verdiene i vår rase. 

SU ønsker gjerne at flere gjennomfører 
mentaltest på sine shiba. Hvis mange nok 
individ beskrives, kan en sikrere idealprofil 
bli et verktøy i avlen på et senere 
tidspunkt. 

Atferd
Helseundersøkelsen har gitt en oversikt 
over hvilken atferd som er vanlig hos 
shiba, og hvilke atferdsproblemer som 
finnes i rasen. Det er viktig å huske på 
shiba har en særegen personlighet som er 
rasetypisk, og denne ønsker vi selvfølgelig 
å bevare. Allikevel er det viktig at hundene 
fungerer godt hjemme og i samfunnet. 

Det finnes i overkant sta og skarpe shiba, 
og spesielt samkjønnsaggresjon er ikke 
uvanlig. Allikevel har utviklingen gått i riktig 
retning. Helseundersøkelsen fra 2020 viser 
at 61 av 313 hunder har vist uakseptabel 
atferd – 29 hanner og 32 tisper. 

I spørsmål om hunden er utagerende mot 
andre hunder, svarer 45,7% nei. Resten 
har svart at hunden kan være utagerende 
mot hunder av samme kjønn, uansett 
kjønn eller kun mot spesifikke individ. 
Det er verdt å merke seg at ingen svarte 
at hunden kunne være utagerende mot 
motsatt kjønn. 

I spørsmål om utagerende atferd mot 
mennesker, svarer 88,5% nei ovenfor 
kjente mennesker og 82,8% svarer nei 
ovenfor ukjente mennesker. Videre viser 
undersøkelsen at 10,3% opplever at 
hunden kan endre atferd uten åpenbar 
grunn, med ulik hyppighet. 9 individ har fått 
en diagnose knyttet til atferd/temperament. 
Videre viser undersøkelsen at svært få 
shiba sliter av seperasjonsangst, og hele 
300 av 308 individ kan være alene hjemme 
uten noe problem. 

I 2018 mottok klubben melding om en 
shiba med rage og angstrelatert aggresjon. 
Eieren hadde da kartlagt både symptomer 
og behandling grundig. SU innhentet data 
direkte og indirekte fra eiere av beslektede 
hunder, og felles hund er tatt ut av avl. 
Flere søsken/halvsøsken hadde alvorlig 
atferdsproblemer, hvor flere er avlivet. 

Det er svært viktig at hunder med alvorlige 
redsels- eller aggresjonsatferd ikke brukes i 
avl. Eiere av hunder som viser problematisk 
atferd bes informere SU. Det er også 
viktig at dommere kan skille akseptabel og 
uakseptabel atferd i ringen. Ikke minst må 
klubben og oppdrettere gjøre en god jobb 
med å informere valpekjøpere om rasens 
mentalitet, samt viktigheten av sosialisering 
og håndtering. 

Eksteriør 
Alle de japanske rasene har tilnærmede 
identiske rasestandarder, med unntak av 
størrelse, farger og haler. Den japanske 
hunden skal være funksjonell med et 
eksteriør som gjør den i stand til å 
utføre sin opprinnelige oppgave: jakt. 
De japanske rasene skal derfor være 
atletiske og moderat bygget. Moderat er 
et viktig nøkkelord – ingenting skal være 
overdrevent.
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Gode, energibesparende bevegelser er 
svært viktig for hundens funksjonalitet. 
Uttrykket er særs viktig hos den 
japanske hunden, og skal utstråle 
hundens stolte holdning og integritet. 

Blant alle rasene er det noen uønskede 
eksteriørtrekk som ikke er uvanlige. 
Felles for alle er det viktig å være 
oppmerksom på steil overarm og/eller 
fremskutt skulder. Det samme gjelder 
for individer som er for lavstilte, tunge 
og kompakte. I tillegg er det viktig at 
hundene er verken overvinklet eller 
steil bak. 

For shiba har klubben utarbeidet et 
svært god og detaljert rasekompendium. 
Dette ligger tilgjengelig på klubbens 
nettside, og alle som ønsker å lære mer 
om eksteriør oppfordres til å ta en titt 
på kompendiet.

Generelt 
Det er et felles, overordnet mål 
for alle klubbens raser: Bevare alle 
våre japanske raser som sunne og 
funksjonelle raser med et temperament 
som er i samsvar med rasestandardene 
og tilpasset vårt samfunn.

Videre går RAS gjennom kortsiktige 
og langsiktige mål for hver enkelt rase. 
For at vi skal nå disse målene har vi 
følgende plan for videre arbeid: 
Sunnhetsutvalget (SU) skal evaluere 
RAS hvert år. Rapporten skal inngå som 
en del av klubbens årsberetning
Hvert 5. år skal RAS revideres
Hvert 3. år skal det arrangeres 
dommerkonferanse 
SU foreslår at klubben arrangerer 

nasjonalt raseseminar hvert 2. år og 
regionalt raseseminar i motsatte år 
(unntatt de årene det sammenfaller med 
dommerkonferanse). Noen av seminarene 
kan være digitale.

Tilleggsinformasjon
Under foredraget på seminaret, rakk SU 
dessverre ikke å gå igjennom mentalitet 
og bruksegenskaper og eksteriør. Dette 
var et direkte resultat av at helsedelen tok 
mesteparten av tiden, hvor vi brukte mye 
tid på innspill, spørsmål og svar. 

Derfor vil vi forsøke å få til et digitalt 
foredrag hvor vi tar for oss mentalitet 
og eksteriør, som vil være gratis for alle 
klubbens medlemmer. Dette vil eventuelt 
bli annonsert på klubbens nettside, sosiale 
medier og i JUNnytt. 
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Atferd 
- hvorfor gjør hunder som de gjør, og er shibaen annerledes?

Fra foredrag av Anne Lill Kvam

Anne Lill Kvam har hatt hund som jobb siden 
1996, men kjærlighet for hund har hun hatt 
hele livet. Hun har jobbet med å utdanne 
minesøkshunder og hundeførere for Norsk 
Folkehjelp i Angola, og har siden den gang 
holdt kurs i inn- og utland om spor, søk og 
atferd. Hun hadde selv shiba i mange år. 

Hva er egentlig atferd? 
Enkelt forklart er det gjennom atferd vi gir 
uttrykk for følelsene våre. Atferd oppstår 
basert på informasjon fra sansene – du 
føler noe, du gjør noe. Det samme gjelder 
for hunder.

Før vi kan begynne å manipulere atferd, 
er det viktig at vi forstår og tar hensyn til 
følelsene bak atferden. Ofte er uønsket 
atferd et symptom på et underliggende 
problem. Derfor må vi finne ut om hunden 
har smerter, sykdom eller skader. 

Frykt er den viktigste følelsen både vi 
og hundene har. Det er frykt som gjør at 
noe læres raskest, glemmest senest og 
raskest gjenkjennes. Frykt trumfer alle 
andre følelser, som kjærlighet, glede, avsky, 
nysgjerrighet osv. Dermed vil frykt i aller 
høyeste grad prege en hunds atferd. Men 
når blir hunders atferd et problem? 

Enkelt forklart blir hunders atferd et 
problem når vi ikke tolererer, forstår 
eller får endret atferden slik vi ønsker. 
– Eller når naboen klager, sier Anne 
Lill humoristisk. For hunden er det vår 
respons, eller mangel derav, som skaper 

problemer for hunden. Hunder klarer 
seg fint i fellesskap alene, men når vi 
mennesker skal blande oss inn blir det fort 
problemer. 

Hva er spesielt for urhunder? 
Anne Lill Kvam forteller at hun har mye 
erfaring med at urhunder kan skille seg 
fra mer domestiserte hunderaser. Hun 
fortalte om sitt første møte med shiba, og 
der hun tidligere kunne spørre «har du 
brukt gode nok godbiter?», forsto hun at 
det slett ikke var så enkelt med urhunder. 

Urhunder er viljesterke, har stor integritet 
og er uavhengige –  men med sterk 
tilknytning til sine mennesker. De er i 
høyeste grad selvstendige tenkere som 
spør “hvorfor skal jeg det, da?”. Samtidig 
er de oppfinnsomme og skøyeraktig. 
Urhunder er også svært sansevar, og kan 
ha meget tydelig språk. 
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Hundens behov
Hundens behov henger sterkt sammen 
med hundens atferd. Utilfredsstilte 
behov kan medføre frustrasjon, stress, 
hyperaktivitet, passivitet, aggresjon og 
apati for å nevne noen. Noen behov 
er viktigere enn andre. Her trekker 
Anne Lill frem nok søvn, trygghet, 
kommunikasjon og muligheten til å kø 
og slikke seg som uelastiske behov/
atferder – disse kan ikke fires på og er 
noe hunden trenger hver eneste dag. 
Mangler noen av disse vil det føre til stor 
frustrasjon og høyt stress. Mer elastiske 
atferder er ting som å leke (uelastisk 
for valper), bevegelse og mosjon, å 
formere seg eller å snuse og utforske 
omgivelsene. Disse er også viktige, men 
mer fleksible enn de uelastiske behovene. 

Anne Lill snakker mye om hvor viktig 
det er for hunden å kunne ta egne 
beslutninger og velge selv. Dette trekker 
hun frem som helt vesentlig for hundens 
velferd. 

Dårlig atferd
Det er lettere å forebygge dårlig atferd 
enn det er å reparere det. Det er fordi vi 
aldri kan trene av en atferd, vi må trene 
på nye atferder. 

Hunder er typisk redd for det de har 
dårlig erfaring med eller det de ikke 
har noe erfaring med. Derfor er det vår 
jobb å bygge opp hundens trygghet, steg 
for steg. Vi må gi hunden selvtillit og 
mestringsevne, med trygghet og tillit til 
omgivelsene. 

Men hva er trygghet? Anne Lill forteller 
at trygghet for en hund er forutsigbarhet, 
fravær av smerte og frykt, beskyttelse 
og at alle deres behov blir møtt. Videre 
snakket hun om hvor viktig sosialisering 

er, og hvordan små øvelser gir mestring og 
trygghet. Det er viktig å ikke bite over for 
mye, men heller la hunden bli gradvis trygg. 
Alle sansene må være med for at det skal 
være en positiv opplevelse for hunden. 

I hundens øyne er det ingenting som er 
dårlig atferd, og de gjør ingenting uten 
grunn. All deres atferd er naturlig. Det er vi 
mennesker som setter hunder i omgivelser 
og situasjoner som får dem til å handle på 
måter vi misliker. Dette er det svært viktig 
at vi er oppmerksom på. 

Helse
Dersom en hund viser uønsket atferd 
er det viktig å utelukke underliggende 
helseproblemer. Derfor ber Anne Lill alle 
sine kunder om å først ta en fullstendig 
helsesjekk hos veterinær for å finne ut om 
noe kan forårsake smerte. 
Videre er det viktig at utstyret man bruker 
er trygt og funksjonelt – det skal aldri 
gjøre vondt for hunden. Hun trekker her 
frem for små seler, grimer, anti-draseler og 
pigghalsbånd som svært negativt utstyr. Selv 
bruker hun også kun sele, og anbefaler det 
fremfor halsbånd. 

Hvordan kan man jobbe med 
problematferd? 
Først og fremst: gjør ingen skade. Vi må 
aldri gjøre noe som påfører hunden 
unødvendig smerte eller frykt. 

Hvorfor, når, hvor og mot hvem er det 
hunden viser aggresjon? Som oftest er 
aggresjon vanligvis forårsaket av frykt, men 
kan også være innlært. Til å begynne med 
er det viktig at vi skjermer hunden for 
situasjoner hvor den utviser atferd, slik 
at vi får redusert stress og kan bygge opp 
trygghet. 
Anne Lill forteller at hun alltid slutter 
med all rask mosjon når hun arbeider 
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med hunder, da dette utløser hormoner 
som kan påvirke hundens atferd. Videre 
jobber hun med selvtillitsbygging, 
ofte gjennom miljøtrening, balanse og 
kroppsbeherskelse, søkeleker og hjernebry. 
Hun trener overhodet ikke lydighet. Videre 
trener hun på å lære hunden å mestre ved 
å gå i bue rundt skumle ting, holde avstand 
for å gradvis redusere avstanden når 
hunden etterhvert blir tryggere. Dette må 
man ikke forhaste! 

 Hun trekker også frem hvor viktig spor 
og søk kan være for å redusere en hunds 
problematferd. Spesielt blant de japanske 
rasene som har sterke jaktinstinker og 
trenger en jobb for å bli stimulert. Dette 
kan også være viktig for teambuilding og 
samarbeid. 

Likheter og forskjeller på shibaer
I slutten av foredraget forteller Anne Lill 
om sine observasjoner om shiba og deres 
atferdsproblemer, samt erfaringer hennes 
hundetrenerkollegaer i Asia har delt med 
henne. 

Hun forteller om flere særtrekk mange av 
oss kan kjenne igjen:
Uhyre nøye med å bæsje
Hund-til-hund aggresjon
Sta
Besjelet med katter
Fantastiske
Kresne 
Uønsket jakt
Stor integritet

Hun forteller at mange ikke godtar 
shibaens behov for å velge og bestemme 
selv, og derfor straffer for mye. Dette 
fungerer svært dårlig på en hunderase som 
shiba, og kan føre til enda mer uønsket 
atferd. 
Avslutningsvis er de fleste enige om at 

shiba kan være en krevende rase, men at 
det også er helt fantastiske følgesvenner 
som byr på mange fine stunder. 

Smarte julegaver?
Sjekk ut klubbens effekter på junnorge.no
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Kennel Enerhaugen

NUCH NORDJV 18 NJV18 NV20  NV21 Eriko No Beniko Go av Enerhaugen. 
 Ble BIR  på NKK  Lillehammer 21.08.2021 og BIR X  2 og BIS X 3 dagen etter 

på Harestua. Vi er veldig stolt av henne. 
Begge foreldre er også oppdrettet av oss.

Annonse
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Kennel Enerhaugen

Julehilsen fra Kennel Enerhaugen
Sandviksveien 173, 5035 Bergen

Tlf. 90981295
www.enerhaugen.net

Den 4. September var jeg så heldig å få dømme den svenske 
Shiba spesialen. 

Det var 40 anmeldte Shiba. BIR ( venstre ) BIM ( høyre)
BIR: Dar Chingiza Choice Best

BIM: Rollicks Miss Magnolia

Annonse
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Kennel Enerhaugen

Vi ønsker alle våre hundevenner, valpekjøpere  og sameiere en 
God jul og takk for året som gikk.For oss har året vært fantastisk,  

med mange flotte resultater på utstillinger og mange fine nye 
valper. Uten hjelp å støtte hadde vi ikke kunnet oppnå dette. 

Ønsker dere alle et Godt Nytt år!

Julehilsen fra Kennel Enerhaugen
Sandviksveien 173, 5035 Bergen

Tlf. 90981295
www.enerhaugen.net

Annonse
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Ny distriktskontakt på Østlandet 

Vi har gleden av å fortelle at Sandra har tatt på seg oppgaven som DK 
Østlandet etter at Anna-Sofia ønsket å flytte ut av landet. 

Sandra er ei voksen dame som sammen med Aiko (hennes shiba) er godt 
kjent blant våre medlemmer. Hun har i mange år vært en støtte for nye 
Shibaeiere i Oslo-området og er en inkluderende og samlende person. 

Hun har mange gode ideer om turer og aktiviteter til dere og har allere-
de arrangert et “handterings-seminar” denne høsten. 

Ikke nøl med å ta kontakt eller delta på hennes aktiviteter! 

Mvh/ 
Styret
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Det har blitt tradisjon, at vi her i nord 
avholder et Shiba-treff på høsten i indre 
Troms. Dessverre måtte vi avlyse i både 
2019 og 2020 delvis på grunn av sykdom og 
delvis Covid-19. Det var derfor med stor 
glede at vi i år atter kunne invitere til treff 
med aktiviteter både for to og firbente. 
Takket være lokale ildsjeler ved Elin Uhre 
og hennes mann Kyrre er det meste 
«klappet og klart», når vi andre kommer 
til Setermoen. Om Elin og Kyrre også har 
kontakt til værgudene skal jeg ikke kunne 
si, men man kan jo lure…! Sommeren i 
Nord har som bekjent vært både kald og 
ikke minst våt. Fredag før treffet regnet det 
hele dagen, gleden var derfor stor da solen 
skinte lørdag morgen. Faktisk holdt det 
tørt hele helgen frem til jeg igjen kjørte 
over bygrensen til Tromsø. 

Vi hadde oppmøte kl. 12 lørdag ved 
klubbhuset til Bardu jæger-og fiskeforening 
sitt klubbhus. Vi startet med en liten 
naturløype. Deltakere med hund ble delt 
opp i grupper. Siv Hansen hadde laget ulike 
Shiba-relaterte spørsmål gruppen måtte 
svare på underveis.  Vinnende lag fikk en 
liten premie. 

Mens hundene fikk seg en pause i bilene, 
gikk de tobente innendørs til et velfylt kake 
bord. Med sukkerdepotene fylt opp var alle 
klar for neste seanse. Takk til Helle Sletvold 
og Lars Bersvendsen som hadde en kort 
innføring i blodspor og det at legge spor. 
Det var veldig ulikt erfaringsgrunnlag blant 
deltakerne. Noen hadde aldri gått spor, 
andre hadde gått en del og en hund hadde 
vært med på elgjakt flere ganger. Det var 
lagt et lite demonstrasjonsspor, som ble 

gått etterpå, videre prøvde flere hunder 
et godbit-spor. Så ble det lagt spor til alle 
som hadde lyst å prøve med egen hund 
søndag.

Parallelt med dette var det «godbit-
kjøkken», der det ble produsert kylling-
godis. De firbente satte veldig pris på 
dette om søndagen!
Kåring av raskeste Shiba ble avviklet 
på nærliggende inngjerdet agility-bane. 
Det ble fire grupper: valp, unghund, 
hannhunder og tisper. Hunden skal 
komme raskest mulig over banen på 
innkalling fra eier. Ikke bare enkelt på en 
bane, der det lukter hund for hver en 
meter…! Uansett en hyggelig og artig 
konkurranse, der de respektive vinnere 
fikk utdelt «tilpassede» rosetter fra 
Norsk Shibaklubb. Det var også anledning 
at sette opp og prøve ulike agility hinder. 
Det ble så fyrt opp i grillhytten, folk 
hadde medbrakt grillmat og snart 
stod røyken i taket! Kveldens store 
høydepunkt var salg av lodd og trekking 
av masse medbrakte loddpremier. 
Dette er med til at dekke utgifter på 
arrangementet. Videre hadde vi en 
deltakeravgift på kr. 200,- pr. hund. 

Shibatreff på Setermoen 11.-12.09 2021
Tekst distriktskontakt Lone Filipsen, Foto Kyrre Halvorsen og Lone Filipsen
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Klubbhuset har et par soverom, der det 
er mulig at overnatte, og det er god 
plass til bobiler/telt på området.

Søndag startet vi med felles frokost, der 
alle bidrar med medbrakt mat. Deretter 
var det tid for å gå sporene som var 
lagt ut lørdag. Det ble organisert slikt 
at alle fikk gå med en mer erfaren 
i lag med seg. Uansett tidligere 
erfaringsgrunnlag, tror jeg alle hadde en 
god opplevelse med dette. Parallelt med 
sporgåing var flere også på agilitybanen 
og prøve seg litt.  
Totalt var det 10 deltakende Shibaer 
samt en «wanna be» - en nydelig 
Buhund, som siden valpetiden av og 
til har vært med oss på Fellesturene i 
Tromsø. 

I Tromsø og omegn har vi et godt 
etablert Shiba-miljø. Med denne helg 
ønsker vi at nå ut til flere Shiba-eiere 
i dette vidstrakte distrikt. Imidlertid 
er Nord-Norge, som det fremgår av 
billedet, et stort diskrikt med lange 
avstander. Det er vanskelig at arrangere 
noe, som favner alle. Håper likevel at 
vi også i årene fremover kan samles 
til lignende arrangement. Det er en 
hyggelig helg, der «hunde-praten» går i 
ett fra vi kommer til vi drar.
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Noen hunder får en meget høy og anselig 
alder i dag og det kan oppstå store 
forandringer i hundens hode slik som hos 
oss mennesker som er aldersrelatert. Det 
er også viktig at disse hundene får den 
mosjon og aktivisering som den trenger, alt 
tilrettelagt for hundens fysiske og psykiske 
helsetilstand.

Kognitiv dysfunksjon/demens 
hos eldre hunder og bruk av 
antioksidanter
Kognitiv dysfunksjon eller demens er 
ikke uvanlig hos eldre hunder, og det er 
en lidelse som lett kan overses. Om en 
eldre hund virker desorientert, er det 
ikke nødvendigvis bare” fordi hunden er 
blitt gammel” – den kan faktisk også være 
dement. Blant hunder i alderen 8-9 år er 
forekomsten av kognitiv dysfunksjon 7%, 
ved 10-13 års alderen er forekomsten 
19-41% og blant hunder over 14 år er 
over halvparten demente. Det er ingen 
kjønnsforskjeller.

Hva er kognitiv dysfunksjon? 
Kognitiv dysfunksjon er et symptom 
på endringer i nervecellene og er 
en svekkelse av hjernefunksjonen. 
Sykdommen ligner Alzheimers sykdom 
hos mennesker og derfor forskes det en 
god del på lidelsen kognitiv dysfunksjon 
hos hund.” Oksidativ stress” er en 
vesentlig faktor for aldringsprosessen. 
Oksidativ stress forekommer når 
kroppens naturlige antioksidantsystem 
ikke lenger klarer å holde en riktig 
balanse mellom oksidanter og 
antioksidanter og det oppstår store 

En aldrende hund
Tekst: Martine Voigt, DVM.  Dr. Baddaky Europe AB

mengder såkalte” frie radikaler”. Kroppens 
naturlige balanse utfordres hele tiden, 
og alle former for sykdom, intens fysisk 
aktivitet, medikamentell behandling eller 
inntak av gift av ulik art, kan medføre en 
form for oksidativ stress. 

Hva er symptomene på kognitiv 
dysfunksjon?
Kognitiv dysfunksjon kan ha mange 
forskjellige symptomer. De vanligste 
er urinering innendørs, endret 
sovemønster hvor hunden går rundt 
om natten, desorientering, samt nedsatt 
aktivitet, nedsatt læringsevne og nedsatt 
omstillingsevne. Se tabellen for flere 
symptomer. 
I engelsk litteratur brukes bokstavene 
DISHA for de viktigste fem symptomene.

Desorientering: - vanskeligheter med å 
orientere seg i kjente omgivelser. - nedsatt 
gjenkjennelsesevne
Interaksjon: - rastløshet/urolig adferd. - 
nedsatt interaksjon med eier.
Sleep pattern: - sover mer på dagtid. - 
avbryter søvn.
Housetraining: - gjør i fra seg innendørs/ber 
ikke om å få komme ut.
Aktivitet: - nedsatt aktivitetsnivå/interesse 
for omgivelsene. - separasjonsangst.
Hvordan stilles diagnosen?
Det finnes ingen test som kan måle 
kognitiv dysfunksjon. Det er hundeeierens 
observasjoner som fører til mistanke, 
og hunden viser noen av symptomene. 
Veterinæren stiller en rekke spørsmål (flere 
fra hver DISHA kategori). Svarene graderes 
fra 0 til 4, hvor 0 er ingen symptomer og 



37

4 er markante forandringer. Svares det 
positivt på minst to av spørsmålene i 
samme kategori, og symptomene er til 
stede minst en gang per uke i minst en 
måned, er diagnosen kognitiv dysfunksjon 
veldig sannsynlig. Samtidig er det meget 
viktig at det foretas en utvidet klinisk 
undersøkelse av hunden, som inkluderer 
blodprøve, urinprøve, røntgen etc. 
Dette gjør veterinæren for å utelukke 
andre årsaker som for eksempel nedsatt 
stoffskifte, hjernesvulst, leddsykdom med 
flere.

Produkter med antioksidanter:
Det finnes et aktuelt tilskudds fôr på 
det norske markedet i dag (Proage fra 
Dr. Baddaky as). Dette tilskudds fôret 
inneholder antioksidantene polyfenol, 
Vitamin C, og Vitamin E. Polyfenoler 
forekommer blant annet i visse typer bær, 
sukkerrør, honning, te og soya. Det finnes 
mange studier (særlig fra mennesker) 
som har vist at inntak av polyfenol har en 
rekke positive effekter. På veterinærsiden 
er effekten av polyfenoler undersøkt hos 
hunder med kognitiv dysfunksjon, hos 
sledehunder samt hos hunder med nyre- 
og hjertelidelser. 

Forebygging kan minske symptomene
Oksidativ stress kan minskes gjennom 
tilskudd av antioksidanter. Antioksidanter 
stopper kjedereaksjonen ved å 
nøytralisere de frie radikalene, samt ved 
å hemme andre oksidasjonsreaksjoner. 
Ved å gi tilskudds fôr med antioksidanter 
kan det måles en økning av antioksidanter 
i blodet. Hundens adferd forandres 
markant til en mer normal adferd og 
aktivitetsnivå og appetitt forbedres. 
Miljøet betyr i tillegg mye for 
aktivitetsnivå hos demente hunder. 
Undersøkelser har vist at hunder får 
best effekt ved en kombinasjon av 

tilskudds fôr med antioksidanter og 
samtidig stimulering. Til stimulering kan 
en for eksempel bruke et” fôrleketøy”, en 
aktivitetsball, eller bare ved å strø tørrfôret 
ut på plenen. Ikke bare gamle hunder kan 
ha nytte av antioksidanter. Friske hunder 
med høyt aktivitetsnivå slik som jakthunder 
eller sledehunder, kan få økt utholdenhet. 
Trolig kan alle hunder ha nytte av ekstra 
antioksidanter. Det finnes et kommersielt 
hundefôr (Hills b/d) som er tilsatt spesielle 
antioksidanter. 

Fôret inneholder antioksidantene Vitamin 
C og E, betakaroten, karotenoider, selen 
og flavonoider. Studier med dette fôret har 
vist god effekt med markant forbedring av 
hundens mentale tilstand. Begge produkter 
fås kjøpt hos veterinæren. 

Oppsummering
1. Kognitiv dysfunksjon sees hos 19-41% av 
hunder i alderen 10-13 år.
2. Tilskudd med antioksidanter har vist god 
effekt hos hunder med kognitiv dysfunksjon

Fin gjeng med voksne shibatisper 
som skikkelig nyter sola. 

Foto: Christen Lang
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Leder                           (2 år)                                  Marie Svarlien
Sekretær                      (2 år)                                 
Styremedlem                (2 år)                                  Sara Nicole Andersen
Styremedlem                (2 år)                                  Tone B Nilsen
Vara styremedlem         (1 år)                                  Vibeke Standal
Vara styremedlem         (1 år)                                  Christine Strandvik
Vara styremedlem         (1 år)                                  Siw Blix
Valgkomite                   (2 år)                                  Sandra Janzsó
Valgkomite                   (2 år)                                  Marte Renee Lund
Vara valgkomite            (1 år)                                  Frank Yoshi Møllevik
Vara valgkomite            (1 år)                                  Heidi H Johansen
Vara revisor                 (1 år)                                  Lise Kommisrud

Valgkomiteens innstillinger til styre

LEDER

Jeg heter Marie Svarlien, er 25 år og 
jobber på en forskningsstasjon for fisk. 
Jeg har vokst opp med hund, men Sumi 
er min første hund. Vi bor i Namsos, 
og koser oss her nord i Trøndelag. 
Hun er min første japanske rase, men 
synes alle de japanske rasene er veldig 
interessante. Vi har reist litt rundt på 
diverse utstillinger og synes det er så 
hyggelig å møte andre shiba-eiere. Vi har 
også lekt oss litt med rallylydighet, men 
trener bare for artig. Jeg har aldri hatt en 
leder rolle før, så dette blir noe nytt jeg 
må lære meg.
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Styremedlem

Sara Nicole Andersen.
Jeg er 29 år og bosatt i Møre og 
Romsdal (Surnadal) jeg bor med min 
samboer, min datter og vår herligste 
familiemedlem - Arya.
Arya er en stabeis som elsker å gå lange 
turer, hun elsker ost og sin bestevenn 
som er en lapphund kalt Keira.
Dette er første gang vi har kjøpt oss 
en shiba og sannelig fikk vi nok å styre 
med når hun kom til sitt evig hjem. Vi er 
uendelig glad i veslejenta vår og gleder 
oss til å fortsette i styret.

Styremedlem

Jeg heter Tone B. Nilsen, er 31 år og har 
hatt Shiba i straks 11 år. Jeg er oppvokst 
med hund, og har tidligere hatt schæfer 
og Alaskan Malamute før jeg oppdaget 
den fantastiske og interessante shibaen. 
Jeg driver både med utstilling, Weight 
Pull og kløving med bikkjene mine i 
tillegg til avl, men de er først og fremst 
familiehunder. Jeg er så heldig å ha en 
flokk på 4 i huset i tilegg til to små barn 
så her er det alltid livlig. Jeg er også 
distriktskontakt for sørlandet og en 
ganske hyggelig men opptatt dame.
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Vara styremedlem

Vibeke Standal 
Jeg er ei dame på snart 43 år som bor på 
et småbruk i Snertingdal med shibaen min 
Hugo, hesten Suss å en mengde høner og 
bier. Jeg er forhåpentligvis ikke en ukjent 
person i denne klubben, siden jeg har sittet 
som leder her de siste fire årene. Jeg ønsker 
å stille til valg som vara for å kunne støtte 
og hjelpe en ny leder og styret i gang med 
sitt første år. Etter 25 år som hundeeier 
har jeg fått en livsstil dere alle kjenner dere 
igjen i og man vil alltid søke mot fellesska-
pet hvor gleder og interesser deles. Jeg vil 
fortsatt jobbe for at klubben skal utvikles 
positivt med nye medlemmer, hundeeiere og 
aktiviteter. Klubben trenger mange frivillige 
til aktiviteter og styrearbeid å jeg håper 
at mitt nærvær i styret vil gi flere trygg-
heten til å hoppe med på “dugnadstoget” i 
klubben.

Vara styremedlem

Jeg heter Christine (Strandvik), er 34 år 
og bor i Lørenskog med samboer, ei datter 
på 2 og fine Yogi på 4 år. Yogi er fra Kennel 
Hakushu, og ble født i feb -17.
Til daglig jobber jeg i DnB, der jeg har 
vært i 10 år. Jeg jobber i avd Technology & 
Services og stortrives med det!
Vi er noen sykkelglade friluftsfolk, og trives 
best med to hjul under stumpen og helst 
litt fart. Yogi har fått være med på noen av 
våre utflukter, både i oslo og rundt omkring 
på Østlandet. Når vi ikke har tid til sykling 
(les:etter at datteren kom til verden :)) blir 
det mest turer med hund og barn i skogene 
rundt her vi bor.

Det er sikkert mer å fortelle, men dette er 
hvert fall en kort introduksjon :)
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Vara styremedlem

Siw Blix fra Hammerfest, 60 år. Jeg kjøpte 
min første shiba tispe i 2013. En fantastisk 
hund som trener agility, rallylydighet og 
spor. Hun fikk valper for tre år siden. En 
tispe har vi beholdt. Akkurat overtatt 
en hann Shiba på 11 mnd fra en  kennel 
i Trondheim. Medlem av Hammerfest 
og omeng hundeklubb. Synes det er alt 
for få utstillinger i nord med de lange 
avstandene vi har.

Valgkomite

Sandra Janzsó.
Jeg fikk min første shiba i 2009, og 
har siden dengang vært veldig aktiv 
i shibamiljøet på Østlandet gjennom 
å arrangere fellesturer, ringtreninger, 
Japanspesialen og stand på Dogs4All. 
Jeg bruker mye tid på kontakt med folk 
som vurderer shiba som sin rase, og ikke 
minst med dem som allerede er en del av 
flokken. Jeg mener at vi får det rasemiljøet 
vi fortjener, og ønsker å være en 
inkluderende og positiv bidragsyter til det. 
I mitt hundehold er trening høyt prioritert, 
og jeg er svært opptatt av mentalitet, 
håndtering og atferd. Med lang erfaring fra 
organisasjonsutvikling, frivillighetskultur 
og shibamiljøet, håper jeg å kunne bidra til 
å finne gode kandidater til styre og stell i 
JUN.
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Valgkomite

Marte, 30 år. Lillestrøm. 
Har Dexter 5 snart 6 år, fra Moto Moto på 
Orkanger og Ruth fra Hakushu i Lier.

Jobber som butikksjef for AYA Sport i 
Lørenskog, og elsker jobben min!

Jeg har valgt Shiba fordi det er en rase som 
utfordrer meg. Gir meg masse kjærlighet 
og latter. I tillegg til at nå kunne jeg aldri 
sett for meg noe annet enn shiba, for de 
har tidenes personlighet. Noe som gjør at 
jeg også elsker alle folkene jeg har møtt i 
shibamiljøet også!

Videre bruker jeg mye tid med venner, tren-
er og har fokus på gode relasjoner.

Vara valgkomite

Mitt navn er Frank Yoshi Møllevik.
Har 2 shiba hannhunder Timmi (7år) og Jimmi 
(5år). Er aktiv med våre hunder, alt fra varierte 
turer i hverdagen til andre aktiviteter.
Timmi er godkjent ettersøkshund på blod og 
viltspor. Jimmi er en racer på agilitybanen.

Har vært med i styret før som nestleder og 
leder.
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Vara valgkomite

Mitt navn er Heidi Helgaker Johansen. Jeg 
og min samboer bor litt utenfor Mo i Rana 
med våre 6 hunder. 2 shibagutter (en på 7 
år og en på 6 mnd) og 4 malamuter. Når jeg 
ikke er på jobb som lærer, går det meste 
av min fritid til tur og trening av hundene. 
Shibaen kom til oss som et resultat at vi 
ønsket oss en mindre, sprek turkamerat i 
tillegg til malamutene. Vi er kjempefornøyd 
med rasen, og har med oss shibaene på 
alt vi gjør med malamutene. Jeg brenner 
for fysisk trening av hund, og trener mine 
hunder til å gå med kløv, trekke foran 
slede/pulk/vogn/sykkel, i tillegg til mer 
målretta styrketrening. Vår eldste shiba har 
vist seg å være en sterk og ivrig hund, og vi 
gleder oss til å kunne begynne å trene mer 
målretta med yngstemann etterhvert.

Vara revisor

Mitt navn er Lise Kommisrud, jobber 
som kokk. Har sittet i styre for mange 
år siden. Er gift med Bent Jaabæk. Jeg har 
hatt shiba siden 2002.
Har nå to shiba tisper Sushi 
10 år og Zuka 6 år og to samojeder 
Levi’s 4 år og Perle 3
år. Har vært aktiv med shiba på flere 
områder, bla.Agility, spor, lydighet, 
rallylydighet og utstilling. 
Men først og fremst så er våre hunder 
gode turkamerater, og sofahunder
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Mestvinnende brukshund 2021   pr. 03/10-21          

1. Shibatroll`s Dakota  8 poeng  RL. klasse 2
 fører. Kim Pedersen
2. Shibatroll`s Savannah  4 poeng  RL. klasse 3
 fører: Bente K.Pedersen
3. Katsumoto`s Inari  2 poeng  RL. klasse 2
            fører: Laila Nagel

Hvis noen har flere resultater så send reg nr på hunden og navn på fører til l-nag@online.no innen 1/1-22
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Referat fra årsmøte i Japansk Urhundklubb i Norge, 
21. mai 2021 

Fremmøtte stemmeberettigede: 28. Innsendte fullmakter: 2. Totalt: 30. Innsendte 
forhåndsstemmer: 7. Forhåndsstemmer forkastet: 0. 

Dagsorden 
1) Konstituering a) Godkjenning av forretningsorden: godkjent. Det opplyses at Thea 
Ringerike ikke har betalt årets kontingent, men deltar i årsmøtet som kasserer og ob-
servatør. Det blir oppfordret til at styret tar en titt på reglementet rundt stemmerett 
før neste årsmøte. 
b) Valg av møteleder: Bjørn Fornes 2 referenter: Mika Hætta, Gry Hætta 3 personer 
til tellekorps: Mika Hætta, Gry Hætta og Ole Arntzen 2 personer til å skrive under 
protokoll: Styrets innstilling: Bente K. Pedersen og Kim Pedersen Motforslag: Wenche 
Ulleberg-Bøhmer 
Vedtatt: Bente K. Pedersen og Wenche Ulleberg-Bøhmer 
c) Godkjenning av innkalling: godkjennes med 18 stemmer mot 6 stemmer. 
d) Godkjenning av dagsorden: enstemmig godkjent. 

2) Beretning for perioden: enstemmig godkjent Styret v/Ole Artnzen informerer om 
situasjonen i RS med NKKs hovedstyre og kontingent, samt situasjonen i NKK. 
Styret v/Vibeke forteller om styrets arbeid giennom åre: 

3) Regnskap 2020: enstemmig godkjent Kasseres takkes for å ha lagt inn noter til pos-
tene. 

4) Handlingsplan 2021-2022: enstemmig godkjent Styret v/Vibeke informerer kort. 

5) Innkomne forslag 
Sak 5-1 Kontingent Forslagsstiller: Styret 
Forslag: Styret innstiller på uforandret kontingent. 
Vedtak: styrets innstilling er enstemmig vedtatt. 
Sak 5-2 Utsending av årsmøteinnkalling - vedtektsendring Forslagsstiller: Styret 
Forslag: Styret foreslår at ordlyden i § 3-3 endres til: “Innkallingen skal sendes per 
e-post og publiseres på klubbens nettsider.” 
Vedtak: styrets innstilling er vedtatt med 20 stemmer mot 6 stemmer. 
Forslag 5-3 Forhåndsstemmer - vedtektsendring Forslagsstiller: Styret 
Forslag: Styret foreslår at ordlyden i § 3-2 femte ledd endres til: “Forhåndsstemmene 
skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.” 
Det etterspørres at styret da også kan ta i mot forhåndsstemmer og fullmakter elek-
tronisk. Styret v/Vibeke forteller at dette er et ønske fra styret, men at løsningen må 
være sikker nok. 
Det oppstår en diskusjon om hvilken løsning som kan være tilfredsstillende. Et forslag 
fremkommer om at styret tar med saken videre for å se etter en tilfredsstillende 
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løsning dersom forslaget vedtas. 
Vedtak: styrets innstilling er enstemmig vedtatt. 
Forslag 5-4 Publisering av årskonkurranser i JUN Forslagsstiller: Bente Vedal, Hilde 
Schyttelvik og Wenche Ulleberg-Bøhmer 
Forslag: vi ønsker at listen over årskonkurransene skal publiseres innen første halvdel 
av januar, mange oss er veldig opptatt av å kunne reklamere for hvordan hundene/
kennelen vår har gjort det på raseklubbens og nkks mestvinnende lister. Det er da 
ønskelig at klubben på lik linje med nkk offentliggjør disse listene innen første halvdel 
av januar. 1 2021 kom listen først i medlemsbladet som ble gitt ut medio april 2021. 
Styrets innstilling: Styret anser dette som ordinært styrearbeid. Styret har tidligere 
gjort et vedtak om at nyheter fortrinnsvis skal offentliggjøres i medlemsbladet først. 
Dette har vært tradisjon i klubben i mange år. Årets første nummer av JUNnytt har 
manusfrist 15. februar med utgivelse 1. mars. Bladet var dessverre forsinket i år. 
Det nevnes at avisa kommer veldig sent, og derfor er uforholdsmessig for oppdrettere 
m.fl. som ønsker å bruke lista til å reklamere og presentere sine hunder. 
Wenche Ulleberg-Bøhmer tilbyr å regne ut mestvinnendelista for styret dersom den 
gjøres offentlig i første halvdel av januar. 
Vedtak: forslaget er vedtatt med 14 stemmer mot styrets forslag 10 stemmer. 
6) Budsjett 2021: enstemmig vedtatt. 
7) Valg Følgende har ett år igjen av sin valgperiode og er ikke på valg ved dette 
årsmøtet: leder Vibeke Standal, styremedlem Rosanna Anderssen, medlem i valgkomi-
teen Randi Eide, medlem i valgkomiteen Ingrid Anette Høgvoll 

8) Avslutning 
Japansk Urhundklubb i Norge sitt styre for perioden 2021-2022: 
Leder: Vibeke Standal Nestleder: Mika Hætta Sekretær: Marthe Renee Lund Kasser-
er: Elin Uhre Styremedlem: Rosanna Anderssen, Ole Arntzen, Sara Nicole Andersen 
Varamedlem: Sara Leira, Ellen Nina Werpen, Tone B. Nilsen Revisor: Helle Sletvold Vara 
revisor: Lise Kommisrud Valgkomité: Randi Eide, Ingrid Anette Høgvoll, Sindri Joelsoon 
Vara valgkomité: Lone Filipsen, Vanja Sigvartsen 

Utdeling av utmerkelser: Årets utstillingshund shiba: Jutarou Go Sanuki Mizumotosou, 
eier Jan Benny Rundhaug og Hilde Schyttelvik Årets utstillingshund shikoku: Koha-
ruhime Go Asou Yamatosou, eier Mika Hætta Årets utstillingshund kai: Besmiras First 
Wolf Boy, eier Mette Vedal og Bente Vedal Årets junior/unghund: Kichiko’s Quite Arai 
Yamahime, eier Svein-Thore Ulleberg-Bøhmer, Svein Ulleberg-Bøhmer og Wenche Ulle-
berg-Bøhmer Årets veteran: Negi-inu’s Ni-ne Josei, eier Bente Vedal Årets oppdretter: 
Kennel Enerhaugen Årets brukshund: Shibatroll’s Savannah Of Tengai, eier Eirik Knud-
sen/Bente K. Pedersen (fører) 
Styreleder takker for vel avholdt årsmøte. 

Grimstad 21.05.2021 

Wenche Ulleberg Bøhmer GODKJENNER REFERATET 
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Møtereferat  08.06.2021

Møtet til Japansk Urhundklubb i Norge ble startet 19:30 på 08.06.2021 på messenger 
av Vibeke Standal.

Til stede
Vibeke Standal, Tone B. Nilsen, Elin Uhre, Mika Hætta, Ole Arntzen, Rosanna Anderssen, 
Marte Lund. //Forfall: Sara Andersen, Sara Leira

Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent som distribuert.

Saksliste
Taushetserklæring – signeres og sendes til: 
Marte Lund, Gamleveien 69b, 1476 Rasta for arkivering.

Sak 4/21 - Godkjenning av møtereferater
Forrige referat er godkjent av det gamle styret, Mika har fulgt opp og skal oppdatere 
på hjemmesiden.

Sak 24/20 Japanspesialen
Her trengs det flere i komiteen, kom med forslag eller ta kontakt med noen du kjen-
ner.I samarbeid med NAK og NAAK avholdes det dobbelutstilling 22.08 på Harestua. 
Det trengs folk til alt fra å stå i kiosk, plukke søppel og rigging. Annonse er lagt ut for 
frivillige i avisa. 

Sak 3/21 Mestvinnende lister
- Rosanna har gjort en super jobb med diplomene, hun synes jobben er fin og ønsker å 
fortsette. Trenger ikke noen ekstra. Vi oppfordrer alle som får diplomer til å sende inn 
bilder til henne, slik at hun kan legge ved bilde til alle. Det er gjort enighet om at det 
skal lages for 1, 2, 3 oppdretter. I tillegg til 1, 2, 3 i hver klasse. 

Sak 2/21 Økonomi
Ny kasserer har mottatt de fleste tilganger, venter på innlogging til 
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Brønnøysundregisteret. 
Thea hjelper til med pågående saker innen økonomi, slik at ny kasserer får god innsikt. 

Sak 26/19 Hjemmeside
Mika oppdaterer hjemmesiden med de nye styremedlemmene, årsmøtepapirer o.l. 
Rosanna legger inn de nye styremedlemmene som administratorer på Facebook. Om 
noen ønsker tilgang på Instagram må de ta kontakt med Gro. 

Sak 23/20 Kai
Mika informerer om situasjonen rundt export pedigrees utstedt av JKC for NIP-
PO-registrerte hunder. Det er nå besluttet at JKC vil utstede en begrenset export 
pedigree – også for KKA. 
Det er sendt en henvendelse til NKK om denne dokumentasjonen vil være nok til å 
registrere importerte hunder i NKK. I så tilfelle vil også Kai omfattes, og det vil ikke 
lengre være behov for åpen stambok.
Arbeidet settes påvent til situasjonen er avklart med NKK. Dersom den begrensede 
stamtavlen ikke kan brukes til registrering i NKK, begynner styret arbeid for å starte 
åpen stambok for alle klubbens raser. 
Mika deltar i SU i denne saken.

Sak 6/21 Dommerkompendiet 
Revisjon av kompendiene – grunnet endringer i ordlyd i FCI. Arbeidsgruppe er satt 
sammen av: Marte, Vibeke, Tone og Harriet Gleditsch. Skulle en trenge noen ekspertut-
talelser kontakter vi Christen Lang og Eivind Mjærum.
Det er også tillagt at vi ønsker å ta opp muligheten for rasekompendium for mindre 
raser – denne saken tas opp på neste møte.
Diverse
- Mika sender årsprotokollen til Marte for arkivering. 

- Mika sender mail til Wenche hvor vi ønsker å ta imot tilbudet hennes ved utregning 
av mestvinnende. 

- Mika sender også mail til Wenche i forhold til beregningen for veteraner etter avtale.

Eventuelt
Møtedatoer frem til jul:
16 august, 6 september, 11 oktober, 8 november, 13 desember.
Saksliste for neste møte
Tas opp i forkant før neste møte
Møte hevet
Møtet ble hevet 21:10. Neste møte er 16 august 20.00 på messenger. 
Referat sendt av:
Marte Lund
Godkjent av styret: xx.xx.xxxx
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Referat styremøte 16. august 2021 

Møtestart 20:30. 
Til stede: Vibeke Standal, Tone B. Nilsen, Elin Uhre, Mika Hætta, Ole Arntzen, Rosanna 
Anderssen, Sara Andersen, Sara Leira 

Frafall: Marte Lund 

Referent: Mika Hætta 

Postliste 
Brev om RS videresendt til Ole, vi avventer datoer for 2021. 
Ole informerer kort om hva RS er for nye styremedlemmer. 

Sak 5/21: Referater – Godkjenning 
Et enstemmig styre godkjenner forrige møtereferat. 

Sak 25/20: Japanspesialen/dobbelutstilling Harestua 
Mika informerer kort om status fra utstillingskomiteen. 
Helle Sletvold er blitt med i utstillingskomiteen på vegne av JUN. 

Sak 4/21: Mestvinnendelister 
Mika følger opp med Wenche angående mestvinnendelista for å se om noe er klart til 
utgivelse av avisa. 

Sak 3/21: Økonomi 
- Det har kommet inn 6800kr fra blodsporleggerkurset. 
- Vi har fått tilsagn fra studieforbundet på 3800kr, 
men de er ikke kommet inn på konto enda. 
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- Raseseminaret har så langt 7 påmeldte, vi må se på markedsføringen. 
- Det vil bli noe ekstra arbeid for kasserer i forbindelse med dobbelutstillingen. - 
Kasserer har fått tilgangene hun trenger.

Sak 27/19: Hjemmeside 
Nettsiden er oppdatert med nye styremedlemmer, referater, JUNnytt og 
årsmøtepapirer. Handlingsplan for 21/22 må legges ut. 
Mika koordinerer med Gro Karete for konkurranse om nytt forsidebilde til nettsiden. 

Sak 24/20: Kai 
Denne saken er midlertidig satt på pause i påvente av svar fra NKK ang. endring i 
export pedigrees fra JKC. 

Sak 7/21: Rasekompendium shiba 
Komiteen jobber videre med kompendiet utover høsten. 
Standardkomiteen har gitt åpning for å komme med tilbakemeldinger og forslag til 
endringer på rasestandardene, slik at oversettelsen blir mer korrekt i forhold til den 
opprinnelige versjonen. Komiteen ser på dette fremover. 

Sak 1/21: NM-søknad 
NM-søknaden ble godkjent og JUN skal avholde NM i blodspor 2022. 
Vibeke følger opp for å innhente støtte og sponsorer, men trenger flere frivillige. Det 
opprettes en arbeidsgruppe, og vi oppfordrer medlemmer til å bli med. 

Sak 1/21: Signaturrett 
Etter henvendelse fra offentlig instans, ble styret gjort oppmerksom på at klubben må 
ha et formelt styrevedtak for å kunne fortsette praksis med at to styremedlemmer 
har signaturrett for klubben. Kasserer foreslås med signaturrett for klubben i tillegg til 
leder. 
Et enstemmig styre vedtar at kasserer skal få signaturrett. 

Sak 2/21: Illustrasjoner til rasekompendium for Shikoku
Mika informerer om rasekompendium for shikoku. Christen Lang har vært med å 
bidra, og et førsteutkast er nå ferdig. Dette skal oversettes til engelsk for å kunne få 
tilbakemeldinger fra fagfolk i Japan. 
Kompendiet må illustreres, og Mika har innhentet tilbud fra illustratør Riina 
Haapakallio. Hun er raseentusiast og oppdretter av shikoku, og vil få hjelp av Shigeru 
Kato til å kvalitetssjekke illustrasjonene. Mika informerer om at det ikke finnes noe 
lignende fagstoff for shikoku, og at den engelske versjonen av kompendiet dermed kan 
bli svært viktig for hele shikokumiljøet. Gode illustrasjoner er derfor viktig. 
Det er innhentet to ulike tilbud for et fullt illustrert kompendium: 
- 350 euro for bruksrettigheter, hvor klubbens bruk av illustrasjonene er begrenset til 
kompendiet og illustratør kan videreselge bildene fritt. - 600 euro for fulle rettigheter, 
hvor klubben fritt kan bruke illustrasjonene og eventuelt også selge de videre til andre 
klubber, såfremt illustratør blir informert. 
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Selv om det er få shikoku i Norge per i dag, anser klubben det som en investering i 
fremtiden å kunne benytte illustrasjonene fritt. Et enstemmig styre vedtar å kjøpe fulle 
rettigheter på illustrasjonene. 

Diverse 
Vibeke informerer om blodsporprøven som skal avholdes 28. og 29. august. Det 
har vært overveldende påmeldingstall, og klubben har måtte hente inn mange nye 
dommere og sporleggere. 

Møte hevet 
Møtet ble hevet 20:45. Neste møte er 6. september kl. 20:00. 
Referatet er (enstemmig) godkjent av styret xx.xx.xxxx.
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Styremøte i JUN 6/9 kl 20.00 

Møtt: Vibeke, Elin, Tone, Ole, Ellen Nina, Rosanna. 
ikke møtt: Mika, Sara, Marte 

Valg av referent: 
Vibeke 

Postliste: 
-Klubbens prøver og utstilling er anerkjent. 
-Anna-Sofia flytter ut av landet og trekker seg som DK Østlandet -Nye krav 
for nordisk viltspor championat- gjeldende fra 1.1.2022 -Sekretær melder at 
livssituasjonen pr.dd gjør at hun ber om avlastning for noen av sine oppgaver i en 
periode. 

Sak 5/21 Godkjenne referat: 
Referat fra august ble enstemmig godkjent på messenger (dato?) Det noteres at “sak 
7/21” er blitt brukt som saksnr på både Blodsporprøven og Rasekomp. shiba. Dette 
må rettes i referater. Leder foreslår at det lages en oversikt over saker internt for å 
unngå slike feil i fremtiden.Vibeke og Mika fikser- enstemmig vedtatt 
Sak 25/20 Dobbelutstilling Harestua (erstatning for spesialen): Vellykket. Lisa fra 
NAAK besørger utsending av rosetter som ikke ble delt ut. Det mangler fortsatt 
noe til å ferdigstille regnskap, men ligger an til et overskudd på 10-12tusen kr 
pr.klubb 
ps. Rosetter til neste spesial er hos Maiken 

Sak 4/21 Mestvinnende lister: 
Status vedr. utstillinger er regnet ut av Wenche og er sendt avisa via styret Liten 
aktivitet første halvdel av 2021 i andre aktiviteter. Laila leverer liste ved årsslutt. 

Sak 3/21 Økonomi: 
Status. Utstilling, blodsporprøve og påmeldinger seminar. Gode overskudd på 
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arr. 6stk påmeldt til seminar. Ingen fare for avlysning da flere har meldt int. Det bør 
reklameres mer på hjemmeside og fb for seminar. SU kontaktes for “stoff”. 

Sak 9/21 distrikskontakt Østlandet: 
Anna-Sofia flytter ut av landet og trekker seg som DK. Sandra Janzò var disponibel 
som “tolk” og “hjelpemann” for Anna-Sofia. Den gangen Anna-Sofia ble valgt som DK,
var Sandra også en aktuell kandidat. Sandra har sagt seg villig til å ta over som DK nå.- 
enstemmig støttet av styret. 

Sak 26/19 Hjemmeside: 
DK må oppdateres i tillegg til personer må fykesinndelinger korrigeres. Det bør 
opprettes en egen fane for NM blodspor. Dette kan etter et år legges under 
aktiviteter/arkiv. 
Referater må ut og saksnr. redigeres! 
Sunniva fjernes som felleskontakt og Sandra inn som DK østlandet. 

Sak 38/19 SU info: 
Su er klare for seminar. 
Som følge av at Mika er blitt valgt av styret som medlem i SU, ber SU om økt budsjett 
til seminaret, for at Mika også skal få delta som representant for SU. Styret støtter 
ønsket og øker i tillegg postene: Gaver økes til 500kr pr foreleser, Eivind får dekket en 
overnatting, SU+Eivind får en enhet drikke til middagen.- enstemmig vedtatt 

Sak 8/21 NM Blodspor: 
Vibeke er i gang med arbeidet. Hotell+hytter er reservert, Sponsorer har begynt å 
dukke opp og søknad om ønsket terreng er sendt. Det er mange detaljer som skal på 
plass. Det trengs flere til å hjelpe til med forberedelser. 
eventuelt: 
kort om blodsporprøven 
valgkomiteen er i gang- det letes etter kandidater. 
 
neste styremøte 11 oktober kl 20 
Oversikt saker: 
Sak 26/19 Hjemmeside 
Sak 38/19 SU-info 
Sak 23/20 Kai 
Sak 24/20 Japanspesialen (dobbelutstilling harestua) 
Sak 1/21 Årsmøte 
Sak 2/21 Økonomi 
Sak 3/21 Mestvinnende
Sak 4/21 Valg av referent 
Sak 5/21 Godkjenne referat Sak 6/21 Rasekompendium Shiba Sak 7/21 
Rasekompendium Shikoku Sak 8/21 NM blodspor 
Sak 9/21 Signaturrett
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Blodsporprøver i Snertingdal
28.-29.august

Fy flate for en helg og dugnad! 
For dere som ikke var der gikk glipp av noe stort. 
Klubben har som kjent søkt NM blodspor i 2022 og dette skulle være en liten 
generalprøve for dugnadsgjengen, men 
prøvene ble overtegnet og vi fikk lange ventelister. 

Dugnadsgjengen fra klubben bestod av Harriet, Torstein, Mika, Birgitte, Ole og Vibeke. 
I tillegg stilte dommere, aspiranter og ektefeller av disse opp for å serve over 60 
påmeldte ekvipasjer med kaffe, pølser, spor og premier. Det ble lagt til sammen over 
6 mil med spor ute i Snertingdals dype skoger og alle sporlegger hadde stålkontroll 
på hver meter!! 

Dugnadsgjengen hadde jobbet siden torsdagen før og var egentlig litt slitne da 
vekkerklokken ringte lørdag morgen, men litt kaffe og en mengde positive deltakere 
gav dem masse ekstra energi. 
Ekvipasjene ble fordelt på våre 6 dommere som også hadde med seg 3 aspiranter for 
helgen, før alle kjørte ut til sine startområder. 
Sekretariat og kiosk fikk et lite “pusterom” for å forberede seg og litt etter litt kom 
deltakere tilbake fra sine gjennomførte prøver. 
De rigget seg til med godt humør og campingstoler utenfor kiosken og forsynte seg 
grådig i ventetiden på de andre deltakerne og resultatene. 
Det var mange rutinerte ekvipasjer og denne gangen holdt det ikke med en 
førstepremie. Det ble meget tett i toppen og kun små detaljer som skilte de ti beste 
hundene i hver klasse. 
Dette kom meget tydelig frem da pallen i Eliteklassen lørdag, ble tapetsert av ikke 
mindre enn 3 Norgesmestere!! 

I løpet av helgen var over 20 raser representert på våre prøver og de fleste gjorde 
det veldig bra. Det var dessverre ingen av klubbens egne raser som stilte opp, men 
det må nevnes at en ung Amerikansk akita på 10 måneder tok andreplassen i AK 
klassen på søndagens prøve. 
Dugnadsgjengen bestod “ilddåpen” med glans! 
Vi planlegger nå et “lite” NM i 2022 med “bare” 48 ekvipasjer og et hotell som 
sørger for mat, husrom og kaffe. Vi gleder oss til fortsettelsen og veit med oss selv 
at vi allerede har arrangert noe som var stort, flott og minneverdig for veldig mange. 

Mvh
Dugnadsgjengen
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Styret i JUN v/ Marte Lund
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