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Ønsker du din potevenn på forsiden 
eller baksiden?
Send inn høykvalitetsbilder til 
lena_vanvik@icloud.com så kanskje 
din venn blir med neste gang.

ANNONSEPRISER: 
HELSIDE I ENKELTNUMMER: 100,- 
HELSIDE HELÅRSANNONSE: 300,- 
HALVSIDE I ENKELTNUMMER: 75,- 
HALVSIDE HELÅRSANNONSE: 250,- 
KOMMERSIELLE ANNONSER: 3 X 
PRIS

KLUBBEN PÅ NETT: 
WWW.JUNNORGE.NO 
KLUBBENS KONTO: 9486 05 45343 
VI TAR SVÆRT GJERNE IMOT 
STOFF TIL AVISA, SEND EN MAIL 
TIL: LENA_VANVIK@ICLOUD.COM

I forrige nummer hadde vår ferske styrele-
der ordet. Nå gjør vi en vri. 
Heretter skal ordet gå på rundgang i styret. 
Jeg er først ut.

Det går mot jul og tid for refleksjon. Det 
siste året har vært et godt år for klubben. 
Medlemstallet stiger. Arrangementer som 
Japanspesialen og ikke minst NM i 
blodspor har gitt pene overskudd takket 
være frivillig arbeid fra dyktige folk. Det 
er fornuftig å sette av midler til trangere 
tider, men medlemmene bør også få noe 
igjen. Forslag til gode klubbaktiviteter 
mottas med takk. Her er det bare fantasien 
som setter grenser.

Siste helgen i oktober var jeg JUNs delegat 
til RS. Det vil si NKKs representantskaps-
møte – det øverste bestemmende organet 
til NKK. Det var ingen store 
stridsspørsmål denne gangen. På RS velges 
folk til hovedstyre og flere andre av NKKs 
øvre organer. Her ser vi at raseklubbene 
er underrepresentert i forhold til med-
lemstallet. Dette skyldes først og fremst at 
raseklubbene har vært lite flinke til å skaffe 
kandidater. Det er snakk om tunge verv, og 
man bør være godt trent i organisasjonsliv 
før man tar på seg slike verv. Kanskje 
klubben kan arrangere kurs for 
tillitspersoner?

Ellers er det mye usikkerhet i NKK på 
grunn av saken der Dyrebeskyttelsen har 
saksøkt NKK og seks oppdrettere. I skri-
vende stund har lagmannsretten fortsatt 

ikke bestemt seg, og vi må regne med at 
dommen vil bli anket til Høyesterett 
uansett utfall. Heldigvis har vi sunne 
hunderaser som vil være lite påvirket av 
utfallet. Noe av grunnlaget for rettsaken 
kan tilskrives uklart lovverk. For tiden 
pågår det arbeid med å utarbeide forskrift 
om avl av hund. Jeg håper at den nye 
forskriften vil gi gode vilkår for alle som 
driver ansvarlig oppdrett – samtidig som 
den gjør useriøst oppdrett ulovlig.

I 2023 blir klubben 25 år. Det feirer vi 
under Japanspesialen på Hunderfossen i 
pinsen (27–29 mai). Håper å se mange av 
dere der.

Til slutt ønsker jeg alle en riktig god jul og 
et godt nytt år. Hjemme hos meg går det 
mot en livlig jul. I tillegg til å ha to voksne 
shibaer i hus, får jeg gleden av å følge fem 
shibavalper 
frem til de 
blir utflyt-
ningsklare i 
januar.

Ole A.

Styremedlem har ordet!
Heisann!



HOHOHO...

Min desidert favoritt-tid på året er nå 
i gang – og jeg koser meg! Jeg kan ikke 
helt sette fingeren på akkurat hvorfor 
jeg er så glad i jula, det handler jo om 
så mye. Som alle andre liker jeg jo både 
det å se igjen mennesker jeg er glad i, 
god mat og såklart selve feiringen. Men 
jeg tror nok det som gjør at jeg er så 
glad i juletiden, lat som jeg og shiba-
en min er, må være det å kunne ligge 
under teppet med en dårlig julefilm, 
kakao og den firbeinte på fanget – med 
god samvittighet! For av en eller annen 
grunn, så føler jeg at dette er mer lov i 
tiden vi er inne i nå. Flere som er enige 
med meg?

Håper det forrige bladet vårt falt i 
smak, det var både utfordrende og 
morsomt å sette sammen! Dere må 
fortsette å sende inn, det blir ett vel-
dig tynt blad uten medlemmene sine 
innsendinger, det er dere som holder 
bladet innholdsrikt – vi setter det bare 
sammen. 

Ellers følger vi alle spent med på alt 
som foregår i Norsk Kennelklubb sin 
verden om dagen, og innen bladet er i 
deres postkasse har nok dommen falt. 
Men som Ole skriver: uansett utfall, 
ender nok denne saken opp i høyeste-
retten. 

På veiene av oss redaktørene håper jeg 
dere alle går en fin jul i møte. Ta godt 
vare på de firbeinte i jula, det finnes 
nok farer som lusker for dem i høyti-
dene. Og ikke glem dem på de mest 
travle dagene, for hundene våres er 
dette bare enda en vanlig dag med sine 
kjære og de skjønner hverken masse 
alkohol eller uventet bråk og mas fra 
fremmede. 

Riktig god jul og godt nyttår til alle 
sammen!

Lena og Wenche!

Redaktørene har ordet! Oppslagstavla!
Hei du - se hit! Her kommer det litt notiser som er greit å få med seg. Kanskje er 

det noe som passer til akkurat deg og din hund. 
Hei alle medlemmer!

På nyåret ønsker styret i JUN å legge til ei 
liste over hannhunder som tilbys til bruk 
i avl på nettsidene våre og åpner nå for at 
dere som har hannhunder kan sende dette 
inn til oss. 
Vi trenger: 
- Stamtavlenavn og kallenavn
- Bilder
- Hvor i landet han bor
- Navn, telefon nummer og/eller epost til 
eier. 
Dette sendes til 

valpeformidler.jun@gmail.com 

Vi håper dette vil bli et godt verktøy for 
oppdrettere og for å få flere hannhunder i 
avl.

NY CHAMPION? Vi vil høre fra deg!
Send inn bilde, fult navn på hunden (med 
titler), eier og oppdretter.  MERK mailen 
med ”Ny Champion”.

Informasjon sendes til:
lena_vanvik@icloud.com

Opplevd noe med hunden din du er stolt 
av? Send til oss da vel! Husk å legge ved 
høytoppløslig bilde og merk mailen med 
”Skryteveggen”

Informasjon sendes til:
lena_vanvik@icloud.com

BARN OG HUND:
Vi ønsker å starte en spalte om barn 
sammen med rasene våres! Har du noen 
koselig bilder? Send da høytoppløselig 
bildet med navn på barnet og fult navn på 
hunden - gjerne også alder på begge. Merk 
mailen med ”barn og hund”

Informasjon sendes til: 
lena_vanvik@icloud.com

Nkk har godkjent HD Index på Shiba. 
Denne vil være tilgjengelig etter siste opp-
datering hos Nkk i år eller første i 2023. 
NB: Nkk oppdaterer HD Index 3-5 ganger 
i året. 

Så følg med på Dog Web. 

Sunnhetsutvalget



Nyheter fra SU

Dette er en fast spalte fra Sunnhetsutvalget, hvor vi vil dele informasjon og 
oppdateringer med medlemmene.

Vi ønsker gjerne at dere medlemmer sender oss mail på helseutfordringer
dere opplever med hundene deres. 

Vi oppfordrer også alle til å få veterinær som stiller diagnosen til å 
registrere dette i DogWeb. 

Dette er svært viktig for at vi skal kunne få en enda bedre oversikt over hvilke 
utfordringer som finnes, som for eksempel aggresjon og allergi. 

Uten tilbakemelding blir
dette vanskelig.

Kom gjerne med tips dersom det er
noe dere ønsker at vi skal ta opp! 

Vår mailadresse er:
sunnhetsutvalget.jun@gmail.com 

Sunnhetsutvalget

Ønsker du å delta i 
Årets Brukshund for 2022

Da sender du inn hundens reg.nr og navn på eier/fører på mail til 
katsumoto.ln@gmail.com. Jeg går da inn på dogweb og finner de gjeldende 

resultater, det er kun resultater som ligger på dogweb som gjelder.

frist 1.januar.2023

Lurer du på hva dette er, så finner du mer info på klubbens hjemmeside
https://junnorge.no/utmerkelser 

Vil samtidig ønske alle en riktig God Jul og ett Godt Nytt år!

Laila









Annonse

Vi ønsker alle våre hundevenner en god jul og alt godt i året som 
kommer.

For oss har dette året gitt mange flotte resultater på utstillinger for 
vårt oppdrett og for våre egne hunder.

Vi har fått mange fine valper som det skal bli interessant å følge 
videre.

Ett høydepunkt var da jeg ble intervjuet av TV Tokyo og kom på 
Japansk fjernsyn.

Vi har i år tatt inn 4 nye importer som vi håper vil bli til glede for oss 
og rasen.

Jorunn Kvalheim & Christen Lang

Kennel Enerhaugen

Sandviksveien 173, 5035 Bergen
Tlf. 90981295 – 90968848
christen1948@gmail.com

Hjemmeside: www.enerhaugen.net
FB: Enerhaugen Kennel Shiba Inu

Annonse

På Bergen Selskaps og Brukshund klubb´s utstilling 25.09.2022 ble 
Chiyo Tetsu av Enerhaugen Best I Rasen og Best I Gruppen. 

Dette var hans første utstilling.  
Vi er veldig stolt av denne flotte unge hannhunden. 

Gratulerer til eierne Emilie Øy Pons og Johannes Pons!

Kennel Enerhaugen





Året som har gått – en hilsen fra SU

Plutselig begynner året å nærme seg slutten, og vi er snart klare for å gå 2023 i møte. Før
den tid, ønsker vi i Sunnhetsutvalget å se tilbake på året som har gått og dele litt rundt
arbeidet som er gjort disse månedene.

Vi begynte året med å gjennomgå tispe- og hannhundlister, samt helsestatistikk for shiba.
Dette ble publisert i årets første JUNnytt, og ga oss en pekepinn på hva vi burde være obs
på i tiden som kommer. En av tingene som har blitt viet mye oppmerksomhet fra SU dette
året er å innhente mer informasjon og statistikk vedrørende allergi og hudproblemer hos
shiba. Blant annet har vi gjennomgått forsikringsdata og vært i samtaler med Aninova, hvor vi
fikk innsikt i vanligste diagnosene for rasen. Sammen med resultater fra klubbens egen
helseundersøkelse har dette gitt oss et godt bilde av omfanget av allergi, og det er liten tvil
om at det er rasens største helseutfordring her i Norge. Vi i SU ser videre på hva som kan
gjøres for å bedre situasjonen og forhindre forverring, men først og fremst anbefaler vi alle
hundeeiere å be veterinæren registrere allergi som en arvelig klinisk sykdom i DogWeb. Vi
har forståelse for at det er tungt å få en slik diagnose lagt inn på hunden for alle å se, men
det er faktisk det aller viktigste vi kan gjøre for å forbedre situasjonen og øke bevisstheten
rundt problemet. Videre oppfordrer vi selvfølgelig alle oppdrettere til å være svært kritisk til
bruk av hunder med tegn til eller mistanke om allergi i avl.

Den 22. april samlet vi oss for et fysisk møte i forkant av NKK sitt avlsrådkurs den 23-24.
april. Her fikk vi gått igjennom mye helsedata, samt planla videre retning for arbeidet i 2022
og 2023. På alvsrådkurs fikk vi mye faglig påfyll, og det ble en svært interessant helg med
mye fokus på helsetesting, genetisk variasjon, kommende avlsverktøy og ny forskrift om avl
av hund. Her var det tydelig at NKK hadde gjort seg mange nye tanker rundt hvordan
helsetesting bør benyttes i avlsarbeidet, og hvor selektive man egentlig bør være i
avlsarbeidet – og til hvilken kost. Blant annet ble det stilt spørsmål rundt hvorvidt lukkede
stamtavler er riktig vei å gå, eller om det gjør at den genetiske variasjonen blir så snever at
flere raser etterhvert vil få alvorlige helseplager. Helga var full av nye tanker og endring i
faglige anbefalinger fra NKK, noe som gjorde at vi måtte ta noen runder med hva vi som
Sunnhetsutvalg ønsker å anbefale våre medlemmer fremover. Mye av dette tok vi også med
oss inn i datagrunnlaget for Styret sitt årsmøteforslag om utvidet helsetesting for avlshunder.
Vi i SU har lenge jobbet med å få på plass et utfyllende referat fra avlsrådkurset, og kan ikke
annet enn å beklage at dette har tatt tid. Referat ligger nå tilgjengelig på klubbens nettside,
junnorge.no.

På årsmøtet fremmet Styret et forslag om å innføre utvidet helsetesting for avlshunder av
rase shiba i en periode på fem år for å videre kartlegge eventuelle helseproblemer. SU hjalp
her med å innhente data for at styret kunne ta stilling til saken. Vi er alle stolte av å ha sunne
og friske raser, men NKK sine veterinærer var veldig tydelige på at det man ikke følger med
på lett kan skli ut – og dermed bli et problem på sikt. Dermed handler det ikke om å lete etter
feil, men å kunne fortsette å være trygg på at hundene våre er friske og funksjonelle – uten at
det plutselig dukker opp nye problemer “ut av det blå”. Helsetestingen Styret valgte å foreslå
var å innføre øyelysning, gonioskopi, sjekk av patellaluksasjon, samt HD-indeks som
arbeidsvektøy for oppdrettere. Krav om øyelysning og gonioskopi ble foreslått etter flere
affiserte hunder ble oppdaget av flinke oppdrettere som var transparante om sine resultater.



#JUNnytt husk å tagge oss på 
instagram, for å få 
med dine bilder i 
bladet!

shiba.kitearchie.and.ayla

shibalbert

shibafam_maki_n_soya

#JUNnytt husk å tagge oss på 
instagram, for å få 
med dine bilder i 
bladet!

Xayah.the.shiba

bambishibainu

miku_shiba

lille.saijo



I dag har vi seks offisielle raser som er 
anerkjent av den Japanske Kennelklubben, 
(JKC) det er AKITA, HOKKAIDO, KIS-
HU, SHIKOKU, KAI og SHIBA. 
Men i tillegg til disse er der flere lokale 
raser/varianter som ikke er anerkjent av 
JKC. SAN IN SHIBA er en rekonstruksjon, 
bygget på skjelett funn av skjeletter som 
er funnet for 1000 år siden. Fra Jommon 
perioden.
De skiller seg fra våre Shiba ved at de er 
mer høybent og med en lettere 
benbygning, har en flatere stopp og 

mindre volum i kroppen. De avles frem av 
jegere i Tottori området i Japan. De mener 
at dette er slik den opprinnelige Shiba har 
sett ut, og det kan nok stemme. 

Dagens Shiba er som kjent satt sammen 
av tre populasjoner, Mino Shiba fra Gifu 
distriktet nær Nagano, Shinshuu Shiba 
fra Shinshuu distriktet og San In Shiba fra 
fastlandet. Disse hundene danner grunn-
laget for den rasen vi har i dag. Shiba inu 
eller Shiba Ken som den kalles i Japan. 
Mame Shiba er avlet frem fra små Shiba, 
som er blandet med Pomeranien. De er 
små med typisk dverghund preg i hodet, 
kort snute med markert stopp og runde 
øye åpninger. Den er meget populær i 
Japan og selges for store summer der.
De rasene vi har i dag har stort sett samme 
standard i NIPPO (raseklubben i Japan) 
bortsett fra farger og haler. 

Hos Shiba skal hale stå opp som en hank 
på en tekanne med en liten åpning på 
størrelse med en ping pong ball der vi ser 
litt luft mellom krysset og halen. Eller som 
en sigd (denne typen hale er ettertraktet i 
Japan, men sjelden både der og i utlandet)
Hos Kishu og Kai er denne halen, den 
sigdformede, den mest vanlige.  Hokkaido 
har en hale lik Shiba, mens Akita skal ha 
en tett ringet hale. Alle rasene skal ha en 
vel ansatt hale med litt lår bak. Både i 
Japan og i resten av verden ser vi en god 
del hunder med feil haler og haler som er 
for lavt ansatt. En korrekt hale skal balan-
sere hodet og er en meget viktig detalj hos 
de japanske rasene.

Den hvite Shiba
Shiba er en av de nasjonale japanske 
rasene. Disse rasene kan spores veldig 
langt tilbake til historisk tid i Japan. 
De ble først etablert som egne separate 
raser for ca. 100 år siden. De har felles 
opphav og kalles av japanerne for den 
japanske hunden.
Skrevet av: Christen Lang

Når det gjelder farger så er hvit en farge 
som er tillatt hos Kishuu og Akita, men 
ikke ønskelig i de andre rasene.
Når vi vet at alle rasene har den samme 
opprinnelsen er det logisk at de også har 
samme gener og derfor har Shiba genet for 
den cremehvite fargen. Fargen er recessiv, 
det vil si at den må komme fra begge 
foreldre. Parer du 2 hunder med hvitt 
gen vil du bare få hvite hunder. Det kan 
være en av grunnene til at japanerne ikke 
ønsker denne fargen hos Shiba. Det som 
hendte med Kishuu var nemlig at det i 
denne rasens tidlige historie var flere 
farger, men den hvite fargen ble populær 
og i dag ser vi svært sjelden andre farger 
en hvit hos Kishuu. Dette vil ikke 
japanerne skal skje med Shiba. En annen 
ting er at det i standarden for Shiba står at 
alle 3 fargene (rød, sesam og BT) skal ha 
Urajiro = cremehvite tegninger, de sees jo 
ikke hos en hvit/creme Shiba.

Undertegnede har kontaktet NIPPO med 
spørsmål om hvorfor hvit ikke er ønskelig 
på utstilling, men har ikke fått et klart svar 
på det. 

I Japan kan hvite Shiba registreres i Nippo 
og noe oppdretter avler på hvite hunder. 
En av grunnene kan være ønske om å få en 
god Urajiro på avkommet. Men på NIP-
POS utstillinger ser vi aldri en hvit Shiba.
FCI har som prinsipp at det er rasestan-
darden i rasens hjemland som gjelder 
og derfor er ikke hvit farge nevnt i FCIs 
standard som bygger på JKC standarden 
(fra NIPPO)
USA og England er ikke medlemmer av 
FCI og i disse landene er hvit en godkjent 
farge i rasen (de tar ikke hensyn til hva 
som gjelder i Japan)
 I England finnes det derfor en engelsk 
Champion som er hvit.

Shiba har også et gen for ren hvit farge 
(ikke det samme som creme genet) som 
er tillat på frambeina opp til albuen og på 
bakbena opp til hasen og som en liten hvit 
tupp på halen. Vi ser i noen tilfelle denne 
fargen som mer eller mindre store 
flekker på kroppen (Pinto) eller som en 
hvit halsring eller et hvit bliss i panne eller 
på snuten. Dette er ikke ønskelig.

Hvordan vil en dommer bedømme en hvit 
Shiba? Den kan nemlig stilles ut. Alle 
hunder i en rase blir jo registrert i NKK 
og da får de mulighet til å stilles. Men det 
er ikke vanlig eller vits i å stille en hvit 
Shiba i FCI systemet. Når fargen ikke står 
i standarden, kan jo ikke dommeren gi en 
slik hund annet en 0.
En hvit Shiba kan også avles på. Valpene 
vil bli registrert i NKK om det ikke er satt 
avlsforbud av oppdretteren /selgeren. Men 
det er ikke noe en seriøs oppdretter vil 
gjøre.
Det er ingen sykdom knyttet til fargen 
slik det kan være hos katt der genet ofte er 
koblet med døvhet.

En hvit Shiba er en vakker hund og en 
utmerket familie og brukshund, men altså 
ikke en hund vi bruker på utstilling eller i 
avl.
 





Den Eldre Garde!

Fult navn: Naotetsu av Enerhaugen
Født: 02.10.2006, altså HELE 16 år 
ung!

Jeg fylte 16 år 2. oktober i år og har 
vært sunn og frisk hele mitt liv. Hø-
rer ganske dårlig, men det kan også 
være en fordel i blant, nå som jeg bor 
sammen med et barnebarn på 6 måne-
der og som hele tiden vil leke.
Jeg elsker å være med på turer, enten 
i marka eller på bobiltur. Har vært på 
utallige turer både i inn- og utland.
Min matfar og matmor synes jeg er en 
snill og tålmodig kar og jeg har mange 
venner.
I 2017 blei jeg far til 5 og har til nå hele 
14 barnebarn.

Stor hilsen fra Ringo og matmor Berit!

”Ringo”
Har du en hund som er eldre enn ti år?  Da vil vi høre fra deg! Send inn til 

lena_vanvik@icloud.com for å få tilsendt spørsmålene du må svare på.

Annonse



Riktig God Jul 
En liten hilsen fra noen 
av våres medlemmer

& Godt Nyttår



Vestfold, Certifierad Laserterapeut - fra 
Svenska Lasermedisinska Sällskapet, har 
tatt tilleggsutdanning som Balansbollsin-
struktör –fra Svenska Fysioterapiskolan 
mm. Jeg samarbeider med den lokale 
Evidensia-klinikken, tar i mot dyr og eier 
enten der eller i lokaler i egen bolig.   

Hvordan og når endte du opp med 
din første hund?

Min første helt egne hund var en liten 
puddel. Etter årelang sparing og ”bearbei-
ding” av foreldre, fikk jeg endelig ja, under 
forutsetning av min mors valg av rase. 
Jeg gikk på gymnaset/vidergående skole. 
Min far reiste til Bergen og hentet valpen, 
jeg kan fortsatt se for meg hendene hans, 
merket av valpetenner og klør. Stamtavle 
og registreringsbevis skulle ettersendes, 
jeg venter fortsatt... I oppveksten hadde vi 
en border collie og senere en boxer, samt 
marsvin. Marsvin var min mors forsøk på 
å omgå spørsmål om hund. I en hundefri 
periode i oppveksten, var jeg heldig å få 

- Oppdretterstafetten
Kennel Moto-Moto

Vi prøver å dra i gang en 
oppdretter-stafett! Vi kan alle lære av 
hverandre og bli bedre kjent med 
hvilke kenneler vi har i raseklubben 
våres. I slutten av hver artikkel blir 
stafett-pinnen kastet videre til en ny 
oppdretter - så håper vi at så mange 
som mulig vil være med.

Fortell litt om deg selv:

Kennel Moto-Moto drives av Kristin Bug-
ge Moe. Opprinnelig er jeg allmennlærer 
og spesialpedagog, med arbeidserfaring fra 
grunnskole, vidergående skole og PP-
tjeneste. Etter en ulykke i 2003, måtte jeg 
innse at jeg var blitt ufør. Jobben er fortsatt 
et stort savn. Min første shiba Yorokobi, 
var en uvurderlig motivasjon og trenings-
venn i årene etter ulykken. Det ble ikke 
noen agility- eller lydighetskarriere, men 
rullestolen skulle parkeres og smertene 
overvinnes. Etterhvert ble det enda en 
shiba, og ulike kurs. Jeg er like sta som 
rasen, så om en kursarrangør mente 
avhengighet av krykker var en forhindren-
de faktor, kontaktet jeg en ny. Videre ble 
det NKKs Oppdretterskolen del 1: Ge-
netikk og avl, NKKs Kynologikurs +for-
dypning,  1-årig hundeinstruktørutdan-
ning, 1-årig klikkertrenerkurs og også ny 
yrkesutdanning. Jeg er Autorisert Hunde-
massør - fra Nordisk Hundemassasjeskole, 
Autorisert Rehabiliteringsterapeut - fra 
Nordisk Hundemassasjeskole og AquaDog 

Skrevet av Lena Sparbo Vanvik og 
Kristin Bugge Moe Hele gjengen. Fra venstre: Miyuki, Toki,  Daisu, Yoko, 

Rose, Misako.

låne en fox terrier med på turer.
Min første hund som voksen, var en 
japansk spisshund. Lulu hadde hatt flere 
hjem før hun i en alder av 5,5 år, landet 
hos barna og meg. Hun er registret med 
kull hos tre ulike eiere og hadde hatt flere 
kull enn de registrerte. En hund med en 
tung og vond ”ryggsekk”.  Vi fikk fem gode 
år sammen.

Hvilke av JUN sine raser har du – hvor-
dan endte du opp med dem?

Noen ganger spiller tilfeldighetene, sjeb-
nen eller hva det nå kan være, inn. Siden 
september 2000 har det vært shiba og bare 
shiba her. Vi mistet vår japanske spisshund 
i juni 2000 og ikke lenge etter ble Yorokobi 
født. En livsbejaende skapning som tok 
alle med storm. Naboen uttrykte det slik: 
”Kristin, ikke ta det ille opp. 

Det der er ikke en valp, det er en voksen 
hund i miniatyr”. Som alenemor i full jobb, 
var prioriteringen klar, jeg tok permisjon 
fra sangkoret. Med erfaring fra Lulu, 
ville jeg investere i valpen og gjøre det 
som kunne gjøres for at vi skulle ha gode 
forutsetninger for et aktivt og trivelig liv 
sammen. Det ble mange kurs og sosiali-
seringskvelder. Som hun jodlet når bilen 
nærmet seg kursstedene. Deltakelse på 
turer med ungdomsskoleelever både som-
mer og vinter, var en selvfølge, ... helt til en 
idiotisk ulykke rammet meg.  - Hva gjør 
man når man har jobbet seg opp fra rulle-
stolen til krykkene? Jo, da sørger man for å 
komme på venteliste for nok en shiba!

Moto-motos Rozu Miyuki

Moto-motos Kaminari Yoko



Unas Yoshi Misako

Hvor mange hunder har du i dag? 
Fortell gjerne litt kort om dem.

Flokken består av 6 hunder, og nå i tillegg 
3 valper. - Søstrene Shibbe – det er Misako 
og Rose. Misako har jeg hatt fra hun var 
valp, kullsøster Rose kom inn i flokken 3,5 
år gammel. Søstrene er samkjørte om mye, 
men også ulike. Selv om fødsler har vært 
ventet med noen dagers mellomrom, har 
jeg endt opp med å sitte mellom to valpe-
kasser og ta i mot valper på hver side. Det 
har vært positivt med to mødre som har 
kunnet dele på både mating og stell. Mis-
ako har hele tiden vært den rolige, sindige 
typen som kommuniserer med valper og 
andre på en lavmelt og tydelig måte, sam-
tidig som hun fortsatt i en alder av nesten 
13,5 år, kan by opp til lek. Rose har alltid 
brukt mer lyd, smiler stort og gleder seg 
over alle nye bekjentskaper, 

kalles Verdens beste Roseklump og 
mammadalt. - Rose’ datter Miyuki, er en 
tenksom type, som liker at ting er slik de 
skal være, som også liker en hurra-meg-
rundt-lek. Hun er skapt for fart, elsker 
kickbike og kjettingtrekk. Daisu er Misa-
kos datter. På tur er hun sanitetstroppen, 
bærer kløv med førstehjelpsutstyr. Hun har 
arvet mye av morens ”sjel”, det er en inder-
lighet og ro i blikket hennes. Man må kun-
ne si at Daisu ”hater” katter utenfor egen 
utvidede flokk.  Annet er det ikke å vente 
etter at en nabokatt mente seg berettiget 
til å angripe shibaer fra høyden, jmf hull i 
pelsen ved et av Daisus øyne. Da gjenstår 
Daisus to døtre, Toki på 4 år og Yoko på 2. 
Toki er ”verdensmester” uavhengig av ut-
stillingsresultater, mer i neste avsnitt. Yoko 
er løvetannbarnet og gledesspreder av 
rang, bare spør nabolaget! Løvetannbarn, 
fordi mye av hennes valpetid gikk med til 
å prøve å få tak i kullsøsteren på vidvanke 
i Lakselv. Yoko ble tidlig sosialisert til et liv 
i naturen med rev, reinsdyr, mus, gaupe, 
sjøfugl mm, som naboer. – flere vinteruker 
i og ved telt og senere enda flere uker med 
campingvogn som base. Dessverre sluttet 
alle tegn på at kullsøsteren levde, omkring 
1-årsdagen i september -21.

Misako med barnebarna sine Toki og Yoko

Har du det samme forholdet til alle 
hundene dine, eller er det noen som 
skiller seg ut?

Som mennesker, er shibaene individer. 
Som for mennesker preges relasjonene av 
individenes likheter og ulikheter.  Hunde-
ne mine er både flokk og i nær familie, de 
har sine særegenheter. Jeg vil trekke fram 
to, Misako og Toki, mormor og barnebarn. 
Misako med sitt inderlige vesen og sjelen 
man tydelig ser i blikket hennes. Enkelte 
har ment at hun er ”ubetydelig” med sin 
ikke-brautende framferd. Men, jeg har 
flere filmopptak som viser at Misako bare 
ved små tegn og mimikk, får andre hunder 
til å endre atferd, enten det er frilek med 
flere hunder, noen som oppfører seg dårlig 
eller det er vill lek i valpegrinda. Hun er en 
mester og læremester i dempende signaler, 
både for hunder og mennesker. Misako 
liker utfordrnger og å finne løsninger, 
”klikker” er noe av det morsomste som 
finnes. Misako ”leser meg”. Ut fra erfa-
ringser, ser hun slikt som:”denne kneika 
kan bli vel bratt for matmor med krykker”. 
Da stopper hun, venter, ser på meg, og vi 
tar det rolig. Andre ganger virker det som 
om hun på forhånd vet at benet mitt kom-
mer til å svikte. Misako har hatt to kull. 
Jeg synes genetikk og avlsarbeid er fasine-
rende og interessant. Det har vært viktig 
å finne hanner som kunne utfylle Misako, 
og et mål/håp har vært å videreføre sjelen 
i tillegg til eksteriør, helse og gemytt. En 
japansk dommer bemerket spesielt Misa-
kos sjel. 

Toki er som sagt ”verdensmester” uavhen-
gig av konkurranseresultater. I kullet ut-
merket hun seg, det var tydelig at hun var 
et ”emne” det var viktig å ta vare på, også 
mtp avl. Hun flyttet ut i 8-9 ukers alder, 

og flyttet hjem igjen da hun var 5 måne-
der gammel. Like vakker, men med en 
utrygghet og atferd som viste at her måtte 
det settes inn innsats. For å få en uhildet 
vurdering konsulterte vi atferdskonsulent, 
29 siders rapport + muntlig. Konklusjon: 
En valp som kan virke trygg innimellom, 
for så å være  ekstremt utrygg. Håndtering 
var en utfordring, hos veterinær, kloklipp, 
på sosialtreninger, etc. Jeg fikk råd om 
mye skjerming og at ”utstillinger for den 
hunden, kan du bare glemme”. Toki og 
jeg har sammen tatt utfordringene og gått 
trappetrinn for trappetrinn. På Japanspe-
sialen i år fikk hun Cert på sin aller første 
utstilling, handlet av en dame hun aldri før 
hadde sett. På NKK Fauske i august opp-
nådde hun Championat med Cacib, - Toki 
som i sin tid ikke tålte at hun ble håndtert 
på vanlig måte. Hun er et bevis på at man 
kan få til mye med tålmodighet, se hunden 
som både hund, rase og individ og jobbe 
ut fra det. For meg er Toki en fantastisk 
hund. Det ene store skåret i gleden er at, 
innen hun flyttet hjem igjen, hadde hun 
fått  en stygg skade i den ene hofta. Derfor 
blir det dessverre aldri kull etter henne. 
Toki er en hund som av hundeinstruktør, 
ble spådd avliving rundt 1-årsalder, pga av 
forsvarsatferd. En oppdretter sa hen ville 
ha avlivet Toki pga av hofteskaden. Toki 
skal ha et godt liv, så lenge det er et godt 
liv. Hun følges opp av veterinær og med 
fysioterapi, hun responderer svært godt på 
laser.  

Hvordan havnet du inn på oppdrett?

Ulykke og skade satte en stopper 
for det planlagte hundelivet. Det var 
mange vurderinger, men tanken på at 
oppdrett på sikt, kanskje kunne gjen-
nomføres surret



etterhvert i bakhodet. Kunne jeg ikke 
utøve yrket jeg brenner for, ei heller 
hundesporten, måtte jeg sette meg nye 
mål. Hund var hele tiden med i måle-
ne, fra å lære nervebanene at det skal 
gå an å løfte kneet fra underlaget. Da 
jeg kjøpte Misako i 2009,  var allerede 
oppdrettertanken der. Jeg måtte imid-
lertid utfordre meg selv mtp fysisk 
mestring og balanse. Misako og jeg 
hadde mange korte og lange kurs, før 
jeg i 2012 søkte godkjenning av 
kennelnavn.

Hva synes du gir deg mest glede av 
det å drive oppdrett?

Hundene. De gir meg glede hver dag. 
Tilliten de viser meg. Samspillet innad 
i flokken og med meg. Gi valpene best 
mulig grunnlag. Avl er en møysom-
melig prosess, alt henger sammen. 
Tilliten den enkelte tispen viser meg i 
forbindelse med valping og valper, gjør 
meg ydmyk. Samarbeid må kunne stå 
som samlebegrep for å gi meg glede 
i denne sammenheng. Hundene er 
nevnt, videre samarbeid med engasjer-
te hannhundeiere, andre oppdrettere 
og ikke minst de nye hundeeierne, det 
gir glede. Oppdateringer, spørsmål, 
hva det måtte være, det kjennes godt at 
valpekjøpere holder kontakt.

Hva er dine høydepunkter innenfor din 
oppdretterkarriere?

Hver friske, rasetypiske hund med godt 
gemytt, som får et godt og trygt liv, er 
et høydepunkt. Utstillingsmessig står 
Toki i en særstilling, fra ikke å godta 

og bli tatt på, til Championat og Ca-
cib i løpet av ca 2 måneder etter sin 
aller første utstilling.  -  Den sesongen 
Miyuki gikk valpeshow, ble hun BIR på 
6 av 7, med 3 gruppeplasseringer, 2., 3. 
og 4.pl.  -  Bare det å stille en veteran 
på 13 år og 4 måneder er spesielt. Det 
var Rose på Trøndelags Hundefestival. 
1.dag, da dommeren fikk alderen hen-
nes, ba han tilskuene applaudere for 
henne mens hun løp i ringen, hun ble 
BIR Veteran. Dommer på dag 2, virket 
rørt av å få en så tilårskommen delta-
ker, og avsluttet kritikken med: ”Takk 
for at du kom. Pass godt på henne”. CK, 
1.BTK, BIM.

N UCH Moto-motos Momiji Moeru Orenji ”Toki”

godt gemytt. På den andre siden, - 
samarbeide med seriøse oppdrettere 
og hannhundeiere. I det ligger åpenhet 
og utveksling av kunnskap, erfaring, 
tanker og meninger, å være ydmyk 
overfor rasen, og for min mulighet til 
videre utviklig og faglig påfyll gjen-
nom slikt samarbeide. Ut fra innsamlet 
informasjon, selv vurdere og velge den 
hannhunden jeg mener vil utfylle den 
aktuelle tispen, for å gi et best mulig 
resultat.
I tillegg, - det å gi valpene best mulige 
forutsetninger før de flytter til varige 
hjem, samt at de får gode hjem.

Hvilke hverdagslige aktiviteter trives du 
og hundene dine best med?

Foruten vanlige turer, deltar vi på 
diverse fellestreninger. Alle må få delta 
på treninger sammen med ulike typer 
hunder. Kjettingtrekk er en yndet 
aktivitet. Om Toki ikke får trekke 
kjetting, kan hun bære kløv med liten 
vekt. Stikkord er både fyskisk trening 
og stolthet/selvtillit. Alle kløver fra 
tid til annen. Vinterstid er kickspark 
gøy. Kickbiken bruker vi både med 
piggdekk og sommerdekk. Nesear-
beid, balanseøvelser, agility - alt kun til 
hjemmebruk.

Hva synes du er mest utfordrende med 
å være oppdretter?

Det mest utfordrende er å finne de 
riktige hjemmene til valpene. I tillegg; 
selv om man som oppdretter gjør et 
grundig forarbeid, sjekker

Hva er ditt pinligste minne med denne 
rasen/rasene?

Tja... hva kan det være. Jeg er slik 
skrudd sammen, at jeg kanskje ikke 
ser på hendelser som kan oppstå som 
pinlige, mer som morsomme sær-
egenheter.   - Det var bare å smile av, 
da Kasai og Daisu fant ut at, akkurat 
da vi skulle fra fortau/gangvei og ut i 
overgangsfelt, da skulle de lage valper. 
Noen ville kanskje synes det var pinlig, 
da en politibil snudde og kom til, -med 
spørsmål om vi trengte hjelp. Hunde-
ne brød  seg ikke, og eierne – vi var 
stålende fornøyde!

Hva er ditt hovedfokus innenfor avl og 
oppdrett?

For meg er det tosidig: På den ene 
siden, - ivareta rasen ved å følge RAS, 
få fram rasetypiske, friske hunder med 

Moto-motos Yorokobi Daisuki



det som kan sjekkes i flere generasjo-
ner bakover og også ut til sidene, kan 
ikke alt garanteres. Levende skapninger 
kommer ikke med full garanti. Det er 
en grunn til at valper via mors avlsfor-
sikring, har en ”forsikring mot skjulte 
feil og mangler” de første årene.

Har du noen gode tips til de der ute, 
som kanskje vurderer å starte eget opp-
drett?

Sette seg grundig inn i aktuell rase. 
Bruk tid, søk informasjon og kunnskap 
om det å drive oppdrett. Vær klar over 
at det ligger mye jobb i et seriøst opp-
drett og at det kan være et stort penge-
sluk. Ting går ikke alltid som planlagt, 
det kan påløpe store veterinærutgifter, 
det kan påløpe store menneskelige 
påkjenninger. Søk råd og informasjon 
hos egen oppdretter. Innhent gjerne in-
formasjon fra flere hold. Vær klar over 
at du kan møte mange meninger om en 
og samme ting. Vurder og gjør deg opp 
din egen mening, det er ditt oppdrett 
og du må kunne stå inne for de valg og 
de avgjørelser du tar!

Etter Kristin svarte oss på 
denne oppdretterstafetten 
har det vært en trist endring i 
flokken hennes:

Jeg har helt nylig, måttet ta det siste 
farvel med mine kjære Søstrene Shib-
be. Rose ble akutt syk. Det hun pådro 
seg mens vi bodde ute i Finnmark i 
2021, blomstret opp igjen. Hjertet og 
lungene klarte ikke mere. Da Rose ble 

så syk, virket det som om Misako slapp 
taket, hun visnet hen. På den aller siste 
rusleturen, måtte hun bæres. Søstrene 
fikk følge hverandre det siste stykket 
også. Det siste bildet jeg har av dem 
på netthinnen, er liggende tett inntil 
hverandre, rygg mot rygg, i ei stor 
hundeseng, på stillerommet på veteri-
nærklinikken.

Vi i redaksjonen kondolerer så 
mye! 

N UCH Unas Rose From A Virgin ”Rose”

Stafettpinnen kaster vi 
videre til 

kennel Hanamichi 
Sakura

Med ett ønske om en riktig 
God Jul & Godt Nyttår!

Julehilsner fra Wenche, Svein og Svein-Thore 
Ulleberg-Bøhmer



Aktivitetsdag i Tromsø
Søndag 8/10 ble det arrangert 
aktivitetsdag i Tromsø med fokus på 
kontakt og samspill mellom hund og 
eier.
Skrevet av Lone Filipsen,  distriktskontakt 
Nord-Norge

Vi hadde fått låne lokaliteter til Tromsø 
Hundeklubb: utendørs bane samt et 
klubblokale.

Totalt 10 hunder deltok på aktivitetene. 
Dessverre var ikke værgudene med oss. 
Vi startet opp i tørt høstvær, men etter 
hvert gjorde regnet det ganske så 
utrivelig for både to og firbente. Det 
var tenkt at avslutte dagen med noen 
enkle agility-øvelser, men dette ble ikke 
noe av, da folk var så våte, at de fleste 
hadde lyst at dra hjem.

Vi startet dagen med «kjent-manns 
ringen», der deltakerne stiller opp i 
ring. En og en ekvipasje går slalåm 
rundt i ringen. Alle jobber med 
kontakt med hunden sin, både de 
som står og de som går. Deretter ble 
det jobbet med passeringer og enkle 
lydighetsøvelser. Må innrømme jeg ble 
imponert over, hvor flinke hunder vi 
har!

Etter en kaffe og mat pause var det 
«team-building» på programmet. Øvel-
ser, der hunden skal finne/søke eier i 
situasjoner med masse 

forstyrrelser. En og en hund trener. De 
tobente sørger for utfordringene. Hun-
den slippes (med langline) blant masse 
folk som beveger seg rundt. Tanken 
er da at hunden skal søke eier og da få 
MASSE belønning. 

Vanskelighetsgraden økes ved at folk 
beveger seg mer, hopp og sprett og 
lager lyd. Neste steg går hund og eier 
bort i lag med en annen person. Folke-
mengden stiller seg opp på en lang 
rekke. Eier springer fra hunden og 
stiller seg først bakerst i rekken og 
kaller på hunden, som da slippes. 
Hunden skal da oppsøke eier. Ved 
denne øvelse økes vanskelighetsgraden 
ved at eier stiller seg midt i rekken av 
folk. Sluttelig stiller folkene seg i en 
halvsirkel og eier stiller seg bak. 

Det var utrolig artig og lærerikt, at se 
hvor ulik disse hundene våre forholdt 
seg til øvelsene. Noen var kjempe flink 
og rask at finne eier. Andre signaliserte 
helt tydelig, at «jeg vet hvor du er, men 
her var det mye annet jeg må sjekke ut 
først»! Noen – jeg selv inklusiv! – 
måtte virkelig jobbe med at gjøre seg 
selv attraktiv!

I og med bare en og en hund kan trene, 
er det en øvelse som tar noe tid. Ikke 
desto mindre tror jeg de flest syns det 
var kjempe gøy at se egen hund r
eaksjoner, når først man stod for tur.

Pga. av regnværet ble det dessverre tatt lite bilder på dagen, men legger ved et 
bilde fra en av våre tidligere fellesturer (også den i regnvær!).

Tusen takk til Tromsø hundeklubb 
for lån av lokaliteter, samt til Helle 

Sletvold og Tina Lindrupsen for 
deres kyndige instruktør-jobb. 



NM» -  Hm… et NM?…  Her ble et lite 
frø sådd i hodet på Vibeke.
Ideen ble delt med Laila og styret, som 
var litt skeptiske. Likevel ga styret sin 
støtte dersom Vibeke, daværende leder, 
ville satse.
For å utvikle ideen videre, trengte 
Vibeke å få med seg lokale resurser. To 
av våre trofaste lokale dommere, Roger 
Åsheim og Hanne Kiil ble også med på 
ideen.
Denne gjengen satte i gang med 
grunnarbeidet. Med begge bena godt 
plantet i en Covid pandemi og null er-
faring som arrangør av NM startet rei-
sen for klubben. Budsjett, overnatting, 
terreng og dommere ble i grove trekk 

NM Blodspor 2022
- Arrangert av JUN

Staben ønsker å fortelle hva vi har gjort 
for å klare å gjennomføre et så stort 
arrangement. Vi legger ikke skjul på 
at det har vært mye arbeid, og at vi er 
stolte av resultatet. Dere får her et inn-
blikk i ideutforming, forarbeid, arran-
gementet og omtaler. God lesning!
Skrevet av: Vibeke Standal og Harriet Skogen 
Gleditsch

Dugnadasgjengen

Ideen blir født!

På vegne av JUN arrangerte Laila Nagel 
og Vibeke Standal en helg med blod-
sporprøver i Snertingdal i 2019. Det 
var rekordmange påmeldte, og antallet 
deltakere var høyere enn på «et vanlig 

kartlagt. Dette var viktig forarbeid før 
årsmøtet til klubben, og søknaden som 
forhåpentligvis skulle sendes NKK.

Et årsmøtevedtak i JUN kreves

Dere medlemmer var råtøffe! På års-
møtet i JUN 2021 fikk styret tillatelse 
til å søke NKK om å arrangere NM i 
blodspor høsten 2022. Det var ingen 
motstand under årsmøtet til at klubben 
skulle ta på seg et nasjonalt arrange-
ment. Noen spørsmål fikk vi, selvføl-
gelig, men dere gav oss frie tøyler og et 
enstemmig samtykke.

NKK godkjenner søknaden

Søknaden ble finpusset og sendt til 
NKK påfølgende uke etter årsmøtet.
Første uken i August 2021 kom svaret. 
“Japansk Urhundklubb i Norge var 
tildelt NM Blodspor 2022”. 

Grunnarbeidet starter

Arrangement ble opprettet på fb, hotell 
booket, søknader til kommuner, etater 
og sponsorer, ble sendt på løpende 
bånd. Oppfølging ble en kontinuerlig 
og nitidig jobb gjennom et helt år! Vi 
fikk noe økonomisk støtte, men ekstra 
mange flotte gaver. 
Tidligere NM-arrangement ble gran-
sket, og nøkkelpersoner ble kontaktet 
for å få innblikk og tips. Prøven skul-
le gå i et område som berørte både 
verneområder og Nasjonalpark, og 
dette måtte vi søke spesielt om. Vi fikk 
godkjenning!

Bruk av sosiale medier

For å øke interessen blant folk, laget 
vi en “utfordrer konkurranse” på FB, 
i samarbeid med Provit, en av våre 
store sponsorer. Vi startet med et 
video-intervju med Norgesmesteren 
2021. Alle som delte sine mål for 2022 
sesongen inne i arrangementet, fikk 
premier fra Provit. Gjennom hele året 
kom det jevnlige, nesten ukentlige 
innlegg. I slutt-innspurten sommeren 
før NM-helgen, var det nesten daglig 
oppdateringer med en blanding av 
bilder fra sponsorer og info om arran-
gementet. FB- arrangement nådde ut 
til over 8000 mennesker!

«Blir et NM for mye for oss?»

I tradisjons tro arrangerte JUN en 
dobbel blodsporhelg i Snertingdal siste 
helgen i august 2021.Møllerstuens Kayla Yatzy



Forberedelsene besto blant annet i å 
holde to helger med blodspor-legger 
kurs. Flere av deltakerne fra egen klubb 
ble spurt om å bli med i dugnadsgjen-
gen for sporhelgen. 
De hadde liten erfaring innen aktivite-
ten, og variert arrangement-erfaring. 
Denne helgen ville bli en smakebit på 
et NM arrangement.
Vibeke var ganske sikker på at de fleste 
ville trekke seg etter hun fikk se dem 
ligge utslått etter “generalprøven” i 
Snertingdal.  En motivert dugands-
gjeng for kommende NM blomstret 
opp etter «ilddåpen».

Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet
Vibeke ble selvutnevnt leder for pro-
sjektet, fra ide til iverksetting. Hun står 
som leder for prøven på søknaden til 
NKK. Hun har erfaring fra å arrange-
re prøver, men har ingen erfaring fra 
NM. Hun hadde en klar ambisjon, og 
detaljert plan for hvordan dette skulle 
gjennomføres. Å videreformidle sin ide 
og visjon, sine ambisjoner og mål, sine 
konkrete handlingsplaner til andre, 
er ikke lett. Det var en utfordring for 
resten av gjengen å få oversikt, og eier-
skap til ideen og arrangementet. Med 
så mange planer inne i Vibekes hode, 
«alle fluene som surret rundt der» - ble 
det til at Harriet og Vibeke brukte mye 
tid på å få ting ned i et “felles grup-
pe-dokument”. Vi noterte konkrete 
oppgaver og frister. Arbeidsoppgavene 
ble fordelt ut ifra ønsker og erfaringer, 
slik at alle i dugnadsgjengen fikk 

spesifikke oppgaver:

Vi har en stab!

Fra folkene i dugnadsgjengen dannet 
vi en stab for NM arrangementet, med 
følgende roller:

Vibeke - Prøveleder - spor/dommere, 
sosiale medier, deltaker kontakt/på-
meldinger, sponsorer
Harriet - Sekretær/sekretariat
Mika - ansvarlig dogweb - resultater, 
sosiale medier
Torstein - sjåfør for NKK rep, fotograf
Ole - grilling, sjauing, loddsalg, foto-
graf
Birgitte - grilling, sjauing
Laila - planlegging (ble forhindret fra å 
delta fysisk)
Marita - Veterinær, dyrevelferd kon-
trollør

Oppsummering med «harde fak-
ta»:

Antall mennesker:
Dugnadsgjeng: 8 stk
Dommere: 11 stk (ink. NKK rep som 
ikke dømmer).
Deltakere: 36 stk
Antall til festmiddag: 63 stk
hotellets bemanning og “lokale helter” 

Ekvipasjer:
Totalt 40 stk
Antall tellende prøver i kvalifisering: 
158 stk
Totalt tellende poeng i kvalifisering: 13 
538,5p

11 stk resultater a’ 100 poeng er samlet 
under kvalifisering
4 stk tidligere Norgesmestere, hvorav 3 
stk stiller med samme hund.
2 mest representerte raser: 
•  Retriever: 14 stk
•  Spaniel: 11 stk
Totalt antall raser: 19 stk (iberegnet 
alle rasetyper) 

Arrangement:
Påmeldingsrekord etter innføring av 
eliteprøven
NM Blodspor nr 52 i rekken
Forberedelser i 15 måneder 
Over 1000 dugnadstimer
Utallige søknader er sendt. ca 15% 
positive svar.
Samarbeid med Torpa og Gausdal 
fjellstyrer, Nasjonalparkstyret, Spåtind 
Fjellstue, Statskog og NKK.
Samlet verdi av sponsor-/gave pott: 
over 120 tusen
Over 40 støttespillere/sponsorer - 
hvorav det meste fra lokalt næringsliv.
Provit, Nortura, Etnedal Sparebank, 
Tracker og Nordre Land Kommune var 
hovedsponsorer.

Arbeidsuke i Snertingdal

Alle formelle NM-dokumenter ble 
kontrollert, vårt felles «gruppe-doku-
ment» med huskelister, arbeidslister 
til forberedelser og konkrete oppgaver 
under NM helgen, ble samkjørt og satt 
i sekretariats-permen.

Fordeling av premiepotten ble en stor 
jobb: 740 bokser hundemat (det er 

faktisk ikke tull!) kom på toppen av alt 
annet vi hadde fått inn fra sponsorene. 
Det ga oss en dobbel kabal med å sette 
sammen premier, fordi vi hadde fått så 
mange gaver at vi så muligheten til å 
gi ALLE en hyggelig gest: Dommerne 
og stab fikk en pose med sponsorgaver, 
alle ekvipasjer fikk velkomstgave, vi 
laget i stand til et premiebord til topp 
10 både lørdag og søndag, i tillegg til 
pallplassenes store premier, og enda 
var det mer igjen til et stort gavebord 
til et lotteri!

Gjengen kappet 60 elgføtter, fordelte 
30 liter blod fra bøtter til flasker, bakte 
4 kaker, smurte og pakket lunsjbaguet-
ter til dommere og stab. «Kvelden før 
kvelden” var bilene og henger pakket, 
dugnadsgjengen samlet og samkjørt… 
vi var veldig klare!

«Et flott gjennomført NM 
blodspor 2022. Alt var svært 
godt forberedt og prøveleder 
og hennes stab gjorde en flott 
jobb både under forberedel-
sene og under prøven. Spå-
tind var et utmerket sted å 
legge NM. Svært like og gode 
prøve områder. NKK har 
derfor bare positive merkna-
der til denne prøven. Ter-
ningkast 6.»

-NKK representant Knut Herland



NM-helgen er i gang!

De siste sponsorgavene, laubærkrans, 
blomster og festkake ble hentet fredag 
morgen på veg opp til Spåtind. Sekre-
tariat ble etablert, og i samråd med 
hotellets personale fikk vi pyntet spi-
sesalen og fellesarealet. Staben ble klare 
til å ta imot deltakerne som ankom 
hotellet allerede på formiddagen.
Dommerne forbereder konkurransen:
Dommerne var i gang tidlig på fredag 
morgen.
NKK representanten samlet alle dom-
merne til et «dommer-møte». Det er 
veldig viktig at alle dommerne vektleg-
ger og dømmer så likt som overhodet 
mulig denne helgen. Et NM gir lite 
rom for dommerens egne ønsker og 
tolkninger.

Dommere for helgen:
Knut Herland NKK representant 
(dømmer ikke)
Roger Åsheim 
Hanne Kiil 
Jan Inge Skjerven
Bente Rønningen
Jørn E Veidahl
Gerd Langnes
Morten Johansen
Arve Hansen
Arne Sangolt
Kenneth Kolsrud
Anders M Andersen (reserve for Gerd 
på søndag)

Sporområdene var lagt i tilknytning til 
veg, et lite stykke unna hotellet. Hver 
dommer fikk tildelt sitt område hvor 

de la sine spor og med oppmøte- og 
venteplass. Disse ble merket, slik at det 
var lett for ekvipasjene å finne frem. 

Det ble lagt totalt 55 spor denne 
helgen. 

Dugnadsgjengen sammen med NKK

Terrenget var likt for alle: området var 
relativt flatt, og utfordret med bekker, 
myrer, dyretråkk og mange skifter av 
underlag. De fleste dommerne likte det 
varierte terrenget. En dommer fikk litt 
større utfordringer enn de andre der 
han gikk med nesen litt for langt ned i 
gps’n sin under sporleggingen: Plutse-
lig stod han med myr til godt over bel-
tet! Han seg trygt opp og tilbake til ba-
sen. Der ble ydmykelsen ble komplett 
da hytte-kompisene kommanderte “alle 
klærne av” på trappen! Dette kunne i 
verste fall endt stygt, men litt flaks skal 
man ha, og det er jo slike episoder som 
etter hvert blir gode historier.

Velkomstmiddag fredag kveld

«Våre raser er kjent for å være stolte, 
selvstendige, ha mye selvtillit, tro de er 
større enn de er, og tar alle utfordrin-
ger på strak arm. Jeg håper vi klarer å 

leve opp til våre rasers standarder, og 
ikke ender opp som en Chihuahua som 
bare har det i kjeften.»
Sier Vibeke i sin åpningstale hvor hun 
presenterer klubben vår, ønsker alle 
velkommen til NM i blodspor 2022, 
og til en sponset middag! Ellers ble 
viktig info gitt, stab og dommere ble 
presentert, og deltakerne fikk trekke 
sine spor. Alle deltakerne har gjen-
nom et helt år konkurrert og samlet 
poeng for å kvalifisere seg til NM. Det 
ligger mange sterke prestasjoner og 
stor innsats bak hver deltakelse. Dette 
poengterte prøveleder i avslutningen 
av sin tale:
«Dere er alle verdige Norgesmestere, 
men som de konkurranse menneske-
ne dere er, kommer dere ikke til å gi 
dere før dere står på toppen av pallen. 
Vi ønsker dere lykke til og håper dere 
gir dommerne en skikkelig vanskelig 
jobb med å plukke ut norgesmesteren 
2022!»
Etter et par timer blant hyggelige folk, 
vant fornuften, og folk var på vei til 

Duckcharmers One and Only Chucky

rommene sine med håpe om å få få seg 
noen viktige timer med søvn.

Stemningsrapport fra lørdagens 
sporprøve:

Oppropet var kl 8.00, med fortløpende 
utkjøring til terreng i strålende vær!
Vi hadde klart å samle 40 av norges 
beste ekvipasjer, men ville de håndtere 
forholdene?
Nervøse førere, beitedyr og en tett 
vilt-bestand, ville gi selv de beste i 
overkant mange utfordringer. Vi har 
ikke “maskiner”, noe som også kom 
tydelig frem denne dagen. Allerede 
etter en halvtime kom de første delta-
kerne tilbake til hotellet. Vi kaller det 
smultring, når de ikke består prøven og 
ender med resultat null.

“Sånn går det når bikkja ikke har tenkt 
til å jobbe i dag” 
– lyder det fra en deltaker.

Blodsporfolk er positive mennesker. 
Har du kommet til NM, har du også 
nok erfaring med å ha opplevd en slik 
dag før… bare så kjedelig at det skjer 
NÅ! Heldivis var mange som kom seg 
gjennom sporet på en god måte. 

Ute-lunsj:

Menyen for festmiddagen under årets 
NM var:
-Kremet pastinakk- og honning suppe
-Entrecote med bakt potet og grillede 
grønnsaker.
-Kake- og fruktbord



Under middag var det høy “summe-
faktor”, og praten gikk lett. Her var det 
mange erfaringer og følelser som skulle 
deles ved bordene.
NKK representanten holdt en hyggelig 
tale til klubben, ispedd en dose med 
artig jakthistorie.
Av 40 påmeldte, startet 37 ekvipasjer. 
Av de 37 var det 17 som kom ut med 
premiering hvor  samtlige var over 60 
poeng, som er kravet for å videre til 
finale. I finalen er det kun plass til de 
10 beste.

kun små marginer avgjorde hvem av de 
ti som kom videre til finalen. Øverst på 
pallen med 100p lørdag, stod den sorte 
elghunden Alfa, med fører Britt Marit 
Hundebo.

Loddsalget var populært

Under hele middagen arrangerte vi 
selvbetjent loddsalg, hvor Ole var an-
svarlig og sørget for digital trekning av 
vinnerlodd. Det ble solgt ut 10 lodd-
blokker til vårt premiebord til en verdi 
av over 20 tusen kroner. Her kunne alle 
vinne stort!
En hyggelig kveld ble avsluttet relativt 
tidlig. Slitne, mette og fulle av inntrykk 
gikk vi alle til sengs, og baren kunne 
stenge allerede kl 24.

NM finalespor søndag

10 ekvipasjer og dommerene står klare 
til finale kl 9.00. Alle ekvipasjer følges 
av to dommere, som i fellesskap setter 
poeng for hvert enkelt kriterium. Av 10 
hunder var det 9 som klarte å gjen-
nomføre prøven. Dette ga dommerne 
en god bekreftelse på at de hadde fått 
med seg de aller beste til finalen. 
De synes det ble ekstremt vanskelig å 
skille finalehundene, og enkeltelemen-
ter måtte vektlegges for å sette premi-
erekkefølgen. Her hadde vi virkelig 10 
verdige vinnere! 

I år var det Catrine Myklebust og 
Hunden Åhyddans Alwa (Drever) som 
velfortjent ble Norgesmestere og vinne-
re av tittelen «NMB-22»

Ekvipasjer på pinepenken:

Prøveleder leste opp resultatene fra 
dagen etter hovedretten. I tradisjons 
tro startet man nederst på resultatlis-
ten. Man kunne føle spenningen bygge 
seg opp etter hvert som vi beveget oss 
oppover resultatlisten. Mye tyder på at 
enkelte også hadde holdt pusten over 
lengre tid, for da de 20 uten premie-
ring var lest opp, og prøveleder valgte 
å ta en “taktisk pause” for rydding av 
border før dessert, kom det et kraftig 
gisp fra salen! De siste 17 med resul-
tater måtte pent vente noen ekstra 
minutter. Det var utrolig tett mellom 
de som hadde fullført dagens prøve, og 

De ble overøst med gratulasjoner og 
premier. JUN gav et gavekort på start-
kontigenten til «NM Blodspor 2023” 
og Torpa Skolekorps hyllet vinneren 
med nasjonalsangen

Dugnadsgjengen takker for seg!

Vi i dugnadsgjengen er stolte av egen 
innsats, av arrangementet og klubben 
vår! Dette kan JUN leve på lenge!

Det eneste som manglet var en ekvipa-
sje fra egen klubb. Vi håper dere alle nå 
ble motivert til å trene blodspor!

mvh
Dugnadsgjengen

Omtale av arrangementet:

Deltaker 1:
Tusen tusen takk til Japansk Urhund-
klubb i Norge for et FANTASTISK 
arrangement - dere er bare helt rå!!!  
Dette må da være tidenes beste NM!!! 
Stålkontroll på alle måter og ting har 
gått knirkefritt for oss deltakere. Spon-
sorer i bøtter og spann og masse flotte 
premier til loddtrekning.

Deltaker 2:
Tusen takk til dere alle for et fantas-
tisk bra arrangement! Takk til general 
Vibeke, du har har gjort en fantastisk 
jobb sammen med resten av staben. 
Tusen takk til dommere uten dere 
hadde det ikke gått. Jeg har virkelig fått 
trent lattermusklene hele helgen. Det 
har vært superkoselig å møte mange 
kjente - noen langveisfra som det er 
år siden sist jeg har møtt. Hotellet var 
topp, leiligheten nydelig, mater per-
fekt!  Den eneste i gjengen min som 
er molefonken er Effie, møtet med 
strekkmetallristen lørdag var ikke noen 
god match for kloa - men med stevne 
veterinær til stede ble den fiksa, tusen 
takk Marita!

Dommer 1: 
Denne helgen har jeg deltatt på NM 
blodspor som sporlegger og dommer. 
La fire spor på fredag. Tok meg også 
tid til ett gjørmebad i det siste sporet. 
Konklusjonen nede i gjørma var ”Nå er 
du ille ute ” Rakk ikke å ta en selfie!
Takker for et strålende arrangement 
med hyggelige folk!Norgesmester 2022!



Annonse

Fra Helle Ullits Røschke,  Kennel Ai-We-Sed-So, i Danmark har vi 
importert denne vakre og trivelige hannhunden.  

Tusen takk Helle for at du betror ham til oss!

Jorunn Kvalheim & Christen Lang

Kennel Enerhaugen

Sandviksveien 173, 5035 Bergen
Tlf. 90981295 – 90968848
christen1948@gmail.com

Hjemmeside: www.enerhaugen.net
FB: Enerhaugen Kennel Shiba Inu

Ai-We-Sed-So Take That
Foto: Merete Lindgren

Annonse

Fra Giovanni Zozzaro i Italia har vi importert denne valpen som 
vi håper vil bli til glede for oss i fremtiden!

Jorunn Kvalheim & Christen Lang

Kennel Enerhaugen

Sandviksveien 173, 5035 Bergen
Tlf. 90981295 – 90968848
christen1948@gmail.com

Hjemmeside: www.enerhaugen.net
FB: Enerhaugen Kennel Shiba Inu

Kyo Go Imasaki La Leggenda 
Samurai



Kontaktpersoner:
STYRET

LEDER:
Marie Svarlien 
Ramsvikskogen 18 
7810 Namsos
Telefon: 918 78 177
E-post: m.svarlien@hotmail.com

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

SEKRETÆR:
Tina Marie Birkeland
Styret i JUN v/ Tina Marie Birkeland
Solheimsvegen 820
5574 Skjold
Telefon: 950 71 728
E-post: sekretar.jun@gmail.com

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

STYREMEDLEM:
Tone Bjellerås
Bøylestadveien 11
4820 Froland
Telefon: 481 53 190
Epost: tonelangmyr@gmail.com

STYREMEDLEM:
Ole Arntzen
Epost: olea@uib.no
Adresse: Myrdalskogen 202

5117 Ulset
Tlf: 48 16 26 91

STYREMEDLEM:
Sara Nicole Andersen
Moavegen 10  
6650 Surnadal
Telefon: 451 17 657  
E-post: saranicoleandersen@gmail.
com

1.VARAMEDLEM:
Vibeke Standal
Ambjørvegen 361
2838 Snertingdal
Telefon: 93 26 06 76
E-post: standal79@hotmail.com

2.VARAMEDLEM:
Christine Strandvik

3.VARAMEDLEM:
Siw Blix

DISTRIKTSKONTAKTER
ØSTLANDET: OSLO, AKERSHUS,
BUSKERUD, ØSTFOLD, VESTFOLD,
HEDEMARK, OPPLAND
Sandra Janzsó
Telefon: 47 39 90 69
E-post: sandra.janzso@gmail.com

VESTLAND:
Gullborg R. Knudsen
Telefon: 92 85 49 11
E-post: g.r.knuds@gmail.com

SØR-VESTLANDET:ROGALAND
Gro Karete Bråtveit
Telefon: 91 61 46 83
E-post: redaktor@norskshibaklubb.no

SØRLANDET
Tone B. Nilsen
Telefon: 48 15 31 90
 E-post: tonelangmyr@gmail.com

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

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

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

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

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

Ann Margot Whyatt
Telefon: 92 03 07 72
E-post: annmargot.whyatt
@internationalsos.com

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.



Retur sendes til:
Tina Marie Birkeland
Styret i JUN v/ Tina Marie Birkeland
Solheimsvegen 820
5574 Skjold


