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

Øverst fra venstre:  
@negiinu_shiba_husky, @black.and.tan.gang, @tina.og.flokken, @akihito_the_shiba
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LEDEREN HAR ORDET

Godt nytt år kjære medlemmer!

Våren og tiden hvor vi kan klemme 
hverandre er endelig kommet. Etter to år i 
“koma” er det på tide å komme i gang med 
aktiviteter og dugnader, for dere vet vel at 
klubben drives på dugnad?

Klubben har ca 450 medlemmer som 
ønsker informasjon, aktiviteter, oppdrett og 
et sosialt fellesskap.
Selv går jeg nå av som leder, etter 4 år, men 
vil fortsette å jobbe for klubben ved å være 
med å arrangere utstilling, blodspor ol, for 
jeg veit at det skjer ingenting i klubben om 
ikke frivillige stiller opp!!
Klubben har vært heldig i mange år. Det 
har vært en håndfull mennesker som har 
tatt ekstremt mye ansvar og sørget for 
fremdrift. Mange av disse ønsker nå å kunne 
jobbe litt mer “i kulissene”, noe som betyr 
at vi står midt i et generasjonsskifte. Det 
trengs ansvarlige for avisa, mestvinnende 
listen, utstillingkomiteen, SU og ikke minst 
i styret.

Et årsmøte står for døren å jeg håper dere 
vil sette pris på de nye frivillige i styret og 
støtte dem med både ros og hjelp.
I pinsen skal vi endelig få arrangere et 
“ekte” årsmøte og Japanspesialen med 
trippel utstilling! Jeg gleder meg stort til å 
se dere og deres flotte hunder igjen.
NAK, NAAK og JUN har planlagt denne 
helgen så altfor lenge… Endelig kommer 
hundeverden i “balanse” igjen.

Jeg vil avslutte min siste lederspalte med 
å takke alle!
Det har vært en utfordrende fornøyelse 
å få lede denne klubben sammen med 
resten av styret. Uten solide folk fra 
styret, utvalg og dugnadsgjengen, ville jeg 
hatt en umulig jobb.
Brett opp ærmene å bli med både i og 
utenfor utstillingsringen på Japanspesialen.
Vi sees!!
mch
Vibeke
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REDAKTØREN HAR ORDET
Kjære JUNvenn!

Nytt år og nye muligheter...
Jeg starter 2022 med å takke for meg 
som redaktør av JUNnytt. Det har vært 
veldig spennende, utfordrende, lærerikt...
det meste egentlig! Satser på at noen 
ivrige personer står klar til å overta 
stafettpinnen. Tusen tusen takk til alle som 
har bidratt og hjulpet meg med å lage 
medlemsbladet.

Denne utgaven blir ikke så stor som den 
kunne blitt, jeg overlater derfor noe stoff 
til min etterfølger. 

I år får vi ikke muligheten til å reise til 
Hunderfossen, men jeg håper dere får en 
fantastisk helg. 

Ønsker dere alle et godt 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 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
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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

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.
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Kunngjøring av årsmøte

Avholdes: 3/6-22 kl 20.00

Sted: Hunderfossen hotell

Saker til årsmøtet må sendes styret senest 20/4-22
Mail: sekretar.jun@gmail.com

Vel møtt!!!
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Torsdag 21.04.2022 klokken 19.00 blir det digital 
gjennomgang aveksteriør fra RAS (rasespesifikke avlsstrategier). 

Dette er et tema det ikke ble tid til på raseseminaret som ble 
arrangert 30–31.19.2021.

Christen Lang er faglig ansvarlig, mens Ole Arntzen er teknisk
ansvarlig. Seminaret vil være gratis for medlemmer av JUN. 

Tekniske
detaljer vil bli publisert på klubbens hjemmeside – https://

junnorge.no/

Dette må du få 
med deg!
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Lykke til med “pensjonisttilværelsen”!
Styret vil på vegne av medlemmene, takke to av våre mest aktive og 

sentrale personene i klubben, Christen Lang og Solvor Nærland.
De har begge valgt å “trappe ned” i voksen alder, og det har vi full 

forståelse for.

Begge er tidligere blitt hedret og utnevnt til æresmedlemmer i klubben, 
uten at dette har stoppet deres nitidige arbeid for klubben og hundene.
De har begge vokst opp med hunder og har drevet med Shiba siden før 

de fleste av klubbens medlemmer en gang var født!!

Dette har gitt dem enorm kompetanse som klubben har hatt glede 
av i mange år, ved at de har delt sine erfaringer både i avl, krevende 

styreverv og et utallige dugnadstimer.

Vi ønsker begge våre “grunnstener” og æresmedlemmer en flott 
pensjonisttid!

Mvh/
Styret og medlemmene i JUN
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Dette er en fast spalte fra 
Sunnhetsutvalget, hvor vi vil dele 
informasjon og oppdateringer med 
medlemmene.

Hva jobber SU med i det nye?

Da vi ikke rakk å ta for oss 
eksteriørdelen av RAS på 
raseseminaret i oktober 2021, 
planlegger vi å ta en gjennomgang av 
dette på nett i løpet av kort tid.

I forbindelse med raseseminaret var 
planen at vi også skulle ha et foredrag 
om MH test (mental hund test). Da 
det ikke var tid til dette, jobber vi nå 
med webinar hvor man vil få innsikt i 
hva MH test er og hva det kan brukes 
til. Senere vil vi forsøke å samkjøre 
MH-tester i alle landsdeler, slik at alle 
medlemmer vil ha anledning til å teste 
egen hund. 
Dette må vi planlegge litt mer og se 
hvordan det kan gjennomføres på en 
god måte.

Vi planlegger også andre webinarer 
med ulikt innhold. Her tar vi gjerne i mot 
forslag og tilbakemeldinger på hva dere 
ønsker dere! 
På hjemmesiden ønsker vi å få ut flere 
artikler om helse, slik at vi opparbeider 
oss en god samleside hvor man finner 
relevant informasjon om rasenes helse. 

I denne utgaven av JUNnytt finner 
dere hannhund- og tispeliste, samt 
resultatene som ligger på DogWeb 
med HD, AD, patellaluksasjon og 
øyne.

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

Nyheter fra SU
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Oversikt over registreringer i Dog Web på Shiba, Kai og 
Shikoku i perioden 1/1-31/12 2021 

SHIBA 
 

Diagnose A+B = FRI                                                           Diagnose 0 
Diagnose C+D+E er hund med HD.                                 Diagnose 1+2+3 er hund med AD 

 
 

 
Diagnose: FRI  
Diagnose: ANMERKNING 

Antall øyelyst Fri Anmerkninger  
41 38 

95,1% 
3 

7,3% 
 
1 med Katarakt, 2 med PPM  
+ 4 hunder med anmerkninger uten betydning. 
(markert linsesøm, tydelige pilspisser begge bakre Y søm, runde skygger på fremre kapsel.)  
 

 
Diagnose: FRI   
Diagnose: Anmerkninger (11stk MILD, 3 stk MODERAT, 5 stk UTTALT) 
Diagnose: GLAUKOM 
Forekomster med Glaukom som ikke er registrert i Dog Web 

 

 

 

Diagnose: 0 
Diagnose: 1,2,3 

Antall undersøkte 0 1+2+3 
26 24 2 

 

Antall 
RTG 

FRI FRI A B C D E 

89 56 
62,9% 

33 
37% 

23 33 26 5 2 

Antall 
RTG 

0 AD 1 2 3 

59 52 
88,1% 

7 
11,8% 

1 5 1 

Antall Gonioskopert Fri Anmerkninger Glaukom Ikke reg. i Dog Web 
36 17 

47,2% 
19 

52,7% 
0 1 
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KAI 

                                                                                              

 

Shikoku 

 

 
SHIBA:  Det er registrert 41 kull med til sammen 131 valper og importert 5 hunder. 
                          Totalt 136 hunder.  
SHIKOKU:        Det er registrert 1 import men ingen fødte kull. 
KAI:  Ingen registreringer. 

 
NB: Antall registrerte kull er kull som ligger på dog web innen 31.12-2021. De valper som er  
født sent på året og som ikke synes på dog web pr 31.12-2021 kommer med i oversikt for 
2022. 
 

Antall  0 
1 1 

Antall  Fri 
1 1 

Antall US 0 
1 1 

Antall  HD D 
1 1 

Antall  0 
1 1 

Antall  1+2+3 
1 1 

Antall  Fri 
1 1 

Antall Fri 
1 1 
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Hanner brukt i avl med kull registrert i perioden 1/1-31/12-21 i Dog Web. 

 
NB: Noen valper er født sent i 2021 og er da registrert i 2022, disse er med i tallet for 2022 

HANNHUNDER Kull  Valper Total reg kull  Total reg 
Tetsuya Go Koshiwasou 1 5 11 34 
Gyokuryu Av Enerhaugen 2 6 10 28 
Fuku No Ryuujin Go Bangaichisou 2 7 6 26 
Hanaarashi Go Tosa Kuroshiosou 1 5 7 24 
Kuroteru Mjallhvíti af Mjallarshíba 7 16 10 22 
Red Skywalcker Di Poggio Petroio 2 9 6 19 
Hikay's Top Gun 1 3 5 19 
Izumi Go Ichiokasow Av Enerhaugen 1 2 6 18 
Taikan No Fuuta Go Hamamatsu Taikan 2 4 5 16 
Shibatroll's Raven Of Tengai 1 1 7 14 
Tenryuu Go Shun'you Kensha  1 1 5 14 
Gomaichirou Go Shuueisou 1 2 6 13 
Chouichi av Enerhaugen 2 10 2 10 
Shitonuba Light of my Life 2 8 3 9 
Ølenskjold`s Vinni 1 5 2 9 
Besmiras Another Brother 2 5 3 8 
Grønsdalsvingens Emasa 2 7 2 7 
Østbylia`s Urbane Saco 1 5 1 5 
Lillekos Asako Aiko 1 5 1 5 
Okimoto av Enerhaugen 1 4 1 4 
Asa No Ichitetsu av Enerhaugen 1 4 1 4 
Kichiko`s Quite Arai Tetsu Ryu 1 4 1 4 
Matheuz Mjallhvíti af Mjallarshíba 1 4 1 4 
Kichiko's Katsu Taifu 1 3 1 3 
Ashiato Inu's Daihi  1 2 1 2 
Akahan Made In Salerno 1 2 1 2 
Kichiko's Nobuyuki 1 2 1 2 
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Tisper brukt i avl med kull registrert i perioden 1/1-31/12-21 i Dog Web. 

 
NB: Noen valper er født sent i 2021 og er da registrert i 2022, disse er med i tallet for 2022 

TISPER Kull  Valper Total reg kull  Total reg   
Soldoggen's Kotozakura 2 8 5 17 
Victory Incipita Vita 1 4 4 15 
KotobukiNoKikuhimeGoEchigoTanabesou 1 5 3 14 
Al Mozel Chibi Misako 1 5 2 11 
Kaga No Yuuwa Go Sapporo Kagasou 1 5 2 11 
Vanity Eishi Mitsuko 1 1 4 10 
Asa No Hideka Go av Enerhaugen 1 2 3 10 
Handzimemesite Sekiko 1 2 4 9 
Taihei No Saki Go Sapporo Kagasou 1 3 2 6 
Tousen No Kafuu Go Satsuma Tousenso 1 4 2 6 
Trap Line Okumome Blossom 1 2 2 6 
HAKUSHU Itazura Kyoudai 1 3 2 6 
Winterfell Pride Times of Life's 1 5 2 6 
Al Mozel Demiyah Musume  1 6 1 6 
Hakushu Seisho Katana 1 6 1 6 
Kichiko's Valuable Chikai Fubiki 1 5 1 5 
Joubenihana Av Enerhaugen 1 3 2 5 
Kuromi av Enerhaugen 1 2 2 5 
Orka Go Chuken Kiku Kensha 1 4 2 5 
Østbylias Yndie Miko 1 5 1 5 
Jou Goma Go av Enerhaugen  2 4 2 4 
Shibatroll`s Zafira 1 2 2 4 
Ohana av Enerhaugen 1 4 1 4 
Asa No Wakakurohime av Enerhaugen  1 4 1 4 
Akashinju Av Enerhaugen 1 4 1 4 
Meko 1 4 1 4 
Besmiras Born To Be Wild 1 3 1 3 
Odaka av Enerhaugen 1 3 1 3 
Maiko Amayama Av Enerhaugen 1 3 1 3 
Eriko No Gyoku Go av Enerhaugen 1 3 1 3 
Uquutaq's New Edition Zoe  1 3 1 3 
Chonix Yoshino 1 3 1 3 
Kichiko's Souken Amai Sakura 1 2 1 2 
Eriko No Beniko Og Av Enerhaugen 1 2 1 2 
Mjøstrollets Fumiko Kireina 1 2 1 2 
Kichiko's Okumome Onesan 1 2 1 2 
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Eien Go Shinjukawa 1 1 1 1 
Daiichi Ichihime av Enerhaugen 1 1 1 1 
Shibatroll`s Fame 1 1 1 1 

 

 

Katsumoto`s Makoto  (Pepsi)
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Mestvinnende 2021.

Vi gratulerer med flotte resultater og ønsker alle lykke til i
2022!

Det vil bli delt ut diplomer til “topp 3” i alle “klasser” på årsmøtet. Dersom dere ønsker bilde
på diplomen, må dette sendes styret på mail: sekretar.jun@gmail.com innen første april
2022.

Årets Utstillingshund 2021

(Delt plassering ved poenglikhet og like antall utstillinger)

Plass: Navn: Utst. Poeng

1 Asa No Ichitetsu Av Enerhaugen 5 71

2 Eriko No Beniko Go av Enerhaugen 3 60

3 Jutarou Go Sanuki Mizumotosou 5 43

4 Daiichi Kuroka Av Enerhaugen 5 29

5 Negi-inu's Queen of Ølenskjold 4 28

6 Negi-inu's Ni-ne Josei 5 27

7 Kichiko's Quite Arai Yamahime 3 26

8 Maiko Ameyama Av Enerhaugen 3 26

9 Hanaarashi Go Tosa Kuroshiosou 2 24

10 Chouichi av Enerhaugen 3 24

11 Tetsuyuki Av Enerhaugen 5 23

12 Kitanomi's Masaki 4 21

13 Kichiko's Yasei Yankee 1 20

13 Kuroteru Mjallhvíti Af Mjallarshíba 1 20

14 Ohana Av Enerhaugen 2 20

15 Taihei No Saki Go Sapporo Kagasou 2 20

Mestvinnende
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REDAKTØR SØKES TIL JUNNYTT

Etter flere år i redaktørstolen takker Gro Karete for seg. Vi trenger 
dermed ny redaktør til klubbavisen vår. JUNnytt kommer ut med 4 
utgaver i året. Innholdet har vært en blanding av fagstoff, informasjon fra 
styret og medlemmers beretning om aktiviteter eller livet med hund.

Vil du bli vår nye redaktør? Send melding til sekretar.jun@gmail.com

Dersom ingen vil ta på seg jobben alene, kan jobben deles på to.

For spørsmål om redaktørjobben, kontakt avtroppende redaktør 
Gro Karete Bråtveit, e-post: grokaretebratveit@gmail.com
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Kennel Enerhaugen
ANNONSE

Vi ønsker alle Shiba-venner et godt år. 
Håper å se dere i pinsen på Japanspesialen.

 Sandviksveien 173, 5035 Bergen 
 Tlf. 90981295

www.enerhaugen.net
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Å bevege seg inn i jungelen av alle raser, oppdrettere og til slutt potensielle kull er et 
stort prosjekt som en ikke skal ta lett på. Hva er du ute etter i en hund? Skal det være 
en turkompis, treningskompis, jakthund, eller skal dere drive med hundesport sammen? 
Hvilken størrelse er ideell? Hvor mye pelsstell kan du håndtere?

Kjære alle potensielle valpekjøpere,
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Hvordan navigere..?
Du leser sannsynligvis dette fordi du har bestemt deg for at du vil ha shiba. Raseklub-
bens hjemmeside har en god oversikt over oppdretterne i landet – også noen av op-
pdretterne i nabolandene. I tillegg har raseklubbene i nabolandene oversikt over sine 
oppdrettere. Vi behøver ikke annonsere på finn.no, for valpene er som regel solgt lenge 
før de er født.
Shibaklubben har en valpeformidler og også distriktskontakter som alle er over gjenn-
omsnittet interessert i rasen. I tillegg finnes lokale grupper og en hel del andre ildsjeler 
rundtomkring. Flere steder i landet arrangeres det jevnlig treff og turer, potensialet for 
å møte en shiba eller fem er stort.
Og det er min første og største anbefaling; møt så mange shibaer som mulig, få et 
bredt inntrykk av de store individuelle forskjellene i rasen. Finn ut hvilke trekk du kan 
leve med, og hva du ikke kan leve med. Finn ut hvor de kommer fra, både de hundene 
du liker godt og de du ikke liker, så vet du hvilken retning du skal lete. Still kritiske 
spørsmål. Les mye på egenhånd, men også lytt til erfarne shibafolk. Det er ikke alt du 
kan lese deg til, en del av det må oppleves.

Hvordan ta kontakt?
Pågangen av valpekjøpere er enorm for tiden. Det virker som om “alle” vil ha shiba. 
Shibaen er definitivt ikke en hund for hvem som helst. Jeg er oppdretter, men livet mitt 
består av vanvittig mye mer enn å være oppdretter – det gjelder for de fleste. Når de 
“renner inn” til tider et par mail om dagen, kan du ikke forsøke å skille deg ut? Hva 
er det som gjør deg/dere spesielle? Hvorfor er dere det ideelle hjemmet for en liten 
knøtt fra meg?
Vi sitter ikke og håper på å få solgt alle valpene, vi sitter og plukker valpekjøpere på 
øverste hylle.

Anette Høgvoll, kennel Hakushu
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REFERAT FRA STYREMØTE 8.
NOVEMBER 2021

Møtt:  Mika, Ole, Rosanna, Tone, Vibeke og Elin
Ikke møtt: Sara, Sara, Ellen og Marte

Sak 4/21 Valg av referent: Elin Postliste:
-Div mailer ang RS(NKK) er videresendt representanten vår, Ole Arntzen.
-NKK er fortsatt ikke klare med nytt system for søknader om prøver/utstillinger for 
2021
-NKK etterlyser arrangør av NMrally lydighet. Klubben vår har ingen planer om å 
sende inn søknad.
-NKK har sendt ut info ang endring i §2 ang avl. Dette er delt med SU, på klubbens fb 
side og det vil komme i neste  JUNytt.

Sak 5/21 – Godkjenne referat:
Referatet fra septembermøtet ble godkjent, justeringer ble tatt med.  Møtet i okto-
ber ble avlyst og fjernes fra datolista på hjemmesiden.  Saksnummer i referatene må 
justeres. Mika tar jobben.

Sak 2/21 – Økonomi
Klubben har god økonomi. Blodsporprøven og dobbelutstillinga har gitt gode over-
skudd.  Raseseminaret har utgifter på rundt kr 60.000.

Sak  11/21 – Distriktskontakt  Øst –  Workshop
Distriktskontakten for Østlandet flyttet og styret oppnevnte ny distriktskontakt. Dette 
burde vært  presentert for medlemmene.
Den nye distriktkontakten for Østlandet arrangerte workshop med tema frykt/hand-
teringsagresjon.  7 betalende deltakere. Styret gjorde et hastevedtak 10 september og 
støttet arrangementet med kr. 4000,- .

Sak   38/21   – SU informerer – Raseseminaret
SU skriver referat for JUN nytt og hjemmesiden med presentasjoner på det som kan 
deles.  Styret er fornøyd med oppmøtet, 17 betalende deltakere + arrangørene.  Sem-
inaret ble et fint fora både for SU og deltakerne.  Helga ble for kort.  Det burde vært 
mulig med digital overføring for enkelte av temaene. Christen Lang ønsker web-sem-
inar om eksteriør. I det hele et bra seminar med temaer som det vil bli jobbet videre 
med, både digitale forelesninger og lokale seminarer.

Sak  13/21 Henvendelser fra medlemmer (Innkommet sak – taushetsbelagt)
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REFERAT FRA STYREMØTE 21.
DESEMBER 2021

Styremøte i JUN 21/12-21 kl 20.00
Møtt: Elin, Tone, Mika, Vibeke, Ole
Sak 4/21. Valg av referent: Ole

Postliste:
– NKK: RS vedtok i sak 5 d):
«Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med 
virkning fra 01.01.2022. Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det 
har gått minimum fem år.» -Denne info må deles med medlemmer.
– NKK har sendt ut påminnelse om at klubbinfo må være oppdatert medkontonr, 
medlemskontingent osv. Leder har gått klubbens “profil” iht retningslinjer.
– 24 november kom NKK med ny digital løsning for søknad om utstillinger ogprøver. Det 
er litt utfordringer i innkjøringsfasen, men vi har fått søkt om spesialen og NM blodspor som 
begge er kommet med på terminlisten. Leder jobber videre opp mot NKK for å “kvalitetssjekke” 
slik at våre medlemmer og arrangementer ikke får utfordringer med påmelding/deltakelse i 2022.

Sak 1/21 Møteplan: Stort sett 2. mandag i måneden
10 januar: styremøte
14 februar: styremøte
14 mars: styremøte
25 mars: frist kunngjøring årsmøte
4 april: styremøte
25 april: styremøte med forberedning av saker til årsmøte
6 mai: frist, publisering av saker til årsmøte
9 mai: styremøte
3 juni: årsmøte
13 juni: konstituerende styremøte for det nye styret

Sak 5/21. Referat fra november ble godkjent

Sak 12/21. NKK høring
NKKs Hovedstyre ved administrasjonen, sender forslag til endring i Etiske grunnregler for avl og 
oppdrett punkt 2, om øvre grense for maksimal innavlsgrad, ut på høring til alle raseklubbene. 
Vedlagt er høringsnotat med bakgrunn, vurdering og begrunnelse for endringsforslaget.
Videresendt til SU for eventuell kommentar fra klubben.

Sak 3/21 Mestvinnende: Lister vil bli renskrevet og publisert så snart som mulig. Diplomer deles 
ut på årsmøtet. Rosanna lager diplomer. Bilder til diplomer må sendes til sekretar.jun@gmail.
com innen 1 april. Eiere er selv ansvarlig for at diplomer inneholder bilde. Vi etterspør frivillige 
til å utarbeide mestvinnendeliste for 2022.
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Sak 2/21 Økonomi:
– Harestua: Overskudd 3062,60
– Raseseminar: Underskudd 36142,90 (omtrent som planlagt)
– Kundeerklæringsskjema bank må signeres av alle styremedlemmer
– Innspill budsjett: NM i blodspor med regnskap for 2021 som utgangspunkt
– Rasekompendium: 6000,- til tegninger + 10000,- for trykking

Sak 11/21 Distrikskontakt
DK Østlandet har vært i løpende dialog med tidligere DK, for å få overlevert områdets 
pengeskrin. Tidligere DK har nå flyttet ut av landet uten at avtalene er blitt holdt og pengeskri-
net er på “avveie”. Pengeskrinet med innhold er trolig tapt, men vi avventer kontakt med tidlige-
re DK.
Leder foreslår at det legges inn 20 000 i budsjett til distrikskontakter, med en øvre grense 
på 5000 kr pr distrikt. Dette er penger DK kan disponere i samråd med kasserer for mindre 
arrangementer og aktiviteter uten å måtte søke styret. Evt kontanter ute i distrikt må selv DK ta 
det hele og fulle ansvar for.

Sak 38/19. SU-info:
– SU har ferdigstilt RAS så langt det går uten oppdatert info fra NKK.
Korrektur meldes sunnhetsutvalget.jun@gmail.com
Styret synes SU har gjort en formidabel jobb, og vil forfatte en tilbakemelding på første 
styremøte i januar.
“nye ras” gjøres tilgjengelig for medlemmer på hjemmesiden med info om at dokumentet ennå 
ikke er godkjent av NKK og årsmøtet
– Solvor og Christen velger å gi seg i SU. Styret tar dette til etterretning, ogtakker for 
jobben de har gjort.
Styret overlater til neste styre å utpeke erstatning for de som går ut.
– Styret foreslår Laila Nagel som ny “kontaktperson” for SU.

Sak 13/21. Henvendelse medlemmer 2: Taushetsbelagt

Eventuelt: Til neste møte må utstillingskommiteen til spesialen kontaktes.
RS: en kommunikasjonssvikt innad i styret gjorde at vi ikke fikk meldt oss på innen fristen.
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REFERAT FRA STYREMØTE 6.
JANUAR 2022
Møtt: Mika, Ole, Rosanna, Tone, Vibeke og Elin
Ikke møtt: Sara L, Sara N, Ellen og Marte

Sak 4/22 Valg av referent: Elin
Det var ingen saker på sakslista så dette ble et drodlemøte.
 Vibeke har jobbet med å godkjenneutstillinger fra NKK.
 Mestvinnendelista er foreløpig inntakt til 20. plass.   Rosanna ordner med 
diplomer til mestvinnende:  Beste oppdretter og topp
3 får diplom. Eierne er selv ansvarlig for å sende inn bilder av hundene.
 Valgkomiteen har levert kandidater til valget av nytt styre i JUN. 
Vibeke jobber med bestillinger til årsmøtet og Hunderfossen.
Diskusjon om årsmøtet  kan holdes digitalt, eventuelt som et ”hybridmøte” både digi-
talt og fysisk.  Det ble konkludert med at årsmøtet avholdes fysisk.
Klubbens mål for vårhalvåret:
 Utstillinger er uaktuelt pga Covid –situasjonen.
 Det er ønskelig med flere webseminarer for å nå flest mulig av medlemmene. 
Ønsker om tema:
 Helse, beskrivelse av en korrekt shiba – eksteriør – i løpet av våren-  Kristen 
Lang og Ole i samarbeid.
 Fysioterapi, helse, Shikoku
 Kan Tone lage et kurs i Weight-pull for shibaer?  Hun har allerede en del tekst 
liggende som muligens kan brukes som et grunnlag.
Drift av nettsiden: diskusjon om årlige kostnader for nettsiden. Kr 2000,- pr år ?  Mika  
sjekker dette opp.  Elin sjekker opp hva hun blir trukket for hver måned.  Elin sitt trekk 
gjelder Adobe som brukes til JUN nytt.

Sak 2/22 – Økonomi/budsjett 2022
Vi setter av 10.000 i budsjettet for 2022 til digitale seminarer
Det settes av kr 20.000  til aktiviteter for distriktskontaktene.
Distriktskontaktene kan søke direkte til  kasserer for å få støtte til aktiviteter i sitt 
distrikt, for eksempel  små kurs,  utflukter eller andre trivselstiltak for hundeeierne  i 
sitt distrikt.
NM i blodspor er budsjettert med et underskudd på kr 15.000   ?
Elin setter opp et budsjett for våren basert på erfaringstallene fra våren 2021.

Redaktør JUN nytt:
Gro gir seg som redaktør for JUNnytt –  det kom et hint i siste avis.  Det er i ettertid 
også kommet en formell oppsigelse.  Rosanna ble spurt i møtet om hun kan tenke seg 
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jobben,  men ho ønsker ikke å ta over redaktørjobben i år pga studier.  Vibeke lurte på 
om et samarbeid være mulig?  At to – tre i styret tar oppgaven? Kom med forslag på 
personer som kan være aktuelle for redaktørjobben.

NM i blodspor 2022
Vibeke har jobbet mye med dette arrangementet.  8 – 10 sponsorer er i boks. Vibeke 
søker i diverse fond etter mer støtte.
Ang 1. premier, det jobbes med å finne ”ordentlige” premier til disse.  Alle oppfordres 
til å tenke og kontakte eventuell sponsorer.
Rosanna ordner med diplomer til NM.

Til neste møte: Vi trenger en NM logo før sommeren.
NB:  meld avbud til møter i god tid når du vet at du ikke kan møte  – så slipper vi å 
bruke av møtetida for å kartlegge hvem som ikke kan delta.

Neste møte er 14.februar kl 20.00
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Er du på instagram? Husk å bruke #JUNNYTT så finner du 
kanskje ditt bilde i neste utgave av medlemsbladet.

Øverst fra venstre:  
@shiba_taroandnobu, @shikou.the.shiba, @shibatimmi, @teslatheshiba
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A

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


