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Hei.

Da er vi inne i den tiden av året der våre pelskledde hvite vidundere forhåpentligvis kan få 
litt følelse av snø under potene. En flott tid for japanerne som ofte kan holde på i timevis 
i dette kalde pudderet. Det er også snart tid for jul og pakkeleker hos mange, og våre 
firbente venner får vise sine fantastiske egenskaper som papirmakulatorer på jakt etter 
bamser, struper, pipeleker eller hva det nå måtte være matmor eller far har pakket inn (i 
mange tilfeller er nok demontering av selve emballasjen den kjekkeste pakken i seg selv).

Det er fortsatt store deler av samfunnet som står på vent med tanke på den fortsatt 
økende smitten av covid-19, dette gjelder følgelig også hundesporten, men her kan vi 
heldigvis ta tiden til hjelp. På bakgrunn av smittevern og andre nye tiltak ble årets digitale 
RS vedtatt avlyst og utsatt, og det var nok i aller høyeste grad rett beslutning, forholdene 
tatt i betraktning. Dette fører selvsagt med seg noen utfordringer på sikt, men det jobbes 
i alle tilfeller i kulissene for å få på plass de endringer som går på lovverk, komiteer, valg 
og ikke minst de organisatoriske og strukturelle endringene som må/bør gjøres i NKK.

Som kjent for de aller fleste er japanerbladet klubbens største utgift, og det kreves 
mye redaksjonelt arbeid for de to som i dag jobber med bladet. Samtidig er det et 
overskuddsprosjekt for redaksjonen, slik at de må jobbe med dette når tiden faktisk 
strekker til (og all honnør for arbeidet redaksjonen legger ned).Vi har fortsatt plass til flere 
i redaksjonen, om det er noen som har lyst å bidra til dette flotte bladet. Nå ble det sånn 
at blad 3 kom ut medio november, så styret ble da enig om å kjøre dette nummeret i 
digitalt format. Det vil nok være litt prøving og feiling, men forhåpningene er at vi på sikt 
kan ha ett til to digitale nummer, og to blad i papirformat årlig. Håper i alle tilfeller at det 
faller i smak i denne digitale tidsalder vi tross alt lever i.

Da gjenstår det på vegne av styret å ønske alle en fantastisk flott jul og ett godt nytt år! 

Hilsen Espen

Lederen
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Fra redaksjonen
Vi beklager
I forrige utgave ble det noen feil i navnene i saken fra Spesialen. Dette beklager 
redaksjonen. 

• Fenomenets Jingle Jenny er eid av Hilde Skråmestø og Helle Enerhaugen.

• BIR og BIM champion lørdag ble Jenny BIR og Troy BIM.

• Nr. 3 best in show søndag er Fenomenets Keeping up, og eies av Helle 
Enerhaugen.

Julehilsen fra de assisterende redaktørene
Nå nærmer julen seg, og matmor driver med mye rart – sier vi må pynte til jul. Kler 
på meg mange rare julegreier gjør hun også. Jeg og mine kolleger jobber med 
bladet så ofte vi har tid, men jeg syns mine kolleger er litt late til tider. Påstår de 
jobber for mye i disse juletider. Jeg har endt opp som barnevakt til en sikkelig 
ramp. Matmor sier hun minner mye om meg, men jeg var da aldri så rampete. Så 
tror hukommelsen hennes er helt på jordet. Jeg var en snill jente da, akkurat som 
jeg er i dag. Så nå prøver jeg å lære denne røveren å bli assistent nr. 3. Men noe 
sier meg at hun kommer til å sabotere og lage mer arbeid. Så vi i redaksjonen søker 
flere japanere som ønsker å være med oss på å lage blader framover. Så ønsker vi i 
redaksjonen alle lesere en god jul og et riktig godt nytt år.

Hilsen fra assisterende redaktør Kiara

Lating nr. 1

Lating nr. 2
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Valpebingen

Baymax 11 uker gammel: vi så en elg, og måtte 

stoppe bilen slik at han kunne sitt første møte 

med elgen. Et magisk øyeblikk for han og for oss!

Baymax 14 uker gammel. Her var han på besøk, la 

seg, koste og slappet av

Baymax 15 uker og isbjørnbamsen i 
sitt nye leketelt med leketunnel, som 
fortsatt er veldig moro å leke i!

Baymax 16 uker trener på tålmodighet og 

det å holde hodet i ro. Gulrotbiter fungerer 

utmerket!

Baymax 12 uker på luftetur.  
Moro å kunne leke litt på veien!
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Julegavetips
til hunden

Aktivitetsbrett
Clas Ohlson 
139,90 kr

Reinsdyrleke
Jula

49,90 kr

Kosedinusaur 
Musti 

89,90 kr

Pepperkakegris
Petworld
49 kr

Seng
Jula 

199 kr

Julegenser
Rusta
49,90 kr
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Julegavetips Julegavetips
til hundeeieren

Potesalve
NKK-butikken
109 kr

Klesrulle
Jula

9,90 kr

Langline
Musti
199 kr

LED-lys
NKK-butikken
139 kr

Godbitboks 
NKK-butikken
159 kr

Skvalpskål
NKK-butikken

69 kr 
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Julehilsner
fra medlemmene
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God jul fra Varg og menneskebroren Nicolay! Varg 
elsker gaver og sjekker gaven under treet hverdag, 

men han tar ingen uten lov, heldigvis.

God jul og godt nyttår fra Rosita  
(Jamati's O'lala) og Mette Gulbrandsen 
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Heisann!
Foxie, Zina, Rexie og Nalle i bakgrunnen 

vil få ønske alle et riktig god jul og et godt 
nytt år!
Mvh Siri

Fra venstre:
Donåsen’s Senora Felicita D’Zuleica «Foxie», eier Siri 

Sivertsen og Monica Skauby, Donåsen’s Dona Zandra D’la 
Bulten «Zina», eier Siri Sivertsen, Donåsen’s Dona Reina 
D’la Ice «Rexie», eier Camilla Sivertsen. Bak: Nalle, eier 

Mikael Sivertsen

Yuki vil gjerne sende julehilsen til alle japanere, 
men spesielt til mamma Lissi hos Cathrine 
Berglund, kennel Jamasti. Yuki ønsker også å 
sende julehilsen til kullsøsken Fenris, Topsy, 
Monty, Lykke og Odin. Måtte alle få en 
fantastisk fin jul og et godt nytt år!
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Vi ønsker våres valpekjøpere, venner og bekjente
God jul og Godt Nyttår.

Masse hilsen fra
Aina og Atle Bekkenes

Kennel Shjap
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Shiko ønsker god jul til alle bladets lesere. Det 
samme gjør eierne. God jul!

Enzo (Snusmumrikken) & Éomer ønsker å sende en 
julehilsen til Ofhelia, Oline, Milo og Fernando. Stor 
snutekos og poteklem. God Jul & Godt Nyttår!
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Mitt navn er Valentin av Lykkens 
Pamfilius, men min mamma kaller meg 
Valentino. Jeg ble født på Valentines 
day, og har derfor fått mitt navn etter 
det. Jeg er en leken og lærevillig JS, og 
vi trener også litt agility. Jeg er straks ni 
måneder, og skulle på min første utstilling 
i Trondheim i november, men dette ble 
dessverre utsatt. Det var veldig kjedelig, 
da vi har trent en del på det, og min 
mamma har kjøpt inn så fint utstyr til 
meg, men det får vi ta igjen neste år! Jeg 
vil ønske alle sammen en riktig god jul! 
Og husk å ta vare på hverandre!

Kennel Lovely sapphire ønsker alle en god jul og et godt 
nytt år!Vi ønsker alle to- og firbeinte en god jul 

og et godt nytt år. Håper det nye året 
bringer mye glede og gode turer til dere. 
Julehilsen fra Bamse, Lady, Hanne Berit og 
Hannah Oline
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FOTOKONKURRANSE

I blad nummer 2 lanserte vi en 
fotokonkurranse, der alle medlemmer 
kunne sende inn bilder av sine hunder 
i fem ulike kategorier. Vi fikk inn 100 
bilder av de fantastiske hundende 
deres! 

På de neste sidene kan du se bildene 
som kom på 1. plass i hver kategori. 
Vinnerne får flotte premier fra Casa 
Bolstad. 
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Bruksjapaneren

I kategorien bruksjapaneren går 1. plassen til: 

Oliver
Sendt inn av Hilde Olsen

Dommer i denne kategorien har vært Linda Kristin Bolstad, NKK-instruktør.

Dette bildet er også kåret som det tredje beste bildet i hele konkurransen!
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Familiehunden

I kategorien familiehunden går 1. plassen til: 
 
Eva Bakari med Foxy og Hilde Synnøve Løvold med Happy
Innsendt av Eva Bakari

Dommer i denne kategorien har vært innehaveren av Instagram-kontoen 
“Koda.the.spitz”.
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Turhunden
I kategorien turhunden går 1. plassen til: 

Nikita
Sendt inn av Mona Tertnes-Bakke

Dommer i denne kategorien har vært Yuliya Strizhkina, programleder, 
designer og JS-eier. 

Dette bildet er også kåret som det beste bildet i hele konkurransen!
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Valpebilder
I kategorien valpebilder går 1. plassen til: 

Fenris
Sendt inn av Nora Kristin Pedersen

Dommer i denne kategorien har vært Vibeke Brath, hundefotograf.

Dette bildet er også kåret som det nest beste bildet i hele konkurransen!
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Den pene japaneren

I kategorien den pene japaneren går 1. plassen til: 

Ekko
Sendt inn av Adine Nikolaisen

Dommer i denne kategorien har vært Yuliya 
Strizhkina, programleder, designer og JS-eier. 



Utstilling
Av Ket Risa

I forrige nummer av bladet forklarte jeg litt om 
hvorfor vi har utstilling. I dette nummeret skal jeg 
prøve å forklare litt om hvordan utstilling virker. 
Dette er relativt omfattende, så jeg har valg å dele 
dette i tre; teori, selve utstillingen og utstilling i 
utlandet/internasjonalt (CACIB m.m.) 

Jeg har valgt å begynne med påmelding av hunden 
til utstilling:

Man går inn på «min side» på NKK. På høyre side av 
bildet er det en boks som heter «Påmeldinger», og 
deretter «påmeldinger til utstilling/LP/AG».

Nå kommer først alle utstillingene til NKK opp, så 
kommer andre arrangører sine utstillinger opp. Hvis 
man vil søke på kun japansk spisshund, så kan man 
og gå inn på hovedsiden til NKK, velge «aktiviteter» 
så velge «terminliste utstilling/LP/AG».

Da får en opp kronologisk rekkefølge etter dato 
for alle utstillinger japanske spisshunder kan delta 
på. (NB. Velger man «U.off/show» i plassen for 
«utstilling» får en opp valpeutstillinger også).

Så trykker man på «påmelding på web» på høyre 
side, og kommer inn på selve påmeldingen.

Da får man opp hundenes navn, og trykker på den 

hunden man ønsker å melde på utstilling. 

Nå er det viktig å fylle ut de rette opplysninger, 
spesielt klasse osv. Dette er nå automatisk hos NKK, 
så man kan nesten ikke bomme på dette, man får for 
eksempel ikke meldt på en veteran i juniorklasse. 

Her er eksempel på en utfylling. Det som er markert 
i gult er viktig, ellers går ikke påmeldingen gjennom. 
Så trykker man «meld på» nederst, og får deretter 
valg om man ønsker å melde på flere hunder, eller 
gå til betaling. Før betalingen kan gjennomføres, 
må man krysse av for at man har lest gjennom og 
akseptert NKK regler og lover, blant annet.
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Nå kommer man til betalingen. Etter kort tid får 
man en bekreftelse på e-post og i innboksen på 
«min side» hos NKK.

Omtrent én uke før utstillingen får man en ny e-post 
fra arrangøren, med startnummer og PM. PM 
er en oversikt over alle rasene som skal delta på 
utstillingen, ringnummer, hvor mange i ringen, antall 
av rasen og så videre. Denne er veldig grei å printe 
ut, og ta med på utstillingen. Her står også dommer 
og liknende, og omtrent klokkeslett for når rasen 
skal stille. På startnummeret kan du se mer nøyaktig 
når du skal inn i ringen. For eksempel dersom man 
får startnummer 50, er tommelfingerregelen at man 
kan tenke at hver hund får 3 minutter og så gange 
det med ditt nummer. 3 x 50 er 150 minutter, altså 
2,5 time. Dersom utstillingen starter klokken 09.00, 
så kan man tenke at man skal i ringen klokken 11.30. 
Her må man selvfølgelig også ta hensyn til at det kan 
bli forandringer, men utstillingen kan ikke begynne 
før oppsatt tidspunkt. Vær likevel alltid ute i god 
tid. 

Når man reiser på utstilling er det viktig å huske 
alle papirer som skal være med: startnummer, PM, 
og vaksinebok/pass. Dersom nødvendig bør også 
helseattester fra veterinær medbringes (husk at de 
må være på både norsk og engelsk). Det er også 
fint å ha med «dommerstatistikk» som viser hvor 
mange det er i de enkelte klasser, slik at man kan 
sjekke for eksempel hvor mange tisper det er i 
«åpen klasse» denne dagen. Selvfølgelig er også alt 
utstillingsutstyret viktig å ha med, men det kommer 
jeg tilbake til. 

På selve utstillingen:
Hundene deles inn i forskjellige klasser, hannhunder 
først, så tisper.

Klassene:
• Valpeklasse 4-6 mnd.
• Valpeklasse 6-9 mnd.
• Juniorklasse (JR) 9 – 18 mnd.
• Unghundklasse (UK) 15 – 24 mnd.
• Åpen Klasse (AK) 15 mnd. og oppover
• Championklasse (CHK) 24 mnd. og er champion
• Veteranklasse (VK) 8 år og oppover
•	
(Jeg har valgt å ikke ta med avl/oppdrett, samt 
brukshund).

De som er kjappe i matematikk, ser da at en hund som 
er 15-18 mnd. kan stille i tre klasser – JR + UK + AK. 
Her må man bare prioritere hva man velger å melde 
hunden på. Det eneste som er viktig er at en hund 

som er påmeldt i juniorklasse, kan ikke ta CACIB, 
men det kommer jeg og tilbake til. En champion kan 
man velge å melde på i for eksempel åpen klasse, 
dersom man ønsker det, og en utenlandsk champion 
kan meldes på i championklasse i Norge selv om 
den ikke er norsk champion, og omvendt; man kan 
melde på en norsk champion i championklasse i for 
eksempel Danmark, uten at den er dansk champion. 
Men man kan ikke melde på en hund som ikke er 
champion i championklasse. Dette får man spørsmål 
om når man velger påmelding til championklasse.

Hannhunder først
Vi begynner alltid med hannene. Om valpene er med, 
begynner disse. Noen ganger valpene også ha en 
egen ring, da man ikke trenger dommerutdannelse 
for å være valpedommer, i og med at valpeutstilling 
ikke er en offisiell utstilling. 

Normalt begynner man med klassen junior 
hannhund, deretter unghund, så åpen klasse, 
så championer og til slutt veteraner. Når alle 
hannhunder har blitt bedømt skal alle hannhunder 
som fikk CK inn i ringen igjen. Dette er nå for å 
dømme beste hannhund samt å dele ut CERT. Når 
dette er gjort, så er det alle tispene med CK sin 
tur, i samme rekkefølge, da skal også beste tispe 
dømmes, samt CERT. Etter dette står vi igjen med 
«finalen» best i rasen, nå skal best tispe og beste 
hannhund konkurrere mot hverandre om BIR, den 
som «taper» blir BIM (best i motsatt kjønn). Beste 
veteran blir også dømt slik, men det er ingen BIM i 
veteranklassen. Mange utstillinger har også BIR og 
BIM for juniorklasse. 

Best i rasen (BIR) og BIR veteran (samt BIR JR, hvis 
det er med) går videre til gruppefinalen. Vi med 
japansk spisshund, er i gruppe 5; spisshunder og 
urhunder. Dette er en relativt stor gruppe. Her 
plaserers de fire beste i gruppa; BIG 1-4. (Best 
i Gruppe 1-4). Vinneren av gruppen går videre til 
Best in Show (BIS). Vi har 10 grupper, så normalt 
er det 10 deltakere i BIS-finalen. Vinneren for hver 
enkelt gruppe er representert her. Her er og topp 4, 
BIS 1-4. Man har og det samme for veteranene og 
egen for juniorer (samt oppdrett og valp).
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Premiering
Premiedefinisjoner:
1. Excellent (rød sløyfe)
2. Very Good (blå sløyfe)
3. Good (gul sløyfe)
4. Sufficient (grønn sløyfe)
5. 0. Diskvalifisert (grå sløyfe)
6. KIP – kan ikke bedømmes (brun sløyfe)

Her ser man at farger blir brukt. Man kan også følge 
med på ringsekretæren, da han/hun vil vise et farget 
kort med den fargen som hunden fikk.

Valper får VP eller P, som står for «Very Promising» 
(tilsvarer Excellent) og Promising (tilsvarer Very 
Good).

Litt om CK, Championkvalitet:
Når hundene bedømmes per klasse, har vi 
eksempelvis «åpen klasse hannhund», der det er 
7 hunder. Fire hunder Excellent og rød sløyfe, tre 
får Very Good og blå sløyfe. Så skal de som fikk 
Excellent plasseres, fra 1 til 4. Dommeren velger 
å gi de to beste, nummer 1 og nummer 2 i denne 
klassen. CK betyr at de er championkvalitet, og da 
skal alle hannhundene som fikk CK inn å konkurrere 
om beste hannhund, og deretter om CERT. Man må 
få CK for å kunne få CERT (certifikat). Det samme 
gjelder også selvfølgelig for tisper. 

Certifikat:
Per dags dato er sånn at den beste hannhunden/
tispen som ikke er champion får CERT, uavhengig 
om han/hun kan bruke det eller ei. En japansk 
spisshund trenger tre CERT for å bli champion, og 
ett av dem må være STORT CERT (som betyr at 
man får det på en NKK-utstilling), og hunden må 
være minst to år for å bli champion. En hund under 
to år, kan for eksempel få mange STORT CERT, og 
mange CERT før den er blitt to år, og fått det siste 
CERTET etter fylte to år. Vi har ingen tittel per dags 
dato som kan kalles eksempelvis «Multi CERT». 
Men når en hund har fylt to år og tar et CERT, og 
blir norsk utstillingschampion, vil da for eksempel 
reserve-CERT gå til nestemann på lista (nummer to, 
enkelt forklart). Derfor har vi også Reserve-CERT. 
Alle hannhunder/tisper som fikk CK, minus de som 
allerede er champions, konkurrerer altså om å få 
CERT, inkludert veteraner og juniorer.

Mer om farger og slikt:
• CK, championskvalitet (rosa sløyfe)
• CERT, Certfikat (rød/hvit/blå sløyfe – 

nasjonalfargene i flagget til landet du får (stor) 
CERTET i. Eksempelvis er CERT-sløyfen til DKK i 
Danmark rød og hvit)

• Reserve-CERT (lys blå sløyfe)
• UCH, Champion (rød og grønn sløyfe)

De aller fleste sløyfer må kjøpes. De kan variere i 
både størrelse og utforming. De aller fleste har 
logoen til klubben i rosetten. De aller gjeveste 
sløyfene man vinner er gratis, slik som BIR/BIM, BIS, 
BIG, Champion og liknende. 

Bildet er fra når Moneva’s Adorable Demiyah Of Nikita 

« Vikky», ble norsk, og dansk utstillingschampion. 
Vikky hadde et stort CERT fra DKK, før hun ble to år. 
Når hun ble to år, og fikk siste CERT i Norge, ble hun 
også Dansk Champion. Sløyfene fra venstre: DKK 
sin CERT-sløyfe, championsløyfe, CERT-sløyfe (den 
norske), CK-sløyfe og BIR sløyfe + datterens (Nordic 
HappyTails Adele) to valpesløyfer, HP-valp og BIR-
valp.

Alle disse fargene på sløyfene som jeg har nevnt (det 
er også flere), kan sees på kortene til ringsekretæren. 
Av og til er det nesten en hel kortstokk som blir 
vist fram til vinneren, for eksempel rød, rosa, rød/
gul, rød/hvit/blå, rød/grønn og hvit. Da har hunden 
fått: Excellent, CK, CERT, blitt champion, BIR og fått 
CACIB.

Jeg har nå prøvd å forklare dette enkelt. Alle regler 
og lovverk ligger på NNK sin nettside, og må leses 
før man melder på en hund til utstilling. Jeg vet at 
dette ser veldig komplisert ut, men det skal ikke 
mange utstillinger til før man forstår systemet, lærer 
fargene og så videre. Jeg kan nesten love at etter 
man har fått for eksempel den rekka jeg beskrev 
over, så glemmer man ikke det så fort.  

Jeg vil også nevne at det brukes farger på 
plasseringer i ringen, samt gruppene og BIS:
1. Rød
2. Blå
3. Gul
4. Grønn
Dette er da 1. til 4.-plass.
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Jeg minner også på at nå gjelder andre regler i 
ringen enn vanlig, på grunn av korona. Reglene 
jeg har gjort et forsøk på å beskrive/forenkle, er 
regler om eksempelvis oppmøte når vi ikke er i 
den smittesituasjonen vi er i nå. Dersom du skal på 
utstilling framover, sjekk gjeldende regelverk for 
den kommunen utstillingen er i, samt informasjon 
fra den enkelte utstillingsarrangøren!

Neste blad vil jeg prøve å forklare hvordan vi stiller 
ut japaneren i ringen, litt forberedelser, hva vi må 
huske på i selve ringen og så videre. 

God jul og godt nytt år til dere alle i disse 
koronatider. Vi krysser fingrene for at 2021 skal bli 
et mer normalt utstillingsår, og håper å treffe mange 
nye i utstillingsringen i 2021!
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Bilder fra leserne

Lilith koser seg på tur! Lady, Kiara og Lilli er klare for julefeiring!

Full fart under regnbuen! Leo 7 måneder har tatt på finstasen!

Slitsomt å være liten valp!
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Dino og Leo koser seg i fjæra “Skitt au”, sier Dino

Ice 8 år bestod bronsemerket i 
lydighet. Veteranene kan også!

Tur til Storfossen i Hommelvik kommune. 
Elita, Yndig, Wendy og Mia 

Berry på fem måneder er aktiv og elsker turer!

Nicolay skriver navnet til Varg i favorittgodbitene
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Varg på svømmetrening Berry liker seg best ute!

Elita, Mia, Yndig og Wendy tar en pust i bakken Dino synes søle er artig!

Dino og Leo liker seg på tur!
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Varg synes det er fint på skuldrene når turen blir for lang! Skitten hund er lykkelig hund! 

Lilith med kløv

Den beste leken er en tom doull, 
synes Dino

Mia, Elita, Wendy og Yndig venter tålmodig mens lillesøster Tiril 
leker på lekeplassen. 

Kjekt med drikkepause på tur, synes Leo og Dino
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Elita har pyntet seg Bak: Sigge, Melvin, Boy, Elita 
Foran: Wendy, Ida, Yndig, Mia og Zorro 

Leo og Dino nyter utsikten Lucy på fjelltur

Varg og Rex baker hundekjeks
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Shugo i nisseselskap Gøy med tur, synes Lilith!

Vennene Tiril Elise og Ida

Siste gang på utstilling takket være 
korona. Lilje, Haydée og Sigge på 
Oppdalutstillingen

Shugo og bestevenn Lune elsker å leke i snøen!

Hundene koser seg på tur på Saltfjellet i august. Boy, Sigge og Vippsi 
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Spør instruktøren
Vi har innført en ny spalte i medlemsbladet – Spør Instruktøren! Her kan 
dere spørre Anne Svensen om råd og tips innenfor hverdagslydighet, 
problematferd, konkurranselydighet og nesearbeid.

Anne Svensen er utdannet instruktør hos Siddis Hundeskole 
med videreutdanning innen problematferd. Hun har også tatt 
klikkertrenerutdannelsen hos Canis avd Stavanger, samt flere kurs 
innenfor spesialsøk og spor. Hun holder jevnlig flere ulike kurs – 
valpekurs, hverdagslydighet, rallylydighet, klikkertrening og nesearbeid. 
Hun har også privattimer hvor hun reiser hjem til folk og hjelper dem 
med ulike utfordringer de har i deres hundehold.

Selv har hun hunden Ozu, en åtte år gammel japansk spisshund. Hun 
konkurrerte før i eliteklassen for rallylydighet, men har pensjonert 
Ozu fra den sporten for å 
fokusere på det hun brenner 
mest for – nesearbeid! Hun 
trener og konkurrerer nå i 
smeller, nosework og bruks.

Spørrespalten
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Av Anne Svensen

SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål:  
Hvor mange repetisjoner bør man gjøre ved trening av valp, og hvor mange ganger bør man trene 
i løpet av én dag? Har blitt anbefalt å stoppe når hunden gjør det jeg ber om, men hvis den gjør 
det riktig på første forsøk, bør jeg stoppe med en gang eller ta noen flere repetisjoner?

Svar: 
Dette er det ingen fasitsvar på. Hunder er forskjellige, noen blir slitne fort og andre kan trene 
lenge.Det man kan si generelt er at valper ofte har kort konsentrasjonsevne, men at dette blir 
bedre etterhvert som de blir eldre. I tillegg kan man trene den opp ved at hunden blir vant med 
å trene gradvis lengre. De vil også ofte ha kortere konsentrasjonsevne ute hvor det er masse 
forstyrrelser enn inne. 

Det er derfor bedre med flere korte økter enn noen få 
lange. Et bra sted å starte er å ta 5-6 godbiter i hånden 
og så trene til hånden er tom. Så kan man ta en liten 
pause, enten det er to minutter eller to timer. Så kan 
man endre derfra alt etter om man ser at hunden blir 
sliten fort eller om den er klar for mer.  Det er fristende å 
trene mer når hunden gjør det bra, men det ideelle er å 
slutte når hunden er på topp. Jeg har selv flere ganger 
tenkt «bare en repetisjon til» og så blir de siste repsene 
dårligere fordi jeg har holdt på for lenge. Hvis den gjør 
det bra på første forsøk, så kan du gjerne gjøre det en 
gang til. Det viktigste er å tenke gjennom hvor mange 
reps valpen er vant med og at man ikke overstiger det 
med for mye selv når det går bra.

Spørsmål: 
Hvor langt kan man gå med en valp? Noen sier man bare bør gå til den blir sliten, mens andre sier 
man ikke bør gå for langt for å ikke overbelaste valpen.

Svar:
Når det kommer til valper så er det mer nyttig å tenke antall inntrykk enn antall meter eller 
minutter man er ute. Hvis man rusler i rolig tempo i skogen, tar mange pauser og det er lite som 
skjer, så kan man være ute i en time og to. Men om man går langs en trafikkert vei og valpen i 
løpet av 15 minutter hilser på tre ulike hunder, ser to joggere suse forbi, det er masse trafikk og 
kanskje anleggsarbeid den aldri har sett før – så kan de 15 minuttene være nok og man kan gå 
hjem igjen. Små valper skal ikke ha fysisk belastende mosjon, det er mye viktigere å fokusere på 
god sosialisering og miljøtrening.  Gi dem inntrykk og stimuli slik at de lærer omverden å kjenne 
og blir trygg på den.
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Spørsmål:  
Har du noen tips til hvordan man kan hjelpe en valp med å få ut energi? Vil ikke gå for lang tur 
med valpen. Har blitt fortalt at man kan gå tur til den henger med halen, og at dette er et tegn på 
at den er sliten. Likevel har jeg aldri opplevd at dette har skjedd med min valp.

Svar: 
Hvis man går til halen detter ned, og de viser tegn på å være slitne, så har 
man nok gått altfor langt. Valper har et instinkt om at de ikke overlever om 
de er alene så de vil følge oss til de stuper. Bedre aktiviteter for energifulle 
valper er da heller sosialisering, miljøtrening, nyinnlæring og godbitsøk. Se 
svar over ang. sosialisering og miljøtrening. Vær obs på at mye leking og 
herjing kan øke stressnivået og gjøre dem enda mer energifulle, så det kan 
være lurt å avslutte slike økter med godbitøk, minst 10-15 minutter. Det er 
en fin måte å roe ned på. 

Spørsmål: 
Er det mulig å trene på nye momenter for å unngå at valpen blir så redd under spøkelsesalderen?

Svar:
Spøkelsesalderen er ikke et forskningsbasert begrep, dvs vi vet ikke om det er en reell fase 
valpene/unghundene går gjennom. Ofte kan det være snakk om ting en liten valp ikke har fått 
med seg fordi det er så mye spennende der ute (f.eks naboens søppelkasse) – også plutselig, 
når den er seks måneder, ser den søppelkassen for første gang og blir overrasket. Når en hund 
blir redd for noe så kan dette gå to veier – hunden kan bli tilvendt og finne ut at det ikke er farlig 
og det går over av seg selv. Eller hunden blir mer og mer redd for hver gang den befinner seg i 
situasjonen. 

Vi vet aldri på forhånd hvilken vei dette går, derfor 
er det tryggeste å trene på det. Hvis det er snakk 
om «døde» ting som statuer, søppelkasser osv, 
så er det enkleste å la valpen undersøke tingen i 
eget tempo. Ikke lokk eller dra hunden bort. Slipp 
gjerne båndet og gå bort til gjenstanden selv. 
Stå inntil den, ta på den osv for å vise valpen at 
ingenting skummelt skjer. Men la valpen komme 
bort helt i eget tempo. Som regel når de har fått 
snust på det og funnet ut at det er «dødt» så blir 
de fort ferdige med det. 

Frykt som går på lyder eller ting som passerer (syklister, biler, joggere, hunder osv) er det best å 
motbetinge, dvs gjøre en assosiasjonsendring. Hver gang valpen hører/ser det som den reagerer 
på, si kort «bra» og gi godbit. Gjenta «bra» og godbit til valpen helt har glemt det som den 
reagerte på og bare har fokus på deg. 

Hvis valpen er skeptisk til å møte folk/hunder, så bør man prioritere god sosialisering. Dvs treffe 
trygge og rolige hunder, èn om gangen, og gi valpen tid til å bli trygg i eget tempo. Man ser at 
valpen er trygg når den innbyr til lek. Samme med mennesker – la valpen treffe rolige, voksne 
mennesker som ignorerer valpen. Ikke lokk eller gi godbiter, bare be dem om å helt overse valpen 
og la valpen bli trygg på og undersøke folk i eget tempo. 
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Spørsmål:  
Har en japansk spisshund store vanskeligheter med å hente pinne eller leke som flyter i vann/eller 
er i vannet? 

Svar: 
Jeg kan ikke se at en japansk spisshund skal ha noen større 
vanskeligheter med å gjøre det enn andre raser. De har 
ikke samme naturlig anlegg for det som vannapporterende 
raser (retrievere, vannhunder, puddel osv) og vi må gjerne 
inn og trene på det for å bygge forståelse og motivasjon for 
oppgaven. Men hvorvidt en hund trives med å svømme eller 
lett tar ting i munnen er individuelt, selv om som sagt enkelte 
raser har lettere for det enn andre. 

Spørsmål: 
Hunden min får bedre kontakt med damer han møter på enn menn (ender av og til med at den 
bjeffer på mannfolk), er det noe grunn til det? Ifølge oppdretteren min, så ville den bare være med 
gutta i huset helt til den flyttet til oss. 

Svar:
Det er veldig vanlig at hunder har som har litt usikkerhet i seg mot mennesker vil reagere mer på 
menn enn på damer. Det kommer sannsynligvis av at menn (generelt sett) er høyere, bredere, litt 
mer direkte i kroppspråket og har mørkere stemme. De kan likevel bli knyttet til menn som de 
bor sammen med. Min egen japaner synes menn generelt er skumle, men er helt trygg på min 
samboer. 

Spørsmål: 
Har du noen gode tips til hvordan jeg kan få min hund til å gå pent i bånd/gå fot? Den er ikke 
intressert i godbiter/mat eller leker.

Svar:
Slik jeg ser det, så er det forskjell på å gå pent i bånd og å gå fot. Når hunden går pent i bånd 
så skal den få lov til å snuse, tisse og «være hund», men den skal være avslappet nok til at den 
ikke drar i båndet. Fot, derimot, er en lydighetsøvelse hvor hunden skal gå tett inntil eiers kne 
og ha full kontakt med eier. Sistnevnte kan være nyttig å trene inn i hverdagen til f.eks enkelte 
passeringssituasjoner, men det blir noe annet enn å gå pent i bånd. 

Voksne hunder som drar mye i båndet på tur gjør det som regel fordi de har et forhøyet stressnivå. 
Etterhvert som hunden blir eldre så begynner den å bygge forventninger til det å gå ut. Hvis 
hunden er usikker på enkelte ting ute (passering av andre hunder, folk, syklister osv) så kan 
den positive forventningen også være kombinert med anspenthet. Begge disse tingene øker 
stressnivået. I tillegg til at de fleste hunder (til og med små hunder som japansk spisshund) vil ofte 
ha en naturlig gangfart som er raskere enn vår.

Derfor handler det å gå pent i bånd først og fremst om å få ned stressnivået og få hunden roligere. 
For din del ville jeg først sett på hvorfor hunden ikke har interesse for godbiter. Er den interessert 
inne, men ikke ute? Det er i så fall et tegn på at stressnivået ute er for høyt til at den klarer ta 
godbiter. Er hunden veldig giret på å «få med seg alt»? Vil den hilse på alt den møter? Er det en 
hannhund som er over middels interessert i tisper? Er den usikker og anspent? Dette er faktorer 
man bør tenke gjennom for å finne årsaken til at stressnivået er så høyt at den ikke vil ta godbiter 
eller leke ute (jeg tar høyde for at du har prøvd mange ulike typer godbiter). 
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Det er litt vanskelig å gi råd videre fordi hvordan du går frem avhenger av årsaken til at den ikke 
tar godbiter. Et generelt råd vil være å gi hunden tid til å finne roen ute. Stå i ro og la hunden få 
tid til å ta innover seg alle inntrykkene, på en så stor avstand fra forstyrrelsene at den ikke girer seg 
opp/blir redd. Så kan du innimellom forsøke å gi den en gratis godbit for å se om hunden har roet 
seg nok til at han/hun klarer å spise. Vær obs på at om hunden er usikker/anspent, så kan man ikke 
forvente at den vil klare å gå pent i bånd før man har jobbet med dette og fått den tryggere.

Kommer du dit at hunden tar godbiter, så vil jeg 
anbefale stressreduserende tiltak som godbitsøk 
(minst 10-15 minutter) flere ganger på turen. Samt 
(frivillig) kontakttrening både på innsiden og 
utsiden av ytterdøren og flere ganger på turen, 
for å lære hunden at det lønner seg for den å 
ta kontakt med deg av seg selv på tur. Deretter 
belønner du hver gang hunden snur hodet for å se 
på deg. (Den kan ikke dra i båndet og se på deg 
samtidig). Når hunden begynner å snu hodet ofte 
så kan du begynne å trappe ned på belønningene 
til du finner en balanse som funker for dere.

Spørsmål: 
Hunden min sluker avføring den finner på turer. Har du noen tips til hvordan jeg kan unngå det? 
Jeg rekker ikke bøye meg ned og ta den fra hunden før den er slukt. 

Svar:
Er det kattebæsj eller også hundebæsj? Noen hunder kan være veldig interessert i dette. Hvis 
hunden er veldig ung (valp/unghund), så er det ofte en valpegreie hvor alt skal i munnen og de 
vil ofte vokse det av seg av seg selv. Voksne hunder som er veldig interessert i å spise avføring 
fra andre hunder kan noen ganger gjøre det pga sult eller pga dårlig næringsinnhold/opptak i 
fôret. Det kan også komme av høyt stress eller kjedsomhet. Virker han veldig oppkavet generelt 
på tur? Kan evt det å gi flere aktiviteter med deg på tur gjøre at han skifter fokuset over på deg? 
Kontakttrening, balanseøkter i skogen, triksetrening, søkstrening osv. Gi ham mer forventninger til 
deg enn til bakken. 

Det å forsøke å ta slikt fra hunden er som regel den sikreste 
måten å få hunden til å sluke det enda raskere på. Jeg 
trente bort det å spise/rulle seg i hestebæsj hos min hund 
ved å klikke/si «bra!» hver gang han så på bæsjen og så gi 
godbit. Da begynte han etterhvert å «sladre» (se på bæsjen 
og så se på meg, og forventet godbit fra meg). Du kan 
legge opp planlagte økter på dette om du kommer over 
noe og har hunden i bånd, men det kan være vanskelig 
å overføre i praksis fordi avføring fra små dyr (hunder og 
katter) er noe hunden som regel finner og spiser lenge før 
vi har fått det med oss. 

Hvis ingen av forslagene fungerer, så kan et alternativ da 
være å venne hunden til å bruke munnkurv ute.
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Spørsmål: 
Hvor mye hjernetrim er greit for en liten valp? 

Svar:
Det finnes det ingen fasit på. Hvis du med hjernetrim tenker aktiviseringsbrett og tilsvarende med 
gjemte godbiter, så vil valpen som regel slutte av seg selv når den ikke orker mer. Tenker du på at 
du trener med valpen, så svar på spørsmål om trening av valp lenger oppe. 

Generelt sett: Tegn på at du har trent for lenge kan være a) valpen velger å gjøre noe annet b) 
valpen presterer «dårligere» c) valpen får raptus.

Spørsmål: 
Kan du anbefale noen gode bøker om hundetrening/hverdagslydighet? 

Svar:
For hverdagslydighet vil jeg anbefale «Hverdagslydighet fra valp til 
voksen» av Arne Aarrestad og Siri Linnerud Riber. Det er den beste boken 
jeg kjenner til om (valpe)oppdragelse og hverdagslydighet. Den tar for 
seg det meste av de vanligste øvelsene man trenger i en hverdag og 
forklarer steg for steg hvordan man går frem for å trene dem inn. Boken 
har også en tilhørende YouTube-kanal med korte videosnutter som 
illustrerer innlæring av flere av øvelsene. 

Når det kommer til hundetrening 
(lydighetsøvelser), så vil jeg anbefale enten 
«Klikkertrening for din hund» av Morten Egtvedt 

og Cecilie Køste eller «Lydighetstrening i teori og praksis» av de samme 
forfatterne. Sistnevnte bok kan være vanskelig å få tak i men er den 
grundigste boken utgitt som omhandler innlæring av alle øvelser fra 
lydighet- og brukskonkurranser. (Fot, sitt, dekk, bli, apport osv osv). 
Boken er pensum på mange hundekurs av den grunn.

Spørsmål: 
Hva er den enkleste metoden for å lære en hund kommandoer? For 
eksempel om man øver på å få hunden til å sitte, skal man da si “sitt” 
mens hunden setter seg eller etter den har satt seg og forstår litt hva jeg 
ønsker med en håndbevegelse? 

Svar:
Du bør si «sitt» akkurat i det hunden setter seg, eller sekundet før. Hvis du bruker håndbevgelse 
samtidig så er sjansen stor for at hunden følger håndsignalet mer enn ordet. Dvs det kan bli 
vanskeligere å få hunden til å faktisk fokusere på ordet (generelt sett er kroppspråk mye viktigere 
for hunder enn ord vi sier). Da blir håndsignalet kommandoen, noe som fungerer vel så fint som 
verbal kommando (og vil ofte være enklere å lære inn).

Men hvis du ønsker å lære inn verbal kommando, si «sitt» et par ganger akkurat i det rumpa treffer 
bakken. Si «bra!» og gi godbit. Gjenta 3-4 ganger. Deretter sier du «sitt» rett før hunden setter 
seg. «Bra!» i det rumpa treffer bakken og gi godbit. Gjenta 3-4 ganger. Deretter får du hundens 
oppmerksomhet (si navnet el.lign) for å få hunden til å stoppe og ikke sette seg av seg selv. I det 
hunden står i ro og ser på deg, si «sitt». Hvis hunden da setter seg, belønn masse! Hvis hunden 
ikke forstår, gjenta de to første stegene.
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Spørsmål: 
Kan du fortelle litt om knurring? Hunden lekeknurrer, men noen ganger knurrer han også mot 
møblene der vi sitter. Har du eventuelt noen gode bøker som omhandler knurring? 

Svar:
Det er vanskelig å svare på om det du beskriver er lekeknurring utfra det lille du beskriver 
og uten å ha sett det. Men generelt sett vil forskjellen mellom lekeknurring og knurring som 
avstandsøkende signal ligge i resten av kroppspråket. En hund som lekeknurrer vil som regel være 
løs, ledig og avslappet i kroppen. En hund som knurrer fordi den ønsker avstand vil som regel 
alltid være stiv og anspent.

Når hunden deres knurrer i den situasjonen, ser den da direkte på møblene dere sitter på eller ser 
han på dere? Det du beskriver kan være at hunden ønsker å leke, det kan være noe med møbelet 
den finner skummelt, det kan være den hørte noe ute den reagerte på og tilfeldig knurret akkurat 
da. Det kan være ressursforsvar hvis den har f.eks leke/tyggebein og dere er i nærheten. Det kan 
være så mye å si så jeg vil trenge mer informasjon/video for å kunne gi et mer konkret svar.

Spørsmål: 
Hvor lenge bør en sporøkt vare? Den ene hunden min blir sliten etter én runde, mens den andre 
er veldig gira på å fortsette. Den andre er også like spinnvill når vi kommer hjem igjen, mens den 
som er sliten etter én runde ligger rett ut.

Svar:
Du har vel egentlig skrevet svaret selv allerede – 
det varierer fra hund til hund. Den som ligger rett 
ut bør ikke få en lenger sporøkt. Den som fortsatt 
har masse energi kan fint få trene mer. En ideel 
økt vil gjøre hunden rolig og fornøyd i etterkant, 
men ikke vare så lenge at den viser tegn til å gå 
lei/være sliten under selve treningsøkten. (gir 
opp, begynner å gjøre andre ting, bjeffer på eier, 
begynner å prestere dårligere, melder seg ut...).

Det kommer også an på hva man trener på og hvor. Trener man på en kjent og lett oppgave i et 
kjent miljø, så kan man trene lenger. Trener man på noe nytt, noe hunden synes er vanskeligere 
eller i et miljø den ikke er kjent med/trygg på/mange forstyrrelser, så vil den bli fortere sliten. Det 
blir dermed litt prøving og feiling på hver enkelt hund til man finner den balansen.



39

Nå er vinteren her. “Æsj stakkars hund, hvorfor skal han ha klær på?”. Vi slår et slag for loddne 
tøysekopper som trenger praktisk bekledning for å ha det bra. Ja, for selv hunder med tolags 
pels kan trenge terapautiske plagg eller beskyttelse fra det verste sure regnet.

Varg har to terapautiske dekken. Et fra Hurtta (extreme warmer), som bruker en teknologi som 
reflekterer kroppsvarmen inn igjen i musklene uten å overopphete hunden (prøvde det på i 20 
varmegrader uten at han ble varm, så kan gå god for det). Og så har vi ett Back on track (Hugo 
nettdekken), som er vevd med keramisk tekstil. I tillegg har han en ekstra lang strikkegenser 
som dekker albuer og hofter, regndress og regndekken. 

Hvorfor? Varg har artrose i rygg, hofter og albuer. I tillegg har han mild HD og har operert 
begge albuene som har grad 3 og 4 i slitasjeskade, på grunn av at han har avlastet hoftene 
pluss mild AD i den ene albuen. For han er det kjempeviktig å ikke bli kald (eller kald og våt), da 
det resulterer i smerter og stivhet i muskulatur og ledd å øker sjansen for nye skader. I tillegg 
motvirker de terapautiske dekkene skader, øker blodsirkulasjon og fremskynder helbreding. 
Varg selv går gladelig med dekkene, han traver og koser seg og går gjerne med genseren eller 
back on track dekken inne. På natten er han begynt å sove med back on track, han sover godt 
og jeg trenger ikke bekymre meg for om de åpne vinduene gjør det for kaldt. All bekledningen 
hans er uoppfordret anbefalt av fysioterapauten han går til behandling og vanntrening hos.

Hvorfor dekken?
Av Helene Ulvestad
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Sniff ”Felix”

REG.NR: NO48202/17     FØDT: 01.06.2017      EIER: Malin Fagerhaug Heim  OPPDRETTER: Grethe Steinan

Fenomenets Godfather

NO42842/15

N UCH
Brocaire’s Stardust Shiny Ofhelia

NO58184/12

N SE UCH NORDJV-11 NV-12
Ice White’s Donky Kong

NO30375/11

N UCH NVV-15-16-17-18
Moneva’s Mysterical Mika Of Ana

11099/07

N UCH NVV-16
Noidens Born To Be A Queen

S53700/2007

Freddygårdens Make Me Proud 26186/08

Jasam’s Silver In Russia With Love 14763/03

Noblewhite King Of Hearts FIN52476/05

Ensaimo’s Easter Elliot 07152/08

Chezzay’s Goodness Grace S69426/2008

Anastasia 23643/98

Noidens White Kataya The New Star S55173/2004

Freddygårdens Lady In White 08504/04

Fenomenets All Eyes On Me

NO55888/10

NY NOrsk 
champion
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Chezzay’s Tip-Top

REG.NR: SE37208/2018   FØDT: 14.05.2018      EIERE: Ann-Helen Sørensen og Caroline Sørensen Kildal OPPDRETTER: Mikaela Sandbacka

AU CH RU CH SE UCH
Daesdaemar Its A Love Story

RKF4551025

State-Of-Art Dancing Queen

NO40429/16

CH
Daesdaemar New Moon

ANKC2100303476

INT FI HR DK N GBZ SE CZ UCH
State-Of-Art Adorable Al-X

26635/08

Million Steeps Wite Chouchou

JKCSP00601/13

Coleisha Sno Prince Kia ANKC7100005819

Lf C’est Dakota Carlos Colorado 07081/07

Hawk Of Ebiya Garden JKCSP00157/05

Daesdaemar Sunset Blvd FI18741/10

Daesdaemar Evrlastn Love ANKC2100249039

Jasam’s Beautiful Silvers Dream 04946/06

Mountain Doll Jp Christine JKCSP00703/04

Daesdaemar Enchanted ANKC2100269563

CH
Daesdaemar Music And Lyrics

ANKC2100305589

NY NOrsk  
champion
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Aiko

REG.NR: NO34554/18  FØDT: 21.02.2018      EIER: Elisabeth Johansen OPPDRETTER:  Svetlana Zubova

C.I.B. N DK SE UCH N VCH
Donåsen’s Don Sebastian D`la Helix

NO45965/12

Sjölyckans Sunny Girl

SE46910/2015

C.I.B NORD UCH FIN UCH NV-13
Chezzay’s Heroic Helix

S46628/2009

Kannibalen’s Rockin’ Robin

SE46067/2013

Mellskogen’s Evita Hope Of Love

SE39115/2011

Stjärnsmällens Fenomen S48483/2002

Crepello Boo SE62512/2011

Enfloy’z Quizzo Snow Star Of Eddie SE24908/2010

Tokiro D’ Tyrisholt 18451/06

Chezzay’s Annie The Almighty S60944/2005

Kannibalen’s Judy In The Sky S56788/2009

Arinn’s New Dream Lady Whit Nippon S36234/2004

Donåsen’s Dona Elena D’holliday 23585/06

N SE UCH
Donåsen’s Dona Juanita D’la Tokiro

NO50768/09

NY NOrsk  
champion
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Crepello Candy Man 
”Nico”
REG.NR: SE55318/2018   FØDT: 14.05.2018      EIERE: Cathrine Berglund og Marianne Zachariassen (Emilie Thorsen) OPPDRETTER: Isabell Lager

DK SE UCH
Crepello Willy Wonka

SE52014/2015

Crepello Wileda Gone Wild

SE19986/2014

INT FI HR DK N GBZ SE CZ UCH
State-Of-Art Adorable Al-X

26635/08

N DK SE UCH
Aya-San’s Sirius Den Klare Stjerne

DK15240/2008

Crepello Sally Superstar

S14684/2009

Lf C’est Dakota Carlos Colorado 07081/07

Jasam’s Take Oh Power Of Love 24252/03

Enfloy’z Oeddie Xellent Like Floy S32064/2005

Kovachii’s Edwardii S63202/2008

Jasam’s Beautiful Silvers Dream 04946/06

Jasam’s Perfect Love Of Showman 17782/02

Kannibalen’s Christmas Starshine S14138/2006

Kannibalen’s Christmas Starshine S14138/2006

Crepello Queen Of Clovers

SE26900/2012

NY NOrsk og dansk  
champion
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Donåsen’s Señora  
Felicita D’Zuleica ”Foxie” 
REG.NR: NO58398/18   FØDT: 24.10.2018      EIERE: Siri Stenvig Sivertsen og Monica Skauby OPPDRETTER: Monica Skauby

N SE UCH
Donåsen’s Don Zuleica D’la Bulten

NO50903/14

N UCH
Kannibalen’s Lady Stardust
SE30548/2016

N UCH
Grandelight’s Bulten Ibo

NO34744/11

Kannibalen’s The First Son Of Yukio

SE54840/2014

Noidens Promise Pearl

SE42574/2013

Freddygårdens Make Me Proud 26186/08

Vitaminas Heroic Yukio SE51557/2012

Noidens Right On Time S52446/2001

Noidens White Zimba Of Hana S55171/2004

Isumi’s Shiro Fuse Sho Kara Asagi S41646/2005

Kannibalen’s Ps I Love You SE50433/2012

Baltik Lain Emelie SE54358/2011

Donåsen’s Dona Belle D’la Zorg 20175/04

Donåsen’s Dona Perdita D’la Zimba

NO41826/11

NY NOrsk
champion
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Donåsen’s Dona Zandra 
D’la Bulten ”Zina”
REG.NR: NO50904/14   FØDT: 11.09.2014      EIERE: Siri Stenvig Sivertsen og Monica Skauby OPPDRETTER: Monica Skauby

N UCH
Grandelight’s Bulten Ibo

NO34744/11

Donåsen’s Dona Perdita D’la Zimba

NO41826/11

INT NORD UCH KBHV-10 NORDV-14
Freddygårdens Make Me Proud

26186/08

INT NORD UCH NVV-14 SVV-14
Noidens White Zimba Of Hana

S55171/2004

N UCH
Donåsen’s Dona Belle D’la Zorg

20175/04

Daesdaemar Lovers Lane ANKC2100160348

Fuji-San Ukyo Katayama FIN17331/00

Zorg V Rollenden Haus FIN31051/02

Asagi Of Toyoshi Hakuren Jp LOI99/6877

Freddygårdens Hope In White 08503/04

Noidens Hana S48332/97

Jasam’s Perfect Princess Of Showman 17784/02

Rowleys Oriental Pearl To Isumis S43391/2000

Isumi’s Shiro Fuse Sho Kara Asagi

S41646/2005

NY Mellomtittel 
Rallylydighet RL1
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Fra utstillingskomiteen
Hei!
Her kommer en liten hilsen fra den nye utstillingskomiteen.
Jeg heter Grethe M. Nykkelmo, og tok over jobben i utstillingskomiteen 
sammen med Elna Kleiv. Vi har tidligere sittet i ulike roller i styret for 
klubben, og synes dette er en fin måte å fortsette å gjøre noe som er til 
nytte for klubben på.

Det kjennes litt som å hoppe etter Wirkola (for de som husker ham) å ta 
over etter en komite som har gjort en kjempeinnsats over flere år. Noe 
vil bli likt, mens andre ting vil bli gjort litt enklere enn tidligere. Dette 
skyldes først og fremst at slik det ser ut nå så vil restriksjoner med tanke 
på korona gjøre dette nødvendig. En annen ting er at vi ønsker å gjøre 
utstillingen mindre arbeidskrevende.

Enda er det lenge til vi skal avholde noen utstilling, men så langt har vi 
sammen med styret bestemt oss for å gå for en dobbelutstilling helgen 
25.-27.06. Dommere og ringpersonell er klare, og det vil komme en 
annonse over nyttår.

Vi vil gjerne ha med en person til inn i komiteen, så om det er noen der 
ute som kan tenke seg å bli med, så gi oss et hint.

Så krysser vi fingrene for at pandemien som skyller over oss akkurat nå 
slipper taket utover vinteren, slik at vi kan treffes og ha det hyggelig 
sammen uten en meters avstand til sommeren.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Fra Grethe og Elna.
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Vi søker redaktør! 
Vil du bidra til å gjøre medlemsbladet vårt enda bedre? Vi søker etter redaktør 
til NJSK sitt medlemsblad. Som redaktør har du ansvar for å finne saker til 
bladet og organisere bladets innhold sammen med layout-ansvarlig. Ved å være 
redaktør vil du få god innsikt i alt som beveger seg i vårt JS-samfunn! Er dette 
interessant? Ta kontakt med leder Espen på  
leder@japansk-spisshund.net.

Spesialutstilling i Finland
Hejsan!

Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry - Finska japanska spetsklubben 
fyller 40 år nästa år, alltså år 2021. 

Vi vill redan nu informera er om att vi arrangerar vår specialutställning 
söndagen den 4:e juli 2021 i Esbo (nära Helsingfors).

Lördag kväll blir det middag och trevlig samvaro i närheten av 
utställningsplatsen. 

Vi önskar japansk spetsvänner från Sverige och Norge hjärtligt välkomna 
att fira med oss!

Vänliga hälsningar,
 Tina Ehnström-Backas, 
föreningens vice-ordförande
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nkks

Vintervettregler: 
• Ikke legg ut på lengre tur enn hunden har grunnkondisjon til, og ikke glem 

at hunden blir raskere sliten av å gå i løs snø.

• Husk pauser.

• Bruk riktig tilpasset sele, og glem ikke at valper og unghunder ikke skal 
trekke.

• Klipp hår mellom tredeputene, og bruk potesalve og sokker for å unngå 
kutt og såre labber.

• Ikke la hunden trekke på speilblank is.

• Husk riktig klær dersom hunden din trenger påkledning for ikke å fryse.

• Ha alltid med deg en liten førstehjelpspakke på lengre turer.

• Lagre telefonnummer til nærmeste veterinærkontor eller vakthavende 
veterinær, før turen starter.
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Annonsepriser

Kennelnavn og kontaktinfo på 
siste side av bladet, 4 ganger 
i året:

200 kr 

Medlemskontingent

Grunnkontingent NKK: 220 kr
 
Medlemskontingent NJSK: 200 kr
 
Familiemedlem: 50 kr

Bli med i vår
facebookgruppe
”Norsk Japansk
Spisshund Klubb”

Besøk vår nettside:
japansk-spisshund.net

Meld valpekjøpere inn i klubben!
Send inn liste med navn og adresse på dine valpekjøpere til
Grethe Nykkelmo (leder@japansk-spisshund.net), slik at 
de kan få tilbud om medlemskap og kun betale grunn- 
kontingent til NKK det første året.
Dere kan også melde dem inn selv for samme pris.

Valpeformidler:
Ann-Helen Sørensen 
Telefon: 905 10 943
E.post: ann-h-so@hotmail.com



Gavelapper
Vi i redaksjonen har laget gavelapper til julegavene! 

Bare print, klipp ut lappene og bruk.  
NB: Husk å kun skrive ut disse sidene (s. 46 og 47)





Oppdrettere av 
japansk spisshund

Kennel Grandelight 
Grethe Malvik Nykkelmo
Mebondveien 73, 7580 Selbu
Tlf.: 98415145
E-post: grethny@gmail.com
www.123hjemmeside.no/grandelight

Kennel Wilmaya
Tore og Tone Botten
Soplimkroken 12, 2332 Åsvang
Tlf.: 970 75 315
E-post: botten.tore@gmail.com
www.wilmaya.com

Kennel Dunlin
Elna Kleiv
Åmotsdavegen 1311 A
3844 Åmotsdal
Tlf.: 916 68 599
E-post: elkleiv@online.no
www.fjellbygdi.com

Kennel Donåsen
Monica Skauby 
Samstadvegen 192, 7580 Selbu 
monskauby@hotmail.com 
www.donaasen.com


