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“Det hjelper fint lite å ha de største årene om en ror feil vei”, er et gammelt utrykk, som kanskje ikke 
er helt definerende for situasjonen vi alle er i, men det føles i alle fall som om vi har vært ute på åpent 
hav en stund nå. Nå er det forhåpentligvis kortere tid til vi ser konturene av land i sikte, og etter hvert 
gjenåpning av samfunnet som før covid-pandemien inntraff.  

Nå har det vært både jul, nyttår, påske og faktisk 17. mai siden sist leder stod på trykk, men med den 
minimale redaksjonen vi har per nå, lar det seg dessverre ikke gjøre å få flere blad i trykken. Vi jobber 
fortsatt med å få flere i redaksjonen, slik at klubben fortsatt kan gi ut sine klubblader, og ikke minst 
stor kudos til de to vi har i redaksjonen per nå som gjør en kjempejobb.  

Det jobbes fortløpende i klubbadministrasjonen med mange saker, men vi har selvfølgelig fokus 
på egne spesialer, både årets, men også for 2022 og 2023. Det er i alle tilfeller slik at både styret 
og utstillingskomiteen gjør det som står i vår makt for at vi skal klare å arrangere etter gjeldende 
retningslinjer, og satser følgelig på at mange av oss kan møtes på Torpomoen i juni. Nå er det 
jo, som tidligere nevnt, ikke bare utstillinger og andre typer hundesporter som gjelder for oss 
hundeeiere, men jeg er i alle fall temmelig sikker på at det er mange, mange tusen som har hatt stor 
glede og nytte av menneskets beste venn i den perioden vi har vært igjennom. Det vises godt på 
etterspørselen etter valper (dette gjelder de fleste raser), at en god familiehund, venn, turkamerat 
og mer har vært gode avbrekk i hverdagen for mange, og det er i mange tilfeller fristende å tenke at 
japansk spisshund godt kunne vært på blå resept. 

Som mange har fått med seg, har NKK også hatt sine utfordringer både med økonomi og 
administrasjon, men også mange andre saker; blant annet hundeloven og det faktum at de ble 
anmeldt for brudd på Dyrevernloven. Dette går i grove trekk på dyrehelse og de utfordringene som 
ligger til grunn for det arbeidet som legges ned, og skal legges ned av de forskjellige utvalgene 
som er satt ned for å jobbe spesifikt med dette. Når det er sagt, er jo ikke dette raser med spesielle 
helseutfordringer definert kun i Norge – dette er blir heldigvis jobbet med i hele Norden og for de 
aller fleste raser i store deler av Europa. 

Det har også blitt gjennomført utsatt representantskap på digital plattform, noe som viste seg å 
fungere bra, og honnør til NKK for fin gjennomføring. Det som ikke var heldig, var at hovedstyret 
etter å ikke ha fått nok stemmer for å øke dagens grunnkontingent til 500,- valgte å trekke seg 
med bakgrunn i at den økonomiske situasjonen var for prekær til å kunne tåle dagens satser. Den 
økonomiske handlingsplanen ble følgelig satt på vent, og ekstraordinært RS ble berammet som 
da kun vil gjelde valg av nytt hovedstyre og noen mandater. Heldigvis finnes det mange dyktige 
og erfarne ledere og hundefolk i vårt vidstrakte land, slik at regionene fort fikk på plass et utkast 
til kandidater som tross situasjonen vi står i, nok skal være både rustet og erfarne nok til at vi ikke 
opplever at NKK blir definert som insolvent innen utgangen av året. 

Nå nærmer vi oss den fantastiske tiden som sommeren i Norge er, og så blir det å håpe at lysere tider 
er innen rekkevidde på alle måter. Så gjenstår det avslutningsvis å ønske alle japanereiere og våre 
firbeinte små sjarmtroll en flott sommer, som jeg håper alle får nyte litt av hvor enn det blir. 

Mvh Espen

Lederen
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Fra redaksjonen

Endelig sommer! 
Selv om jeg er kjempeglad i snø, så 
gleder jeg meg veldig til sommeren! 
Da er vi på stranda og masse ute, og 
jeg har hørt rykter om både teltturer 
og kanoturer i ferien. Det har jeg ikke 
vært med på før, så jeg er litt skeptisk, 
men jeg tror det kan blir gøy (så lenge 
jeg slipper å bade!). 

Og så håper jeg det melder seg 
flere redaktører til bladet, sånn at 
matmor kan vie enda mer tid til meg 
(jeg fortjener tross alt all hennes 
oppmerksomhet hele tiden), og at det 
da kan bli enda flere blader i året. 

Håper alle to- og firbente får en flott 
sommer! 

Mvh assisterende redaktør Shugo

Send inn til bladet!
Har du noen blinkskudd, tips eller en artig 

historie? Send til oss på 
norskjapanskspisshundblad@outlook.com

Vi søker redaktør!  
Vil du bidra til å gjøre medlemsbladet enda bedre? Vi søker redaktør 

som vil jobbe med bladet, blant annet med å skrive og samle inn 
saker og bilder. Er dette noe for deg? Ta kontakt med leder Espen på 

e-post leder@japansk-spisshund.net.
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Vi er nå midt I båndtvangsperioden, og det kan 
være mange fristelser der ute for våre hunder 
– fugler, ekorn, katter, kaniner osv. Selv om vi 
er flinke og holder hundene våre i bånd så kan 
uhell skje og de kan komme seg løs. Da kan 
det være veldig greit å ha en stødig innkalling 
som gjør at hunden vår kommer til oss selv 
når den egentlig helst vil gjøre noe annet. Ikke 
minst kan det også gi dem mer frihet utenom 
båndtvangsperioden ved at vi tør å ha dem mer 
løs når vi vet vi har mer kontroll på dem. 

Hasteinnkalling og nødinnkalling
Jeg liker å skille mellom det jeg kaller 
«hverdagsinnkalling» og «nødinnkalling». 
Hverdagsinnkalling er de ord og signaler vi 
bruker i hverdagen, gjerne flere ganger om 
dagen, for å få hunden til å komme til oss. 
Det vil ofte være hundens navn, «kom», «hit», 
klappe på låret osv. Som en tommelfingerregel 
kan vi si at jo oftere vi belønner det at hunden 
kommer når vi bruker disse signalene, jo oftere 
vil den høre på oss. 

Likevel så vil vi nok bruke signalene oftere enn 

vi belønner, samt at det ofte vil variere en del 
hva vi belønner med. Det er selvsagt helt greit, 
men det betyr også at hunden gjør et bevisst 
valg når vi roper på den – vil den komme og 
kanskje få en belønning, eller vil den heller jage 
etter den løpende katten? 
Det er i slike situasjoner at vår 
hverdagsinnkalling ofte kan komme til kort – når 
forstyrrelsen i miljøet har større verdi for hunden 
enn den belønningen den kanskje får hos oss. 
Til slike situasjoner er det veldig nyttig å ha en 
nødinnkalling, en backup som man bruker når 
hverdagsinnkallingen ikke fungerer og det er 
viktig at hunden hører etter.

Innlæring av 
nødinnkalling
Det er viktig at 
man lærer inn 
innkallingen 
ordentlig før man 
begynner å bruke 
den. Hvis man 
bruker den for 
tidlig så vil man 
ikke få den gode 
effekten man er ute 
etter.

Valg av innkallingslyd og belønning
Før man begynner selve innlæringen så må 
man velge seg en lyd som innkallingen og en 
tilhørende belønning.

Velg et signal som skal brukes for 
nødinnkallingen. Det er anbefalt å bruke en høy 
lys tone som f.eks kraftig plystring eller fløyte, 
da dette er en lyd som skjærer gjennom bedre 

Innkalling
Av Anne Svensen
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og bærer lenger enn vår stemme. En fløyte 
kan festes i kobbelet, dermed glemmer man 
det aldri på tur. Det vil også være lett for andre 
som skal passe hunden – man kan bare gi dem 
fløyta og belønningen, så har de også en ferdig 
innkalling ved behov. Fordelen med plystring 
er at den har man alltid med seg, men av egen 
erfaring så har det hendt at jeg har vært tørr i 
munnen og ikke klart å få ut lyd når jeg trengte 
det. Så det er litt opp til hver enkelt om man 
velger fløyte eller plystring (man kan også trene 
inn begge deler).

Finn en egen 
belønning 
tilhørende 
innkallingen. Dvs 
at hunden skal 
få den samme 
belønningen hver 
gang du bruker 
nødinnkallingen 
og aldri få denne 
belønningen 
ellers. Hvis du 
har en hund som 
er veldig leken, 
også ute på tur, 
så kan en leke 

være veldig lurt. Leke vil ofte øke hundens 
iver og fart og man kan dermed få en raskere 
fart inn. Velg en leke som passer til dragkamp, 
som din hund liker veldig godt og som har en 
passende størrelse slik at det er lett for deg og 
alltid ha den med på tur.

Hvis hunden din ikke er så leken, eller du av 
annen grunn ikke ønsker å bruke det, så er mat/
godbiter et godt alternativ. Husk at det skal 
være noe annet enn de vanlige godbitene, 
dette skal være en julaften-belønning som 
hunden kun får ved innkalling. Samtidig som 
det skal være noe ekstra godt så må det også 
ha god holdbarhet siden det kan gå uker og 
måneder mellom hver gang men trenger å 
bruke nødinnkallingen på en voksen hund. 
Jeg har for min del valgt en porsjonspakke 
leverpostei – den har lang holdbarhet, tar 
veldig liten plass i lommen på tur og min hund 
elsker det. Andre alternativer er cheese sticks, 
våtfor, tørket kyllingfilet (hundesnacks) eller 

annet. Det viktigste er at din hund elsker det og 
at det er praktisk å ha i lommen over lengre tid.

Hvordan gå frem?
Når man har funnet ut hilken lyd man ønsker å 
bruke til innkalling og hvilken belønning man vil 
gi, så kan man starte innlæringen. Jeg vil bruke 
fløyte og leverposteiboks som eksempel videre 
i forklaringen. 

1. Først skal man bare lage en kobling hos 
hunden om at fløyta = julaften. Start med 
hunden nær deg, gjerne i bånd stående rett 
ved siden av deg. Men hunden skal ikke se på 
deg og forvente at noe skal skje. Vent til den 
ser seg rundt og ikke gjør noe spesielt. Da 
blåser du i fløyta, og umiddelbart etterpå gir 
du leveriposteiboksen og roser masse (pass 
på at du holder godt slik at hunden ikke spiser 
selve boksen, det har skjedd med meg!). Gjenta 
dette steget 1-2 ganger om dagen (ikke to 
ganger på rad) i 2-3 dager.

2. Neste steg er å få litt lenger avstand, f.eks 
hvis hunden er noen meter fra deg i hagen. 
Vent igjen til hunden ikke ser på deg, men 
heller ikke er opptatt med noe spesielt. Blås 
i fløyta og ros og lokk masse på hunden 
til han er fremme hos deg – så frem med 
leverposteiboksen og masse ros. Her er rosen 
viktig rett etter fløyta fordi den per nå ikke er 
helt innlært enda. Hvis du bare blåser og ikke 
gjør noe mer, så er det en god sjanse for at 
hunden vil se på deg og så fortsette med sitt 
siden ingenting mer skjer. Gjenta dette 1-2 
ganger om dagen (ikke to ganger på rad) i 2-3 
dager.

3. Nå kan du begynne å teste ved å blåse i 
fløyta når hunden er litt opptatt, f.eks snuser på 
en busk. Blås i fløyta, ros og lokk masse – rett 
i belønning når hunden er hos deg. Nå kan 
du også noen ganger variere med at du løper 
fra hunden i det du har blåst, mens du roser 
og lokker. Dette for å få opp enda mer tempo 
inn til deg. Husk at belønningen skal komme 
med en eneste gang hunden har kommet inn 
til deg. Ikke si «sitt» eller noe annet – hunden 
skal omtrent lande i leverposteiboksen når den 
kommer inn. Gjenta 1-2 ganger om dagen (ikke 
to ganger på rad) i 2-3 dager.
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4. Nå skal du begynne å få en ganske så god 
innkalling, og du kan begynne å teste den i litt 
ulike situasjoner for å se om den sitter. Hunden 
skal snu på en femøring og komme løpende 
til deg nærmest uavhengig av forstyrrelse. Når 
du ser at hunden har en slik respons selv under 
kraftige forstyrrelser, flere ganger, så trenger 
du ikke lenger trene på innkallingen. Da kan du 
bare ha fløyta og belønningen med deg på tur 
og bruke det ved behov.

Ting å huske på
Dette er en innkalling som fungerer svært bra 
for veldig mange. Men det forutsetter at man 
trener den ordentlig inn før man begynner å 
bruke den, samt at man ikke bruker den for 

ofte eller slurver med belønningen.  Grunnen 
til at den fungerer så bra er at man er 100% 
konsekvent med en svært bra belønning, det 
gjør at innkallingen blir det man kaller for 
«automatisert», dvs at hunden reagerer omtrent 
uten å tenke. 

Denne automatiske responsen klarer ikke 
hjernen å gjøre to ganger på rad, og det er 
derfor man heller ikke skal trene på dette flere 
ganger etter hverandre. Det er litt samme effekt 
som når noen plutselig roper navnet ditt – vi 
vil ofte snu oss og si «ja?» før vi i det hele tatt 
får tenkt oss om. Men om noen roper navnet 
vårt igjen et minutt senere så er vi mer mentalt 
forberedt og vil da velge om vi ønsker å svare 
eller ikke. (Og om man noen roper navnet vårt 

igjen og igjen, så blir det mas og vi skrur av 
ørene). Slik er det for hunder også.

Jeg vil anbefale å rose masse hver gang man 
belønner. Jeg har sett mange tilfeller hvor 
innkallingen ikke er helt automatisert, eller man 
har glemt fløyta, og hunden står og vurderer 
om den vil komme eller ikke – og det da er 
den rosen som hunden nå har koblet til super 
belønning som er avgjørende for at den velger 
eier.

Det vil også være lurt at man flertallet av 
gangene man kaller inn (både hverdags- og 
nødinnkalling) slipper hunden fri igjen etter 
belønning. Hunder kan fort lære seg at 
innkalling betyr bånd/bil/inn og slutt på alt 
som er gøy, og vil da ofte komme men danse 
rett utenfor rekkevidde. De gangene man må 
ta på bånd/ta hunden i bil osv, så vil det derfor 
være lurt å gi det meste av belønningen etter 
det er gjort. Dvs – kalle inn – belønne og rose 
littegrann – ta på båndet – gi størstedelen av 
belønningen og ros.

Innkallingen fungerer for svært mange for de 
fleste forstyrrelser, med noen få unntak:

1. Ingen innkalling vil fungere når hunden er 
skikkelig redd. Hvis hunden f.eks blir skremt 
av en rakett og løper i fluktmodus så vil fløyta 
høyst sannsynlig ikke fungere, ei heller noen 
annen form for innkalling. Når «fight or flight» 
overtar så er hunden i overlevelsesmodus og 
ikke åpen for lært atferd.

2. Svært høy jaktmodus. En hund som har 
kommet langt inn i jaktmodus kan være 
vanskelig å kalle inn. Jeg vil derfor anbefale at 
om hunden din jager, så kall inn med en eneste 
gang, ikke vent til den har fått løpt en stund 
og jaktlyst og stress koker over. Jeg har kalt inn 
min fra både kanin- og kattejakt med denne 
fremgangsmåte, men jeg har også blåst med en 
gang jeg ser han løper.

Hvis dere trener på dette så hadde det vært gøy 
å se noen videoer av gode innkallinger i aksjon 
– legg dem gjerne ut på Facebook, enten på 
Japansk Spisshund- eller NJSK-gruppa!
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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

Fotograf: Monica Berglyd Olsen
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Pandemien har ødelagt mye i utstillingsverden (og annen 
konkurranse), men det finnes lysglimter. Slike lysglimter 
blir kalt minner, og de har vi sett mye av på Facebook og 
Instagram i 2020 og 2021.

Peter og jeg flyttet tilbake til Sverige den 1. juni 2020, etter 
syv år på Lyngen prestegård. Nå er vi begge pensjonister, 
og tenker at vi skal få et godt liv med mange reiser, besøk 
og utstillinger de siste årene.

Javel, så var det den pandemien…

Det var ikke helt enkelt å komme seg hjem midt i en 
pandemi. Reisen hjem er et kapittel i seg selv, med øde 
hotell og null frokost, men vi har aldri bodd så fint med 
hundene våre!

Når vi kom tilbake til Landsbro, fikk vennene våre bli på 
andre sida av gjerdet og snakke med oss, en noe kunstig 
situasjon men slik er det jo for alle.

Etter å ha pakket ut tingene våre, dro vi til Vetlanda 
Brukshundklubb (VBK ) med hundene våre. Nå har vi 
utvidet flokken våres med Ester, søster til Sara. På VBK 
møtte vi både kjente og ukjente folk, og gjensynsgleden 
var stor!
Trening er det vel kanskje ikke så mye av, men bålkaffe 
smaker alltid godt! Mandager er vi kun pensjonister på 
trening og kan bruke klubbhus og mark helt alene.

Siden Ester og Sara er 11 år, blir det ikke mye trening på 
dem, men de liker å vare sosiale med de andre hundene. 
Birger derimot, har Peter begynne blodspor med, og han 
bestod anleggsprøve den 21. desember 2020, med «ros 
og godkjent», som dommeren skrev i konkurranseboken 
hans. Nå har han begynt med åpen klasse i blodspor, og 
vi gleder oss til konkurranse. Balder har visst fin nese han 
også, og skal ta annlegsprøve i vår.

Selvfølgelig savner vi Lyngen, Nord-Norge og alle 
vennene der, særlig de i hundemiljøet. Hvem vet, kanskje 
vi kommer igjen. Til Ål kommer vi i hvert fall, så snart 
svensker får komme til Norge igjen. Nå har vi kun 700 
km. å kjøre i stedet for 1650 km. fra Lyngen. Det går litt 
raskere da.

Hilsen fra Peter og Irene

Koronapandemien
Av Irene Hammarlund Kalmeborg
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En nykommer 
i flokken

Av Grethe Nykkelmo

Når man driver småskala 
avl, blir hundene hos meg 
vant til at det kommer nye 
medlemmer inn i huset 
innimellom. Jeg sosialiserer 
derfor også hundene med 
tanke på at de skal godta 
at det kommer besøk av 
andre hunder, enten hunder 
jeg selv har avlet opp som 
kommer for et kortere eller 
lengre opphold, eller at vi 
får besøk fra helt andre. Da min sønn var ferdig 
med militærtjeneste som hundefører, ringte og 
lurte på hvordan jeg stilte meg til at han tok over 
tjenestehunden han hadde hatt under tjenesten og 
flyttet	hjem,	var	jeg	glad	for	at	mine	hunder	var	vant	
til nettopp dette – å akseptere nykommere i huset.

Glock er en 6 år 
gammel kastrert 
hannschæfer som har 
bodd i kennel. Etter 
det min sønn fortalte, 
kunne han være tøff 
i møte med andre 
hunder, og at trening 
på oppgavene skulle 

utføre og ferdighetene han trengte med tanke 
på dette nok var prioritert framfor sosialisering 
på andre hunder. Det var derfor ikke helt uten 
spenning vi møtte Glock ute på veien utenfor huset 
vårt da han kom. Vi innstilte oss på at dette var «a 
piece of cake», senket skuldrene og prøvde å vise 
hundene at dette ikke var noe å skape oppstyr 
rundt. Etter en tur rundt nabolaget, først med litt 
avstand, men etter hvert sammen, gikk vi inn og 
betraktet spent hva hundene signaliserte. 

Damene syntes han var stor og litt uvøren, så de 
ville ikke ha ham for nær, men de aksepterte ham 
greit.

Glock, på sin side, viste seg å 
være en omgjengelig og rolig 
type innendørs. Han var helt 
uten matforsvar og utfordret 
ikke noen på det punktet. Det 
var bra, for han hadde nok ikke 
opplevd så mye av dagliglivet 
i en vanlig husholdning, og 
kunne ikke forstå hvorfor han 
ikke kunne gå inn i kjøleskap og 
stekeovn eller hoppe opp på 
kjøkkenbenken (?!). Det luktet jo 
så himmelsk!!

Som forventet kom det til små uoverensstemmelser 
etter et par uker, da Glock hadde blitt mer husvarm. 
Da gikk det mer på hvem som hadde førsterett til 
oss mennesker og rett til å ligge ved bena våre. 
Dette var det heller ikke noe problem å regulere, så 
lenge vi var klar over det og bestemte hvem som 
skulle ligge på fanget og når de måtte gå ned.

Per dags dato er det fred og fordragelighet i huset. 
Glock er fortsatt like «på» når han er i trening, men 
rolig og avbalansert i hus og rundt de små hvite 
damene. Han er selvfølgelig opptatt av at Meeny 
har	løpetid	og	at	Flurry	er	drektig,	men	finner	
seg rolig i å bli bortvist når vi synes han blir for 
nærgående.

Vi kommer nok til å savne han når sønn og hund 
flytter	ut	igjen,	men	vi	har	høstet	flere	erfaringer	og	
lært mer takket være ham.
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Glimt fra spesialen 2021
Her kommer noen glimt fra spesialutstillingen på Ål 2021. Flere bilder, inkludert allle vinnere, 
kommer i neste blad. Alle billder: Marita Cesilie Helstrøm
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Kun det beste er godt nok  
- om råfôring

Av Stine Risa og Lise Soma

Artikkelen er skrevet av 
Lise og Stine som jobber 
på dyrebutikken Hcpet. 
Artikkelen gjenspeiler 
vårt varesortiment, vår 
kunnskap, egne og 
kunders	erfaringer.	Det	finnes	flere	andre	gode	
produkter innen råfôring, dette er de vi selger.

Nesten alt frossenfôret vi selger kommer fra 
norske slakterier. Det benyttes kun norske råvarer 
ettersom norske dyr bærer lite sykdom. Finland 
ligger også høyt oppe, og produkter fra MUSH er 
fra Finland.

Dyrefôret er stort sett laget av plussprodukter, 
dvs. de delene av dyret som er til overs etter at 
fileter	og	koteletter	er	skåret	ut.	Innmat	som	vom,	
lever, lunge og nyre er spesielt næringsrikt, og 
sammen med kjøtt- og fettavskjær utgjør dette 
førsteklasses råvarer fra storfe, lam og gris.

Vitaminer og mineraler
De	siste	årene	har	det	blitt	stadig	flere	som	
ønsker å gi hundene sine rene kjøttdietter. En ren 
kjøttdiett vil ikke kunne gi hunden nok opptak av 
viktige mineraler og vitaminer. Det er derfor viktig 
at frossenfôret er tilsatt mineraler og vitaminer. 
Hvis ikke må dette kjøpes som tillegg, alternativt 
kombineres med tørrfôr (50/50).

Alle frossenfôrene vi selger er fullfôr og har tilsatt 
mineraler og vitaminer. Mangelen oppstår først 
hvis noen fôrer på annet type frossenfôr eller bare 
rent kjøtt. Frossenfôret vi selger inneholder ikke 
konserveringsmiddel.

Hva ville hunden valgt?
Tar vi utgangspunkt i at hundens opphav, så 
stammer den fra ulven. Derfor er en hund et 
rovdyr.

Ulv og rovdyr spiser kjøtt. Hvis hunden selv kunne 
velge, ville dens førstevalg være det samme som 
dens forfedre. Den ville valgt magesekk, innvoller, 
kjøtt og lignende fra byttedyr, noe som er rikt på 
nødvendige næringsstoffer, rett fra naturen. 

Forskning*1 viser at 
hunder foretrekker 
hundemat med høyt 
fettinnhold og ca 1/3 av 
energien fra protein (25-
35%).

Generelt om hundens 
fordøyelse
Fysiologisk sett er hunden tilpasset et kosthold 
bestående av animalsk fett og protein. 
Karbohydrater inngår ikke, eller i svært liten grad, i 
hundens kosthold.
Hundens fordøyelsessystem er beregnet på dens 
naturlige kjøttdiett. 

Hunden har stor magesekk, fordi det kan gå 
lenge mellom hver gang et bytte er felt. Det 
er derfor ingen fare med å “faste” hunden. 
Fordøyelsessystemet er enkelt, kort og tilpasset 
fordøyelse av energirik mat.

Hunden har et tannsett – store hjørnetenner 
og spisse jeksler – som er til for å kutte store 
kjøttbiter og knuse bein. Hunden har ikke 
amylase i spyttet. Amylase brukes til å bryter ned 
karbohydratene i maten til mindre molekyler. Dyr 
som er tilpasset vegetarisk kost har amylase i 
spyttet slik at nedbrytning av karbohydrater kan 
starte tidlig. Hunder skal derfor ikke ha vegetarisk 
kost da de ikke kan bryte dette ned.
Nedbrytningsgraden	av	fiber	er	lav.

Hunden utnytter fett som energikilde svært godt 
og er også tilpasset en proteinrik diett. Det meste 
av hundefôr på markedet i dag er basert på korn 
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som er svært rikt på karbohydrat, både i form av 
stivelse	og	fiber.	Tradisjonell	hundemat	inneholder	
også lite mengder fett – og både vegetabilske 
og animalske proteinkilder benyttes. Hundemat 
er også ofte kraftig prosessert som gjør at mye 
næringsstoffer forsvinner.

Hva er råfôring?
Råfôr må IKKE forveksles 
med våtfôr.
Mens råfôr er ferskvare er 
våtfôr en fellesbetegnelse for 
kokt og prosessert hundemat 
hvor mange næringsstoffer 
dessverre har gått tapt i kokeprosessen. Våtfôr 
tilsettes ofte korn og er relativt rik på stivelse. Ren 
råfôring er forbeholdt “ekspertene” pga vitaminer, 
mineraler og næringsstoffer må kombineres rett 
for ikke få ernæringsmangler. Frossenfôret vi 
selger er et ferdig råfôringsprodukt.

Bytte fra tørrfôr til råfor
Ønsker du å bytte fra tørrfôr til råfôr skal du vite 
at	de	fleste	hunder	klarer	denne	overgangen	fint.	
Det er normalt sett ikke behov for å ha en gradvis 
overgang. Det anbefales likevel. Benytt gradvis 
overgang, og så bland inn råfôr i hver porsjon (ikke 
ha en porsjon med tørrfôr og en med råfôr).

Ønsker kunde å bytte fra råfôr til tørrfôr anbefaler 
vi at du tilvenner hunden gradvis ved å blande 
inn økende mengde tørrfôr i kjøttet for å unngå 
mageproblemer.
Alt frossenfôret vi selger egner seg ypperlig som 
tilleggsfôr. Du kan gjerne blande frossenfôret med 
tørrfôr i det mengdeforholdet du ønsker og som er 
riktig for din hund. 

Frossenfôr skiller seg fra skikkelig tørrfôr ved at 
det inneholder mer vann (naturlig, ikke tilsatt) og 
mer fett. Det er normalt med mer avføring i tiden 
etter bytte til råfôr da kroppen kvitter seg med 
alle avfallsstoffene fra tidligere dårlig fôr. Dette vil 
stabilisere seg og det vil være mindre og fastere 
avføring.

Vom og hundemat
• Ikke varmebehandlet. 
• Har holdbarhet på 2-3 dager i kjøleskap.
• Kjøttboller kan serveres frosne, pølser bør 

tines.
• Basert på kylling med blandet innmat fra storfe, 

lam, svin, storfevom, laks, okselever og egg.
• Fryses umiddelbart etter produksjon. På 

den måten klarer de å beholde det høye 
næringsinnholdet

Typene
• Active fullfôr  (het før Hundemat nr 33). 

- Basert på råvarer fra kylling, svin og storfe. 
- Protein 15 %, Fett 19 % - Ca. 230 kcal pr   
100gram

• Active fullfôr laks (het før Hundemat nr 25) 
(Anbefales) 
- Basert på råvarer fra kylling, svin og storfe i  
tillegg til laks. 
- Protein 15 %, fett 20 % - ca. 240 kcal pr. 
100gram

• Active fullfôr proteinrik (het før Sprint) 
- Basert på råvarer fra kylling, storfevom, laks, 
egg og okselever. 
- Protein 16 %, fett 15 % - ca. 200. kcal pr. 100 
gram

• Taste (IKKE fullfôr). 
- Fra en bestemt dyreart eller en type innmat 
- Kylling, lam, storfe eller storfevom, and. 
- Kylling: Protein 15%, fett 18% /storfevom: 
Protein 14 %, fett 16 % 
- Kylling: Ca.220 kcal pr. 100 gram/storfevom: 
Ca. 200 kcal pr. 100 gram

• Puppy 
- Består av kylling, storfevom, laks, egg og 
okselever 
- Sikrer valpen rikelig med nødvendige 
næringsstoffer og tar spesielt hensyn til 
valpens protein og energibehov 
- Protein 15 %, fett 16 % - ca. 205 kcal pr. 100 
gram

• Digestive 
-	Består	av	kylling,	storfevom,	ris	og	betefiber	
og er den eneste blandingen som inneholder 
karbohydrater 
- Dette gir et produkt med lavere energitetthet 
og noe lavere opptagelighet 
- Bedre egnet til lite aktive hunder og/eller 
hunder som sliter med hard mage. 
- Protein 12 %, fett 12 %, karbohydrater 6% - 
Ca. 175 kcal pr. 100 gram

Mush
• Ikke 

varmebehandlet. Har 
holdbarhet på 2-3 
dager i kjøleskap.

• Kjøttboller og 
klosser

• Flere typer med ulikt 
innhold

• Fryses umiddelbart 



16

etter produksjon. På den måten klarer de å 
beholde det høye næringsinnholdet. 

• Inneholder grønnsaker: brokkoli, salat, eple, 
gulrot, kaldpresset solsikkeolje, camelinaolje

• Bruker hele dyret

Typene
• Vaisto grønn – starter 

- Protein 14,9 %, fett 15,8 %, 209 kcal pr 100 g. 
- Storfe, gris og kylling

• Vaisto blå – hud og pels eller overvekt 
- Protein 15,4 %, fett 15,5 %, 204 kcal pr. 100 g. 
- Storfe, kalkun og laks

• Vaisto rød – hud og pels 
- Protein 14,9 %, fett 15,5 %, 209 kcal pr. 100 g. 
- Storfe, gris og laks

• Vaisto grå – aktiv hund, ekstra energi 
- Protein 14,1 %, fett 20,8 %, 244 kcal pr 100 g 
- Kalkun, kylling og lam

• Vaisto Wild – allergisk eller sensitive 
- Protein 16,1 %, fett 17,9 %, 236 kcal pr 100 g 
- Elg, lam og rein – gressfôret

• Puppy Isblå  
- Protein 16,2 %, fett 14,2 %, 199 kcal pr. 100 
gram 
- Laks, storfe og rein

• Puppy Lyslilla  
- Protein 14,3 %, fett 16,4 %, 209 kcal pr. 100 
gram 
- Gris, kalkun og kylling

• MUSH Hellä kylling  
- Protein 15,4 %, fett 10,8 %, 165 kcal pr. 100 
gram 
- Kylling, fermenterte grønnsaker, vitamin- og 
mineralpremix

• MUSH Hellä storfe   
- Protein 16,1 %, fett 14,0 %, 197 kcal pr. 100 
gram 
- Storfe, fermenterte grønnsaker, vitamin- og 
mineralpremix

Provit
• Produseres av Nortura SA som er Norges 

ledende leverandør av kjøtt og egg
• Finnes i typene storfevom, storfekjøtt og 

kylling
• Vitamintilskudd ligger i pose oppi pakken. Kan 

velge å bruke disse eller ikke.
• Kuttet opp i terninger og såkalt “single-fryst”. 

Dette hindrer sammenfrysing av innholdet.
• Kan serveres fryst blandet med lunket vann
• Inneholder 14% protein og 16-20% fett
• Ca.200kcal pr 100gram

Protein og fettoversikt 
Produkt Protein Fett Karboh. Energi 

pr 100g

Norwegian 
Polar

14 % 23 % 5 % 300 
kcal

Provit storfe-
vom

14 % 16-20 % 200 
kcal

Vom&Hund 
Active

15 % 19 % 230 
kcal

Vom&Hund 
Active laks

15 % 20 % 240 
kcal

Vom&Hund 
Taste kylling

15 % 18 % 220 
kcal

Vom&Hund 
Taste storfevom

14 % 16 % 200 
kcal

Vom&Hund 
Puppy

15 % 16 % 205 
kcal

Vom&Hund 
Digestive

12 % 12 % 6 % 175 
kcal
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Norwegian Polar
• Består av 
veterinærkontrollerte 
slakteriprodukter, vom, 
struper, lunger, lever, 
kjøttavkutt og fett
• Kommer fra storfe, 
sau og gris
• Tilsatt mais, vitaminer 
og mineraler

• Fôret er kokt og frosset
• Fordel med varmebehandlet er at du dreper 

bakterier du ikke vil ha (ecoli, salmonella, 
innvollsmark osv.)

• Lukter lite, er fast og 
ikke blodig

• Fôret er basert på ca 
90 % animalsk og 9 % 
mais

• Holder ca. en uke i 
kjøleskap

• Inneholder 14 % 
protein, 23 % fett og 
5 % karbohydrater

• Ca. 300 kcal pr. 100 gram
• Anbefalt daglig mengde Ca 1,5 % av hundens 

vekt

Hvor mye mat skal hunden ha?
Det kommer veldig an på aktivitetsnivået, men 
tommelfingerregelen	for	råfôring	sier	2%	av	
hundens kroppsvekt hver dag (ca. 200 gram pr. 10 
kg) ved normal aktivitet.

Hundens alder, aktivitetsnivå, appetitt og “øyet 
som ser” avgjør hvorvidt hunden skal ha mer eller 
mindre mat.
En hund på 20 kg har et daglig behov på ca. 1500 
kcal og forbrenner i tillegg ca. 500 kcal pr. time 
ved høy aktivitet.

Eksempel:
Høy aktivitet i 4 timer (jakt/trening/sykling osv.) 
4x500=2000 kcal. Samlet energibehov blir da 3500 
kcal, over dobbelt så mye som ved en normal dag.
Husk vann! 
Bland gjerne frossenfôret med vann, da det øker 
smakligheten og væskebalansen opprettholdes.
Skal	hunden	opp	i	vekt	så	er	det	viktig	å	gi	flere	
porsjoner hver dag hvor totalen økes, fremfor å 
øke den ene daglige foringen.

Frysetørket
Samtlige av våre råfôr har frysetørkede alternativer 
nå. Disse er fantastiske til f.eks. ferier, fjellturer, 
utstillinger o.l. for de som vanligvis får råfôr og 
ikke vil ha med frossent på tur. De kan også brukes 
som litt ekstra næring eller appetittvekker i vann 
for å få i hunden mer drikke.

De frysetørkede alternativene er like gode som de 
frosne, bare komprimert. Tilsett vann og vent litt, 
så er maten klar. 

Vom og hundemat har Active med og uten laks i 
poser på 90 g. og 900 g.

Mush har nå kommet med typene grønn og blå i 
250 g. og 800 g. samt begge typer Hellä i 250 g.

Provit har frysetørket storfevom i 100 g., 1 kg. og 
5 kg.

Det	finnes	flere	facebookgrupper	for	råfôring	og	
de	aller	fleste	dyrebutikker	har	ett	eller	flere	tilbud.	
Vårt sortiment kan du se på www.hcpet.no (vi 
sender ikke frysevarer).
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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 NORSK 
CHAMPION
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Endelig er det deilige tider, også her i Øst-Finnmark. 
Sola varmer og det er lyst store deler av døgnet. Vi nyter 
dagene med uteliv og turer, og hundene koser seg. Livet 
ellers er veldig rolig og tildels kjedelig; ingen utstillinger, 
konkurranser eller kurs. Vi håper livet snart kan komme 
tilbake til det normale, og at koronaen takker for seg 
i samfunnet. Vi blir jo litt demotiverte med tanke på å 
trene når det er slik også, og i hvertfall når vi ikke har hatt 
mulighet for innetrening, men må stå ute i masse minus, 
mørketid og dårlig vær. Heldigvis er det endelig sommer, 
og da ser alt så mye lysere ut med en gang.

Vi	ønsker	dere	alle	en	flott	sommer,	og	håper	vi	kan	
se	flere	av	dere	på	utstillinger	og	konkurranser	utover	
sommeren.

Mvh Siri, Zina og Foxie

Zina og Foxie
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Bilder fra leserne

Artig med kanotur! Shiko og far på tur

Rosita (Jamati’s O’lala) koser seg på hyttetur Energibomben Miko elsker turer og mat

Fint å ha eget telt å kose seg i!
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Buster (10 mnd) elsker turer Aki elsker å leke seg i i vannpytter

Gøy med sportrening!

Shiko med årets første fjellørret Baymax synes det er fint å slappe av litt

Det er hyggelig å ha en bestevenn man kan ha drakamper med
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Annonsepriser

Kennelnavn og kontaktinfo på 
siste side av bladet, minst to 
ganger i året. Gjelder for to år.

200 kr 

Medlemskontingent

Grunnkontingent NKK: 220 kr
 
Medlemskontingent NJSK: 250 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
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SEND INN! 
Har du noe du vil dele med oss? Vi tar imot alle bidrag til vårt 
medlemsblad med stor takk! 

Kanskje	du	har	vært	på	en	fin	tur	med	din	firbente	venn,	eller	
kanskje du nettopp har fått en skjønn liten japansk spisshund-
valp? Kanskje dere har vært på utstilling eller har hunden din 
blitt	ny	champion?	Eller	har	du	bare	noen	fine	bilder	du	har	tatt	
som du ønsker å dele med andre? Kanskje du har noen lure tips 
til hvordan man kan aktivisere hunden eller andre gode tips til 
oss med japansk spisshund? 

Send inn ditt bidrag til 
norskjapanskspisshundblad@outlook.com!



Returadresse: 
Espen Aasland
Haugtussaveien 19, 4344 Bryne

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


