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Du har nå i hende fØrste nummer av SHIBA-NYTT, som er et
medlemsblad for Shiba eiere og andre som er interessert i rasen.
Eoreningen har fått navnet SHIBAENS VENNER I NORGE.

Vi planlegrqer å utgi 3-4 nummer pr.år'int-.eressen f or bladet.

avhengig av stoffmengde

Rasen er ny i Norge. Den fØrste hunden ble importert i 1987, o9
pr. idag har vi 24 hunder i landet. Ar; diss/r er 13 norsk

oppdrettet, de Øvrige er importert fra Sverige (8), England (2)
Australia(1).
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og

Det er en Økende interesse for rasen, og vi synes det er viktig at
vi allerede nå danner en forening som karn være tif. hjelp for nye
Shiba-eiere og tiI nytte for rasens vi,Jere utvikling i Norge.
Vi setter stor pris på bidrag fra all.e. Dette er en uformell
forening, så ikke vær redd for å skrj.ve noen ord om din firbente
venn. Vi er selvføIgelig svært glad for all informasjon og vil
være avhengig av dette for å få et så godt og ajourf@rt
medlemsblad som mulig. Hvis du hører om nye Shiba-eiere, qi
beskjed så vi kan få kontaktet disse. Det er viktig at vi alle
samarbeider. Rasen er fåtallig o(t vi vit aIIe tjene på et godt
mi1j6 fra starten av.
RETNTNGSLINJER FOR FORENINGEN SHIBAENS VENNER

I

NORGE.

Foreningen er åpen for alle som har j-nteresse for rasen.

MåIet er å arbeide for en mentalt og fysisk sunn Shiba stamme i
Norge - bygget på den japanske rasest:andard.
Medlemsbladet SHIBA-NYTT ut:kommer 3-4 ganger i året.
Medlemsavgiftån er f . t. kt-' , 50, - pr. nedlem, sr)Ill skal dekke
utgifter tiI porto etc.
Innbetalingr av medlemsavgiften skjer til foreningens
postgirokontonr . 0824 0346762.
på norsk om r:asen. I de fleste
Det finnes lite litteratur
hundebØker er rasen ikke tatt med i det hele tatt, og der hvor det
står noe er det ofte ufullstendig og med dårlige fotos.
I Norsk Hundesport nr. 2/9O står en artikkel om rasen, skrevet av
Christen Lang. Oq i Hjemmet nr. 23/90 er der en |thjemme-hosrrreportasje hos fainilien LanghelIe i Sandnes.
vil forsØke å formidle informasjon om rasen. Vi har
fått tillatelse
fra Susan Houser til å oversette noen artikler om
rase-standarden, som hun har oversatt fra japansk og er trykket i
det amerikanske bladet The Shiba Journal. Denne serien begynner i
neste nr.
I dette nr. har vi en uformell artikkel fra en tur til Danmark og
vårt møte med danske shiba-venner.
Vi vil fra neste nr. starte ert kort presentasion av de fØrste
importene. Her er vi avhengig av hjeJ-p fra eierne. Send inn et
foto og en kopi av anetavlen, samt noen opplysninger om
utstillingsresultater
oq event:uelt hvalpekull hunden har hatt,
eller hvalper som hunden er f err til.
SHIBA-NYTT

Vi vil også prøve å bringe artikler om hvorfor man har valgt
akkurat denne rasen. r dette nr. vil christen Lang, som var den
fØrste som importerte rasen til Norge, fortelle om sitt m@te med
rasen. Denne artikkelen har tidligere vært trykket i det svenske
Shiba-bladet; Shiba No Kai nr. I4/9O.
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INNLEDNING TIL EN SERTE
DEN JAPANSKE STANDARDEN.

OM

Vi starter i neste nr. av SHIBA-nytt en serie hvor vi vil ta for
oss den japanske standarden med dommerkommentarer. Serien er
direkte oversatt fra det amerikanske bladet The Shiba Journal av
Christen Lang. Den er skrevet av Susan Houser, og vi er svært
takknemlig for at vi har fått tillatelse
til å oversette os gjengi
artikkelserien i Shiba-nytt.
I Japan idag, finnes det flere klubber og registre for Shiba. De
to viktigste er JKC (Den Japanske Kennelklubben), som er en stor
klubb for aIIe raser og som tilsvarer vår Norsk Kennel KIub. Den
andre er Nikon Ken Hozonkai (Nippo), som betyr Foreningen til
bevarelse av den japanske hunden.
Nippo ble grunnlagt i I92B for å redde den japanske hunden fra å
dØ ut og bli blandet med vestlige raser.
Begge disse klubbene anerkjenner hverandre, og det er vanlig at
hunder som blir eksportert ti-l utlandet er registrert i en av
klubbene, eller i begge.
For å forstå den japanske standarden er det viktig å vite at det i
stØrrelsesvarianter av det japanerne
Japan finnes 5 forskjelliqe
kaIIer ttden japanske hundenrr.
Disse er Akita inu, som er den stØrst-e varianten, de mellomstore
rasene heter Kishu, Shikoku, llokkaido oq Kai, og den minste
varianten er altså vår Shiba i-nu.
Standarden er skrevet for alle disse variantene. De er identisk i
type, mFn skiller seg fra hver:andre i- st@rrelse oq farger.
De forskjellige
variantene har forskjellige farger, f.eks. er hvit
en godkjent farge for Akita og Kishu, men den er ikke Ønskelig for
Shiba.

Dette er ikke spesielt spesifj-sert i standarden, men går frem av
dommerkommentarene og er noe som alle httndeinteresserte japanere
vet. Selve standarden er relativt kort-, mens kommentarene er meget
utfyllende.
Når det gjelder bedØmmelse av den japanske hunden, så bygger den
ikke bare på standarden alene, men dommerkommentaren er også meq'et
viktig. Vi vil derfor ta for oss både st.andarden og kommentarene i
vår serie.
Den standarden vi gjengir er altså den originale japanske
standarden fra Nikon Ken Hozonkai (Nippo), samt
dommerkommentarene. I neste nr. begynnet: vi med selve

basis-standarden, som altså gjelder for alle 6 varianter.
f@lgende nr. vit vi gå videre med dontmerkommentarene.

I

de

for hele standarden som består av 4 deler er:
Dokument om den japanske hundens standand og dommene:
del 1. Den japanske hundens st-andard
del 2. Diagram
de1 3. Dommerkotnmetrtarer som tttfyller basis standarden
del 4. Dommerregler og domntertttdannel-se.
Tittelen

Basis standarden btir i noen til-feller: brukt alene, f .eks
og av F.C.I.

i

USA
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t
praksis har fØrt til mye forvirring fordi standarden alene
utfyllende kommentarene, er ufulrstendig.
Spc,sielt grjelder dette siden fargene i basis standarden ikke er
r:pesiert spesifåert for de forskjelri.ge variantene (rasene) .

Denne

ul-en diagram og de

Når det gjelder
Amerika, som er
ble blandet med
er anerkjent av

f.eks. Akita inu, finnes det hunder - spesielt i
fremavlet på linjer !;on f@rer bl-od som i sin tid
vestlige raser. Disse li njene har farger som ikke
japanerne som typisk for den japanske hunden.

Foto fra japansk årbok.
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MITT MøTE MED SHIBA
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LANG

Den fØrste Shibaen ble importert til

Nor:ge av undertegnede i juni
1987. Det er en rød tispe ved navn Amaj-Keki fra Lena Sonefors i
Link@ping. Mitt fØrste mØte med rasen var i Moss for over 10 år
siden. Der stilte Inga og Bror Carlson med to av sine hunder. Jeg
ble meget fasinert og glemte ikke disse vakre, r{de hundene.
Men på det tidspunktet var jeg ivrig oppdretter av norsk
Iundehund, så det ble med tanken.
Det var fØrsL mange år senere da jeq igjen skulle anskaffe meg
hund efter over 1år uten og var flrrgtet- inn til byen, åt jeg kom
til å tenke på at Shiba karrskje kunne i/ær'e noe for meg.
Jeg leste en artikkel i Svensk Hundespor-t- om rasen skrevet av
Inga, og der sto det mye posit;ivt.
Jeg skrev både tit Inga og til Lena Sionefors, og i juni t87 var
jeS så freldig at jeg fikk lov til å kornme til LindkØping for å Ufi
trgodkjent" som hvalpekjøper.
Som dere skj6nner så qikk jeS gjennorn rrå1/yet og reiste hjem som
den lykkelige eier av verdens sØteste 'rrr;alp. Den IiIIe damen
oppf@rte seg eksemplarisk og imponerencle rolig på hele veien tiI
Norge - både med tog og f1y.
Jeg vet ikke om jeg virkelig hadde trodrJ på alt det positive jeq
hadde hØrt om rasen, men faktum er at i mitt Iange "hundelivtt
(over 30 år som oppdretter: av forskjellige raser), har jeS aldri
hatt en rase som jeS er bedre forn@yd med.

Jeg har importert enda en tispe fra Sverige, også denne oppdrettet
av Lena, men denne gang i samarbeide med Helen Johansson. Tispen
heter Ichigo-Keki og er en kusine av Amai-Keki (m@drene er
s@stre).

Fra England har jeS importert to hanhuncler. De kommer fra Enqlands
l-edende kennel Makoto, som har importer-t alle sine avlsdyr direkte
fra Japan.
Den efdste hanhunden; Makoto Here We G,r (ti.L daqliq kalt Koto) er
en livmor-import fra Japan til- Englarrcl . Detr yngste hanhunden heter
Makoto Dynamlte (Matsu) oS er sønrl a\f ,lon japanske championen Juho
of Suishoen.
Moren hans er en kullsØster-- arr Makoto /\ka Danshaku, som var
Englands mestvinnende Shiba i 1988 o.=t =''\m er far tit den
mestvinnende Shiba i 1989. Moren tiI clarrtre er Kotors mor.
Jegr har også importert en rØd t.ispe f ra Glendalin kennel i
Australia; Glendalin Ayako San. Begge hennes Eoreldre er
Australske champions. Faren er en import-- fra,Japan og moren er fra
det fØrste austral-sk oppdrettede Shiba l<ttll.

Hittil har vi hatt 3 kull hval.per. I di-sse kttllene er det født
tifsammen 10 hvalper - 2 hanner og B tisper - 7 rØde og 3 black
tan. AlIe med kennelnavnet- Enerhaugen.

&
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SHIBA-NYTT PÅ REISE TIL DANMARK
V

Karstein

Thunes

Ja, så skutle vi reise til Danmark, da Forlate våre tre Shibarer
og hus og hjem i fjorten dager.
FormåIet med reisen skulle vær ferie, kobminert med dØmming for
Christen i Århus, samt besøk hos danske shiba-venner.
Oq, det var i hvert fall en av våre shibarer som visste at noe
skulle skje. Amai Keki; til daglig kalt Shiba - husets tre årige
tispe, visste aIltid når noe uvanlig foregikk.
Hun l-uktet ALT, Shiba! Fra innpakket melkesjokolade gjemt Øverst i
skapet, til- diskret nedpakking av rej.sel-øy i en koffert bak en
lukket dØr.
Joda, Shiba ante det nok!
Som for å være på denitusikret' siden før vi dro, skulle selvsagt
undertegnede komme til å brekke håndleddet under siste lufting av
hundene. Men pytt sann, med hånden i gips dro vi av sted.

Naboen kjØrte oss så til morqentoget.
Christen hadde tilbragt kvelden fØr mecl å steke pannekaker, som vi
skulle kose oss med på toget til OsIo.
Vi entret toget nedlesset av bagasje og tilbake hjemme satt tre,
triste hunder og tr6stet seg med bugnede matfat, tØrrfisk og
Iovnad om pass fra velvillige naboer.

Etter noen minutter på toget oppdaget vi raskt at pannekakene
syltet@yer var gjenglemt i bilen.
(Vel, naboen fikk seg i hvert fall deilj ge pannekaker til
standturen den dagen).

og

Etter to dager i K@benhavn, dro vi ttt- li I Bente Iversen og Max
Larsen i BaIlerup.
Ekteparet er shiba-rase representanter i Danmark, og noen iherdige
sådanne. Vi ble hentet av Max og k jør't t jI dØren, hvor v5- ble mØtt
av en ivrig Yume, som på ekte shiba-rris rundslikket oss i
ansiktet.
(Bente n@yde seg imidlertid med å hånclni lse og smile vennlig).
Efter et herliq måttid i ekteparets hage ankom andre Shiba-eiere i
nærheten, som på kort varsel var blitt "innkaltrr tit dette
uh6ytidelige treffet.
Tre nydelige danske shibarer dukket opp med sine respektive eiere.
Oq i den idylliske hagen, der gullfiskene plasket i dammen Iike
ved og ikke en gang verdiget oss et blikk - hadde vi noen
hyggelige timer med utveksling av erfaringer innen hundeverdenen.
Christen har, som noen kanskje vet, samlet sammen et solid verk i
to bind (forel@pig!), bestående av fotos og stamtavler av over 2OO
shiba fra hele verden - de fleste fra Skandinavia.
Dj-sse 'rvektiqett bind b1e fraktet på hans rygg gjennom hele
Danmark, 09 stolt vist frem til aIIe som ville se.
Oq - heldigvis for Christen - var det. mange som var interessert.
Senere på kvelden trakk vi inennfor og fortsatte Shiba kåseriet.
Ved midnatt forlot gjestenertåstedet", oq jeg trodcle at NA var det
slutt ! Men den ganq ei
Når Christen fØrst er i siget - dvs. hos hundevenner - er han ikke
til å stoppe.
AIt i alt tilbragte denne "shj.baens senrlebltdt' B - åtte - timer
!
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totalt, med å konversere den lyttende familien Iversen/Larsen.
Til slutt ble jeg sendt i seng ogl so\/net urolig inn til de ivrige
stemmene nedenunder.

et vellykket treff
venner i Danmark.
Men

var det .

Som 1'Ørt-.e

ti-I at vi f ikk

nYe

Så sa vi adJø til KØbenhavtr, tok fer-le og tog over dammen til
Arhus. En episode fra togereisen må -ieg r''eferere:
Undertegnede hadde tatt seg en tur i restaurantvognen og forlatt
Christen sovende på benken i togkupeen.
Mens jeg var bortå våknet Chrisien bråt-t, da han syntes å høre
kondul<tøren i hØytaleren nevne Arhus.
Da vikk Christen virkelig fart på segl All bagasje - som vi hadde
vært to om å bære - ble hastig rØsket :red fra hyllen, fØr han
stormet ut midtgangen.
Påstigende passasjerer ble dyttet hasbig inn i sine respektive
kupeer, og kikket forbauset (oS forbannet) på dette lYnet av en
mann nedlesset med bagasje, som stormet ttt av toget.
Utenfor grep Christen fatt i konduktØr:en og ba han holde toget
tilbake. Det var jo ENDA en nordmann som skulle av. Nemlig JEG!

akk orve. Det var DA Christen så clet. Skiltet som viste at
stasjonen het Horsens.
Enden på fadesen ble at Christen slukØret igjen måtte entre toget
med bagasjen. Og passere alle passasjerene han tike fØr hadde
dyttet inn i kupeene. Stakkars nordmaltn!
D; jeg kom tilbåxe og fikk l-rØr:e om o;>pst.trsset, var det ikke fritt
for at latteren rungåt i korrj.doren. ( lFlG 1o nest, forståelig
nok).
Men inn iqjen i den samme )<upeen, viJ-l.e han ikke. De to pikene der
inne måttå jo tro han var gal?? (Og DET var han jo aldeles
ikke! ! !?
vi entret i stedet en annen kupe og r:eisen kunne fortsette.

Men

I Arhus skulle Christen dØmme Samojed-hrtnder'
Etter utstillingen mØtte vi så vår anclre Shiba-venn i Danmark;
Kirsten JØrgensen.
nylig
Kirsten hadde anskaffet en drektig shiba fra England, som
da
antall,
ganske
uvanlig
Et
hvalper.
var nedkommet med hele SEKS
hvalper'
3-4
av
bestå
pleier
kullene vanligvis
Vi fikk sitte-på måa henne til Aalborg, hvor hun holder residens.
Oq i bagasjero-mmet me]Iom koffertene vårre, Iå hennes Samojedhund,
sammenbrettet oq trett efter dagens tttst'i-lling'
Hvalpene var nydelige! Et jevnt_og fj-rrt- kull. og mammaen - til
daglig kalt Skippy I så ut til å kose seg med sine små' Lykkelig
i Danmark.
tilfreds med sin- åye tilværels;e hos llirsten
(tg
med Tuula (en
sammen
her-.
også
mot
i
megret
tatt
Vi ble
åodt
finsk vennj-nne), hygget vi oss ut ovoll kvelden med god mat oet
drikke.
Noen venner av Kirsten var ogsiå invite,t't. og shiba-rasen ble
diskutert til langt På natl..
Kirsten driver oqÅå åppdrett av Samo-je'l-hunder: - Danmarks fremste
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- og hjemme nå hadde hun både en nyderig tispe og en hannhund.
en aldeles bedårende BAMBINO, som vi falt plå,Jask for.
Noe så-herlig som den hvite ulldotten skar en rete lenge etter.
(Det må i så fall være en B-uker gammel shiba-hvalp! )

og

Dagen etter bespkte vi dyreparken i Aalborg, som 1å i nærheten av
Kirstens hus. og senere på dagen ble vi kjØrt videre tir LØkken,
som er et populært feriested.
Der spiste vi middag på en koselig restaurant og hygget oss inntil

avskjedens time.
Det er alltid vemodig å si farvel til
venner!

hyqgelige, gjestfrie

!

Neste dag ringte vi så Tine Markvardsen, den siste av
Shiba-vennene vi skulle besØke i Danmark.
Tine bor utenfor Hirtshals, og efter en times busstur var vi
fremme.

En episode - mistenkelig lik den fra t-oget - MA refereres. Ikke
minst for å få avkreftet ab det BARE er nordmenn som kan oppfØre
seg som Christen:
Bussen stoppet for å slippe av passsasjerer oq ta på nye. En dame
som satt fremme i bussen gikk ut bakcløren, og en eldre dame med

krykker og nedlesset av pakker, kom på fremme.

Da damen med krykkene var iferd med å gå ned midtgangen for å
finne seg en etterlenget prass, kom så plutserig kvinnen som nylig
hadde forlatt bussen stormene inn bakdøren.
Hun raste ned midtganqen og dyttet denne hjelpel/se krykke-damen
ned på nærmeste sete. Med krykker og pakker og bena til værs.
Det viste seg nemlig at den uventede, påstigende kvinnen hadde
glemt igjen håndvesken.
Og en kvinnes håndves"i' er jo som kjent det kjæreste DE eier.
Slikt noe går man over lik for å få titbake.
Heldigvis kom den eldre damen til hektene igjen ganske raskt. Hun

smilte av det he1e, og det samme gjorde vi.
(Ikke minst Christen, som med sin egen panikktilstand
minne, Io av full- hals).

i friskt

Og reisen gikk videre.

Tilfeldigvis
traff vi Tines mann i bysn, og han geleidet oss til
et hus der Tine satt barnevakt hos en 'venninne.
Vi tok en tur til en familie som Tine har plassert en av sine
hvalper fra siste kull-. Deb verr en nydelig hvalp, som fikk
h jemlengselen til
å gnage j. oss.
Og danskenes gjestfrihet
fornerktet seg heller ikke her. Vi
tilbragte en hyggelig stund oqJså hjemme hos d,anne danske familien.
Så bilte vi ut til Tines nyer\zervede bondegård.
Og at Tine og hennes mann er glade i dyr beviste velkomstkomiteen.
HeIe seks shibarer ogr tre hunder av rasene,'Akita inu, Vorstehhund
og Isl-andshund (som ble kalt Nils), Ønsket oss velkommen.
og i fjøset var der pus og pusekatter og geiter og hØns. Og små
kytlinger som spankulerte rundt og hadde det aldeles supert.
Tine har et herlig hjem. Gården Iå nydeliq til med lange, gule
marker så langt øyel kunne se.
Et herlig sted for hunder og andre dyr å boltre seg.

s

Tine €r, forståelig nok, €h ivrig shj-ba-.tilherrger, og senere på
dagen tok vi oss en tur med alle de seks shib,irene langs strandenchristen og Tine snakket hund, rnens _jeg koste meg i solen og

slentret med.
Det ble mye hundeprat også denn.e dagen. Og utpå kvelden, efter
herlig middag med vin og levende lys i den koselige stuen, kom
Christens to solide album igjen frem.
Men de n/yde seg med et par timers gjennomqåelse denne gangen.
(Heldigvis for undertegnede! ! )

en

Neste morgen bar det videre. Efter en herlig frokost kjØrte Tine
oss til Skagen. Vi tok avskjed med gården, aIIe dyrene og Tines
koselige ektemann.
En rundtur på kunstmuseet i Skagen tok vi oss tid til,
fØr vi også
denne gang spiste avskjedsmiddag med vertinnen.
Vi så henne vinke og k1Øre av sted. Hjen til sine firbente venner.

Etter enda noen herlige ferieclager i l)anmark var vi hjemme i
Bergen.
Og tre ivrige hunder tok imot oss uncler' ØredØvencie spetakkel.
Shiba utstØtte sitt vanlS-ge gl-edeshyl ,rg hentet koseteprpet.
Joda, alt var som fØr vi dro.
Vi sender en takk til våre dansl<e venner. Takk for en
begivenhetsrik og rneget hyggeJ.ig tur. Vi håper på fremtidig god
forbindelse og utveksting av erfarinqrer når det gjelder våre kjære
hunder.
Danmark et er deilig

feriel-and som vi. kan anbefale på aet
varmeste. Det eneste minus må være at vi ikke kan ha med våre
shibarer til Danmark. . . . . .
\i...\.
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I haven hos Bente Iversen

Max Larsen, samnej)

ARK

,;tcJ

mecl

danske shiba-venner.

Kirsten J@rgensen mecl "Sk.ippy"
og hennes 5 h."ralper.
(Eller Kishas C,lrtnallc)n som br-rrr
heter på papiret-)
.

Tine Markval:cJsen
6 shiba
-

mr.rt_l si_rre
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UTSTTLLINGSRESULTATER FRA OSLO HUNDEFESTIVAL
PA EKEBERG 16. - 17. junl 1990.

Den japanske dommeren Shinya Kuroki / som selv har oppdrettet både
Akita og Shiba, dømte Shiba hvalper på lørdag og voksne hunder på
sØndag.

BESTE SHIBA HVALP

og 3. beste spisshundhvalp ble:

AKA MATSU AV ENERHAUGEN

- eiet: Christina Nyberg, HØnefoss.

BIM:

AMAI

KUROHAKUCHO

BESTE HANNHUND
MANLøTENS

AV ENERHAUGEN - eier: Margrethe Geicke, Asker.

og best i nasen:

IKIO - eier: Kari Løken, oslo. IVK CerI-1BHK-BIR
eier: Christen Lang, Bergen. 2VKCK 2BHK
- eier: Vidar Jacobsen, Lofts-Eik. 3VKCK
3BHK
OF UNIKISOW - eier: Aina Johansson, Sverige. 4VKCK

MAKOTO DYNAMITE
MANLøTENS GAIBU GENDO

NIDAI

KUROSUKE

4BHK
MANLøTENS RESU BAN - eier: Anette Norwall, Sverige. Res VK
KUROMARU OF OIKAWA HOUSE - eier: Aina ,Johansson, Sveriqe. lAK
MANLøTENS JIMI JARAK. eier: Anette HØgstrØm, Sverige. 1 JHK HP

S.U.ch.

BESTE TISPE

og

BIM:

MANLøTENS EHIME NAHA

- eier': Ove LØf(tr:en, Sverige. 1VK Cert

IBTK

BIM

PARANASSOS AERODITHE - eier: Aina Johansson, Sverige. 2VKCK ?BTK
PARANASSOS ATHENA - eier: Aina Johansson, Svet:ige. 3VKCK 3BTK
MANLøTENS GoKU-oISII - eier:: Anette llorclwall, Sverige. 2AK

000

RESULTATER HVALPESHOW OS 02.
DOMMER:

09.90:

IngebjØrg Stenhaugen-

BIR' BIG oc 3. beste hvalp totalt:
GLENDALIN AYAKO SAN - eier: Christen L'arrg,

Bergen.

Vi gratulerer vinnerne, og oppfordrer: alle til
utstillingsresultater
tiI Shiba-nytt.

å sende inn
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