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Ja, så har dere endelig Shiba-Nytt nr- ). for hånden. Vi takker for
den gode responsen vi har fått på vårl. F-atrste nr.
Pr. idag har vi 32 medl-emmer i "Shib"."'- Venner i Norgett, og flere
har meldt sin interesse
-

FØrst i dette nr. presenterer vi den før'ste importen tiJ- Norge;
Amai-Keki. Vi viI fØIge opp med flere j'nport-presentasjoner i
fremtidige nummer av bladet.
Videre har vi en julefortelling
skrevet av redaktØr Karstein, hvor
akkurat ovennevnte AMAI-KEKI (tiI dagl i.r kalt Shiba) er
hovedpersonen.

l-ovet starter vi i dette nr. seriorr om den japanske
standarden- Vi tar for oss fØrste del; .len japanske hundens
standard. Basistandarden for den japansl<e hunden gjelder altså
aIle 6 variantene. Den mellomstore hurrrjpn er Kishu, Shikoku,
Hokkaido og Kai/ mens den minste varianten er Shiba inu.
For å få en helhetlig forståelse.y
6r;r-r-11år japanerne Ønsker at de
forskjellige
variantene skal være, må i ha med oss alle 4
ttdelenett.
I neste nr. vil vi ta for oss del 2.; niagram. Og så f@Iger de1 3
og 4 i senere nr. av Shiba-Nytt.
Standarden er oversatt fra japansk ti I engelsk av Shige Kazu
Kuribayashi og Susan Houser, og fra enoelsk til norsk av Christen
Som

Lang.

Deretter f@rqer en reisebeskrivelse fr-a en tur tif Sveriqe, sl-ik
"Kekirtopplevde turen. Historien er før'r i pennen av Kekis matmor;
Liv Askeland.
Vi avsLutter med noen resultater, sami- ar-rekdokter som vi har fått
nyss om fra leserne.
Eor at bladet skal bli så leservennliq ,=om mulig, er vi også
avhengrig av å få stoff fra DEG!
Vi takker dem som allerede har levert -toff, som viI bli brukt i
senere nummer av bladet.
Til dere andre,' send oss stoff ! Fortel I .rm din hund og vær med på
å sette ditt preg på bladet.
********"-.
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AMAf-KEKI, r.ød tispe

"(ti1 daglig kalt rrshiba'f
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Nonsk utstillingschampion og Nonsk Vlnnen '88.

Shiba har hatt 2 hvalpekull:
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rød hann og 2 black/tan tisper efter
N. S. ch. NSV 89 Makato Dynami te
rØde tisper efter N. Ch. Makoto Here We go.
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(disknet hvisket 1 Ønet tl.l
Redaktønen )

Problemet med å være hund i en gjeng på r-re shiba , €r at når en
hØytid nærmer seg så må man fordeles.
Ikke nØdvendigvis, selvsagt. Men bor mån hos en familie så
eksisterer det alltid to Bestemammater Minst
Oq dersom Mamma I er for syk til å komno til oss og Mamma II er
bundet av tradisjoner, oq i tillegg har en eldre onkel å ta seg
av. Ja, da er det ikke så mange valgmrrli qheter.
Altså måtte vi fordeles - rettferdig.
Så Matsu og Ayako dro til Mamma I - j^q fulgte med til Mamma II.
!

Eor aII de1 ! Jeg er forferdeliq glad i Mamma II, jeq. Hadde det
bare lkke vært for det faktum at Mamma l' 'l har KATT
Katten har jeq hilst på et par ganger {i.lligere og disse mØtene ga
ikke håp om noen gjensynsglede.
Men. det var bare å hoppe i det og håpc .let beste
!

Etter mye mas og kjas kom vi oss av går le. F@rst var det transport
av Matsu, Ayako og 1. stk familiemecllor,, t-.il Mamma L Deretter dro
jeg og Pappa videre med julegraver i hrpot.3lf , hundemat og
selvsagt; koseteppet mitt.
Som vanligt inntok JeS favorittplassen. p/i setet ved siden av Pappa
IIar fØrsteretten på
Aet setet, jeg
Det å kj@re bil er noe av det herligst_^ jeg vet om. (Nest et ter
,-)g nyte bilens
s jokolade, da). A se naturen rase forb'
hestekrefter, varlner et 3.I/2 årig stri]2.-hjerte.
Så, etter tyve minr.rtter, var vi fremnre .'od Mamma IIs resid,ens.
Pappa måt'be J-Øsne båndet rundt l-:.a-lsen ni'r, da jeg ikke kunne komme
meq raskt nok ut av bilen. Pappa hadcio :o selv hisset meg opp med
sitt gnåt omi "hjem t1I Mamma, h_jem t-. jl l4ammarr, uncier here den så
altfor korte bilturen.
Så aet å skjenne og gi restriksjoner nå rrill-e vært meningslØst.
Jeg stormet inn gjennom den åpne kjeJ 1er-,{@ren og opp trappen,
ivrigr etter å hilse på Mamma II. Men clor.r gang ei
Den fØrste jeg møte i min razzia mot kje'kkenet var servsagt
katten! Populært kalt PUS.
og Pus kjente meg igjen, den. Ryggen lrer,'q1 seg i en bue og munnen
freste mot meg, mens den ene poten hevet seg tir en truende
hilsen. KlØrne var som livsfarl-ig piqqtråd , og skremte nesten
vettet av meg.
Men heldigvis kom Mamma rI, smi.-lende som alltid,
eg reddet meg fra
den lite gjestfrie vel-komsten. pus ble rys jet unna , og jeq f ikk
qitt Mama II mine hjerteligste gjensyn5-s1eik.
Juleh@ytiden var begynt.
*****
!

3

Senere på kvelden, etter at mennesl(enc rrad.de inntatt sitt
ribbe-måltid oq jes fått mitt - 1å jecr oq dØste ved siden av Pappa
på sofaen.

Jeg gledet meg, for på julekvelden har menneskene noen aldeles
herlige skikker. En drøss med gaver -.laf- meste herlig sjokolade
innpakket i esker - Iigger under et t.'r e, som er dekorert med kuler
og lys.
(MeningslØst å pakke inn all den herficr- sjokoladen og Ia den
Iigger under treet i timesvis for sener'^ å bli pakket ut igjen,
spØr du meg. Men menneskene er jo så r'arel Det vet jo vi shiba.
Da gavene skulle åpnes, fa jeg meg goclt ti1 rette ved siden av
Onkel-. Noen har hvisket meg i Øret at .r'rkler og slikt alltid f år
en masse sjokolade til- jul. De har jo.iol.- meste fra fØrl
Hvem som fortalte meg det, sier jeg ikke bort. Ikke om så man
hengrer en mel-kesjokolade som åte foran en Ford Fiesta!
Men ikke så denne gang! Da l<veldens ga\Fr-utpakking beqynte, fikk
Onke1 bare noen sokker og håndduker, s31nt et al-deles gyselig

s1ips.
Jeg fordØmte Ayako som hadde villedet mGo. (Auda, der rØpet jeg
visst tysteren).
Men om Onkels gaveutpakking skuffet me,_j skjedde det noe mer
interessant over hos Mamma II. Ørene mirre snappet opp herlig
knitring i sjokoradepapi-r. Jeg var rasirere enn lynet da jeg bykset
over Pappas fang.
Men Mamma rr krappet meg bare på hodet, hun, og sa I'snilr bisk".
SJ-ikt vås
!

Konfektesken ble liggende på bordet i Lirnssvi5, mens de pakket opp
den ene uinteressante gaven etter den grrcire.
*****
Nesten to Iange timer senere - de lsllrys,'n i mitt shibaliv - var
al-l-e gavene under treet f jernet. Og saLcngbordet var bl-itt 5
herlige konfektesker rikere.
Jeg stirret som hypnotisert på lagreret rned konfekt som skjulte seg
bak myk prast, €h firkantet eske og ma-<e unØdvendig sirkepapir.

Til- sl-utt oppfattet herdigvis Pappa at ieg surmulet. Han åpnet i
hvert f all den /verste esken og bØd f orrr< l-- onkel og Mamma I r - f Ør
det bl-e min tur.
Jeg l-ot den herlige sjokoladebiten, fylt med naugat, fare ned
svelget i et eneste jafs. rkke noen vits i å spare på herligheten,
tenkte jeg. Det var jo så rikelig å ta a...r!
Men da begynte Pappa med maset sitt!
Maset om at jeg måtte
nytes jokoladen.
(Skjønner vi-sst ikke at jeg nyter sjokolade best når den er trygt
plassert j- maven min, pappa. Da kan i hvert faII ingen andre
snappe den fra meg).
Kvelden skred frem. Menneskene så på
messer inntil det kjedsommelige.

T\t

der de viste konserter

og

Utenfor var det begynt å blåse ganske ]'r'afti9 , og jeq Iå ogt
halvsov da ørene mine plutselig oppfatrol-- en mistenkelig, velkj ent
1yd. PUS !
Jeg hevet hodet og kikket fort på Pappa Mamma I I og Onkel for å
se om de også hadde hØrt ulyden.
Etter litt hevet også Mamma II hodet ocr sa at: - Oi sann, stakkars
Pus er ute i den stygge vinden. Jeg får .zel ta den inn - det er jo
julekvelden.
Jeg dirret! Nå skulle altså dette utysr'at inn i stuen igjen. Men
det var jo aldeles ikke synd på den, syrrt.s5 jeq.Hadde det sikkert
koselig i kassen sin nede i qarasjen, F'rs.
Men selvsagt visste den nå at jeg Iå oq koste meg i stuen. Og det
kunne ikke godtas. Jeg var utenforståerr,-le, derfor måtte den gi fra
seg disse grusomme ulydene utenfor.

II kom inn med det lille
ganske søt. Jd, jegr kunne til

Mamma

nØstet (*om jeg godt l<an medgi er
l.r i lt venner med Pus, hadde

ogr med

det ikke vært for de sylskarpe klØrne
Men Pus hadde helIer aldri vært vant mc'l oss hunder. Mamma
fortalte at Pus pleide å knurre fra pl:ssen sin på stolrygrgen ved
vinduet, hver gang den så en hund gå f-.''bi på hovedveien.
Og nå var altså jeg innenf on husets f i r .' veggrer. Fikk da være
grenser, tenkte nok Pus.
)

Jeg gjorde meg så liten som mulig da M.a.rma l<om inn med Pus og
slapp den ned på stueguJ-vet.
Pappa klappet meq oppmuntrende. Men jeri skal-v i pelsen der jeq 1å
og kikket forsiktiq frem under salongh^'det for å holde oppsikt
med Pusr minste bevegelser.
Det søte, Iodne nØstet slikket seg volr-1e661 på begge forpotene før
den strakte seg velbehagelig og ga fra eeg noen innsmigrende mjau.
Mamma II fant frem kattemat på skåten
som var blitt
tØmt av megr
tidligere på kvelden i pur ulydighet ^-'^r^ den sene sjokoladeutdelingen.
Mens menneskene koste seg og så på TV "ar hele min oppmerksomhet
vendt mot kjØkkendØren.
Når ville utysket gløre seg ferdig mect måltidet oq returnere
stuen?
Kroppen begynte å skjelve ukontrollert i qjen Og selv om Pappa
trØstet ffi€9, hjalp det ikke.
Så var Pus til-bake i stuen! Den hevet')osien og så seg skeptisk
rundt et par, tre, fire ganger.
Jeg l-å musestille på sofaen, torde neslen ikke puste.
La den for guds skyld ikke få øye på il€9, ba jeq inne i meg.
Så kom den slentrende mot Onkels to-seter og hoppet galant opp på
arml-enet. Onkel tok den på fanget og P'rs mol tilfreds oq q)orde
seg ti1.
Og så - det kan bare være snakk om sekrrrrrler - oppdaget den snuten
min under bordduken.
Pus hevet raskt hodet, og Øyne og værhår' vibrerte. Hadde ikke
Pappa oppfattet situasjonen da, tror jeg nok den hadde henqt i
pelsen min fØr jeg hadde fått sukk for meg.
Men Pappa grep Pus i spranqet og holdt rien fast.

J
Etter at Pus hadde roet s€g, 1å vi og .l<tet hverandre som David
oq Gol-iat bak hver vår skanse.
Pus 1å ved Onkels 1år - jeg ved Pappas hele tiden med blikket
stivt f estet på den andre. Hver minst-- '-evegelse b1e reqistrert ogr
nØye analysert.
TiI slutt ble jeq så stresset av denne'rervekringen at jeq fikk
noen ekstra skjelvinger i pelsen. Også .ienne gang oppfattet Pappa
situasjonen korrekt, så nok en gang mårre Pus ut.
Men har man grjester så skal selvsagt rJo'-es behov gå foran. Bare
rimelig det !
Jeg kan ikke si at jeq syntes nevnever',lig synd på Pus. Selv ikke
med den stadig Økende vinden utenfor. Ircn hadde sitt krypinn i
garasjen og rikelig med mat. Dessuten r,leide den jo heller aldri
Iigge inne om natten.
Endelig var julekvelden over og tid å t.øye f or oss også.
Natten var begynt og midnattsmessen på 'r'"/ tonet ut. Men vinden
utenfor hadde Øket til storms styrke.
Mammas hus Iå midt på et jorde, uten h-skyttelse for vind og vær.
Så vinden hadde fritt
spillerom her opFe.
Jeg skulle Iigge sammen med Pappa på h:'rs tidligere gutterom. Og
det rommet 1å vendt mot vinden og regnFl'
Jeg kommer aldri til å glemme den jul--at-.ten.
Jeg inntok soveposisjon på et pledd på ,1rrlvet, med koseteppet
innen rekkevidde. Pappa måtte finne fr-om et ullteppe ti1 seg selv
fordi han hadde qlemt å sette på varmelr tidligere.
Det andre han måtte gjlre var å lime fast ventilen.
Den gikk som en bIåsebe1g, ut og inn hele tiden, på grunn av den
voldsomme vinden. Men selv om den var s,rrrret med tape ogr hyssingr,
sivet det kalde trekk inn langs sprekkr.rr
Så fors@kte vi å sove, da.

det ble bare med fors@ket. Jeg vai ikke vant med de mange rare
lydene som vinden fØrte med S€g, så q{r'c!r,e mine qikk som vimpler
hel,e tiden.
I sengen rØrte Pappa urolig på seg.Fikh: visst ikke sove , han
hel1er.
P1utselig var det noe over hodet mitt q.m t'tok avrr. Vinden hadde
grepet fatt i en takhelte og |ttustetil mocl den.
(Sikkert akkurat som jeq selv pleier: t'rste med kosef illen min) .
Så ble vinden lei av leken og slapp fie,ilen med fuII kraft på plass
igjen. Huset ristet.
jeg, i hvert fall.
Hvem kunne vel sove i et slikt rabalder:'Ikke
Jeg hoppet opp i sengen til Pappa og krøp under dynen. Kanskje
dynen kunne stenge lydene ute?
Men den gang heller ei. Intense, fremmede lyder var over a1t.
Enten så plasket regnet mot vinduet og Fi,kk meg til å stirre
skremt frem fra dynen, ell-er så begynt"o.zinden å tuste med en ny
helle like over hodet mitt.
Og stakkar Pappa, da. Han st@nnet oq sr.rkket og vred på seg hele
'
tiden.
Men

Jeg bestemte meg for a krype frem fra .iynen og forsØke å berolige
Pappa. Jeg installerte meg i armkroketr l'rans som - under normale
omstenCigheter - kan være ganske kosel i t.
Men, med Pappas om min hals, varte det l-are noen minutter fØr jeS
åpnet øynene og mØtte Pappas btikk.

tente Pappa nå lyset oct jeq hoppet ned på gulvet.
Vi behØver ikke mye snakk, Pappa og jct Vi har våre uttrykk og
tegn, som forteller hva som må gjØres
Pappa fatet dyne, pute og ullteppe - _i.'r bet med meq kosefillen,
og sammen gikk vi ned trappen mot stucn .g forhåpentligvis;
Som

på

kommando

fneden.

var også våken, så Pappa informcr +-e henne om at det var vi
som kom. Hun kunne jo komme ti1 å tro aF det var innbruddstyver
som listet
seg rundt i huset. På jakt- ort-€L de dyrebare
s jokolade-eskene, kanskje?

Mamma

Vi installerte oss komfortabelt i sofa,:r, r),ppen. Pappa på
tre-seteren - jeg på to-seteren. Og ti r zl-ndens aXt<ompaqnement
som ikke hØrtes så voldsom her nede - -^vnet vi omsider. Utmattet
etter gårsdagens og nattens rrutskeiels^r'!r.
*****
Etter tre dager med Mammas herlige jrt ^r.akst - og masse god hunde
og kattemat - bar det hjem igjen.
Siden Pappa skulle på jobb 3. juledag nlåtte vi ta avskjed med
Mamma, Onkel og. . .Pus
Jeg hadde ikke sett utysket 1. juledaq , .g håpet vagt at den var
blitt tatt av vinden. Da kunne jeS i.lo+- minste besØke Mamma II
oftere.
Men 2. juledag oppdaget mj-ne årvåkne d'or den hjerteskjærende
lyden utenfor igjen.
Og inn nråtte den, men denne gang i Mamna IIs solide grep.
Så det kom heldigvis ikke til nærkamp,lonne gangen heller. Men
anstrengende var det, så lenge det val t e
Jeg var nå glad for at vi endelig skr.rt I - hjem til ttnormale"
forhold igjen.
t

!

Jeg ga Marnma II mine avskjeds-sleik ocl lroppet galant inn i bilen.
Htrn hadde tåre:: i @ynene, oppdaget jerr qikkert fordi vi dro
avgårde med tre av sjokolade-eskene!
Da vi tril-1et ned oppkj@rselen pel fi6rzo.lrreien, kunne
meg f or å t<:-XXe opp mot stuevinduet.

jeq ikke

dy

Bak ruten, under den dinglende ampelen satt utysket med
pigqtrådkl-Ørne og slikket sine poter.
Øynene var stivt festet på bilen vår s^m forsvant.
O9... var det det ikke et lite smil snrr lurte bak de strittende
rrærhårene?
Pappa klappet meg

på hodet og sa: - ._la rlet var den juIen, Shiba
Koselig, ikke sant?
\
Jeg ga fra meg et langvarig sukk.
o9... var det ikke et lite smir som l.ur^i-e bak de strittende
værhårene?

dt*

w

DEN JAPANSKE HUNDENS STANDARD.
FORORD:

med å qjengi i dette nr.
av bladet, er ikke bare en standard fcr Shiba inu, men for aIIe de
6 variantene av den japanske hunden.
Denne standarden (Itlippon), er basis for den japanske kennelklubbens standard (JKC) oS for F.C.I's gtandard, som gjelder i
Norden.

Den komplette standarden, som vi starter

Måten den opprinnelige standarden er strrevet på (for aIle 5
variantene under ett), har fØrl til en ,rod del- forvirring hos
oversettere og alle de som Ønsker å vj to om hvordan de
forskjellige variantene (rasene) skal v:ere. Vi må være oppmerksom
på at japanerne tidligere ikke har oper 6rt med den inndelingen av
raser som vi her i vest er vant tit. T Japan er dommerne en del av
/stens kultur, og like viktig som starr.lar:den er den tradisjon de
japanske dommerne er en del av og f 6r,r 'zidere.
Gjennom dommernes utdannelse - oq vecl s^minarer - får de også

muntlig tilganq på typebegreper og hvr.r<-lan de forskjelligre
detaljer skal vektlegges.

Det er i Japan - som hos oss - selvfØl.rolig også forskjellige
meninger om hvordan standarden skal t.'irres oq hva som er viktigst.
Men for oss i vest må vi ha det klart- t.r oss at det er en japansk
hund vi har, og ikke falle for fristels,-rr til å forandre den etter
eget forgodtbefinnende.
StØrst forvirrinq og diskusjon i vest lrar det vært når det gjelder
fargen, spesielt i Amerika. For eksempel; i basis-standarden
del I, står det nevnt 5 fargevarianter
Minst en av disse er
til-latt i en av raserle, men ikke alle f ar:gevarianter gjelder for
aIl,e rasene. Dommerkommentarene i del 3 forteller hvilke farger
som el: 6nskelig for den bestemte rasen- t{vis man bare bruker
basis-standarden (som f .el<s. F.C.I. Sjø'), uten å få med
kommentarene, kan man lett få et ufu.l ls'cndig bilde av hvordan
rasen skal være. SIik det har skjedd n,ecl Akita inu i Amerika.
Mitt Øtrske med å brinqe denne standar:.1 .',1 , er at all-e interesserte
skal få en bedre forståelse arr hvordan lapanerne selv Ønsker at
deres hund skal være. Jeg er svært takkrremlig for at Susan Houser
har qitt sin tillatelse
tiI at vi kan fj. bringe videre hennes
oversettinq av den originale standarclr.r,
For å utdype emnet videre vil vi etter slandarden bringe en serie
kommentarer til denne, hentet fra Hajimc hlatanabe's bok ttDEN
JAPANSKE HUNDEN (et hundre subjekter +iI studie)rr. Her går
forfatteren nøye gjennom standarden oct gir utfyllende kommentarer.
Hr. Watanabe var en av grunnleggerne av l<lubben for bevarelse av
den japanske hunden (Nippon).
Minde, Februar

1991

Christen

Langr
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DEN KOMPLETTE NIKON KEN HOZONKAI ( NIPPON ) STANDARDEN FOR DE 6
JAPANSKE RASENE (Akita inu, Kishu, Skikoku, Hokkaidor Kai og Shiba

inu).

TITEL:

DOKUMENT OM DEN JAPANSKE HUNDEI..IS STANDARD OG DOMMERE.

DEL l-: Den japanske hundens standard.
Del 2: DiaqramDeI 3: Dommerkommentarer som utfyl-ler basis-standarden.
Del 4z Dommerregler og dommerutdanne-lse

DeI 1er skrevet i seksjoner. Den star-t-r.'med å gi en beskrivelse
av den mellomstore hunden, deretter den store hunden.
For å skille den store hunden fra den me.l-Iomstore, utelates
seksjon 1,2 og 11 i standarden for den rnellomstore hunden. For den
minste hunden er standarden den samme ::om for den mellomstore,
bortsett fra seksjon 2, og det at dis]<val.ifikasjonen for kort hale
her er endret til å være en alvorlig fei l. Tegnet * betyr oppklarende opplysninger Fra oversetteren Susan

Houser.

DEL

I:

DEN JAPANSKE HUNDENS STANDARD.

MELLOMSTOR HUND.

I

UTTRYKK:

og uredd, med et q-dt temperament og et
karakteristisk uttrykk. Den skal r'ær-e kvikk og bevege seg
raskt, med lette, sPenstige steg.

Hunden er livlig

2.

GENERELL PSYKISK KARAKTERISTIKK:

Hannhunder og tisper skar ha godt lt-iØnnspreg' med gode
propors joner. En kompakt kropp merl godt utvikl-ede muskler'
Hannhunder har et hØyde til lengd' forhold som 10 til

11 - tisper noe lengre.
skulderhøyden for hannhunder er 52 cm - tisper 49 cm.
variasjon på 3 cm til begge sider er tillatt.

3.

ØRER:

-Ørene har form som en liten
oppstående.
4.

rØd-brun

stramt tilliggende.

Fargen er

og sl<råstiIt.

mØrk

HODE:

Kraftig nakke

FORBEN:

Skulderbladene har moderate vinklr'r .g er godt utviklet.
Underarmene er rette og potene gorll 'rtviklet-

8.

BAKBEN:

Sterke bakben. Hasene er sterke merl godt utviklede poter
Godt mell-omrom meIlom hasene sett bakf ra
-

9.

og

snuten stram, nosebrusken fast og leppene
Terinene er sferke med fullt tannsett.

Skatlen er bred, kinnene godt 11r.zlkiet
7.

fremoverrettet

SNUTE:

Neseryggen er rett,
6.

trianqej , lett

ØYNER:

@yeåpningene er triangformet
R

En

BRYST:

Brystet er dypt med moderat utviklede buende ribben
Eorbrystet er godt utviklet.

10

LENDE Og KRYSS:

Overlinjen er stram, lenden godt '.nptrukket
11. HALEN:

Halen er tykk og kraftig. Den kan bæres enten buet eller
krØIlet. Lengden (når halen er 5r rukket ut), skal nesten
rekke tiI hasene.
L2.

PELS:

Ytterpelsen er stiv og utstående l.Inderpelsen er myk og tykk.
Fargen på pelsen er sesame , rød, Scrt, tigret eller hvit.
Kvaliteten og fargen på pelsen el. tYpisk for den
japanske hunden.
ALVORLIGE FEIL:

- Utviklede defekter og medfØdte feil
- Disharmoni mellom farge på petsen o.r nesebrushen.
- Flekker i pelsens farge.
DISKVALIFISERENDE FEIL:

- Mangel på de kvaliteter som er typisl< for den japanske hunden.
- Underbitt e1ler overbitt.
- Kort hale på grunn av genetisk defekt
(Avvik fra ovenstående må ikke forel<omrne).
VÆR OPPMERKSOM PÅ:

DEN STØRSTE HUNDEN:

F@lgende punkter erstatter
hunden:

tilsvarend-

pr:nkter hos den mellomstore

1. Uttnykk: Hunden er Iivlig og uredd, ined godt temperament og et
oppriktig uttrykk. Den fØrer seg med n3tr1;|ig verdighet2. Genenel-1 psykisk kanaktenistikk' Hallrrlrttnder og tisper skal ha
god.t kjønnspreg, med gode proporsjoner En kompakt kropp med godt
utviklede muskler. Hannhunder har et hriyde tiI lengde forhold som
10 til 11 - tisper noe lenqre. Skulderl',,1yde for hannhunder 67cm
tisper 61 cm. En variasjon på 3 cm til begge sider er tillatt.
11. Halen: Den krØllete halen er tykk o,1 sterk. Lengden (når halen
er utstrakt) når nesten tiI hasene.
DISKVALIFISERENDE FEIL:

4. Hale som ikke er krØIlet.

DEN MINSTE STøRRELSEN

:

FØIgende prrnkter erstatter
hunden:

tilsvarencl- p'rnkter hos den mellomstore

2. Genenell psykisk kanaktenistikk! Harr.r]lqnder og tisper skal ha
godt kj@nnspreg, med gode proporsjoner, En kompakt kropp med godt
utviklede muskler. Hannhunder har et lrøyde ti1 lengde forhold som
10 til 11 - tisper noe lengre. Skulderhdyden for hannhunder er
39,5 cm - tisper 36,5 cm. En varias jon nå 1,5 cm tiJ- beggre sider
er tillatt.
ALVORLIGE FEIL:

4. Kort hale som skyldes genetisk defekt-.
SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
1

Forsk jellige

.

z.

typer hal-e:
(1) sigd-formet hale
(2) krØIlet hale (fu1lt kr611et, ha7''e krØ11, venstre krØII
dobbel krØl1et).

ik

Pel-s f argetyper:
1. sesame (sesame, hvit sesam, rdd qesan, sort sesam

2.
3.
4.
5.

rød (rød, blek rød, hØyrød)
sort
tigret (tigret, r@d tigret, sor-t tingret)
hvit

x t'Sesam't eller "Goma'r heter det når pe.lsens dekkhår er mØrke
(sorte) oq underpelsen av en annen f^,ge.
"Hvit sesamtt betyr: hvit pels med latL sorte overliggende
dekkhår.
ttRød sesam" betyr rØd underpels og mdrl<e (sorte) dekkhår.
ttSort
sesamt' betyr rød eller

dekkhår.

sØlvfarg^t underpels og sorte

BERGEN STOCKHOLM

Fortalt

av

BERGEN

ttKEKrtt

- Keki, vi skal ut å reise. Det skal 'rFl e
stor hundeutstilling i Stockholm, så rt"
skal- vi bort å vise hvor fin du og Ayak': erMatmor formelig boblet over av entusjas'na tler
en dag i desember
Ayako, som er min venninne fra Austraiia, bor hos
Christen og de skul-le også være med t-i I sverigeTuren startet sent en kveld med toget Fra Bergen. Vi skulle sitte
oppe hele natten for å rekke formiddags.--loget til Stockholm neste
morgen. Sitte og sitte, fru Blom. Ayalrc')9 jeg l-a oss pent ned ogt
sovnet nesten med det samme. Matmor dor'in,ot, torde ikke duppe av
en eneste gang, hun, fordi hun snorker'så fæIt.
Neste morgen, da vi kom til Oslo shul l' menneskene våre ha
morgenstell. Men da ble det et svære sr'takkel. Christen tØmte
hele ryggsekken på perrongen og kom p-'r noen saftige eder, som
ikke kan qjengis her. Det -riste seg na.r'.!jg at han hadde glemt
igjen toalettmappen hjemme.
så det b1e Lrare "kattevask" på ham den 4rorgenen.
Etterpå gikk vi for å spise frokost på iernbanerestauranten. Ayako
og jeg fikh skj-ve med leverpostei. IIer iig!
Så bar clet videre opp Karl Johan, på./r,i til Frognerparken for å
Iufte oss f@r toget qikk videre.
Men, hva i alle daqer er det Christen ;inner på?
Tror han kan f1y, kanskje?
Plutsetig tråkker han Ayako på foten -g f'aller så lang (kort??)
han er. Midt på Karl Johan med rygrgrselrk rg det hele.
Jøie fr€g, Ayako haltet og Christett va.,r lrke pen å se på, svart
over det hele.
- Hvordan gikk det med cleg Ayako? sp,rl t-,: Christen og lurer på om
biellene (!) trulykkentt
var knust?
tok vi trikken r..i'lere ti-l Frognerparken, eD
På tross av
park
noen
med
mystiske menn€5lrr^r som sto helt i ro.
stor fin
jeg
på, sånn for l;kJcerhets skyld.
litt
bjeffe
De måtte
få
løpe
fritt etter å I'a tilbragt så mange timer
Det var deilig å
på toget.
Matmor, Liv, hadde aldri vært i denne F.irken fØr, og hun syntes
visst at den var veldig fin der den.få clekket av snø oq med
vintersolen som kastet solstråIer over cjjss€ merkelige
sti llestående menneskene .
stas jonen o,:1 inn på et nytt tog, som
skulle bringe oss til Stockholm.
På stasjonen der ble vi møtt av en s6', lond€ mann som het Ove. Han
kjØrte oss tiI Hel-ene, hvor vi skulle tr'-.
[1en hjemme hos Ove og Helene ble vi møtL av to andre shibater. Og
frende er frende væ::st, het-er det visst De to svenske shibaene

Så gikk turen tilbake

til

t3

skulle selvsagt passe på sine eiere, o,: jeg måtte jo passe på min
flokl<. (Ayako er jo så ung enda, så hrr'' forso ingenting, stakkar)
Men det roet seg til slutt og så kom Cl-'isten frem med bjellene,
som er nevnt tidligere.
De viste seg å 'ære av keramikk oq var
kor.imet helskinnet fra ulykken på Karl- I .han.
Mai:mor hadde med en ekte norsk julenj ="^ (tomtegubbe), som hun
h.Ldde strikket selv.
i{este morgen bar det avsted til- utstil ringshallen. Bilen ble stuet
ful-l- av hunder ogi mennesker og en lit-"
søt menneskebaby som het
BjØrn. Han var ltlettis sin.
På utstillingen
skulle vi bli undersøl(t av en veterinær, f@r vi
f ikk l-ov å komme inn.
Og tenke seg til at veterinæren - som "ar dame - ikke visste
hvordan hun skulle behandf e hunder. I i."ert f al-I ikke en shiba.
Hun formelig kastet seg over meg og He:'an (kjælenavnet på Oves
@yensten) .
Men vi skuLle

selvf@Igelig ha oss fral'.-'Jr slik behandling. Og det
sa vi klart fra offi, begge to.
Ayako var lur, for hun gikk opp på et- l'-r'd til en snill mann.
Etter denne uhyggelige behandlingen, oil<k vi ti1 ringen der de
andre shibaene sto oq ventet. Der var v,,ren riktig stiliqe
hannhunder der, som vekket interessen lrr-s både Ayako og meg. Ja,
selv matmor: og Christen b1e begeistre+ ror disse shibaene, kunne
vi høre.
Ayako skulle fØrst i ilden. Hun qikk "oldig rart, syntes jeq.Men
det hadde visst å gj@re med en matte .u lroen tissedammerl fortalte
christen etterpå. Men hun sto veldig f;r.t- på bordet og fikk en fin
premie.
så var det min tur. opp på bordet med n4e, ogr så ville dommeren se
på tennene mine. Det får nå være måte p.åt Dette vil- jeq ikke være
med på lenger, tenkte jeg, med vetepjno, damas behandling i
friskt rninne.
Dett-e var synd, sa dommeren, for han si':;:rFes visst at jeg var
veldig fin. Men ut måtte jeS og glad:i^' jeq for det.
Matmor var lei seg fordi jeg ikke hadcl- ''i.11et vise de fine
tennene mine. Men hun forsto, så da så...
Ayako fikk lov å komme inn igjen i rilr(rån, sammen med de and.re
tispene, Og tenk at dommeren var enicr nl,:,-l meg.Hun var den fineste
og ble beste tispe.
Så kom det inn en veldig stilig hannl'rir',,t og han ble best i rasen.
Christen oq ntatntor gikk for å se grupf]E,l)cdømmelsen i den store
rj-ngen. De skrØt veldig av hvor flink.'.'zenskene var til å lage
utstillinger.
Og vet dere hva? Den 51-i1 iqe shiba-hannen fra vår
ring ble den 3 beste i gruppen.
Så bar det hjem igjen til Herene oQf or;- ove hadde ikke vært med
på utstillingen,
09 han kunne ikke fol.få hvorfor ikke hans
Øyensten (som er verdens fineste shiba) ikke hadde qått helt til
topps.
Om kvelden ringte rnatfar Odd fra Norqe €or å høre om jeg var blitt
best.
Han ble nok litt
skuffet da han hØrte lr.za som var skjedd. Jeg har
jo så fine tenner! Han mente at det måi'e være noe gålt med
dommeren? Kanskje han trengte briller:
Akkurat som ove syntes Hexan er verderrr fineste shiba, slik
oppfatter nok min matfar meg også.

trt på tur skulle vi. På
nå fikk utstilling
være utstiltinq
e
h@yre hansker og en
det
hansker,'
\r
lå
fire
benken i entreen
hadde tatt med seg to
seg
at
Christon
Det
viste
venstre hanske.
clo-r'
når han pakket
på
travelt
han
Lurer
om
hadde
h@yre hansker.
jeS!
sin,
sekket
Neste morgen skulle vi reise hjem. Ayak^ kom tidligr inn på mitt og
matmors rom for å vekke oss. Men det slral jeS ikke ha noe av! Jeg
til- henne og f i-kk mecl Fem minutter ekstra.
b jef f et irritert
Helene kj@rte oss tiI stasjonen. Svenskene er virkelig noen
gjestfrle oq kjempekosetige mennesker, .a matmor. (Jeg er svensk
fødiu, skjØnner dere, så jeg var selvsa.ri- enig).
eneste matmor syntes Var Vanskelict 'ar når svenskene sier
Det
t'"rtygg". Det betyr ikke stygg - men pcvl "Roligttbetyr morsom og
ttliugnt' betyr rolig - er dette klart?
(Kan forvirre en stakkar matmor f13 \Jni te, dette) .

Men

KonduktØren på toqret hjem ga oss egell k,rpe. Hvilken luksus, så
i paradiset, tror dere?
matmor ti1 Christen. Men hvor lenge varti

Plutselig sto det
plassbi11ett.

en

hel familie i dø''-n og spurte om vi hadde

Det hadde nemlig de, og ut måtte vi. Fikk plass i en annen vogn
ved siden av en snåI mann. Da han h6rt.= at vi var fra Bergen, sa
han at han hadde tatt vare på to rosemålte klster for en venn fra
Berqen. Og så viste det seg at Chri*qtc-, kjente denne vennen!
Nei, verden er ikke stor.
Så beqynte han å legge ut om hunder. llan kunne godt tenke seg en
Husky, men det måtte være en som han \'.;'rrre ha med segr når han
hoppet i fall-skjerm!
Stakkars hund, tenkte jeg, og var glarl '.lr at ikke matmor og
matfar hopper i fallskjerm.
I OsIo måtte vi bytte tog, og hvem er-r.lyr enn mj.n datter Chocho sto
på perrongen sammen med sin matfar.
Det var li rempel<oselig å få se Lrenne
Så stor og fin hun var blitt!
igjen, kan dere forstå.
Chocho og matfar; Torbjørnrreiste med <".:s til Drammen. Jeq er glad
for at hun har fått det godt.
Så gihl< turen videre hjem. Ayaho og je,.r .zar veldig trette
oss fint til rette på teppene våre. Vj iradde fått mye

og Ia

oppmerksomhet på hele reisen, ogr det J-?' på.

Passasjerene syntes også vi var både sni.lfe og pene, og matmor
skrØt veldig av oss til alle.
Så var det kveld og vi var tilbake i Forgen, der matfar tok imot
oss. Det var trist å skilles fra Ayako .g Christen. Men, det blir

helt sikkert flere turer med toget, kjonner jeg Christen-...
HiIsen
P.S

Keki

TiI daqlig kalles jeg ttKeki", men ^gentlig heter jeq
fCHIGO KEKI, som betyr " jordbær-tielre" på japansk.
Fl-ott, ikke sant?...

UTSTILLINGSRESULTATER

I

1990

3 SHIBA 3 LAND 3 BEST IN

SHOW!!

SVERIGE:

Den japanske importen JYOHHOU OF DAIRY trARMr
som eies av Inga & Bror Carlsson, SverJge,

ble Best in Show (B. LS. ) på SKKrs
i Timrå den 4/\.8.90
internasjonale utstilling

DANMARK:

I Middelf art den I.l2.9O ble Kirsten,rtr.gensens
egen oppdrettede og eide KAISSAS AKA HANA OF
BONSAI Best in Show vaIP.

ITIORGE:

CHIISAI ICHIGO AV ENERHAUGEN; eiet og olLpdrettet
av Christen Lang, ble Best in Show på FjFjar og Stord
Hundeklubbs valpe-show den 18. 11.90.
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øVRTGE UTSTILLINGSRESULTATER

(Ekeberg; se nr.1 av SHIBA-NYTT)
NKK . BERGEN 21,222.4.90:
Ichigo-Keki:

BIR - 4 BIG - Eier: Chri sr-en Lang
- Eier: Chrj3fen Lang

OS HUNDEKLUBB

- 29.4.90:

Makoto Dynamite: BIM

Makoto Here We Go: BIR - Eier: Chri-sterr f,ang

- 12,213.5.90:

NKK TRONDHEIM

MANLøTENS GAIBU GENDO

NKK TØNSBERG
MANLøTEIIS

- BIR - Ei-er: Vj'dar^ Jacobsen

- 10.9.90:

IKIO - BIR - EiEr: KAri

LøKE.N

NORS

NORSK ROTTWEILERKLUBB 28. 10. 90

AKA MATSU AV ENERHAUGEI.I
NKK STAVANGER

:

- BIR - Eier: Qt,lristina Nyborg

. L3I 14. IO.9O:

MANLøTENS NOKKO NO TAMA - BIR - Eier:
(Samrne hund ble også BIR og 3 BIG på
i Eigersund den 10. 10 .90. Hunden har

I-{,']-ena GrØdeland

lrarane Hundeklubbs utstilling
,.J'-å vunnet BIR som valp på
Forus den 11.3.90 og i Stavanger den 7, 1 .90. I Eiqersund bIe
KLEIVANES JO-NI AKA KOTEI - BIM - Eie-: rone Langhelle):
NKK SJøLYST

- 1,/2.12.90

NoRSK VINNER

L

1990: GLEIIDALIN AYAKO SAI.I BIR - 3 BIG
Eier: Christen Lang
AKA MATSU AV ENER}IAUCEI.I
Eier: Christina l.lyh.cr ':

BIM:

SKK STOCKHOLM

- 15,216.12.90:

GLENDALIN AYAKO

SAN: BIM - Eier:
****************

NYE NORSKE CHAMPIONS

ICHIGO

-

Chr:i
rr

''

slen Lang.
'-

t****

I 1990:

KEI(I

MAKOTO HERE WE GO
MAKOTO DYNAMITE (også

svensk champion)

Samtlige eiet av Christen Lang.
Vi gratulerer alle oqf oppllorclrer mecl.le,r,rrlar€ tiI å sende oss
Vi vil g jerne lra med alle i bladet.
utstillingsresultater.
*****************

J- !'"r:*

>k:k*

SISIE SIIE\I

\J

Vårt medlemfra Hønefoss; Christina Nyborg, vat ntss ilior.
Hennes shiba; "Mfri" fikk i den anledning denforneme t'tfrelen "Æresruss 92".
-Her ser vi Matti og eier korreW antrukket i stoh positur på bihakd-

Takkforflofr bilde til

nSiste

siden'!

