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SIDEN SIST!

HaIIo, aIIe Shiba-venner!
Så er omsider et nytt nr. av Shiba-Nytt l<Iar. Siden forrige nr
vi kommet opp i 40 medlemmer. Og vi håper:, tror og vet at nye
medl-emmer vi-1 finne veien ti1 foreningon etter hvert som rasen
blir bedre kjent.

ta
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I dette nr. presenterer vi import nr. 2. ti1 Norgre. Dette er Tone
Reidun Langhelles hund ttAj-ame Ninjat', som du f ir-rner på side 2. På
sj-den etter kommer eierens egen beskr:j -l'el-se om hvordan hun fant
frem til Shiba-rasen.
Vi er kommet frem til andre del i vår presentasjon av standarden.
På side 4 og 5 finner du Del 2; Diagrammer'. Del 3. kommer i neste
nr

Vi har fått et reisebrev fra Danmark, Fente Iversen og Max Larsens
beskrivelse om hvordan familien fikk sirl Shiba nr. 2 fØIqer på
side 6.
På oppfordring har vi så tatt oss 'l-id t- j I å lete frem de mest
vanlige japanske navnene på Shiba. På si<ie 7 v:-l du finne fØrste
del i f orsl-aS til navn på Shiba. Og - i lrke minst - hva ordet betyr
på norsk. Vi håper dette kan være ti1 hjelp enten du skal anskaffe
deg hund eller dersom din hund får valper:.
Videre har vi en utstillingsrapport
fra den fØrste spesialutstillingr for Shiba, på Åtgåra. Nloen s j-cler med bilder er naturlig
etter en slik begivenhet. Og, selv olll ikke I'try)<keriet" sku1le yte
hverken menneske eller hund rettferd-iglret-, håper vi al-IikeveI at
dere får en anelse om hvordan rtskaprrin'renerf ser r-rt.
Christen Lang har viert på Shiba-treff i
sidene kommer rapport og bilder: derfr-a

l)anmar]<!

OS

på de neste

Vi avslutter dette nr. sorn vanligr mec-l d'vr:ige utstillingsresultater og infonnasjon om neste å::s spesial--utstilling.
Så oppfordrer vi dere iqjen til å sencl,. irrn meldinger/
utstillingsresultater/rrmitt
mØte med sh i-ba rasen" etc . etc . Vi er
avhengig av akkurat DEG for å få et så allsidiq og godt
medl-emsblad som mulig. Og, dersom du il<l<e tror at du er noen
ItHemingway" i skrivekunsten, så kan unclertegnede berolige deg med
at a1t vil bli redigert og formet på ret-h- måte.
Væn med

på å si ditt

i

TTSHIBA-NYTT||

og send gjenne bilden!

!

(Som en kuriositet kan jeS avslutte med å fortelle
at Norges
fØrste import,rtAmai Kekirt, som ble orntalt- i forrige nr, nå har
fått sitt 3. valpekull. En black/l-an t.ispe, €h rød tispe og to
rØde hanner, ble resultatet. Oq mor og valper l_ever i beste
velgående og hoser seg i valpekassen).

Med Ønske om en fin høst for alle Shiba-'zenner og deres hunder

Re,raktØr""Q{ol4rr^,
NB! rnsendte l-eserbrev står for forfatt-er'ens eqen regrning og er
nØdvendigvis ikke redaksjonens mening.
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HINDAKAZE OF AKENOSOW ( .j apansk

MOR:

NOrd.U.Ch. INt.U.Ch.

OPPDRETTER:

Inga og Bror CarIsson, Sverige

EIER:

TONE REIDUN LANGHELLE
*******)k**

UTSTILLINGSRESULTATER:

HVALPEKULL: I

import

)

MA}'ILøTENS OMAI-HIME
-

* * * * * * ** **

CeTt. BIR

1 rød hann, 1 black/t.an hann, 1 black/tan
ti spe etter S . U . Ch . Tyohhou of Dairy Farm

MITT MøTE MED SHIBA!

Min første hund fikk jeg da jeg var 12 år- gammel - Det var en svart
mellompuddel, (noe som fØrte ti1 at mirr mann fremdeles påstår at
selv ikke ieg er feilfri ! )
Etter denne hunden bl-e det stopp i httnclehold for en tid p.g.a
skolegang og mye reising.
.

Da jeS senere qiftet ffi€g, ble jeS samt i j g " samboer" og medeier av
en Alaskan Malamut og en Akita inu. Det ble flere Akitarer senere,
som jeq selv synes er en fantastisk ras:e
.-1

på den tiden ble det mye snakk om å ska ffe seg en mindre hund,
f ordi barna begynte å komme. Valget va,r: enkelt ! Shibaten hadde de
av Akitarens gode egenskaper, i t-illegg til at den hadde en
fleste
ttbarnevennligtt
st@rreIse.

I I9B2 så vi den fØrste Shiba på en 1'tst-il-ling i Sverige. Vi tok
kontakt med Inga & Bror Car]Sson, soln -iar eiere av httnden.
Resul-tatet ble at jeg, fØrjulsvitrtererr '87, kunne hente min fØrste
shiba-inu til- Irlorge. "Manløtens Aiame )litr jarr, er en g1Øgg og
sporty tispe, 09 en fantastisk tur/lekolramerat for både meg og
ungene.

Senere f ikk jeS kJøpe enda ell rød tisp.: (Manl-Øtens Pint.o-Kinkai)
fra Manløtens kennel , og interessen for t'asen l:le ytterligere

forsterket.

"Nin5at' har hatt ett valpekull n/3 valper:
En rØd hann, sonr je.l selv har beholdt (I,.leivane Jo-Ni Aka Kotei).
En black/i-an tispe (delvis på f6r).
Og en blacJ</tan hann, sorn tilhØrer 6i-1-irr 'Tustvik i Sandnes.

Jeg og f amilien er Ineget godt forn.Qyel pror1 shibatene våre , og
på ytterligere 'rt j-1sJ<ucldtr til elnlpnren i 1'-t:etrti<Jen.

håper:

Tone Reidun Langhelle
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LESERBREV FRA DANMARK:

HØsten 1990 besØkte vi en engelsk kennel Min kone, Bente, hadde
vært der en qang fØr, ogr siden har vi skrevet flitti.g med eierne.
Nå var tiden imidlertid inne til å besøke dem igjen for å velge en

valp.

Vi besøkte dem to kvelder og selvsagt ble det snakket hund det
meste av tiden. (Ikke fritt for at teen ble kald). Kennelen ligger
litt avsides, så taxi-sjåføren hadde store problemer med å finne
adressen. Det gjorde det heller ikke enklere at tåken Iå tett.
Kennelen heter Kerriland og ligger nær Peterborough. Den eies av
Bill og Jenny Cowland, som har hatt med hunder å gjØre i over 20
år. Tidligere har de hatt Dobermann og Akita Inu, nå har de kun 3
Akitater igjen. De har også bestyrt eget hunde/katte-pensjonat.
Shiba er nå deres store lidenskap, og da vi besØkte dem hadde de
14 Shiba (derav 4 valper), samt noen utstasjonert. Bill er dommer
for Shiba og Jenny har vært dommer for både Dobermann og Akita,
men har nå forlatt Dobermann. Det hender ofte at ekteparet er
dommere på samme utstilling.
Jenny er- også tthandlern, oq på skift viser de frem sine hunder på
utstillinger. Bitl er dessuten kasserer i den engelske
Shiba-klubben.

Siste gang Bente besØkte ekteparet ble det vist mange videofilmer
med engelske Shiba. Denne gang hadde vi selv tatt med noen video
for å høre deres kommentarer til danske Shiba. Vj.lærte mye av
dette. 81.a. at det er meget viktig å fokusere på alt det gode
Shibaten har. istedet for å forkusere på feil. Dersom man kun
avler på hunder som har minst feil, ender man opp med en perfekt
hund, men ikke nØdvendigvis en qod Shiba. Ekteparet var positivt
overrasket over å se hvor homogene spesielt de svenske Shiba var.
Engelske shiba-oppdrettere har lidt under at den engelske
kennelklubben ikke har villet anerkjenne Shiba som en rase med
rett til å konkurrere om certifikat. Dette betyr at de på Itimport
små raser i
utstillinger er blitt utstilt sammen med andre|tbest
i rasentt,
De kan derfor ikke delta i
registertt-klassen.
rrbest i gruppenrr eller rrbest i showtt, men kun i rrbeste hund i
import regristertr. Siden den ble grunnlagt, har den engelske
Shiba-klubben kjempet hardt for å bfi anerkjent, ag har nå endelig
offisielt fått vite at dette vil skje. Men det vil enda ta et års
tid fØr de kan stille ut på like fot med andre raser.
Shiba ble, høsten 1990, godkjent av The Kennel Club med rett til å
konkurrere om egne certifikat.
Man forventer at Shiba vil ha en kraftig oppsving når den nå kan
konkurrere om BIR, BIG og BIS. Dette fordi mange store kenneler da
sannsynligvis viI satse på rasen.

6

Selvaagt brukte vi mye tid på de 4 valpene, eom beEto av 2 harmer
og 2 tlsper. SeIv hadde vl allerede bestemt oss for en tlspe. Vl
ble enig om hvllken, oq BlIl og Jenny var ogrså enlg l at hun var
den peneste. llen selvsagrt kunne tlepen endre seg mye fra den var
4.I/2 ulxe og tll den ble voksen. Det har man lngen garantl for når
man kjØper en valp. SkaI man ha en genantent pen Shiba, må man
kjØpe en ferdlg utviklet voksen hund.

Vi tok avekjed med vår tille valp, (kalt Mia) og ekteparet Cowland.
I en måned til ventet vi i spenning på at llllesØsteren til vår
egen Yume ekulle komme.
og, endelig en høetdag i midten av November, 1990 ble vi
gJenforenet.

HiIsen to danake Shiba-medlemmer
Bente Iversen og Max Larsen

MIA OG YUITTE
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FORSLAG

TIL SHIBA

AKA
AKAGANE
AK IH IME
AMENHIME
ARASH I NO
ASAH I
AYAME
ARAM I TAMA

AKA CHOHAN
AKA DAIMYO
AKA DAI-SEIKO
AMATERASU

ANZU-HANA

NAVN ELLER KOMBINASJONER:

rød
kopper
h@stprinsessen
regnprisessen
storm
soloppgang

iri s
sint ånd
rød, fØrste sØnn
rød lord
rØd triumf
so lgudinne
aprikos blomst

AKE NO MYOJYO
AKA CHI IRO

morgenst j erne

BANKEN
BANZA I
BARA
B IDANSH

vakthund

BIJ IN

hurra

I

BOTAN

BIWA
CAMPA I I
CHA I RO
CH IKARA
CHUJ I TSU
CHO NAN

CHISANA HANA
CHI ISANAN SHINJU
CHI SAI I NINGYO
cHocHo

DAI.ICHI
DA I MYO

DAINICHI
DA I TAN

DAI-SEIKO
DAI - ICHI AYAME
DONGUR

I

DO- IRO MUSUME
DA I MARU
DA I TORYO

ERA

I

rød(rust)farget

!

rose

sti lig

en skj@nnhet
peon (blomst )
musikk instrument
skå1

lys ebrun

styrke, kraft, energl
trofa st
fØrste sØnn
liten blomst
liten perle
liten dukke
sommerfugl

den fØrste
I ord
gud
modi g

tr iumf
den fØrste iris
ekorn
kopperfarget datter
stort hav
pres ident
storhet

I

SHIBA SPESIALUTSTILLING

for Shiba inu ble avholdt sammen
med Norsk Akita-ktubb i Alqård 27 . juli 1991. Dommer var Tore

Den fØrste spesialutstillingen
Edmund.

Det var påmeldt 12
grunner, da den 1å
ået stØrste antall
i Norge,
ustilling
her i landet.

hunder, men'en mØtte ikke oPp (av naturlige
hjemme og diet sine 4 nyfØdLe valper) - Dette er
Stri.Ua som noen gang har vært vist på en
og vi kan trygt si at raeen nå er vel etablert

Kvaliteten på hundene var stort sett meget bra. Et par hunder var
vel forbeholden i gemyttet, og ble - rettmessig - trukket for
dette. Her er det viktig med sosial trening. En Shiba har lov til
å være noe reservert, men må kunne la seg håndtere.
ForeningenttShibatens venner i Norgetthadde gitt premie til BIR og
beste norskoppdrettede hundBIM, samt en premie tiI utstillingens
Norsk Akita-klubb ga to flotte porselensvaser med monogram til BIR
og BIM, samt flotte rosetter. Kedo Hundefor A/S ga to sekker
hundefor til BIR og BIM.
Utstillingen ble holdt på campingplassen ved Kongeparken i Algård.
Været var det aIler beste for dagen. Etter ustillingen inviterte
Toni og Kåre Langhelle aIIe shiba-eierne til kaffebesøk !jemme i
egen si.r". Dette var meget koselig! Det er svært nyttig å kcmme
sammen slik at vi blir bedre kjent med hverandre.
MiljØet innen rasen idag er svært godt og dette må vi ta vare på.
Det vil både gagne rasen og - ikke minst - alle som har Shiba som
hobby.

Margrethe Geicke og Kari
Vi hadde langveisfarende utstillere;
LØken kom fra Os1o, og en gjeng ivrige bergensere hadde også tatt
turen tiI Algård.
sammen med Akita-eierne.
Om kvelden var det hyggelig grillfest
håper på et fortsatt godt samarbeid med Norsk Akita-klubb, og
takker for en meget vellykket utstilling.

TiI neste år (L992) blir

det spesialutstilling

Vi

i SeI i

Gudbrandsdalen, nærmere bestemt på Øya Camping den 5. og 6.
september. Dommer viI bIi Ralph Campell. Også denne utstillingen
arrangeres i samarbeid med Norsk Akita-klubb.
På

og

de neste sidene føIger en de1 bilder fra utstillingen
tiI slutt resultater fra utstillingen.

i Algård,

Christen Lang.

9

rrMannstenketr bengensene på vei til

utstilling.

Tone ReLdun Langhelle
Helene oE oluf Gnødeland
med llanløtens pinto-KinkaL
m/ Manløtens Nokko-No-Tama
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Mangnethe Geicke

AmaL Kunohakucho

med

av

Enenhaugen

'l .

a\''
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Chlkana av Enenhaugen
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Tone Reidun Langhelle

Hygge hos

Sølvi

Vågenes

famLlien Langhelle
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SHIBA SPESIALUTSTILLING ÅLGÅRD 27 -07 -91
Dommen: Tone Edmund .

MAKOTO DYNAMITE

Chri sten Lang

CHIKARA AV ENERHAUGEN

SØlvi & Kent

3 BHK

MANLøTENS IKIO

Kari

4 BHK

KLEIVANES JO-NI AKA KOTEI -

Toni Langhelle

1

BHK BIM

2 BHK

Vågene

CERT

LØken

*rk****)k*tr******

BTK BIR

GLENDALIN AYAKO

Chri sten Lang

SAN

CERT
2 BTK

I CH IGO-KEK

I

Chri sten Lang

3 BTK

MANLøTENS PINTO-KINKAI

Toni Langhelle

***************t(

beste norsk-oppdrettede Shiba- inu ,
Premien til utstillingens
ttshibaens
gj-tt av
venner i Norgett, ble vrrnnet av CHIKARA AV
ENERHAUGEN eiere: SØlvi & Kent Vågenes
Nedenf or ser man den stolte unghund, samnten med en av sine
.

beste venninner.

t3

PA SHIBATREFE
av

I

DANMARK

CHRISTEN LANG

Undertegnede var så hetdig å få være med de danske shiba-eierne

ved et åv deres årlige treff. Treffet ble avholdt i Ballerup, en
forstad. til København, IØrdag den 3- august i år'
Bente lversen og Max Larsen, som er raserepresentanter for Shiba i
Danmark, hadde stilt sin store hage tiI disposisjo?. Datoen var
med'
valgt for at undertegnede skulle få anledning til å være
chow,
chow
for
Jeg var i Danmark for å dømme en spesialutstilling
dagen etter.

Folk brakte
Været var meget fint og langbord ble dekket i hagen.god.
En tysk
var
Oppslutningen
med seg sine matkurver og drikke.
sin
medbrakt
Danmark,
famifiå naaae også tatt turen til
amerikanske import, fot å være med på treffet.
EØrst qikk deltagerne en tur i den nydelige Hareskoven, som få
Iike i nærheten. Her kunne hundene få l.øpe fritt og bli kjent med
hverandre.
Etterpå samlet vi oss rundt langbordet, hvor innholdet i de
mednråkte matkurvene ble fortært. Praten qikk lj-vlig, o9 det var
meget interessant bI.a. å høre eierne av den fØrste danske shiba
("r, japansk import) fortelle og vise bilder av sin hund-

Etter maten holdt undertegnede en orientering om hva som skjer på
en hundeutstilling, om rasestandarden og hVa en dommer spesielt
legger vekt på ved bedØmmelsen. Kort kan nevnes at temperament,
kjåånspreg og ae rasetypiske særtrekk (som små, fremoverrettede
viktig.
ører, skråstilte øyne, gode kinn og gocl pels), er meget
godt
er en
seg
kan
bevege
Det samme er gode bevegelser. At hundelr
kontroll på om den er riktig bygget
De tolv fremmØtte hundene oppfØrte seg bra. Noen små
uoverensstemmelser mellom hannhundene var det nok, men ikke mer
enn hva som er naturlig når så mange htrnder er samlet.
Att i alt var det et koselig og vellykket treff.
-
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LANGBORDET DEKKET !

II HøYT

HENGER DE OG SøTE ER DE. . . . 'I
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øVRIGE UTSTILLINGSRESULTATER
NKK

-

KONGSBERG

BIR og 3

03.03.91

BIG

BIM

SBK

-

STAVANGER

-

BERGEN

Eier: Kari

-

ICHIGO-KEKI

Eier: Christen

-

-

LØken

Lang

MANLøTENS

PINTO.KINKAI - Eler: Tone Reidun

Langhelle

20.04.91

-

TRONDHEIM

-

HAUGESUND

MAKOTO DYNAMITE

- E-ier: Christen Langr

11.05.91

BIR OG 3 BIG
HHK

MANLøTENS IKIO

-

BIR og 4 BIG
NKK

-

23,/24.03.91

BIR
NKK

:

MANLøTENS GAIBU GENDO

. Eier: Vidar Jacobsen

01,/02.06 .91

BIR

.

MANLøTENS

PINTO-KINKAI - Eier: Tone Reidun
Langhelle

BIM

-

KLEIVANES

JO-NI AI.iA KOTEI - Eier: Tone Reidun
LangheIle

NKK KRISTIANSAND

29.06.9I
- Eier: Vidar Jacobsen

BIR

-

MANLøTENS

GAIBU GFI'IDO

BIM

-

MANLøTENS

PINTO-KINKAI - Eier: Tone Rei.dun
Langhelle

NKK

.

TROMSø

BIR OG 2

07.07.91

BTG

BIM

GLENDALIN AYAKO SAN

NIDAI

KUROSUKE OF
UNIKISOW

- Eier: Christen Lang
Eier: Aina Johansson,
Sverige

**************
NOEN FORKLARINGER:

BIM = Beste hund av motsatt kjØnn
BIR = Best i rasen
BIG = Best i gruppen
av den hund som blir BIR
BHK = Beste hannhundklasse
BTK = Beste tispeklasse
CERT (Certifikat) = Dommerens instilJ-inq til championat
***************

Det er imponerede - tatt i betraktning antallet Shiba i Norge, åt
4 forskjellige hunder har plassert seg i gruppen på 4 NKKutstillinser hittil i år.

t6

SUKK! !

Jeg vant ikke denne 9ang.1
--\
Men BARE

vent.......l
vent.......
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