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SIDEN SIST.
Så er

vi tilbake med nytt nummer av SHIBA-NYTT. Bladet som ALLE venter på med lengsel

og - tålmodighet.
Vi savner fremdeles innspill fra leseme, som artikler, bilder og utstillingsresultater. Alt mottas med
takk. HUSK; dere skal være med på h gøre SHIBA-NYTT til et godt og allsidig blad.

Vi har fått noen nye medlemmer siden sist, så nå nærmer vi

oss de 70.

er vi kommet frem til import presentasjon IX. Det er Grødelands "Manløtens
Nokko-no-tama" som står for tur, og familiens møte med rasen følger på side 3.
I kommentarer til standarden denne gang tar vi for oss snutepartiet.

I dette nummer

Grete-Sofie Mjærum slo følge med sin dommer-ektemann til Danmark, og hennes synspunkter
vedr. utstillingen kan du lese om på side 9.
Vi har vel alle opplevet gleden (og uromomentene) rundt et hvalpekull. På side 11 finner du
"Luna"s beskrivelser av strabasene, ført i pennen av Terje Ljosnes.
Christen Lang har oversatt et intervju med en japansk dommer, som jo skulle være interessant stoff
selv om det skildrer engelske forhold. Intervjuet finner du på side 13-16.
Deretter har vi en påminnelse om en svensk utstilling som går av stabelen i slutten av juli.

Noe forsinketfølger så karingen av ÅRETS SHIBA 1993 - side 18.
Vi avslutter med utstillingsresultater siden sist, samt hvalpeshow hvor "Zaku" har gjort det meget
godt.
Dessverre må forslag

til Shiba-navn utgå denne gang,

men

vi kommer tilbake i neste nr. med flere

forslag.
Siste siden er ment som en artig avslutning i kombinasjonen bilde/tekst. Såhar du et bilde av din
hund som du synes er artig; send det til oss snarest. Kanskje vi kommer til å bruke ditt bilde i

SHIBA-NYTT

?

Vedlagt finner du også innbydelse til årets Shiba spesialutstilling, som i år gar av stabelen på Geilo.
Vær rask ute med påmeldingen, og vi håper at flest mulig kan delta. Det gjør det hele så mye mer
spennende, og vi kan erfaringsmessig si at på slike "treff' møter man alltid noen som har gode tips
om rasen. Kanskje du er en av dem ?

vi det blir en god sommer for dere alle, både to- og firbente. Vi lover å komme tilbake
med mer interessant stoff til høsten engang. Inntil da ha en god SHIBA-SOMMER!
Så håper

Hilsen
!øren
Redaktøre

\
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FAR:

SUCH JYOHHOU OF DAIRY FARM

MOR:

SUCH MANLØTENS KOI-ONNA-NO-KO

OPPDR: lnga og Bror Carlsson, Sverige

EIGER: HELENA OG OLUF GRØDELAND, REE

4340

BRYNE
** {<******* *x8*** ** ********

UTSTI LLI NG S RESU LTATER:

NORSK UTST. CHAMPION, 2 CACIB
KVALPEKULL: 2 røde tisper etter Kleivan*es FU-Nl AKA HACHI

)-a

MITT FØRSTE MØTE MED SHIBA
Mitt første møte med Shiba var i 1985 på Sjølyst
Det var Inga & Bror Carlssons fra Manløtens
utstillingen.
kennel i Sveriqe som var på utstillingr med Shiba. Fra før har
vi ein St.Bernhard. Så vi hadde lenge tenkt å få oss ein
mindre hund.
Eg snakka med Ingra Carlsson om å få kj6pa kvalp av
blei
henne. Men eg forstod at det var lang bestillingrstid.Det
januar
i
gjekk.
i
l-990
Men
tenk
mykje brev veksling i åra som
ringde telefonen ein lørdag. Det var Helene Nordwall (ho dreiv
då kennelen for Ing:a) som sa at dersom eg vi11e ha ein tispe
kvalp så kunne eg hent.a den på søndagen. Kvalpen var 9 veker.
Ho hadde tenkt å beholda den sjø1v. Men sidan eg hadde venta
så lenge så skulle eg få kjØpa den. Det blei lenge til neste
kvalpekull hjå ho.
Reisa til Sverige btei ordna i ein fart. Vår sønn ogr
svigerdatt.er reiste med fly for å henta kvalpen. Alt gjekk
bra, men på heimturen, ved flybytte på Fornebu kom ein mann
springande etter dei. FØrst tenkte dei at det var ein toller,
men det var nok Christen Lang som hadde fått auga på Shiba'en.
Den vesl-e jenta blei då granska med eit skarpt annerkjent
dommer blikk. Etter dette fekk vi forbindelse med Christen.
Det var ein herleg tispe kvalp dei kom heim med.
Nokka-No-Tama er navnet hennes, men vi kaller ho Tammi. Ho
blei fort godvenn med St.Bernharden vår.
Tammi er veldig roleg og snilI. Ho har soveplassen
sin på rommet til- minste guten vår. Om dagen går ho fritt
rundt både ute og inne. Ho er ei riktig kose jente som elsker
å sitja på fanget å kosa.
Vi har vert på fleire utstillinger med Tammi. Ho er
Norsk Champion og har 2 CACIB. Vi har ikkje vert i Sverige på
utstill-ing med ho ennå.
Tammi har hatt eit kvalpekull. Det blei 2 røde svært
fine lovandes kvalper. Den eine, Hoseki beholdt vi sjølv. Ho
var ein veldig kjærleg kvalp som vi vart spesiellt. glade i. Ho
å fekk både BrR å vart plassert i gruppa.
var på utstilling
Men desverre så blei Hoseki pakjørt av ein bil, 3 juledag i
93. Vegen var glatt å bilen greidde ikkje å stoppa. Hoseki
fekk knust bekkenet og indre blødning. Ho døydde dagen etter,
berre 10 mnd gammel. Det var stor sorg ogt savn både for Tammi
og oss alle. Ho var slik ei solstråle då ho levde. Hoseki har
fått sin qrav i hagen vår. Der skal vi planta ein rosebusk til
minne om ho. Hoseki kjem alltid ti1 å ha ein spesiell plass i
hjarta vårt.
Tammi er no bedekka igjen. Så dersom alt går bra så
blir det grjerne kvalper til sonrmaren. Vi håpa på ein tispe
kvalp lik Hoseki.
Shiba er ein hunderase som eg anbefalar varmt til
alle som skal ha seg hund.
Helsing
Helena Grødeland
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KOMMENTARER TIL STANDARDEN.
Watanabes bok "Nihon Ken Hyakka". Oversattt fra japansk til
engelsk av Susan Houser og Shigekazu Kuribayashi og fra engelsk til norsk ved Christen Lang.

Vi fortsetter serien fra Hajime

SNUTEPARTIET
Nar vi skal evaluere ordet "type" er hodet en meget viktig del. I den japanske standarden omhandler
4 av 12 punkter hodet.
I denne serien med kommetarer har vi til nå tatt for oss Øynene og ørene.I denne artikkelen vil vi ta
for oss hvordan et korrekt snuteparti skal være. I neste artikkel vil vi så ta for oss resten av hodet
som skallen, stoppen, kinnene og nakken.

I original-standarden heter det om snutepartiet:
Neseryggen er rett, snutens sider er faste, nesebrusken hard og leppene stramme uten noen form for
slapphet. Tennene er sterke og korrekt plassert.

Dommer-instruksen sier om snutens sider og stoppen:
Snutepartiet begynner ved kinnene og skal være fast. Det er derfor viktig at leppene er tykke og vel
avrundet. Stoppen er vel markert, hverken kraftig eller flat. En altfor grunn (flat) stopp er uønsket
og en alvorlig feil.

Konveks neserygg er også en alvorlig feil.

Susan Houser bemerker om fargen på snuten:

Dommerkommentaren tar for seg alle de 6 variantene (rasene). I noen av rasene (Akita/Kishu)
er som kjent helt hvite hunder tillaff, mens denne fargen ikke er godkjent hos Shiba. Derfor
gjelder det som står i kommentarene om hvit farge altså ikke for en Shiba.

Angående alvorlige feil i standarden:
(Farge på nesebrusken som ikke harmonerer med fargen på resten av hunden)
Her menes det f.eks. at en ikke hvit hund med en rød snute er en alvorlig feil.
Hos de raser hvor hvitt er tillatt (Akita/Kishu) er det imidlertid tillatt med rød snute.
Hos en hund med en annen farge enn hvit vil en ekstremt lys farge på nesebrusken kalles
"avbleket". Dette er ikke vanlig hos den japanske hunden og derfor ikke ønskelig.
Vi kan sammenligne denne avblekete fargen med en rødfarget nesebrusk hos en ikke-hvit (farget)
hund, og dette anses som en alvorlig feil.
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Fargen på pelsen, nesebrusken, leppene, anus, øynene og på huden etc. skal observeres og feil må
noteres på dommerkritikken.
Susan Houser kommenterer:

Korrekt farge på disse områdene hos en Shiba er svart.

FLEKKER PÅ NESEBRUSKEN
Noen ganger vil det forekomme små flekker på partier av nesebrusken. Dette er ikke ønskelig, men
hvis pigmentet ellers er korrekt er ikke disse små flekkene nødvendigvis å regne som feil.

FLEKKER PÅ TUNGEN
Flekker på tungen er uønsket, men er de ubetydelige er de tillatt.
Angående disse ubetydelige flekkene på tungen; når de befinner seg på partier av tungen som er
synlig, må de ikke være større enn en fingertupp. Flekkenes størrelse må sees i sammenheng med
hundens størrelse.

UNDERKJEVEN
En darlig utviklet underkjeve er ikke ønskelig og derfor en alvorlig feil.
SLAPPE LEPPER
Slappe lepper, d.v.s. hengende overlepper er en alvorlig feil.

I Hr. Watanabes bok er hele 6 sider + diagram og bilder viet kjevene og snutepartiet. (Dette
inkluderer ikke avsnittet som tar for seg tennene). På denne bakgrunn er det klart at disse områdene
må tillegges stor betydning.
Snutepartiet omfatter nesebrusken, neseryggen,over- og underkjevene, leppene og munnhulen.
Snutepartiet er definert som området fra stoppen til nesebruskens spiss. Dette partiet skal utgjøre
215 (40%) av den totale lengden av hodet målt fra occiput (nakkeknølen) til nesetippen.
I standarden er det spesielt nevnt at neseryggen skal være rett. I dommerkommentaren står det at en
konveks (buet opp) neserygg er en alvorlig feil. Watanabe sier at en ujevn neserygg er spesielt
uønsket enten den er konveks eller konkav (buet ned).
Snuteparteriets dybde og bredde skal være moderat. Et langt, tynt, eller spisst snuteparti er uhelig
fordi det vil gi for svak bittstyrke. Et kort, stumpt snuteparti ødelegger hundens uttrykk.
Bredden, dybden og kraften i snutepartiet vil være forskjellig hos hannhund og tispe, ut fra
kjønnsforskjellen som skal være meget tydelig.

Hr. Watanabe legger stor vekt på den korrekte avsmalning av snuten fra stoppen til snutespissen. En
snute som IKKE smalner av, kaller han en "rørformet" snute og den er ikke korrekt. Den rette
avsmalningen gir snutepartiet et avrundet, kileformet utseende. Snutespissen skal likevel ha en viss
dybde og bredde for å gi inntrykk av styrke (og ikke virke "pekende" : for spiss).
Snutepartiet må være sterkt. Hvis avsmalningen gSør at snutepartiet virker spisst eller svakt, er dette
ukorrekt. Fra stoppen går avsmalingen gradvis frem mot snutespissen.
Et kileformet snuteparti er et viktig karakteristisk trekk hos den japanske hunden ifølge Hr.
Watanabe.

Snutepartiet skal være fast. Med dette menes at det skal være harmonisk og at leppene skal være
godt tilsluttet, ikke slappe og hengende. Hr. Watanabe sier også at leppene skal være "tørre".
Leppefold er spesielt nevnt i dommerkommentarene som en alvorlig feil og anses som utypisk.
Hr. Watanbe sier at leppefolden er meget uvanlig hos den minste varianten (Shiba), mens det kan
være et problem hos den største varianten (Akita).
Han nevner at på grunn av Akita'ens størrelse med en "dypere" leppe, vil det være for meget
forlangt at leppene skal være perfekt tilsluttet. Men han sier at det selvfølgelig er ønskelig med mest
mulig tilsluttede lepper også hos Akitaen, selv om moderat tilsluttede lepper vil bli godtatt.
Leppenes pigment er sort, men det må ikke være sorte hår rundt snuten hos en voksen hund.
Dommerkommentarene tar for seg forskjellen mellom snutepartiets fasthet og de velutviklede
kinnene. Som det vil fremgå av neste artikkel i denne serien er kirurene hos den japanske hunden
meget godt utviklet. Hodet får dermed et rundt uttrykk. Kinnenes bredde står i kontrast til
snutepartiets faste avsmalnede uttrykk.
Dommerkommentarene sier at snutepartiet virker som det "skyter" ut fra kinnene. Snutepartiets
sider (leppene) skal være tykke og noe rundet. Hos de fleste andre raser er leppenes sider flate og
snutens form virker rektangulær med snutesidene som den lange delen av rektangelet.
Hos den japanske hunden derimot er sidene mer avrundet. Dette noe runde snutepartiet gir snuten et
inntrykk av styrke, som er meget viktig for å få frem det rette uttrykket. Snutepartiet skal altså være
stramt og leppene skal være godt tilsluttet. Standarden sier at nesebrusken skal være fast. Hr.
Watanabe sier at hos en frisk hund vil nesebrusken i sin alminnelighet være kald og fuktig. Men
like etter at hunden er våknet opp av søvnen vil den være tørc.

viktig med godt pigment. Både nesebrusk og leppene hos Shibaen må være
sort. Hos hvite Kishu og Akita, er det tillatt med en lys rosa avbleket nesebrusk. Men selv her vil
Som før nevnt er det

en

mørk farge være mest ønskelig.
Dommerkommentarene bemerker at små flekker på nesebrusken nødvendigvis ikke er feil. Men
Hr. Watanabe sier at rynket hud på nesebrusken, eller sprekker i huden ikke er konekt. Han sier at
små røde flekker på nesebrusken kan forekomme både hos voksne og hvalper, men at de vanligvis
forsvinner etter kort tid.
Tungens pigment er også viktig, men i motsetning til nesebrusken skal tungens pigment være rosa
uten sorte flekker.
I standarden star det at små sorte flekker på tungen er tillatt (de må ikke være større enn en
fingertupp hos den største varianten (Akita)).
Flekkenes størrelse er avhengig av hundens størrelse. Dette vil si at jo mindre hunden er jo mindre
må flekkene være for å kunne aksepteres.

Nar den største hunden (Akita) har lov å ha flekker på størrelse med en fingertupp, vil dette si at
den minste hunden (Shiba) kun kan ha ganske små flekker for at de kan sies å være akseptable.
Fargen på snutepartiet er nevnt i tidligere artikler om pelsfargen, men det må likevel nevnes at
snutens sider, samt undersiden (haken) skal ha creme-hvite tegninger.
Mens fargen på neseryggen skal ha hundens opprinnelige pelsfarge (Rød hos enrcdlviltfarget og
sort hos en black&tan).
Hos en black&tan skal det være markert skille mellom de creme-fargede tegningene og den sorte
fargen på neseryggen. Røde/vilt-fargede hunder skal ikke ha sorte hår på snutens sider, selv om
nesebrusken og lepperanden skal være sort.

Under ingen omstendigheter må de creme-hvite tegningene gå opp på neseryggen. Hvis dete skjer
er det gjerne i forbindelse med hvitt rundt øynene og på store deler av kinnene. Dette kalles
"omvendt maske" og er en alvorlig feil.
Det må nevnes atrcdelvllt-fargede Shiba ofte er født med sort maske, og at de kan ha noen sorte hår
på snutepartiet helt frem til voksen alder.
Hel-sort maske hos den voksne hunden og løse hengende lepper indikerer at hunden ikke er raseren
da disse karakteristika ikke opprinnelig hører til i den japanske hundens genepool. Når de
forekommer er de derfor et meget dårlig tegn.
Som kjent var den japanske hunden nesten utryddet på grunn av oppblanding med hunder fra
vesten, og på grunn av desimering av bestanden (spesielt under siste verdenskrig).
Gjenoppbyggingen av de forskjellige variantene (rasene) i forbindelse med Showa-perioden
(fra 1925) bød derfor på store problemer for de japanske oppdretterne. Under krigen ble svært
mange hunder drept og/eller folk hadde ikke råd tll åfø på dem.
Gjenoppbyggingen baserte seg derfor meget på oppdrettemes hukommelse og på det billedmateriale

som var tilgjengelig.
Shibaen var den varianten som kom best ut av denne vanskelige tiden. En del av de større
variantene ble ofte krysset med andre raser for bl.a. å øke styrke og kampvillighet. Dette ble i meget
liten grad gjort med Shibaen og, selv om bestanden nær var utryddet, ble den rette typen i stor grad

beholdt.
På denne bakgrunn er det derfor at de uheldige (fremmede) genetiske trekkene, så som sort maske
og hengende lepper/leppefold meget sjelden opptrer hos Shibaen.

For å oppsurlmere Hr. Watanabes kommentarer om hva som er viktige poeng angående snutepartiet
hos den japanske hunden, så skal det være kileformet, stramt med noe runde sider (lepper) sett
forfra. I god balanse med resten av hodet - rett neserygg - fullt tannsett med saksebitt og godt
tilsluttede lepper.
Pigmentet på lepperand og nesebrusk er sort. (Unntatt hos hvite Kishu og Akita).
Snutepartiet skal gi et kraftig helhetsinntrykk.

PÅ UTSTILLING

I DANMARK

AV
GRETE.SOFIE MJ,1[RUM
Da min mann, Eivind, f,rkk invitasjon til å dømme på Spidshundeklubens utstilling i Sorø - en times
kjøring fra København - den 12. februar 1994, fikk jeg lyst til å være med å titte på Shiba-rasen.
Det var påmeldt 15 Shiba til utstillingen og det kunne bli spennende å se hvordan kvaliteten var i

Danmark.

I Baby Klasse tispe var det fire med - alle født i august 1993. Best ble en herlig rød tispe fra USA
RENO SAKURA MITSUHIME (Ch. Windcastles Free Spirit/Benihanahime Renosakuraso).

;

oppdrettet av Christopher Ross og Jacey Holden.
Nr. 2 i klassen ble også en import fra USA. Begge hundene var eid av Kennel Saijoto vllene
Sørensen og Flemming G. Lassen.

I hvalpeklassen deltok der også fire hunder, og her gikk hannhunder og tisper sammen. Vinner ble
enrcdtispe med gode bevegelser; DAI-ICHI BENI KITSLTNE (DK CH KLBCH KBHV 92INTCH
KTSG93 NYHØJ Buki Naki Tafaki/Kenilands Rosebud) Oppdretter og eier var Kennel Dai-ichi
v/Bente Iversen og Max Larsen.

I AK hannhund var det en og det ble ikke del ut CERT. Han var oppdrettet i Holland, men var nå
som voksen kjøpt av Kennel Dai-Ichi.

I Championklasse hannhund var det to kullbrødre. Oppdrettet av Kirsten Jørgensen med Kennel
Kaissas fra kennelens første Shiba kull. Moren importert med hvalper fra England.
Vinner ble DKCH KAISSAS AKA SHIRO OF BONSAI (Madason Bonsai/EUCH9O BESG9l
DKCH92 INTHC Kiskas Cinnamon at Madason) Eier Lene Sørensen. Han var en herlig rød
hannhund med fin størrelse, godt hode og fin flyt i bevegelsene. Han ble senere BIR for Eivind og
BIS2.

I AK tispe var det tre stykker. Vinner ble en stilig black&tan tispe fra Holland. Kjøpt inn som
voksen av Kennel Dai-Ichi: TALAIENTD REGINA (Makato Dutch Baron of Talaientd/Makoto
Moonlight Romanse in Talaientd). Hun hkk CERT og ble også beste tispe.
Nr. 2 med CK var en rød import fra USA; RENO SAKURA JOSHI BAIKA. Eiet av Kennel
Saijoto. Jeg hørte etterpå at hun hadde vunnet og blitt beste tispe for japansk dommer i Dortmund
høsten 1993.
Som hos oss er det flere typer Shiba. En del er etter min mening for store og mangler kjønnspreg.
Noen syens jeg også var for langstrakte, men det er jo de samme problemene som vi ser her i
Norge. Mentaliteten syntes jeg imidlertid var bra.

Ellers var det hyggelig å få hilse på vår hvalp; MJÆRUMHØGDAS QASHI-GO og hans nye eier
Dora Harms. Han har allrede tatt CERT og ble beste junior hannhud for japansk dommer i
Dortmund.
Turen var givende, da det var hyggelig å få se noen av de danske Shibaene og hilse på noen av
Damarks oppdrettere av rasen.
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CH KAISSAS AKA SHIRO
OF BONSAI
Eier:
Lene Sørensen og
Flemming Lassen. Danmark

RENO SAKURA JOSHI BAIKA

Eier:
Lene Sørensen og
Flemming Lassen, Danmark

HJELP!!!

VI HAR FÅTT HVALPER

Hallo, jeg heter LLINA og vil fortelle om min siste innsats for å øke bestanden innen min perfekte
rase.

Jeg er altså en respektabel frue av typen SHIBA-INU - bor sammen med to mennesker, som har
som primæroppgave å gi meg rikelig mat og drikke. Ja, og så er det "typen" min,da; KITARO!

Han kom inn i mitt liv for ca. 1,5 år siden og er ikke så aller verst. Men han kan til tider være
grusomt irriterende, som mannehunder flest.
I juli-93 var tiden inne for å sette igattg med mitt andre bidrag til Shiba'ens fremme. Men akk o've
- ikke helt enkelt det. nei, når menneskene går og lusker rundt alle hjørner for å passe på at noe skal
skje, og typen er av den petenetete slaget som helst skal ha lyset av og rullegardinen nede....
Men jeg klarte da å lure ham til slutt. Ikke bare en gang me, to - 2 - ganger, faktisk. Menneskene
hadde gått rundt og mast om at jo flere ganger en "gjør det'ijo flere harurhunder blir det.
(Hva nå DET skal være godt for).
Drektigheten skal etter min mening avrunde ventetiden hvor man spankulerer rundt i leiligheten i
sin stadig mer omfangsrike tilstand, og bare roer ned og forbereder seg mentalt til det som skal
komme. MEN. HVA SKJER ?
Joda, disse vanvittige menneskene drasser meg med ut i naturen HVER DAG! Ut i skogen, opp på
f,ellet og jeg vet ikke hva. Jeg forsøkte å protestere innimellom, men med bånd rundt hals 'og et
gjenstridig menneske i andre enden, er det bare å gi seg over.
Vel, etter ni uker nærmet underet seg. Skjebnen ville det slik at typen og et stk. menneske var
"bortreist på dagen".
Christen (menneske nr. 3), som pleier å blande seg i det meste hva Shiba-rasen angår, skulle også
være bortreist. Alt lå altså til rette for en fredelig begivenhet.
Ved midnatt den lIll2. september skjer det! Ikke lett, selv for en respektabel Shiba-frue, å holde
masken i en sådann stund. Smertene var mildt sagt jæ....!. Hvem klarer å holde seg i ro i fødekassen
når det gjør SÅ vondt? Derfor ble nr. I født i stuen et eller annet sted. Og siden gikk det slag i slag
i fødekassen.
Mennesket som liksom skulle hjelpe til var god å ha, men ga seg til å FOTOGRAFERE når han
mente det var et ledig øyeblikk. Tenke dere til; her ligger jeg og svømmer i diverse ekle ting og så
gir han seg til å ta bilder av det!!
Nok om det, etter en og en halv time var alt over. Lykken var til å ta og føle pål Det var bare å nyte
livet på rene lakener med fem herlige småtroll som alle var velskapt og ikke minst...sultne.
Etter et par dager kommer resten av "familien" hjem. Og j.g, som hadde regnet med full støtte både
fra typen og de andre, får mitt livs største skuffelse . TYPEN ER REDD! Han tør ikke komme i
nærheten av fødekassen engang. Og slikt skal en elske og holde av !
Ikke nok med det; Christen gir seg til å stønne og bære seg, tar opp tre av hvalpene og påstår at de
har FEIL FARGE??
Snakk om nedtur. Her får en bare stålsette seg og late som om intet har skjedd.
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Etter hvert som alle er blitt vant til den nye situasjonen, blir det imidlertid ikke så verst å være
LLINA likvel. Jeg får de feite porsjonene flere ganger for dagen. (Slik skulle det vært til vanlig
også.)
Og etter hvert som dagene og ukene går, blir det mer og mer il gøre for en nybakt mor. Hvalpene
tisser og bæsjer hele tiden,og jeg må selvfølgelig sørge for at hjemmet er rent og pent til enhver tid.
Når så typen får vennet seg til tanken på at han faktisk er blitt pappa, blir han mer og mer dristig.
Til slutt, nar han tror at jeg ikke ser, tør han komme helt frem til vårt lune rede. Nå er hvrlpene så
store at de løper fritt omkdng i hele leiligheten - det er litt av enrØre. Tiss og bæsj over hele huset.
Menneskene har lagt aviser på gulvet som hvalpene skal gjøre det på, men de er ikke alltid like
treffsikre.

blir det litt hjelp å få i oppdragelsen også. Typen er blitt riktig flink, leker med hvalpene hele
dagen. Av og til kan det imidlertid bli litt for voldsomt. Da må jeg gå i mellom og si et alvordsord
til både den ene og den andre.
De er forresten blitt ganske kravstore etter hvert, forlanger servering til alle døgnets tider. Riktignok
har jeg mer enn nok melk, men det er ikke så enkelt nar de har fått skarpe tenner. Puppene blir både
Senere

såre og ømme.

Ja, det er nesten fælt å tenke på; for noen måneder siden hadde jeg den flotte figuren, men se på
meg nå: DE muggene som henger og slenger, sår både her og der, og etter hvert begynner vel pelsen
å ramle av også.

Og typen gar feiende flott og brisker seg, og skryter av å være "far til fem" !
Vel, det blir vel et hundeliv etter dette også. Om noen uker skal hvalpene forlate redet. Da far jeg
pleie meg selv som best jeg kan. Så får vi se om noen andre også kan være med il gøre en innsats
fbr at vi skal bli mange i kampen om de gjeveste trofeene på utstillinger rundt omkring.

jeg enda ikke har fått innføring i skrivekunstens hemmelighet er mine beskrivelser ført i
pennen av et av mine mennesker, som lyder navnet Terje (av og til).
Siden

Mange hjertelige nusser til alle Shiba'er og deres eiere fra
LLfNA og ........ok,\a gå; "typen" KITARO

INTERVJU MED EN JAPANSK DOMMER
Foranledningen til dette intervjuet er at formannen i den japanske raseklubben Nihon Ken Hozonkai
(forkortet NIPPON) IIr. Uki, besøkte England våren 1993 i forbindelse med den verdensberømte
hundeutstillingen Crufts.
I den anledning benyttet den engelske Shiba-klubben; Japanese Shiba inu Club of Great Britain,
muligheten til et intervju. Tolk var Hiromi Shimizu. Intervjuet er oversatt fra engelsk til norsk av
Christen Lang og er tidligere publisert i den engelske klubbens newsletter; Issue no 14.

Først ble Hr. Uki spurt om hva han synes om de engelske Shiba'ene.
Her svarte han at han syntes at endel virket for kort i kroppen og noen var for lavbente.
Så ble

Hr. Uki bedt om å kommentere forskjetlige detaljer vedrørende rasen.

Om hodet (hos de engelske hundene) sier FIr. Uki:
Hannhundene har et for søtt og mykt uttrykk, det er for... (her han han vanskelig for
å finne det rette ordet som beskriver hva han mener). Til slutt kommer han frem til ordet ;
feminisert. De virker også for dorske.
Han sier at vi må huske at mens tispene skal være feminine med et søtt uttrykk, må en hannhund ha
et sterkt og robust uttrykk.
- Dere bør prøve å avle frem hannhunder med mer maskulint preg, sier Hr' Uki.

0m vinkler sier Hr. Uki:
Dere bør være oppmerksom på skulder/overarmsvinklene. En del av de hundene jeg har sett her er
for steile foran.

Angående farger sier Hr. Uki:

I Japan er 90Vo av de utstilte hundene røde,2 Yo gr black&tan og resten er viltfarget (sesam; rød
underpels med sorte dekkhar). I England er en god del av de røde hundene altfor blasse, fargen skal
være dyp orange-rød.

Shiromi Himizu viser til en fargeplansje for å vise den rette fargen. Mange av de engelske hundene
er ikke klare nok i fargen. De creme-hvite (Urajiro) tegningene på snutens sider, kinn, bryst og buk,
skal være klart markert mot en ellers dyprød pelsfarge.
(Creme)-hvite Shiba er ikke akseptert på japanske utstillinger og blir derfor heller aldri vist frem.
Om fargebetegnelsen "brindle" sier Hr. Uki at dette beror på en misforståelse i oversettelsen, da
det ikke finnens brindle Shiba i Japan.
Hvite hunder skal ha en klar hvit pelsfarge med godt pigment rundt øyne og munn, men ikke på
snuten.l

Akita/Kishu
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Når det gielder bevegelser sier Hr. Uki:
De engelske hundene beveger seg bedre enn hundene i Japan. I Japan legges det mest vekt på
hundens uttrykk i stående positur og mindre på bevegelsene, som tydeligvis er meget viktig hos
dere.

Måten hunden star på (lett fremover, som om den star på en fielltopp og skuer utover), forteller
dommeren meget om dens ffsiske og psykiske helhet. Dette legges mest vekt på ved bedømmelsen
på en utstilling arrrangert av Nippon.

Om halen kommenterer Hr. Uki:
t
Etter endel forsøk på å tegne diverse haleformer blir en kopi av boken My- Clews arbeider med
tatt frem og Hr. Uki kommenterer kapitelet med diagrammer av forskjellige haler.
Om diagram I (se illustrajon A), sier han at dette er en korrekt ansatt og baret hale. Diagram 4
(illustrasjon B) er den nest beste og diagram 5 (ill. C) er såvidt godtagbar. Om de andre
diagrammene i boken sier han at de alle er uakseptable.
Hiromi Shimizu legger til at en prøve på om halen er korrekt ansatt er at det skal være så meget
mellomrom mellom haleroten og det bakerste punktet på hunden (låret) at det skal kunne plasseres
en bordtennisball der. (ill. D).
så spurt om det arrangeres mange store utstillinger i Japan.
at hvert ar arrangerer klubben en stor nasjonal utstilling. På denne pleier det
forteller
Han
anmeldt over 800 Shiba.

Hr. Uki blir

å være

Utenom dette a:rangeres det en rekke mindre utstillinger i distriktene. På den nasjonale
uststillinger deles det ut mange fine ærespremier, bl.a. Landbruksministerens ærespris.
Klubben (Nippon) har ikke noe poengsystem for championat på linje med det vi har i Norge,
men den Japanske Kennelklubben (JKC), som er tilsluttet den internasjonale organisasjon FCI,
arrangerer utstillinger for alle raser og de har et system som er mer lik vårt. Her deles det ut
certifikat. På disse ustillingene deltar det få Shiba, de aller fleste stilles på Nippons utstillinger.
(Oversetters anmerkning.)

Bedømmelses-systemet på Nippons utstillinger er annerledes enn det engelske. (I England er det
kun konkunansebedømmelse uten skriftlig kritikk av hver hund).
Hos Nippon starter bedømmelsen om formiddagen med at alle hundene blir nøye gjennomgått av
dommer og dommerassistent. Høyde blir målt, tenner blir talt og man ser på halen etc.
Alt blir nøye nedtegnet.
Om ettermiddagen blir så de hundene som har kvalifisert seg innkalt og rangert i rekkefølge
(konkurranse).

Hver klasse består av inntil 50 hunder. Nar dette antallet er nådd opprettes en ny ring med en
ny dommer. Hundene er som hos oss inndelt etter kjønn og alder. (O.a.)

z

;complete study of the japanese Shiba.

anser denne måten å bedømme hundene på som meget hensiktsmessig for
klubben, og han mener at med et slikt system er det vanskelig å jukse.

I+. Uki sier at Nippon

Hr. Uki blir spurt om hva han legger mest vekt på når han har en rekke gode hunder og skal
plukke ut en vinner:
Her svarer han med å bruke ordet "Crackerjak", og blir bedt om å utdøype dette:
I Japan er hundens helhetsuttrykk det avgjørende. Hundens øyne avspeiler dens sjel - "Crackerjak"
innbefatter hundens samlede ffsiske og psykiske kvaliteter.
Blandt mange fremragende individer vil han lete etter den hunden som har den rette blanding av
frsisk og psykisk styrke. For å finne frem til denne, vil han se hver enkelt hund inn i øynene og den
som viser den rette balanse mellom disse egenskapene vil være hans vinner.
For å forstå hvordan en japaner ser på sine nasjonale raser, må vi i Vesten være klar over at det
er stor forskjell på Østen og Vestens kultur. En japaner vil derfor legge.vekt på ting som vi
kanskje ikke vektlegger på sarnme måte, og omvendt. Dette er viktig å huske på da Shiba er en
japansk rase, og vi må ta i betraktning og respektere hva japanerne ønsker vi skal vektlegge
ved deres nasjonale hunderaser. O.a.

Hr. Uki blir spurt om han har noen råd å gi de britiske oppdrettere når det gielder
videre avl:
Uten tvil må det i første rekke være åbestrebe dere på å avle frem hunder av den riktige typen, slik
som de finnes i Japan. Prøv å avle frem hunder med den rette dyprøde fargen. Dette er noe vi legger
stor vekt på. Ikke bland inn andre nyanser før den rette rød-orange fargen er etablert. Pan ikke to
viltfargede hunder. Selv ikke den mest erfarne oppdretter i Japan vil prøve på dette, fordi det svært
sjeldent blir vellykket. En hund med en klar rødfarge må være målet.

Tilslutt blir Hr. Uki spurt om hva han

synes om den standarden som er utarbeidet

for rasen i

England:
Nippon liker ikke den standarden dere har laget for Shiba. Rasen bør studeres nøye i Japan før dere
lager deres egen standard.

FORSKJELLIGE HALER.
DIAGRAMMER FRA MYM CLEWS BOK
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lllustrasj oner: Christen Lang

HIROMI SHIMIZUS FORKLARING
PÅ EN KORREKT HALE ANSATS

OBS!!! VIKTIG MELDING

Den Svenske Japansk Spetskiubben arrangerer i samarbeid med SSD og den
Japanske Kennel Klubben (JKC) spesialutstilling for de japanske raser i

RANSÅTER, SVERIGE
31JULI t994.
DOMMER blir bl.a. Presidenten i JKC:
Toyasaku Kariyabu.
Utstillingen bekostes av JKC og anmeldelsen er gratis.
For nærmere informasjon kontakt:
Monica Algotsson - tlf: 095 46 221 20209
095 46 102 963243
eller
Vlaria Edwardsson - tlf: 095 46 237 7004I
&. fax
**{<***********
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MEST-vINNENDE sHIBA
1993
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NR. 1 OG VINNER AV SHIBA-POKALEN:

GLEA{DALIAT BURAIVDE
99 poeng

Eier: Terje Ljosnes, Roar Kvittingen
og Christen Lang

NR. 2: EIYU SHISHI GASHIRA AV ENERHAUGEN
62 poeng
Eier: Marianne Kolberg
,k*t<d.*rk******{<

NR. 3: MAURAINE AKERIA AT RIMOR

Eier:

34 poeng
Grete-Sofie & Eivind Mjærum
,t(1.**>t<'F{.*+*+++

SHIBA-pokalen er gitt av Marianne Kolberg og Gunnar Grønbeck. og deles ut til den hund som har
hø1'esre poengsum ved årets slutt. Statutter: se Shiba-nytt m.7192.
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UTS

TILLIN

I EN S IS T

G S RESULTATE R S D

ØLEr\ ØEVH 5.2.94 - Dommer: Tore Edmund

BURANDE

Eier: Ljosnes/Kvittingen &Lang

BIR 1BHK CERT

SV-93 GLENDALIN

BIM 1BTK CERT

ERAI AKA SAN AV ENERHAUGEN Eier: Bris Wilseus Dahlin

osl-o NDK

- Dommer: Marlo Hjernquist (S)

20.2.94

BIR 1BHK CERT

NV-93 MJÆRUMHØGDAS QOZO-GO Eier: Marianne & Michael
Wahl

BIM 1BTK CERT

MJÆRUMHØGDAS QUISHIBA-SAN Eier: Marianne Wang

KONGSBERG NKK 5.3.94 - Dommer: Christen Lang

BIR 1BTK

CACIB

MAURAINE AKEzuA AT zuMOR

Eier: Grete-Sofie & Eivind
Mjærum

BERGEN NKK 9.4.94 - Dommer: Rudi Hubenthal

BIR BIG2 CERT

GLENDALIN BURANDE

Eier: LjosnesÆ(vittingen & Lang

OS HUNDEKLUBB 24.4.94 - Dommer: Solveig Sundberg

BIR BIG3

CERT

GLENDALIN

BURANDE

Eier: Ljosnes/Kvittingen & Lang

Vi gratulerer samtlige vinnere!!

NY NORSK & SVENSK CHAMPION:

GLENDALINBURANDE Eier: Ljosnes/Kvittingen &Lang
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HVALPESKUE
HINDEZAKURA AV ENERHAUGEN har oppnådd en rekke flotte resultater på hvalpeskue.
Vi kan liste opp følgende:
ØLEN 5.2.94 (Ølen. Etne og Vindafjord
BIR BIG4

HK)

- Dommer: Tore Edmund:

ALVERSUND 6.3.94 (Nordhordland HK) - Dommer: Anne Buvik:
BIR BIG BIS2
$OLA27.3.94 Gør-Rogaland Brukshundklubb) - Dommer: Anne Tove Strande:
BIR
OS 24.4.94 (Os

Hundeklubb)

- Dommer: Solveig Sundberg (rase)
Engelsk dommer (BIG)
Marianne Furst Danielsson (BIS)

BIR BIG BlSreserve

ASKØY (Askøy Hundeklubb) 21.5.95 - Dommer: Annemari Thommassen
BIR BIG BIS5

Vi gratulerer

"ZakrL" og eier: Kirsten Husebø

& Olav B. Aga med de flotte

resultatene.

,F*'{<*'F**r<>ft{<{.
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ELENDIG ,s,l?ftvEMNG pÅ

onrrE srEDET,

SPØR DA MEG...

vi takker Ragnhild

Antonsen for at vi fikk bruke bildet av "sonny"

til srsrE-sIDEN.

