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SIDEN SIST.
Her er vi tilbake med nytt nummer av bladet ALLE venter på. Nummer 11 inneholder en del stoff
av forskjellige "forfattere". Det har heldigvis lykkes oss i å også ffi andre til å skrive for
SHIBA-NYTT. Men vi venter fortsatt på DITT innlegg m/bilder etc. ALLE kan skrive - hvis man
bare tar seg tid.
Som Venke Heruring foreslår i sitt innlegg vil redaktøren gjerne opprette en egen spalte i bladet
hvor leseme sender inn tips eller stiller spørsmål vedrørende Shiba-rasen. Jegtør pastå at vi har
fag-ekspertise på det området.
serien om importpresentasjoner er vi denne gang kommet frem til import nr.10 (X). Turen er
dermed kommet til "Ayako" som redaktøren har god kjennskap til, og jeg kan skrive under på at en
mer medgjørliglkjærlig hund skal en lete lenge etter.
Kommentarer til standarden begynner på side 4, der vi denne gang tar for oss hodet.
Så følger en rekke innlegg fra leserne med bilder og videre utstillingsresultater. Øvnge
utstillingsresultater har vi ikke fått inn siden sist, men vi samler opp og tar disse med i neste nr.
uzakat" på resultatlisten for Shiba spesialutstillingen, så kan vi melde at
Dersom du savner stjernen
han VAR med. Men av forskjellige grunner; bl.a. at han ikke ville vise tenner, så gikk han ut av
konkurransen. Dette er et velkjent fenomen og kan bare beklages. Men det skal godt gjøres å være
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"på topp" alltid.
Som jeg har sagt tidligere er SISTE SIDEN ment som en artig avslutning med kombinasjonen

bilde/tekst. Denne gangen er det Liv Askeland som har sendt inn "fulltrefferen" med tekst av
undertegnede. I den forbindelse harjeg fått ide til en aldri så liten (!?) konkurranse:
Vi inviterer hermed medlemmene til å sende inn sitt bidrag (bilde m/tekst) til SHIBA-I{YTT.
De vi synes fortjener det blir presentert i neste nr (nr.12) av bladet. Så ber vi leserne om å
stemme på DET BESTE BILDE/TEKST ved å ringe/sende inn sin stemme. Vinneren vil få en
finfin (foreløpig hemmelig) premie.
Så; rot godt ned i fotoskuffen nå og send inn ditt artige forslag til konkurransen. Vi er sikre
på at det finnes mange flotte bilder rundt omkring og vi ønsker DET bildet m/tekst innsendt
snarest.
Til slutt oppfordrer vi også andre til å sende inn artikler/innlegg/bilder som vi kan bruke i
SHIBA-NYTT.
Da dette blir siste nummer i år, og julen snart står for tur, vil vi allerede nå ønske medlemmene::

RIKTIG GOD JAL
OG
GODT NYTT ÅR

Vi lar høre fra oss i mars -95 med nytt nummer og - forhåpentligvis
til var konkurranse.
Hilsen

qo^*å^)
Redaktør av

SHIBA-NYTT

- presentasjoner av kandidatene

GLEI\DALIN AYAKO SAN
(RØD TISPE)

FØDT:17.02.90

FAR:

Aust.Ch. YASHIZAKURA OF SHINSHU
IKEDA KENSHA (Japansk import)

MOR:

Aust.Ch. GLENDALIN GEISHA GIRL
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OPPDRETTER:

ARTHUR LANE, AUSTRALIA.

EIER:
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*

tl.

t(

*

{.

*

rl.

*

rl. rl.

X,F

**

*'F,1. tt

t<

Titleripremier:

Norsk Vinner 1990
Norsk, Svensk og International champion.

Hvalper:

4 hvalper: 2 hanner + 2 tisper
med NSInt.Ch. Manløens Haikara.
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Mitt møte med Ayako
øv

Christen Løng
Da jeg ble interessert i Shiba og skulle prØve åfakjøpt hunder, viste dette seg å være langt fra
enkelt. Som nevnt tidligere var jeg så heldig åfakjøpe to tisper fra Lena Sonefors og Helen
Johanson i Sverige, samt to hannhunder fra Kennel Makoto i England.
Grunnet den norske rabies-lovgivningen var det begrenset hvilke land man kunne innføre hunder
fra, uten å måtte ta dem gjennom en stressende og fordyrene karantene.

Fra en god bekjent av meg (Anne Buvik; oppdretter av Engelsk springer spaniel), fikk jeg
høsten-89 en kopi av en annonse i det australske hundesport-bladet. Her var avbildet en Shiba
hannhund (import fra Japan), som jeg falt for. Jeg tok kontakt med eieren for å høre om det var
mulig å få kjøpe en hvalp etter denne hunden.
Jeg var meget heldig, og fikk en tispehvalp fra et av de første kullene i Australia etter denne
hannhunden.

juni 1990 kom så lille Ayako (a mnd.) til Bergen. Hun hadde en lang flytur bak seg fra den andre
siden av jordkloden, men dette så ikke ut til å affisere henne det minste. Allerede før hun ble tatt ut
av kassen startet den lille halen å vifte. Og på kassen hadde en vennlig skjel skrevet "Please give me
some water". Den lille damen hadde tydeligvis hatt det bra på den lange reisen.
Det som først slo oss - og som har vært kjennetegnet på alle de australske shiba'ene - var det utrolig
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fine gemyttet.
Hun utviklet seg til å bli en utstillingsstjeme! Allerede 10 måneder gammel ble hun BIR og Norsk
Vinner på Sjølyst-utstillingen 1990. I gruppen plasserte hun seg som nr.3 blant Norges beste
spisshunder. Senere har det blitt en rekke seire og gruppeplasseringer både i Norge og Sverige.
Høsten 1991 frkk hun hvalper, som har utviklet seg meget tilfredsstillende og fulgt i sin mors
fotspor i utstillingsringen.
Som oppdretter av forskjellige raser fra 1961, har jeg eiet og hatt kontakt med et stort antall hunder.
Ayako er spesiell, ikke minst fordi hun er så grei å ha med h gSøre i det daglige liv. Jeg tror ikke jeg
noen gang har hatt en hrurd som er så ukomplisert. Hennes gode temperament er det jeg setter størst
pris på.

,k******,l.rl.****
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Kommentarer til den japanske standørden
Den japanske standarden kommenteres av Hajime Watanabe, forfatter av boken "Den japanske
hunden - ett hundre emner for studie", fra en serie i "The Shiba Journal". Oversatt fra japansk til
engelsk av Shingekazu Kuribayashi og Susan Houser, og fra engelsk til norsk ved Christen Lang.

Hodet til den iananske hunden.

I denne artikkelen, som er den fierde angående hodet - vil vi se på stoppen, bakhodet og kinnene.
Neste artikkel vil ta for seg nakken.
Vi begynner med å sitere hva Qrlippon) standarden sier om dette:
"Hodet; pannen er bred, kinnene velutviklet, nakken kraftig".
Disse kortfattede kommentarene er i overensstemmelse med det japanske synet på standarden som
et utkast, som blir forståelig ved å studere kommentarer og - for dommere/dommerelever - ved et
grundig opplæringsprogram.
I sine kommentarer bruker FIr. Watanabe mer enn tolv sider med tekst, diagrammer og bilder for å
utdype dette området.

Hr. Watanabe begynner med å si at hodet er et meget viktig typetrekk ved den japanske hunden.
Hodet er viktig - ikke bare på grunn av hundens utseende og strukfur, men også av to andre mer
spesifikke gnrnner.
For det første er uttrykket viktig for å fastslå om hunden har et godt temperament, dvs. "djervhet,
godt lyme og nattulig væremåte", som er nevnt i standarden.
For det andre forteller hodets struktur om hunden har det rette kjønnspreg.
Som vi har diskutert tidligere skal den japanske hunden ha et distinkt kjønnspreg. Hannhunden skal
være typisk maskulin, mens tispen skal ha et mer forfinet (feminint) uttrykk.
For å vurdere hodet er det to ting man må ta hensyn til:
1) De lett bestemmelige punktene; lengden, bredden og formen på hodet.

2) De mer subjektive punktene; karakter og uttrykk.

I av de lett bestemmelige punktene inneholder det som
danne oss et bilde av hodets oppbygning:
Kategori

vi vanligvis refererer til nar vi skal

HODETS OPPBYGNING
Hodets oppbygning er basert på hodets ben, som bestar av kraniet (som former bakholet og bestar
av hjernen), og ansiktsbena (som inkludere nesebroen og kjevebeina med sine bevegelige ledd).
Hodeskallen har en fremstående bule som blir kalt occiput, som man kan kjenne mellom Øtene.
Bulen markerer slutten på hodeskallen og totallengden på hodet.
Hodets ben forteller oss hva vi kan måle slik som lengden og bredden på hodet, kinnene, stoppen og
snuten.
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LENGDEN
Den totale lengden på hodet er bygget opp av den kombinerte lengden på snuten og bakhodet.
Lengden på bakhodet måles fra occiput til midt på stoppen, mens lengden på snuten måles fra midt
på stoppen ned til slutten av nesebrusken.
Forholdet mellom disse to er meget viktig i og med at bakhodet utgjør 60%o av den totale lengden og
snuten 400Å.
Det å si "midt på stoppen" er imidlertid upresist, så Hr. Watanabe foreslar at en tenkt linje strukket
mellom de to indre hjørnene i øynene kan benyttes for å indikere midten av stoppen.

BREDDEN
Bredden på hodet bestemmes av utbredelsen på kinnbena. Den japanske hunden har svært
velutviklede kinn, og dette kan gi inntrykk at at hodet er bredere enn det egentlig er. De
velutviklede kinnene får ikke bare hodet til å virke bredere enn hos andre hunderaser, men far det
også til å virke kraftfullt.

Diagram l.
SKALLEN TIL DEN JAPANSKE HI.INDEN

(l)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
(8)
(e)
(10)

Den bakre del av skallen med Occiput
Tuppen av Occiput
Kranium
Pannen
Kinnben
Bredeste del av hodet
Øyehule
Nesebroen
Øverste svelg-ben
Snuten

Ord som "fuldig", "ekstremt overflødig" og "en stor rund haug" er brukt av lk. Watanabe for å
beskrive kinnene. Den tette, tilspissede snuten star i kontrast til de svært velutviklede, poseaktige
kinnene, og det er denne kontrasten som gir hodet det karakteristiske uttrykket.
F{r. Watanabe sier at - sett forfra - minner den japanske hunden om en grevling på grunn av de brede
kinnene og den tilspissede snuten.

STOPPEN
Stoppen er skillelinjen mellom snuten og bakhodet. Siden det markerer punlctet hvor hodet går over
fra den brede pannen og de velutviklede kinnene til kontrasten av den tette ve-lutviklede snuten, skal
stoppen være tydelig. Med dette menes ikke at den skal være for markert. FIr. Watanabe sier at i
området mellom det indre hjørnet av øynene skal det være en fin nedadgående kurve. Denne kurven
må være tydelig, men den må være jevn. Med andre ord; en moderat stopp.
En for flat stopp er beskrevet i Nippons Dommerkommentarer som en feil! FIr. Watanabe bemerker
også at den dype stoppen er uønsket.

Det finnes imidlertid en unntakelse for den mellomstore rasen; Hokkaido, som Hr. Watanabe sier
tradisjonelt i noen områder av Japan nesten ikke har stopp overhodet.
Imidlertid er denne sjeldenheten avgrenset til utelukkende å gjelde Hokkaido av den mellomstore
rasen, og altså ikke for Shiba.

Med dette avslutter han diskusjonen om den kvantitative karakteristikken av den japanske hundens
hode. Han minner igjen om at vi merker oss at tispen skal ha et noe smalere hode og et mer edlere
uttrykk sammenlignet med hannhunden.
Så beveger

vi

oss videre

til

en diskusjon om den mer subjektive faktoren ved vurderingen av hodet.

ATTRYKK
Det viktigste for å kunne fastslå om en hund har riktig uttrykk eller ikke, er harmonien i hodet. Alle
punktene vi har diskutert hittil; øynene, ørene, snuten, stoppen, leppene, nesen osv. er bundet
sarnmen for å forme hodets utseende. Og dersom bare en av disse ikke er i samsvar med, eller i
harmoni med resten, vil resultatet bli et plumpt eller usympatisk uttrykk.
Når det gjelder uttrykk, hvor reaksjonene nødvendigvis må være subjektive, må vi legge vekt på det
overodnende inntrykket dette gjør, like så mye som når det gjelder de andre spesielle delene av
hunden.
Hr. Watanabe bemerket spesielt rynker i pannen så langt i diskusjonen, og sier at dette gir et
"påfallende plumpt" uttrykk. Rynker er definert som en fure i pannen som er for dyp, eller en
8-figur eller v-formet linje i pannen, så vel som alminnelige fiuer.
Også nar det gjelder uttrykk må forskjellen mellom tispe og hannhund være klart tilstede.
Hannhunden skal gi uttrykk for den barske dristigheten hos en jagende hund, mens tispens uttrykk
skal være mykere og edlere.

PANNEN
Selv om det ikke er noe forhold gitt som gir uttrykk for den eksakte bredden pannen skal være i
relasjon til skallen, så sier standarden at pannen skal være "bred". F{r. Watanbe sier at det er sjelden
å se en japansk hund som har FOR bred panne. For smal panne kan komme av at hodet i seg selv er
for smalt, eller et slikt utseende kan ha som arsak at ørene sitter for tett sammen.
Når ørene sitter for tett, uansett den akluelle bredden på hodeskallen, gir dette et innskrumpet
utseende som i stor grad trekker ned verdigheten i hundens uttrykk.
Som en tilføyelse til bredden på pannen har Ilr. Watanabe følgende punkter:
For det føste må skallen være "flat". Ser man hunden enten forfra eller fra siden, skal det ikke være
en synlig bue på pannen.
En avrundet panne fører til den vanlige feilen hos såkalte "eplehode"- hunder.
For det andre: selv om det ikke skal være noen rynker på pannen til den japanske hunden, så skal
det være en overfladisk fure nedover midten av pannen som ender ved stoppen. Denne furen vil
knapt være synlig, avhengig av om hunden er i pels, og skal under ingen omstendigheter være en
dyp fure.

KINNENE
De velutviklede kinnene på den japanske hunden er et av poengene som hr. Watanabe identifiserer
som "spesielt karakterisktisk" ved den japanske hunden. Som ryggen på en Rhodesian Ridgeback
(rygg=idge), eller tulipanørene hos en Collie, gjør denne "spesielle karalcteristikk" sitt til at den
japanske hunden skiller seg ut som egen rase.
Og disse poengene er selvsagt av største viktighet. Noen av de spesielle karakteristikkene vi har
omhandlet hittil i denne serien er temperamentet, de hvite markeringene (Urajiro), samt stramt
stående (fremover-rettede) ører. Derfor er et velutvikiet kinn også svært viktig og gir, sammen med
de øwige nevnte trekk, det korrekte utseende.

\F

DiagramII
HODET SETT FORFRA.
Dette diagrammet viser den rette bredden på kinnene og det rette mellomrommet mellom ørene.
Det viser også at hodet til den japanske hunden ønskes tilnærmet 8-kantet.

Hunden viser sine følelser på mange måter, inkludert bevegelser og reaksjoner med hele kroppen,
men som med mennsker er det i hodet (ansiktet) at følelsene lettest kan se ,s. Bevegelser med
øynene og ørene, bjeffrng etc. kan være tegn på arvakenhet, frykt, glede, anger og mange andre
følelser. Av den grunn er uttrykket avgjørende for å vurdere den japanske hunden, for å se om den
har det ønskede korrekte temperamentet.
FIr. Watanabe konkluderer med å si at selv om hodet bare er en del av hunden, er det en svært viktig
del, og skal tillegges stor vekt nar man dømmer rasen.
Han poengterer også at ved bedømming av hodet må man legge vekt på hundens modenhet. Det er
et stort feilgrep å bedømme unghunder opp mot et velutviklet hode til en voksen hund, fordi
utviklingsprosessen hos den unge hunden da enda ikke er fullføt.

******d.t<*****:1.**
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Diagram III
HODET I PROFIL
(1)

Dette hodet er for flatt. Linjen fra pannen (A) og snuten (B) sitter for tett.
Linje (C), skråningen fra stoppen, er ikke markert nok.

(2)

Dette hodet er for dypt. Linjen fra pannen og snuten er for langt fra hverandre,
mens stoppen er FOR markert.

(3)

Her ser vi den korrekte profilen med den riktige stoppen.

En drøm qår i oppfvllelse

!

En vakker sommerdag ijuli satte jeg meg på flyet sørover, målet var
Stavanger og familien Langhelle Jeg var nemelig så heldig at jeg skulle få en liten
Shiba-frøken fra dem.
Dere kan tro at jeg var spent. Etter en ventetid på2 - 3 år, skulle et høyt
ønske gå i oppfyllelse. Mange tenker sikkert at det var da ingen ventetid, men for
meg gikk tiden sakte
Jeg hadde pratet med flere oppdrettere men enten så var alle hvalpene solgt,
de var allerede bortbestillte eller så gikk tispa tom Jeg begynte å tro at det ikke var
meningen at jeg skulle få meg en Shiba Inu.
Men. så var tiden inne. Stavanger here I come.
Tone Reidun og Kåre m/barn tok hjertelig i mot meg. Hvalpene var nyyydelige og
kjempe trivelige Tone og Kåre hadde plukket ut Yama til meg, men jeg kunne få
velge den som jeg likte best.
Det ble Yama som skulle bli "norlænning", jeg likte henne best. Det var
igrunnen bare små detaljer som skilte Yama og Yuki fra hverandre, så her det var
snakk om smak og behag Som sagt etter mitt syn fikk jeg den "vakreste" av dem
(myrsnipe tendenser, hva er del???? ).
Nå som Yama har vært hos meg en stund så kan jeg si med hånden på
hjertet, at hun ikke er bare vakker. Hun har personlighet, hun er intelligent, hun er
snill som dagen er lang, hun er verdens S.vidunder og hun er mor sin skatt.
Da skulle jeg vel slippe å legge til mer, dere skjønner hvor landet ligger ?
JEG ER HEL FRELST !!!!II!I
Min lille'fjellprinsesse" lever opp til sitt navn hun storkoser seg i skog og
mark. Det er ikke få flotie turer vi har hatt. Yama er en kjempe fin turkamerat
Jeg vil med dette få takke Tone Reidun og Kåre for denne herlige lille
skapningen og håper at dere skjønner at hun har det fint her i Nord Norge

Ellers så jeg har et lite ønske til redaktøren, og alle de som skriver inn til
bladet Kan dere være så snill å nevne mors og fars navn under, de forskjellige
hunders navn i bladet ( håper dere skjønner hva jeg mener ), slik at jeg som er ny og
"glødende" interesert har en liten mulighet til å bli kjent med de hundene vi har her
Norge. Bladene er kjempe flotte og utrolig interessante og de er lest på kryss og
tvers, men jeg ønsker så mye mer informas1on.
Og etter som jeg har forstått, så er dette det siste bladet før 1ul. Så dermed
benytter jeg sjansen og ønsker alle Shiba venner God Jul og Godt Nytt år.
i
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Yama har vært utstillt to ganger på hvalpeskuer nå r høst, og resultatet har
vært over all forventning.

Dommer: Børje Ehnberg BlR, BlG, Res BIS
Dommer: Ebba Alegård BlR, BIG 2

Melbu 27.08.94
Bardu 17.09.94

Tenkte at når.1eg først sendte inn noen ord så senderleg med et bilde av henne
også. så her har dere det
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Kleivane's Ha - Ko Yamahime
( Kleivanes Fu - Ni Aka Hachi/N Uch Manløtens Prnto Kinkai

Eier

:

Marianne Eliassen, Gåre, 9410 Borkenes

)

EN ALLSIDIG SHIBA

AV
TOVE ERIKSEN
For ca. I ar siden skiftet jeg sivil status fra enslig til samboer. Og min herlige samboer er en japansk
Shiba-inu!
Jeg kaller henne samboer, fordi hun er så selvstendig at det ikke føles riktig med benevnelsen "hund
og eier".
Hun har feil farge (noe HUN ikke er klar over og JEG ikke bryr meg om), så hun far ikke være med
på utstilling. Men det er vel også det eneste hun ikke far være med på.
Vi har hatt var første sommer sarnmen i ar og det har vært helt topp! Den beste turkamerat du kan
tenke deg.
Vi har vært på sykkeltur. Men siden hwr ikke over lang tid kan løpe like fort som jeg sykler fikk
hun sin egen kasse bakpå.
Hun heter forresten "Queen of Shiba", og i sykkelkassa sitter hun som en dronning med meg som
privatsjåfør...Til glede for dem vi passerer på var vei.
Ellers så har vi hatt noep kanoturer. Første gang hun så vann (havet), trodde hun at hrur kunne på på
det! Nar vi er på kanotur henger hwr over ripa for å drikke varur. Det er en ordning hun liker godt.
Vi camper gjerne på øyer hvor hun kan løpe fritt og da er hun dronning i rette element.
Hun er forresten glad i å sove i telt. En gang ovemattet vi under stjernene, men da hadde hun
vaskelig for å roe seg. Mange spennende lyder og lukter antagelig!
Men hun falt til slutt til ro på hodputa mi!
Ellers så har vi det morsomt i en liten gummibåt. Også til stor glede for andre enn oss selv!
Vi møter nesten bare blide og leende mennesker, vi!
Nå star vinteren for døren og da skal hun lære å gåph ski! Vi hadde et par skiturer fonige vinter,
men da hadde hun det med å svinge motsatt vei av hva jeg gjorde. Det endte jo med knall og fall.
Og jeg måtte stokke anner og bein, staver, ski, hundesnøre og hund...
Men vi hadde det herlig - hun er helt gal etter snø.
Nar vi er ute og kjører bil, har hun sin egen plass oppå mine skuldre. Der har hun full oversikt og
kan sjarmere dem som kjører forbi - eller de som tar i mot bompenger. Hun er et lite sjarmtroll.
Om morgenen er hun - i motsetning til sin samboer - kvikk og glad. Hun vekker meg som regel
med et slikk på nesa, og det er jo en hyggelig måte å bli vekket på.

I skrivende

stund ligger hun fredelig og sover
Jeg er SÅ glad for atjeg fikk henne!

i kassa si. En alle tiders herlig hund!

Hilsener fra
Tove og Queen of Shiba.

P.S. Snu siden, og du får se Tove og "Queen of Shiba" i aksjon. (Redaktørens anmerkning)
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NOEN ORD FRA AGILITYFRONTEN

AV
VENKE HENNING
I tidligere nummer av SHIBA-NYTT har vi fortalt om rasens muligheter innen agility-sporten.
Så dersom du husker "Myo" og "Ichi", er det å fortelle at disse stadig er i fremgang. Noen
motbakker har vi iblandt, men da er det bare å se på treningen som er utført den siste tiden
så finner en som regel arsaken.
Sporten egner seg ypperlig for rasen. Shiba er blandt de største i sin klasse. (Skulderhøyde opptil
40cm KI.A). Den har god spenst, er rask i bevegelsene, nysjer:rig og - ikke minst - den er
overlykkelig over å få jobbe litt. Både med hode og kropp.
Det vi jobber mest med er kontakt-trening. Dette starter en med hjemme i stua og er no enbør
jobbe med til enhver tid. (Jeg har allerede begynt denne treningen på hvalpekullet jeg nå har, som
i skrivende stund er 11 uker gamle og gar løse på tur i Oslo, selv om mora ikke er med.)
Det er aldri for sent å starte denne treningen.
Tilbake til agility-sporten; dette er en sport med hunder som er i sterk vekst. Deltagelsen øker og
konkurransen er blitt stor i løpet av det siste aret. Hundene deles i to grupper; de som er under
40cm og de som er over 40cm. Hundene deles så igjen etter prestasjonsnivå i kl.l,2 og3,
hvor kl. 3 er de beste.
Det er hundene i kl.3 som på uttagningsstevner kjemper om deltagelse i NM individuelt.
Det vi skal gjennomgå på en slik konkurranse er kort fortalt: Dommeren har bestemt en bane på
170-200m hvor det settes opp - for oss på forhand ukjente - irinderkombinasjoner.
Disse kombinasjonene får vi ca. 10 min til åtlære oss uten hund. I k1.3, og med ca.20 hindere, kan
tiden bli satt til 60 sek. Bruker vi mer tid far vi 1 feil pr.sek. overforbruk. Hinderne må tas på
spesielle måter ellers hagler feilpoengene inn. Nar en kommer oppover i klassene kan det bli ganske
stressende.

Noen av hinderne som skal passeres er div. høydehindere, vanngrav, lengdehinder, balansebom,
klatre opp og ned et mønq hoppe gjennom hjul, balansere på en dumphuske (kalt vippe), krype
gjennom en tunnel og ligge 5 sek. stille på et bord. Sist, men ikke minst; å gå slalåm mellom
ca.1.2 pinner.

Myo og Ichi har også i ar deltatt på diverse stevner. Resultatene har også kommet på tross av at
Myos eiere har bygd hus og Ichi har tatt seg av valpene sine en lang periode.
Myo vant sin klasse på et kjempestevne i Sandefiord i var. Han var så rask (og feilfri, selvfølgelig)
at han også slo alle de store hundene i samme klasse.
Myo har rykket opp til k1.2.
Ichi har heller ikke hvilt på sine laurbær. Hun vant H.2påtNKK i Bergen, og har en liten sjanse til
komme med underNM- i Vikingeskipet.
Ichi har rykket opp til k1.3.

å

Håper flere Shiba vil vise seg på konkurranser i agility og lydighet. Det hadde vært gøy om det ble
et eget Shiba-lag noen gang. Det er bare Myo og Ichi av Shiba-rasen som har konkurrert offisielt i
agility i Sverige ifølge en meget aktiv dommer der borte.
Skal vi bli foregangslandet for denne rasen ?
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Kan vi bli mer aktive

?

dere hundene deres til NOE ? Fortell litt om det. Er hunden din llink til
et eller annet ? Kan det registreres offisielt er det viktig at du gjør det. Det er med på å hjelpe oss til
å bygge opp denne rasen. Vi kan aldri få nok kunnskap om noe.
Kunne vi ha en spalte i SHIBA-NYTT hvor vi kan dele gleder og problemer. oq kanskje gi
hverandre noen tips om denne spennende og utfordrende rasen ?
Mange av våre probelemer er av generell art. men også de kan vi lufte og få tips om. På den måten
kan vi få enda mer liv rundt klubben vår, og redaktøren vii sikkert bli glad for innlegg.

Til alle Shiba-eiere: bruker

Eksempel på TIPS vi kan gi hverandre
Rabies-vaksine:
For dere som har tenkt dere til det store utland med hundene må disse vaksineres i god tid.
(Til Sverige behøver vi ikke lenger veterinærattest).
Flere av hundene som var kvalifisert for Elvl-agility dannet ikke nok av antistoffene, defor f,rktrl de
ikke delta nå i september. Det har vist seg at vaksinen RABISIN har vært den mest etTektive.
(Vel verdt å spørre veterinæren om - det koster bare noen hundrelapper å få lest av blodprøvene).

fuIYO og

ICHI
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JKCs UTSTILLING
RANSATER, SVERTGE

AV
OI-AV B. AGA
Fredag 29. juli startet vi reisen til Ransater i Sverige. Den Japanske kenneklubben arrangerte
utstilling for de japanske rasene i Europa. Det var meningen at utstillingen skulle være i 1995, men
den ble fremskyndet ett ar.
Turen startet fra Aga i Hardanger en vuum formiddag. Vi stoppet mange ganger, ikke bare for å lufte
hundene, men for åfåfalt i vegkart. Det hadde vi lagt igjen hjemme. Men kart skulle det vise seg
var vanskelig å få tak i. Først da vi kom tll Ørje fant vi en bensinstasjon som hadde vegkart.
Der campet vi også.
Lørdag ankom vi Ransater, fant en fin campingplass og slo leir. Eneste tilbud på denne
campingplassen var en ypperlig badeplass i Klara-elven. Og både folk og hunder badet og koste seg.
Søndag opprant med nydeligvær.Ikke sol, men veldig varmt. Lørdagenhadde vi snakket med en
svensk Shiba-eier, som fortalte oss at utstillingen var flytet til samme sted som der den Svenske
Kennelklubben hadde sin utstilling. Dette var nænnere var campingplass, og den sparte oss for mye
stress.

Opplegget var litt darlig organisert. Vi var spente på hvor mange Shiba som var påmeldt, men
prograrnmet var enda ikke klart. Etter en tid kom programmet; 45 anmeldte Shiba, og over 300
hunder av de japanske rasene.
Så startet bedømmingen. Nå ble "matmor" skikkelig nervøs, det var nemlig hun som hadde insistert
på turen. "Matfar" mente det var i lengste laget å reise for en blå sløyfe. Men; det ble ikke blå
sløyfe! "Zakuu vant junior-klassen og fikk HP. Videre vant han vinnerklassen og ble BHK.
Vi var veldig spent på hvilket materiale de hadde i Sverige. En god del av hundene var agressive,
ikke bare mot dommeren men også mot eier. Dette så vi både i hannhund- og tispeklassen.
Den japanske dommeren dømte fort og effektira. Tennene ble talt, ørene målt, halekrøll og øvrtg
eksteriør kontrollert på et øyeblikk. Raskt og effektivt ble rundt 20 hunder bedømt på en kttapp
time. "Zaku" ble altså BHK.
Tispene ble bedømt av en annen dommer, som først hadde dømt Akita.

BIRÆIM karingen, noe som tok på både hunder og folk i varmen. Men
etter lang tids venting kom vi i ringen igjen. Og "Zaku" ble BIR!
Til ungenes store fortvilelse måtte vi også vente på BlS-karingen. Dommer i BIS var formannen
i JKC. Etter mange runder i ringen, og lang fundering, ble "Zaku" BIS2, bare slått av en Japansk

Vi ventet i flere timer

på

Spisshund.
hadde plassert oss ved siden av en del finner som stilte ut Japanese Chin. Dette var en hyggelig
og glad forsamling som gratulerte og applauderte da vi slo svenskene.

Vi

En lang og varm utstillingsdag var over. Det første vi gjorde etter utstillingen var å gå og bade i
Klara-elven igjen. Både folk og hunder trengte det.
Deretter spiste vi middag og kjørte så hjemover om natten, som er den behageligste tiden å kjøre bil
nar det er så varmt.

1s

Som tidligere nevnt i Shiba-Nytt var det svenske hundematerialet av svært varierende kvalitet.
Mange av hundene var lyse i fargen, gemvttet var dårlig og de var spinkle. En del av hamene
manglet kjønnspreg. noe dommeren omtalte som "bitch)r".
Det var de unge hundene som gikk til topps. BIM bie en svensk junior-tispe; "Maniøtens
Beni-Bara". Gledelig var det at også den andre norskeide Shiba som deltok:
NV-93 "lvljærumhøgdas Quzo-Go", eid av Marianne Wahl, ble BHK-3,
Bir i Akita var også norskeid og denne ble BIS-4.

Dette er JKC's måte å vise hvordan de japanske rasene skal se ut. Enkelte utstillere mente at fordi
dommerne "ikke likte min type". så ville de stille for andre dommere for å oppnå det de var ute
etter. Etter vårt skjønn har de misforstått formålet med denne utstillingen.

Hilsen
"Hindezakura" av Enerhaugen,
samt Kirsten, Hanne, Ingvar og Olav
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BIR -

1

BHK
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BHK
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TIINDEZAKURA AV ENERHAUGEN
Eiere: Kirsten Husebø & Olav Aga, Norge
DANDYBOS DAINICHI ZAN
Eier: Annika Mårtensson, Sverige
MJÆRUMHØGDAS QUZO-GO
Eier: Marianne Wahl. Norge
YORzuCKS SATO-GASHI
Eier: Gunnell Andersson. Sverige

BHK

4 BHK

BIM - 1 BTK

MANLØTENS BENI-BARA
Eier: Ingrid Germundsson, Sverige
ASAHI-SO TOMO-MUSU]VIE

2 BTK
3

JULI 1994

Eier: Gøran Åberg, Sverige
YORzuCKS AKI-CHOCHO
Eier: Annika Mårtensson, Sverige
PARANASSOS AFRODITHE
Eier: Aina Johansson, Sverige

BTK

4 BTK
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Gladmeldingen om Shiba-spesialutstillingen kom tidlig i ar, så vi var godt forberedt dagen for
avreise. Denne gang måtte vi imidlertid ty til leiebil for å få med alle 4-bente * en hvalp for
avlevering.
Fredagen var avreisedag for å rekke utstillingen på Geilo om lørdagen. Undertegnede hadde allerede
ordnet med stasjonsvogn, og tillot seg en times avspasering fra jobb for at henting av hunder til
utstillingen, og ikke minst avlevering av egne hunder til al'talt bestemmelsessted hos venner, skulle
foregå innenfor tidsrammen.
Bilen var heldigvis en "kjenning" fra tidligere behov.Gear-spaken lå i riktig leie og dash-bordets
finesser var nøye innprøvd på forhand.
Min egen Shiba - pensjonert for videre utstilling - var dagen før anbragt hos foresatte. Og marsvinet
"Snoopy"s bur var proppet med alle former for sunn kost av grønn farge. Var mat for en hel uke der
skulle jeg tro, og håpet at han visste å begrense sin appetitt. Det var da bare snakk om to dager i
ensomhet til tonene fraP4.
Bagasjen ble anbragt i bilen, og turen gikk mot sentrum for avhenting av passasjeren (den alltid
utstillingssugne Christen), samt tre av de i alt fem hundene som skulle gjøre oss selskap på turen.
Etter noen nervepirrende minutter gjennom trange Bergens-smau, kom jeg endelig frem.
Og himmelen åpnet sine sluser!
Tror ikke det har regnet kjappere i Bergen dette arhundre, mens Christen slet med monteringen
av 3 stk. hundebur. Og de tre 4-bente ble fraktet fra hus til bil i alders rekkefølge.
Til slutt var hundene plassert i sine respektive bur, og en voldsom dugg la seg på både front- og
bakrute. Og her måtte det rygges for å kunne komme videre.
Jegfølte det som i et vakum. Selv med nedsveivet vindu hjalp det lite - 3 bur stengte for utsikten
bakover. Ergo måtte Christen koste på seg en ekstra dukkert denne dagen og lose meg bakover
gjennom smauet.

vi at det kun var 10 minutter til avhenting av hund nr. 4. Ergo måtte det
gires opp ett hakk.
Vedi Bønes så jeg ikke skiltet med 60-sone. Tankene dreide seg nå om de snaue tre minuttene før
klokken var 18.00.
Men akk, hvem var det vel ikke som sto lagelig plassert der fremme og viftet oss inn til siden ?
Joda, for andre gang på tfve ar måtte føreren bite i det sure eplet og bekjenne sin synd.
(Trafikkpolitet var helt sikkert plassert langs ruten vår av noen "fiender", som hadde hvisket dem i
øret at her var det muligheter for en ekstra slant til Politiforeningens julebord).
700 bitre korner ble det å betale på ovenakte bankgiro.
Men men, vi kjørte videre rundt svingen og opp bakken hvor Shiba II skulle avhentes. Og fikk vite
at det ikke var så nøye med å treffe tidspunktet på MINUTTET....
Vi fortalte ikke om boten, men de skjønner det sikkert nå....?
(Og så viser det seg at Shiba IIs pappa er Politi! Kanskje vi skulle ymte frempå om en aldri så liten
refusjon "i embets medfør"..?)
På vei ut av byen oppdaget

Videre bar det, til avhenting av en skjønn liten hannhvalp som skulle taes med til sitt nye hjem på
Østlandet. Matmoren hans er av det slaget som helst skal dopes godt ned før avhenting, og som har
lyst til å beholde ALLE hvalpene. (Jeg har det faktisk på akkura! sarnme måten selv...)
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forsikring om at de nye eieme nøye skulle saumfares
og lovnad om at dersom de ikke var akseptable skulle vi ta pjol,rken med tilbake, bar det avsted.
Ut av Bergen i øs-pøsende regnvær, med fire hunder i bur og pjokken i Christens fang.
Så, etter en del nitriste avskjeds-minutter med

Til akkompagnement av det siste innen disco-musikk ankom vi velberget frem til fergeleiet på
Bruravik. Og, som om "han der oppe" for en gangs skyld var på vår side, la fergen til kai akkurat

da.

Snakk om god timing!
Over på den andre siden fikk hundene strekke - og lette - på bena. En etter en.... Hundene altså!
Selv pjokken fant seg en veltisset gresstust og lettet på sitt lille kyllingben.
Så bar det i tunnell på tunnell opp Måbødalen. Eneste gangen vihørte et klynk i bilen. Fra pjokken.
Men duren fra de voldsomme viftene og all eksosen var vel i meste laget for en ni uker gammel
verdensborger.

vi endelig ute i frisk luft igjen og kunne starte på Hardangervidda.
Regnet hadde heldigvis gitt seg ved Voss, så nå var det bare mørke naffa og få biler å se.
Men det betydde ikke at føreren kunne slappe av. Nei da!
Jeg ble faren var første gang idet Christen ropte inn i mitt (il da) avslappede øre; PASS OPP!!
Så var

Og holdt på å forarsake en av disse nesten-ulykkene man stadig leser om, der og da.
Jeg hadde like før utbruddet oppdaget at det rørte seg saker og ting i veibanen.
Nå ble det bekreftet; DET VAR LEMEN-ÅR I ÅR!
Vi tilbragte overfarten over Vidda mer med å stirre NED i veibanen for å unngå de små
skapningenen enn å rette blikket forover, som det jo star i vegtrafikkloven..
Det aulet med lemen, både levende og døde, og til tider kjørte jeg nærmest i sikksakk for å unngå
masseutryddelse.
Det ble ganske risikabelt etter hvert ettersom vi holdt på å havne i grøfta flere ganger. Men det så ut
som om noen hadde gjort grundig innhogg i bestanden før oss. Jeg mistet tellingen ved passerte
hundre kadaver. Og sendte en tanke til "Snoopy" der hjemme, som sikkert nå lå og sov trygt og godt
i sitt bur, mett av grønnproviant og til dempet P4-musikk...

Vi kom frem til Geilo

sent på kvelden, og installerte oss i en hytte som ikke akkurat kunne benevnes
som "hypermodeme". Men den fikk holde til vårt formål; to ovemattinger og utstilling.
De "voksne" hundene overnattet i bilen etter grundig lufting før leggetid. Shiba II og pjol'ken fikk
lov å ligge inne i hyfta. De fant hverandre med en gmg, og vi hadde mye moro av de to
sj armtrollene utover natten.
Pjokken forsøkte seg endog med litt intimt forspill. Noe som ikke akkurat falt heldig ut i og med
den store høydeforskjellen dem imellom. Men, det er jo lov åprwe seg....
Til slutt sovnet de utmattet på sine respektive pledd.

Neste dag opprant med strålende sol, selv om det var ganske kjølig.
Etter morgentoalettet kjørte vi til utstillingsstedet påØen Camping. Pjokken skulle avleveres, og vi
var spent på hvilket inntrykk vi ville få av de nye eierne. Ville vi måtte ta ham med hjem igjen ?
Men vi hadde ikke behøvd å tuoe oss. Familien viste seg å være akkurat så hyggelige som en
vordende Shiba-familie SI(AL være.
Og etter en heller trist avskjed - for oss - forlot de plassen med sin nyanskaffelse, mens vi sto tilbake
i trygg forvissing om at han ville få det godt.

(Stakkars Shiba II tok det ekstra tungt. Da vi kom tilbake til hytta senere lette hun febrilskt etter
sjarmøren sin. Uten hell. Hun tok til takke med tyggebein istedet.)

Utstillingen var nå i full gang. Først Akita - så Shiba. Resultatene kan du lese om på de neste
sidene. Og det skulle vise seg at vi fra Bergen denne gangen tok det meste nar det gjelder gjeve
trofeer. Både BIR og BlM-sløyfene var å finne i leiebilen på hjemturen.

kull på 6 herlige f,rre-uker gamle Shiba-hvalper, som Venke Henning
fra Oslo hadde med. Naturlig nok skapte de interesse hos alle, for det finnes vel ikke noe søtere enn
(shiba)-hvalper i den alderen ?

På utstillingen var det også et

Noen av de utstilte hundene var, som vanlig, uheldig; haleslepp, gniten på tannvisning, røyting el.l.
Men hvem kan vel være på topp bestandig ? Selv ikke vi mennesker er da det..Eller ?
Om kvelden var det grilling, som er blitt en hyggelig tradisjon på disse treffene. Denne gang var det
heldigvis innendørs i Puben. Medbragt grillmat, med gratis tilbehør fra anangørene, gled raskt ned
da grillene utenfor endelig var tilstrekkelig oppvarmet.
Myehøyrøstet hundeprat ble det utover kvelden, og det hele ble ganske koselig.
Senere var det utlodning med flotte gevinster. Undertegnede hadde spesielt lyst på et kamera, siden
mitt gamle forlengst har passert reparasjonssalder.
Og forsyne meg vant jeg ikke akkurat DET! Det vil si; selv om Christen hadde betalt for loddene,
var det JEG som sjekket.. og vant. Rimelig da at jeg skulle få kameraet...! (Han har ett frafør)
Vi tok taxi tilbake til "hotellet" og tok en rask lufting av de nå 4 ventende.

Etter å ha vasket og sjekket ut på søndagen, var det Barn og Hund påØen vi måtte se.
En stolt Ingvar (Aga) med lånt hund "Trine" for anledningen, representerte Shiba i ringen.
Og fikk en frn, fin 3. plass!
Stoltheten formelig lyste i de blå øynene til gutten, og mellomrommet mellom fortennene virket
ekstra stort da han innhentet premien. Og mor og far var like stolt...minst!
Etter avskjedsklemmer og håp om å møtes igjen til neste år, bar det hjemover igjen.
Heldigvis var det nå lyse dagen, så vi så ingen tegn til nattdyrene - bare de livløse kadavrene som
allerede var risset inn i veibanen.
Vel hjemme i Bergen var det så å ta fatt på sarnme rituale som da vi dro. Denne gang i omvendt
rekkefølge - nesten.
Takk til Akita-klubben for nok en vellykket utstilling og arrangement. Og takk til nye og gamle
venner av Shiba-rasen for at dere kom. La oss bli enda flere til neste år....
Hilsen Karstein

(utskremt redaktør og smådyr-elsker)
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BIR og vinner av SHIBA-trofeet::

CK

N.S.CH.SV-93 GLENDALIN BURANDE
Eiere: Kvittingen & Ljosnes/Lang

1

BHK-

2

BHK - CK

N.CH. CHIKARA AV ENERHAUGEN
Eier: Trine & Per Lausund

3

BHK - CK

N.CH.NV-gI MANLØTENS IKIOI
Eier: Kari Løken

BIM:
1

BTK - CK

2 BTK -

3

CK

N.S.Int.CH.NV-90 GLENDALIN AYAKO SAN
Eier: Christen Lang
N.CH. MANLØTENS PINTO KINKAI
Eiere: Tone Reidun & Kare Langhelle

BTK - CERT HIME KUROFIANA AV ENERHAUGEN
Eiere: Owe Tofting/Christen Lang

4 BTK -

CK

BESTE

FIVALP: KLEIVANES IIA KO YUKI-NO-HANA

ERAI AKA SAN AV ENERHAUGEN
Eiere: Monica Nilsen & Roy AlleholtiChristen Lang

Eiere: Tone Reidun & Kåre Langhelle

BARN OG HLIND: INGVAR AGA med "TRINE" (Erai Aka San av Enerhaugen)
3. best

2t

SHIBA
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TI L L I ]Y G E IV

pÅ cnno
r994

BIR

GLENDALIN BURANDE
Eiere: Kvittingen & Ljosnes lLang

BIM

GLENDALIN AYAKO SAN
Eier: Christen Lang
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NÅ VIL JEG UT
Å cÅ TUR..........

Foto: Liv Askeland, Bønes.

