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Vi er nå kommet frem til 13. utgave av det populære magasinet SHIBA-NYTT - et utsøkt

medlemsblad for tilhengere av den japanske rasen Shiba Inu. Desverre gar det noe lengre tid
mellom hvert nummer enn det vi i utgangspunktet hadde tenkt, men dette er et kapasitetsspørsmål.

Bladet blir laget helt på frivillig basis av undertegnede og Christen L^g, og vi har rett og slett ikke

tid til å produsere flere nummer i aret. Inntektene klubben far går til distribusjon av bladet, samt til
premier og annonser.

I fonige nummer utlyste vi til konkunanse hvor kombinasjonen bilde-tekst skulle være det

vesentlige. Den klare vinner av konkurransen er fra Danmark; Alice Christensen har sendt inn bildet

du ser på forsiden av dette nurlmer av SHIBA-NYTT. Bildet er tatt av hennes fotograf-ektemann

O.B. Christensen. De fleste stemmene gikk til denne komposisjonen. Så fru Christensen kan vente

seg en premie i posten, som takk for at hun deltok og ble vinner. GRATULERER!

Vi er kommet frem til nr XII i serien om importpresentasjoner. Denne gangen er det den australske

importen; GLENDALIN BURANDE som omtales.

I mai inviterte vi til Shiba-treff for medlemmer i Bergens-området. Treffet ble en suksess, og mer

om dette kan du lese på side 4-5.
En leser i Danmark har etterlyst stoff om bedømmelse av farger og tenner, så Christen Lang har

derfor skrevet en artikkel om dette sett ut fra en dommers syn. Vi tar gjerne imot synspunkter på

artikkelen.
Fra en annen leser blir vi bedt om å skrive om rasens historie, og vi begynner en serie om dette i
neste nummer av SHIBA-NYTT. (Enda en gnrnn til å fortsette medlemskapet!)

Skriv gjerne til oss om hva dere ønsker vi skal ta opp i bladet.

I serien om den japanske standard og dommerkommentarer er vi kommet frem til hundens

benstamme. Du finner artikkelen på sidene 7-12.
Fra Marianne Eliassen langt opp i nord, har vi mottatt en artikkel om Shibaens evner som

jakt/sporhund.

Også i ar gikk Shiba-spesialen av stabelen på Geilo. Mer om dette, samt resultatene fra utstillingen

vil du finne på sidene 15-16. Øvige ustillingsresultater siden sist føIger så på sidene Il-20.
Som vaniig avslutter vi med SISTE SIDEN, som skal være en humoristisk kombinasjon av nettopp

det som var utgangspunktet for vår konkurranse; bilde/tekst.

Du har også sikkert noen artige bilder som du mener fortjener å komme i vårt blad. Nøl ikke med å

sende dem til meg - vi har alltid bruk for stofVbilder.

Så vil jeg ønske dere en riktig god høst og, siden neste nummer nok ikke kommer på denne siden av

aret : EN RIKTIG GOD ruL OG GODT NYTT ÅR også. (Aldri for tidlig!)

Hilsen
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F'AR:

NIOR:

OPPDRETTER:

TIER:

GLENDALIN BURAI{DE
(viltfarget hannhund)

Født:24.04.92
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Aust.Ch. GLENDALIN KURO

KURO NO KASHIWAHIME OF FUTAGARYOMOZTTI'{
(Japansk import)

ARTI{UR LANE, AUSTR{LIA.

TERJE LJOSNES, ROAR KVITTINGEN & CHRISTTN LANG

TITLER:

x * * x * * :k * tr * x* ?k * :k :k ***

Int., Norsk, Svensk Champion
Svensk vinner 1993

0*3 iVlauraine Akeria at Rimor
2+3 Chiisai Ichigo av Enerhaugen
l+2 Erai Imoto av Enerhaugen
2+3 Erai Aka San av Enerhaugen

Far til2 Norske Champions.
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VÅRT MØTE MED KITARO
av

TERJE LJOSNES

Var andre Shiba Inu skulle gjøre sin entre!

I to ar hadde vi vært de lykkelige eiere av en vakker rød Shiba-tispe med navnet LI-INA. Hun hadde

regjert gmnnen alene uten innblanding fra det sterke kjønn, med unntak av et lite besøk til Sverige

ca. to måneder før KITAROs ankomst. Ved dette utenlandsoppholdet hadde en rød storsjarmør lagt
sin elsk på LUNA, og 4 hvalper hadde sett dagens lys ca. en måned før KITARO skulle komme.

Sent en kveld sensommeren -92 fikk vi beskjed om at nå var det nye familiemedlemmet på vei.
- Lite spent ??

En velkomstkomite på fire troppet opp på Flesland flyplass. Den lille krabaten kom nemlig med fly
helt fra Australia. I en liten kasse hadde han tilbrakt de siste 24 timene underveis til landet langt i
nord.
Vi som skulle ha han til daglig var nok mest spent på hvordan han så ut, om han var snill og om han
ville akseptere sitt nye hjem, mens han som hadde betalt for gildet (Christen Lang) var nok mer
opptatt av vinkler, tannstilling og om hans edlere deler var der de skulle.
Det vart et rørende møte. Vel ute av kassen tok han imot oss med logrende hale og suss på kinnet til
alle de fremmøtte.
Så var det møtet med storfamilien hjemme; hvordan ville LLINA reagere på at en rabbagast av en
utlending kom inn i hennes "rede"?
Første kvelden gikk uten problemer. Men til frokost neste dag ble det for mye for en stresset
småbamsmor. Stakkars KITARO fikk juling, så han gikk rundt med stor kul på nesa de neste ukene.
LLINA måtte tuktes, men etter denne episoden var freden sluttet. KITARO ble akseptert som en

storebror både av mor og barn, og leken kunne til tider bli så vill at både møbler og annet løsøreble
levende.
KITARO er nå over 3 ar gammel, og han er bn vakker hund som med sitt skøyeraktige blikk og
væremåte sjarmerer alle på sin vei. Han var den første i vår "krets" som var viltfarget; rød med sorte
dekkhar. Han er en særdeles wedd hund - til eiernes store fortvilelse. Mang en gang har han stått
nese til nese med hunder tre ganger så store som han selv uten å vike en tomme.
I løpet av disse årene han har vært hos oss har han "gjort rent bord" mer enn en gang på utstillinger i
inn- og utland. Han er rolig og tillitsfull, noe som kommer vel med når dommeren skal undersøke
både her og der.

At han er rolig er selvfølgelig også en fordel når man bor i en byleilighet og har naboer å ta hensyn
til. Dette betyr imidlertid ikke at han godtar hva som helst! Mer enn en gang har vi opplevd at han
har gitt høylytt beskjed når noe spesielt har foregått utenfor vinduet om natten.
Til slutt vil KITARO (og hans samboere) hilse til alle Shiba'er fiern og nær. En spesiell hilsen til
KITAROs etter hvert mange etterkommere i Norge, Sverige, Danmark og Israel.

3Hilsen KIITARO, Roar og Terje



SHIBA-TREFF I BERGEN

Shiba-klubben inviterte til trefffor hunder m/eiere søndag den22. mai d.å. Alle som befant seg i
Bergens-området fikk invitasjon, og antall fremmøtte ble gledelig. Rundt 45 mennesker og 18

hunder stilte opp.

Og, selv om værgudenen på Vestlandet den siste tiden ikke hadde vært i godlynne, var det solguden
som denne dagen viste ansikt. Et starlende vær fikk vi!
Etter at Christen Lang hadde ønsket velkommen, gikk vi i smalet tropp til Nordnes-parken hvor
Christen foretok en presentasjon av hundene. Når så mange hunder møtes kan det erfaringsmessig
lett bli "tenners gnissel". Men det hele forløp uten blodsutgytelser av noe slag. En del kjefting
mellom tispene ble det dog tid til, samt litt småknuning fra hundene med tut dersom en annen med
tilsvarende kom litt for nær.

Den første hunden som ble presentert var Norges første Shiba-import kalt "SHIBA". Bergens grand

old lady, som nå er blitt 8 ar. Shiba befinner seg i undertegnedes trygge varetekt (eller omvendt), og

er en skapning som ikke kan fullroses nok. Lena Sonefors i Sverige er oppdretter!
Shiba hadde en av sine hvalper med, som igjen hadde to av sine hvalper til stede.

Deretter ble enda en av Lena Sonefors oppdrett presentert. "Keki" med to av sine hvalper, og noen
"barnebarn".
Shiba og Keki danner altså noe av grunnstammen av det som finnes i Norge av Shiba-rasen.
En engelsk import "Matsu" ble deretter vist frem. Matsu er far til mange norske hvalper. Den andre
engelske hannhund-importen "Koto" var desverre ikke til stede.

Deretter tok Christen for seg de australske importene; Ayako, Kanshu (Dino) og Kitaro. Alle disse

har gitt grunnlaget for meget bra hvalpekull. Noen av deres hvalper var også hjertelig tilstede.

Det var interessant å se variasjonen på hundene, men også likheten mellom tispe/hannhund og deres

hvalper. En såpass stor ansamling Shiba vakte selvsagt berettiget oppsikt. En del skuelystne
utenforstående lyttet interessert til Christens beretning om hundene, og det skulle ikke forbause meg
meget om vi hadde noen fremtidige Shiba-eiere blandt tilhørerne.

Da presentasjonen var over og bilder tatt, gikk følget tilbake til "Krutthuset" på Nordnes. Velvillig
stilt til disposisjon av Kari &Per Sivertsen, nybakte Shiba-foreldre.
Her vanket det kaffe (noe syltynt iscenesatt av undertegnede) og te, samt masse herlig bakst som
medlemmene hadde medbragt. En koselig stund ble det, hvor Christen viste sine berømmelige (om
enn ikke beryktede) mapper + fotos av forskjellige Shiba, til stor interesse for de mange fremmøffe.
De fleste hundene måtte ligge i bilene, siden det ikke var nødvendig å friste skjebnen innendørs.
Men også en god del hunder fikk delta på kaffekosen.
Alt i alt ble det noen koselige og interessante timer i varsola på Nordnes. Vi var skjønt enige om at

seansen måtte gjentas om ikke så alt for lenge.

Så håper vi at de som ikke møtte opp denne gangen vil komme neste gang. Og; takk til dere som
kom for en hyggelig dag.
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BEDØMMELSE AV FARGE OG BITTFEIL HOS SHIBA

CIRISåVN LANG

Som tidligere nevnt i Shiba-nytt har det vært endel misforståelser vedrørende hva som er de

korrekte fargene på Shiba. Dette fordi det i den japanske standarden, som FCI standarden er bygget
på, ikke spesielt er nevnt hvilke farger som gjelder for de forskjellige rasene (størrelses-variantene)

av denjapanske hunden.
I standarden star altså alle fargevarianter, som om de gjelder for alle størrelsene. Dette kan lett føre
til misforståelser. Det er ønskelig at Den Japanske Kennelkiubben i samråd med Nippon ordner opp
i dette og klargjør hvilke farger som gjelder for de forskjellige rasene. Det er nemlig bare rasens

hjemland som har anledning til å forandre på ordlyden i standarden.
Hvordan skal f.eks. en dommer dømme en hvit Shiba nar han vet at den i hjemlandet ikke er
ønskelig, og det ikke er spesifisert som feil i FCIs standard ?

Jeg mener at dersom hunden ellers er konekt bygget, vil den kunne få en premie i kvalitetsklasse.
Men jcg-vil ikke kunne gi en hvit Shiba et CK. Jeg vil nevne dette for utstilleren, og begrunne
bedømmelsen med hva som er ønskelig i rasens hjemland.
CK (Cert.) betyr at dommeren ærser hunden av champion-kvalitet, og en hvit Shiba vil aldri bli
utstilt i Japan.

Nar det gjelder "btindle", så er dette en farge som ikke forekommer hos Shiba, og derfor ikke vil bli
noe problem på en utstilling.
En annen ting nar det gjelder farger er hvor meget hvite tegninger som er tillatt hos en Shiba. (Dette
gjelder ikke de cremehvite Urajiro tegningene). Her har dommeren klare retningslinjer å forholde
seg til ut fra den japanske standarden. Denne sier at hunden kan ha hvite strømper på forbena opp til
albuleddet, på bakbena opp til haseleddet og en liten hvit tupp på halen.
Disse hvite tegningene er tillatt, men ikke ønskelig. Dette vil si at hvis det er to likeverdige hunder
til bedømmelse i konkurranseklasse skal den som er hel rød (med Urajiro-tegninger) vinne.

Nar det gjelder bedømmelse av bitt er overbitt og stort wrderbitt diskvalifiserende. Dette vil si ingen
premie. Tangbitt, skjevt bitt og et omvendt saksebitt (trangt underbitt) må vurderes som feil og bli
trukket for. Hundens øvrige feil og fortjenester vil her selvfølgelig spille inn, slik at det er vanskelig
på forhand å si hvilke premiegrad en hund med slikt bitt vil få. Men en hund med tangbitt eller
skjevt bitt vil, etter min mening, ikke kunne få CIVCert. da dette som nevnt indikerer champion-
kvalitet.
Mangel av et par premularer vil ikke innvirke på premieringen. Men dersom det mangler mange
premularer vil hunden, etter min mening, heller ikke kunne gis CIVCert. i henhold til den japanske
standarden, som krever korrekt bitt med fullt tannsett.

Tannfeil/tannmangel er desverre en utbredt feil i rasen, og noe oppdrettere må arbeide alvorlig med
å få bort.
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KOMMENTARER TIL STANDARDEN

Vi fortsetter vår serie hvor FIr. Watanabe kommenterer de enkelte punlctene i den japanske

standardenen (Nippon), samt dommenkommentarene.
Serien er oversatt fra japansk til engelsk av Susan Houser og Shigekazu Kuribayashi og har vært

offentliggjort i det amerikanske tidskriftet "The Shiba Journal". Shiba-nytt har fått tillatelse til å

oversette stoffet fra engelsk til norsk ved Christen Lang.
OBS! Diagrammene finner du på slutten av artikkelen!

BENSTAMMEN (For- og bakben)

Først skal vi se hva den japanske standarden m/dommerkommentarer sier om benstammen:

Nippon Standarden:
Skulderbladene er moderat vinklet, velutviklede, overarmen rett med godt samlede poter.

Dommerkommentarene:
1. Vinkelen på illustrasjonen (Diagram A) er den korrekte for den japanske hunden.

2. For steil vinkel i skulder, darlig utviklet forbryst, for løse (utvridne) albuer er en alvorlig feil.

Deformerte eller unormale tilstander i hofte eller bekken:
1. Deformerte urormale hofter er en alvorlig feil og må vises stor oppmerksomhet.
2. Svakhet i hofte, bekkenpartiet er en alvorlig feil.

Så skal vi se på Hr. Watanabes kommentarer.
Generelt har bena to funksjoner. Den ene er å støtte kroppen (holde den oppreist). Den andre er å
sette kroppen i bevegelse. Forbena og bakbena har forskjellig betydning i denne sammenhengen.
Hr. Watanabe sier at det er viktig å merke seg at forbena støtter 600Å av kroppsvekten, mens
bakbena 40oÅ.Han siterer en annen ekspert på den japanske hunden, som sier at forbena skal være

kraftigere enn bakbena for å bære den ekstra vekten. Og at det området som bakbenas fotspor
dekker bare 314 av det området som dekkes av forbenas fotspor.
Det faktum at forbena bærer hovedtyngden av kroppsvekten under bevegelse, vil gjøre at forbena
ikke blir så frie og fleksible som bakbena p.g.a. den ekstra vekten. Sammenlignet med forbena
virker bakbena mer fleksible og frie, og har en større grad av bevegelighet.
Bakbenas oppgave er å drive kroppen fremover. Nar det gjelder hundens bevegelse er det i bakbena
at bevegelsene starter, mens den fortsettes av forbena.
Når hunden setter seg i bevegelse, strekker bakbena seg ut og sparker fra. Denne bevegelsen
forplanter seg videre til forbena ved at bakbena reiser seg opp og lager en bevegelse som forplanter
seg til skulderpartiet. Forbena strekkes frem og kroppen løftes opp, og denne bevegelsen "kaster"
kroppen fremover (i galopp) og forplanter seg så til bakbena hvorpå det hele gjentas.
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På grunn av at forbena og bakbena må samarbeide for at bevegelsene skal bli effektive, er det viktig
at forbena og bakbena passer sarnmen. Denne harmonien viser seg i tre ting:

1. Vinkelen i skulder/overarm må passe til bakbena. For eksempel vil en hund som er overvinklet
både i front og bak, ikke bevege seg særlig godt. Allikevel vil den bevege seg bedre enn en hund
som er overvinklet bak og steil foran.

Den ideelle vinkel, foran og bak, som vil gjøre at bevegelsene blir harmoniske er vist i Diagram A.

2. Benamå ha harmonisk lengde og være godt muskelsatt. F.eks. vil en hund med for lange

bakben i forhold til frembena eller en hund som har godt muskelsatte bakben, men hvor forbena
er svake, ikke ha gode bevegelser.

3. Dersom bena er harmoniske i forhold til hverandre vil hunden f,å en naturlig "skvær" posisjon nar
den stopper opp (etter at bevegelsen er over).

FORBENA.

I standarden star det at skulderbladet skal ha en moderat vinkel. Den etterspurte vinkelen kommer
frem ved skulderbladets vinkel i forhold til overarmsbenet. Idealet er vist i Diagram A.
(l 10 til 120 grader).

Her tilføyer oversetteren Susan Houserfolgende kommentarer, som et suppplement til
Hr. ll/atanabes kommentarer :

Når vi skal diskutere den ideelle vinkelen for den japønske hunden i sømmenligning med
det som ønses normalt i Amerika, må vi tafor oss termen om en 45 grøders
tilbakeliggende skulder. Med dette menes at (skulder)vinkelen iforhold til en tenkt
loddrett linje blir 45 grader. I sin bok 'tDogstepst' av Rachel Page Eilliott, som er ekspert
på hundens bevegelse, tar hun for seg denne vinkelen og sier øt hvis skulderbladet ligger
45 grader tilbakelagt, vil vinkelen loddrett bli 90 grøder. Dette er idealet. Hun sier at en
vinkel på 110-120 grader vil blifor steil Dette har vært den vanlige oppfatningen om
emnet i USA. Men, etter studier som viste røntgenbilder av hunder i bevegelse og i
stillestående tilstand,fønt Elliott at skulderbladet har en vinkel som er mindre enn 45
grader hos hunder som viser gode bevegelser.
Dette vil si at en vinkel av skulderbladets leie iforhold til den loddrette linjen på 90
grøder vil blifor liten, og øt idealet i denjøpønske standarden på 110-120 grøder blir
mer riktig. Disse studiene erfremlagt i Elliots nye bok "The new dogsteps".

Overarmen er forbundet med underarmen ved albueleddet. (Diagram A). Derfor må overarmen være
fast festet til brystkassen (med sener og muskler), ellers vil albuene bli løse (utwidde albuer = løs
front). FIr. Watanabe sier at dette er en ganske vanlig feil hos den japanske hunden. Albuer som er
for trange vil en en sjelden gang kunne observere hos hunder med meget smal.front. Men dette er
sjeldent i forhold til hunder med løs front.



Nar vi ser på forbena rett forfra, må de være refie og paralelle. Siden de hverken skal være ut- eller
innadvendte vil ytterlinjen bli formet av brystkassens ylterlinje. Nar vi ser hunden forfra, vil vi se

hva FIr. Watanabe beskriver som H-formen. Krysslinjen på H'en blir da undersiden av hundens bryst
(Diagram B). Sett fra siden vil vinkelen av underarmen i forhold til overarmen være 140-150 grader

(Diagram A). Mellomhånden skal hverken være lang eller kort, men moderat. (Diagram C).

Den japanske hunden er nokså uvanlig i den forstand at mellomhånden skal ha en svak vinkel. Sett

fra siden vil punktet der mellomhånden gar over i tærne være litt foran det punktet der underarmen

møter mellomhånden. I Diagram A er vinkelen mellom mellomhånd og underarm 170 grader. Dette
vil si at dersom vi måler vinkelen som mellomhånden f"ar blir denne l0 grader

Susan Houser kommenterer:
Dette er annerledes enn det vi ofte leser om den japanske hunden i USA, hvor denne

vinkelen ideelt er 15 grader. Spesielt i den amerikanske standarden for Akita er 15

grader nevnt. Men, vinkelen på 10 grader må anses som korrekt fordi Diagram A er
tatt direkte fra Nippon Standarden.

FIr. Watanabe sier videre at mellomhender som er for korte, vanligvis også vil være for steile og

ikke ha den ønskede fleksibilitet og spenst. Mens for lange mellomhender ofte indikerer at disse

også er veke. En vanlig feil hos japanske hunder er en lang vek mellomhånd som er fransk stilt
(med utadvendte poter).
Bena skal ha skikkelig hvelvede tær, som skal gi en moderat tykk pote. Tærne skal være godt samlet
uten gliper. Hvis tærne er sprikende eller for lange, vil inntrykket bli en "harepote", som er meget
uønsket. Den ønskede formen på poten er "kattepote".
Neglene skal være korte og harde. Dersom potene er korrekt, vil neglene bli slipt på naturlig måte
mot underlaget. Med lengre tær vil neglene ikke nå bakken og derfor heller ikke bli slipt.
Fargen på neglene skal helst være sort, men dersom fargen på pelsen på tærne er hvit (gjelder
hunder med hvite sokker), kan fargen på neglene være lysere (evt. klare).

BAKBENA

Bakbena, som starter hundens bevegelser, må være sterke og fleksible. Standarden sier at bakbena
hos den japanske hunden er chikarazuyoifumibari .

Uttrykket er ikke lett og oversette , og jeg vil derfor bruke litt tid på å forklare hva som
ligger i ordet, sier Susan Houser.

"The Shiba Journal'rs profesjonelle oversetter fra japansk, som har oversatt den
japanske standarden (Nippon)for oss sier: (Bakbena er sterke og har god distanse seg

imellom. Ordet chikarazuyoi betyr "kraftig, kraftfull, sterk", og er ikke vanskelig å
oversette, men ordet det modefiserer har en mer ambisiøs betydning, Fumbari er en
form av verbet "fumbaru, som betyr "å stå på (solide) ben, stå støtt, holde seg på
benatt etc.

En annen mindre autoritativ ordbok definerer ordet slik: "hold ut, hold fast".
Bildet vi her får fra disse forskjellige betydningen vil være at bakbena skal være sterke
nok til å rrta* bakken på en kraftfull måte. Stødig vil si at bakbena ikke må være for
trange når hunden står. For å få en solid balanse kreves en viss bredde mellom dem.
Det idelle bilde (sett bakfra) får vi i Diagram D (øverste bilde).



Hr. Watanabe sier at det er viktig for balansen at hundens bakben også er fleksible. Vi har allerede

nevnt dette i forbindelse med bakbenas oppgave med å starte hundens bevegelser. På grunn av at

bakbena bærer mindre vekt, vil de også bli mere fleksible. Dette grunnet hoftebenet (Diagram A),
som Hr. Watanabe sier er pilaren i bakbenas konstruksjon. Og som har samme betdyning for
bakbena som skulderbladet har for forbena.
Sammenføyningen av hoftebenet og larbenet er den viktigste forbindelsen for bewegelsene, og må

være riktig konstruert. I Nippon standarden star det spesilt at svakhet eller abnormitet i dette

området er en meget alvorlig feil.
En grunn til at denne forbindelsn er så viktig er at dette punktet er rotasjonspunktet, som gir
bakbena deres ekstra fleksibilitet.

Den neste sammenføyningen som har betdyning er den mellom larbenet og leggbenet, som gir
kneleddet. Dette leddet er spesielt viktig hos Shiba, siden det hos denne rasen kan oppte patella
I uxasj o n (løse kneskåler).
Hasen er sammenføyningene av leggebenet og mellomfoten, og kan sammenlignes med forbenas

mellomhånd. Hasen er viktig for at hunden står støtt og for å få til kraftige bevegelser. Hr.
Watanabe sier at hasene skal være "tørre", da mener han at de ikke skal ha løs hud eller fett. Nar vi
undersøker hasene skal vi se benstrukturen under huden. Inntrykket skal være kraftig og sunt.

Den korrekte vinkel på bakbena er vist i Diagram A, men i sammenheng med vinkelen i hasen, sier
Hr. Watanabe, at en konekt vinkel på hasen vanligvis vil være 150 til 155 grader. Han sier videre at
vi i meget sjeldne tilfeller kan se hunder neste uten vinkel i hasen (180 grader). I noen lokal distrikt
av Japan blir dette tolerert, men Watanabe sier at uansett dette er slike haser-ikke akseptable. Dette
fordi bevegelsene hos en hund med slike manglende hasevinkler umulig kan bli effelctive. men, sier
han, på den annen side vil en hasevinkel slik vi finner hos den tyske schæferhunden (ekstremt
vinklet), ikke være ønskelig og atypisk hos den japanske hunden.

Poter og negler skal selvøfølgelig være like på for- og bakben. (Kattepoter med mørke negler). Noe
som ikke har direkte betydning hos Shiba, men gjelder for de middelstore rasene (spesielt Kishu), er

at det noen ganger forekommer sporer (ulveklør) på bekbena. I noen distrikt i Japan blir hunder med
sporer på bakbena (av den mellomstore rasen), premiert fordi det blir regnet som karakteristisk for
rasen.

Hr. Watanabe sier at dette har ingen betdyning, og han mener at sporene distraherer bevegelsene og
anbefaler at de lernes så tidlig som mulig.

Sett bakfra er bakbena paralelle og vide i fortsettelse av hoftene. Diagram D (øverste bilde) viser en

hund med idelle bakben sett bakfra), samtidig som det viser noen eksempler på vanlige feil som ;

for trang (bilde 2), kuhaset (bilde 3) eller hjulbent (bilde 4). Alle disse er feil.

Som konkiusjon på dette avsnittet understreker Hr. Watanabe vikligheten av at for- og bakbena må
fungere sammen. På grunn av dette, og fordi de forskjellige vinklene alltid vil være omtrentlige, kan
man ikke bedømme hver enkelt detalj. Men man må se på forben med skuuldervinkel og bakben
med hoftens vinkel som en helhet (et maskineri), som har som hensikt å drive hunden fremover. Og
hundens bevegelser må være avgjørende for hvordan de enkelte deler bedømmes.
Man må alltid ha tanke for de enkelte delers betydning for helheten!



FORBENAS VINKLER

DIAGRAM A

I SKULDER

2 OVERARM

3 LTNDERARM

4 MELLOMHÅND

5TÅ

BAKI}ENAS VINKLER

lrlo'

ll00

a
o
a
I
o
I
o

skuldervinkel
o
a

7t a
a
a
I
o
t

albuevinkel

L\
l,{d
t50'

knevinkel

mellomhåndsvinkel I ly
l50"
155'

lSoo

Iroftevinkel

hasevinkel

t,18i

o
-J5t

t
a
I

o
al
kryssets vinkel
a
a

I HOFTEKAMMEN (krysset)

2 HOFTEBENET

3 SITTEBENSKNUTEN

4 LÅRBENET

5 LEGGBENET

6 MELLOMFOTEN

trA



KORREKT FRONT

DIAGRAM B

UTVRIDNE (LØSE) ALBUER

c
SMAL FRONT MED TRANGE ALBUER

A-

B-

C-

DIAGRAM C

GODE (FLEKSIBLE) MELLOMHENDER MED FASTE POTER

FOR STEIL MELLOMHÅND

FoR LANG oc vEK (svAK) MELLoMUÅNo
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DIAGRAM D

GOD KORREKT BAKPART MED PARAIELLE
RETTE BAKBEN

FOR TRANGE BAKBEN

KUHASET (X-FORMET) BAKBEN

HruLBENT (0-FORMET) BAKBEN
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DIAGRAM E

GODE HASER

FOR STEILE HASER UTEN TILSTREKKELIGE
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ETTERSØKETTER SKADET VILT. NOE FOR SHIBA'EN ?

Nå når vi nærmer oss tiden for elgjakta og staten har gjort det til et krav at alle jaktlag skal ha

godkjent ettersøkshund tilgjengeiig, så kan det jo være en ide tbr oss Shiba-eiere å la hunden å
forsøke seg på et sporsøk. De fleste av oss kjenner noen eller har slektninger som driver meci

jakt, og da kan det være en fin muli-ehet til å la hunden ffi 1ov til å arbeide litt. Det har jo vist
seg at Shiba'en er en,ganske så allsidig jakthund. altfra fugl, hare og villsvin og nå også på eig.

Men. er Shiba'en brukbar til denne form for jakt ?.... .. ......Definitivt ja!

Først litt om hva det hele går ut på:

Pr. dags dato finnes det to forskjellige godkjenninger.
Offentlig godkjent ettersøkshund etter skadet vilt: Har hunden fått denne godkjenningen
kan den brukes på sporsøk etter f.eks. elg, hjort eller rein i hele landet (om så), det er in,uen

begrensninger. Man kan også bistå viltnemdene i de forskjellige kommunene med hjelp, hvis
vilt blir skadet eller skadeskutt og må letes opp.
Ettersøkshund godkjent for eget val: Denne godkjenningen var en overgangsordning, og
varte frem til 31. \2.94. Hunder med denne godkjenningen kan bare brukes til sporsøk i det
område (valet) du er jeger og i tilstøtende val.
Det er ekvipasjen (hund og fører) som blir godkjent. ]vlen en hund kan godt være godkjent med
flere førere, man må bare igjennom prøven flere ganger Ekvipasjen må igjennom to sporsøk
for å bli offentlig godkjent ettersøkshund, det er viltspor og ferskspor.

Viltsporet er et 600m langt biodspor, det er brukt ca 3dl blod til å legge det ut. Sporet har 4
vinkler og 2 opphold (et over ei rett strekning og et i vinkel), og det er laget et sår1eie ca midt i
spcrret Sporet skal være minimum 12-24 timer gammelt Viltsporet må være gått t-ør

lersksporet.
tr'ersksporet er regelrett et spor etter dyr f eks. elg og det skalvære minst I time .'ammelt.

Llunden må ikke bytte spor i løpet av søket og sporsøket skal vare i minst th. time

Nå kommer vi til hovedpoenget i denne historien, nemelig at vår lille Shibafiøken Yama
(Kleivane's Ha-Ko YamaHime) ble godkjent som Offentlig godklent ettersøkshund på skadet
vilt Og vi er utrolig stolte av henne.

Det hele begynte tidlig på vårparten. Jeg må nevne at tilleg,e til Yama har vi en tispe av rasen
Norsk eighund sort som heter Ceci. Og siden min mann er aktiv elgjeger viile han selvfbl-uelig
ha hund klar til jaktstart. Så for å være på den sikre siden tenkte vi at det kunne lønne seg å

helgardere litt, ergo teste begge hundene. I begynnelsen la han ut noen enkle blodspor, og der

grkk sorn smurt Både Yama og Ceci syntes dette var skikkelig moro. Nzlen så skulle det bti
rnere alvor,

l0 jr-rni arrangerte Norsk elghunklubb avd Troms en unghundsamling iBardu. Både Yama og
Ceci var påmeldt.til viltsporprøven. og far hadde litt presentasjonsangst og var nok mer enn
<en tanke>> nervØs Først ut gikk Ceci og hun merket nok at fbr ikke var som han skulle. tbr
hun ville ikke ta sporet i det hele tatt, hun ville bare leke Dermed var det bare å avslutte fbr
denne gangen. bedre lvkke neste gang.

Yama fikk prøve seg noen timer senere Etter litt problemer fra tar sin side (Yama er litt
vanskelig å lese) kom de i gjennom sporet og fikk en 2.premie- men besto Som dommeren
konkluderte med til slutt <Yma fikk lpr og far fikk 3 pr, og dermed fikk de 2.pr. som
ekvipasje>.
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Første steget var gjort fbr Yama sin del, og det var virkelig moro
En annen ting som også var moro. var at røde Yama gjorde furore landt de grå og sorte
elghundene Hun sjarmerte elghundfblk og dommere i senk med sitt glade, kjærlige vesen og
sin utrolige jakt-iver

Neste steget skulle skje 19 august. da skulle Yama faprøve seg på f-ersksporet. Dagen opprant
grå og trist, men endte i stolthet og glede. Yama bestod prØven med glans. hun fulgte sporet
og fant dyr ( selv om dommeren innrømmet etterpå at han ikke hadde trodd at hun viile tlnne
dyr der).Ceci bestod også begge sporprØvene den dagen Så når kvelden kom kunne vi skryte
av å ha ffitt to offentlig godkjente ettersøkshunder i vår lille familie.

Yama og Ceci er ganske så forskjellige når de sporer, jeg skal prØve å forklare litt nærmere hva

,jeg mener: Ceci går enten med nesen ned i sporet eller hun viser overvær ved gjerne å gå opp
på to og hele hunden peker mot der viltet står. Yama deimot går siik som hun alltid gør når vi
,går tur (går på bandet som en Schåferhund) og hun kan gjerne fø1ge sporet I meter ved siden

,av der det egentlig går, og man må bare stole på nesen hennes. Men når hun ffir øye på vilt
,reiser halen hennes seg og står rett til vers. og hun blir som en saltstøtte.

;Dette var mitt bidrag til dette Shiba-Nytt og jeg håper at det kan inspirere til at flere vilforsøke
seg, hundene vil garantert like det. Ellers så ønsker jeg en trivelig høst og vinter til alle Shiba-
venner rundt om i landet' 

Hitsen }4arianne Eriassen
Kennel Lorini
Gåre, 941 0 Borkenes
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SHIBA-SPESIALEN
199s

Årets utstilling var lagt til Geilo i dagene 3. til 5. juni. Utstillingen va.r som vanlig arrangert av
Norsk Akita Klubb, som også i ar hadde satt opp fine premier til BIM & BIR Shiba.

Samarbeidet med NAK er blitt en tradisjon og fungerer meget godt. For oss som er så få, er det fint
at Akita-klubben tar seg av alt det praktiske ved arrangementet. Dette er også en fin anledning til å

se andre Shiba, og å bli bedre kjent med hverandre. Ikke minst det sosiale er meget vilctig ved dette
arrangementet. Håper at flest mulig Shiba-eiere vil sette av pinsen til neste ar på Lillehammer, slik
at vi kan få en bred mønstring av hunder. Vi har nå over 100 Shiba i Norge, så det burde være langt
flere deltagere på Shiba-spesialen.

I ar var det det tyske ekteparet Helga og Michael Ka:rock som var invitert som dommere. Helga
Ka:rock dømte hannhundene (Akita & Shiba), og Michael Karrock tispene.
For Akita, som er en stor rase, fungerte dette bra. Men det hadde kanskje vært en fordel om Shiba
ikke ble delt på denne måten. Ekteparet Karrock var et meget hyggelig bekjentskap, både dyktige og
meget vennlige begge to. Spesielt imponerte Helga Karrock med sin inngående kjennskap til den
japanske standarden.
Hyggelig var det da for oss Shiba-eiere at dommerne etter utstillingen spesielt ga uttrykk for at de
var imponert over kvaliteten på de norske Shibaene.

Lørdagenholdt undertegnede utstilllingstrening for interesserte, og etter dette ble det avholdt et
uformeldt handlershow. Her gjorde flere Shiba-eiere en fin innsats, selv om vinneren ble en
Akita-eier.

Lørdag kveid var det felles middag og sosialt samvær. Vi som har vært med tidligere, savnet nok
den mere uformelle stemningen med utegrilling.

Søndag, på utstillingsdagen, var det strålende vær. Vinner av hannhundene ble den meget lovende
junior hannhunden KENJI OGIWARA. En black&tan med korrekte tegninger og stor karishma.
Han ble slått i en mildt sagt spennende BlR-konkurranse av sin farmor; den australske importen
GLENDATIN AYAKO SAN, som dermed vant sin 3. spesialutstilling, og som også vant det nye
Shibatrofeet for 1995.

Alt i alt var det en meget vellykket helg på GEILO. Takk til Akita-klubben.
Vi sees på LILLEHAMMER I19961

Christen Lang
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RESUI.TATER FRA
ÅnErs

SHIBA- SPE SIALUT S TII-,LIN G
GEILO 4.6.95

DOMMERE: HELGA & MICHAEL KARROCK, Tyskland.

BIR og vinner av Shiba-trofeet 1995:

GLE,NDALN AYAKO SAN
Eier: Christen Lang

2 BTK CERT.: FUMI AOKI
Eier: Harald & Ulrik Schjelderup

BIM og beste norskoppdrettede Shiba:

KENJI OGIWARA
Eier: Venke & Preben Henning

2 BHK CK: GLENDALIN BURA.NDE
Eiere: Roard Kvittingen & Terje Ljosnes/

Christen Lang



INNSEI\DTE UTSTILLINGSRESULTATER SIDEN SIST

Dersom du mener det mangler noen utstillingsresultater så kanskje det er DU som har glemt å sende

inn resultatene fra utstillinger DIN hund har deltatt på... ?

Først en bekiagelse; på NHHKs utstilling på Manger den26.3.95 ble BIM ikke taff med i forrige
nummer. BIM ble ERAI AKA SAN AV ENERHAUGEN, som også fikk CERT.

Eier er Monica Nilsen, Roy Alkholt og Christen Lang.

,1. * * rft * rl. rl. * {. t& tk t{. tF * * * tf

STAVANGER. SBHK 9.4.95 - Dommer: P. Cross Stern. England
BIR - CERT

* BIR HVAIP - BIGI

KLEIVANES HA-KO
YUKI NO HANA

KLEIVANES FIA-KO
AKA TOSHIKO

Eier: T. Langhelle

Eier: T. Langhelle

Eiere. T. Ljosnes &
R.Kvittingen, C. Lang

Eiere: T. Ljosnes &
R. Kvittingen, C. Lang

Eiere: Kari & Per Sivertsen,
C. Lang

Eiere: B.Tofting & C. Lang

BERGEN. NKK 23.4.95 - Dommer: K. Edh. Sverige
GLENDALIN BURANDE Eiere: T.Ljosnes &

R.Kvittingen, C. Lang

ERAI AKA SAN AV ENERHAUGEN Eiere: M.Nilsen &
R. Alkholt, C. Lang

RAYNANGER. AHK 29.4.95 - Dommer: B. Lundstrøm, Sverige
BIR - BIG1 GLENDALIN BURANDE

BIR - BIG3

BIM. CERT

OS, OHK 30.4.95 - Dommer: P. Svarstad. Sverige
BIR - BIGZ GLENDALIN BURANDE

BIR FryALP - BIG4 KURYYUzu AV ENERHAUGEN

RAKKESTAD. NBK 25.5.95 - Dommer: T. Edmund. Norge
BIR - CERT HIME KUROHANA AV

ENERHAUGEN

DRAMMEN. NKK 11.6.95 - Dommer: T. Permo. Sverige
BIR - CERT - BIG4 KENJI OGIWARA Eiere: V. & P. Henning
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SALTSTRAUMEN. SBHK 18.6.95 - Dommer: C. Lang, Norge
BIR EIYU SHISHI GASHIRA AV Eier: M. Kolberg

ENERHAUGEN

BJERKVIK, NTB 1.7.95 - Dommer: K. Nylen. Norge
BIR - CERT KLEIVANES HA-KO YAMA HIME Eier: M. Eliassen

NARVIK, NKK 2.7.95 - Dommer: E. Mlærum. Norge
BIR - CERT - CACIB KLEIVANES HA-KO YAMA HIME Eier: Marianne Eliassen
BIG4

NESBYEN. NUHK 5.8.95 - Dommer: A. de Wilde. Belgia
BIR - CERT - BIG4 HINDEZAKURA AV Eier: K. Husebø

ENERFIAUGEN

BIRI. NKK 13.8.95 - Dommer: M. Brivio Chellini.Italia
BIR - CERT KENJI OGIWARA Eiere: V. & P. Henning

STAVANGER. NKK 9.9.95 - Dommer: E. TanHietalati, Finland
BIR - CERT KLEIVANES HA-KO Eier: T. Langhelle

YUKI NO HANA

BIM . CERT HINDEZAKURA AV
ENERHAUGEN

Eier: K. Husebø

OSLO. NLK 23.9.95 - Dommer: C. Lang. Norge
BIR - 1BTK - BIGS MJÆRUMHØGDAS Eiere: c.&E. Mjærum
CERT UNSOFEKINA UMAI

2BTK - CK VABRÅTENS DAI-TAN Eiere: K. Løken &
M. Geicke

BIR HVALP VABRÅTENS FUJI HIME FLORA EiET: M. GCiCKC

BERGEN. 1.10.95 - Dommer: D. Harris.Irland
BIR - IBHK- CK GLENDALIN BURANDE Eiere: T.Ljosnes &
BIG2 R. Kvittingen, C. Lang

2 BHK - CERT HINDEZAKURA AV
ENERHAUGEN

Eier: K. Husebø

BIM - CERT JOYU AV ENERHAUGEN Eiere: Gerd & Jøm Ommang

TØNSBERG, NKK 7.10.95 - Dommer: R. Campbell. Norge
BIR - CERT KENJI OGIWARA Eiere: V. & P. Henning

BIM - CERT - CACIB IJO IKI AV ENERHAUGEN Eier: Gerd Braseth



JT

BIR ITVALP . BIG1
i STAVANGE& SBHK 9.4.95.

KLEIVAIIES HA.KO
AKA TOSHIKO

Eier: Tone Reidun Langhelle

'1.* * *** **rl. rl. * rl. rl.* * 
'1.

KLEIVANES HA-KO YAMA HIME og eier Marianne Eliassen har vært på utstilling i Sverige;
Timrå den 5.8.95. Dommer var Izumi Awoshima fra Japan.

Der oppnådde hun resultatet BIM og fikk både CERT og CACIB.

Far:

Mor:
Oppdretter:
Eiere:

* * * 1. * rl.'1. * * * >1. * rl. * * rl. *

I\YE NORSKE CHAMPIONS:

ERAI AKA SAN AV ENERHAUGEN

Int.N.S.Ch. MANLØTENS HAIKARA
Int.N. S. Ch.NV-9O- NordV-94 GLENDALIN AYAKO SAN
Christen Lang
MonicaNilsen, Roy Alkholt og Christen Lang



Far:
Mor:
Oppciretterteiere:

Far:

Mor:
Oppdretter:
Eier:

Far:

Mor:
Oppdretter:
Eiere:

M.IÆ,RUMHØGDAS UNSOFEKINA UMAI

int.N.S. Ch. SV-93 GLFNDALIN B TR{NDE
N.U.Ch. MAURA.I}IES AKEIRA AT zuMOR
Grete Sofie & Eivinci lvljærum

HINDEZAKURA AV ENERHAUGEN

Int.N.S.Ch.SV-93 GLENDALIN BURANDE
N.U.Ch. CHIISAI ICHIGO AV ENERHAUGEN
Christen Lang
Kirsten Husebø

{< * + >F * >i< t< {< x + >i. rk,r * + + {< * * * *

INTERNATIONALT CHAMPIONAT BEKREFTET:

ICHIGO KEKI

S.Ch. FUJIYAMATO OF HATANO KENKO
S.Ch. KEzu-CHIISAI
Lena Soneibrs og Heien Johanson
Liv & Odci Askeland og Christen Lang

VI GRATULERER SAMTLIGE VINIIERE!!

tr< * + * {< :k * * *,F + + + + t {< * +,F + 1. {. * * * {< {<,r

UTROLIG.....MEN SANT! ! !

En episode fra en av høstens utstillinger viser et tilfelle hvor utstiller hadde hatt anledning til å
klage på bedømmelsen. Vedkommende utsiiller ble megetforbøuset da (den utenlandske)
dommeren begrunnet en 2. premie (blå sloyfe) med at "tispen var maskulin". På opplysningfra
utstiller om at dette ikke var så rart da hunden vor en HANNHUND, ble dette sd rettet på
kritikken - men premiegraden opprettholdt.
Utstilleren tok det hele med godt humor, hunden hadde nemlig dagenforfått CERT - BIR og
BIG4. Så den lange bilturen hadde ikke vært forgjeves.
Dette er imidlertid et tilfelle hvor dommeren håndterte saken dårlig. Det grir an å ta feil, MEN det
er ingen skum og rette opp feilen ved - i dette tilfellet - å ta bedommelsen på nytt. Slik det her ble
gjort mister vi respekten for dommeren.
Dessuten: kjonnspreg er så viktig at dersom dommeren mente at dette var SÅ DÅRLIG burde
hunden ikke hatt premie i der hele tatt!!
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Innsendt av Kirsten Jørgensen, Danmark.


