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SIDEN SIST

Så er vi på banen igjen med et nytt, spennende nummer av SHIBA-NYTT. Bladet ALLE
medlemene venter på. I dette nummer har vi bl.a. fokusert på bruken av Shiba i Agility-
sammenheng. På forsiden kan du se spenstige "MYO" forsere noen irriterende hinder på sin ferd

mot Norgesmestertiffelen. På side 15 vil du finne historien rundt mesterskapet, ført i pennen av

Harald Schjelderup.
I dette nummer starter vi en meget interessant serie om Shibaens historie - oversatt til norsk ved
Christen Lang. Serien begynner på side 9 og fortsetter i bladene fremover.

I serien om importpresentasjoner er vi kommet frem til Mjærumhøgdas første import. Denne finner
du på side 2, etterfulgt av en kort historie om hvordan hunden kom til Norge.
Vi fortsetter serien om kommentarer til standarden, som du finner på side 4.

Fra vår vinner av Billedkonkurransen i f or har vi moffatt et takkebrev, samt noen meningsytringer
som vi bringer videre på side 12. Christen Lang gir - på side 13 - noen nyltige råd til nye
hvalpeeiere, som også heit sikkert vil være nyttig for oss som har hatt Shiba en stund.

Til slutt i bladet vil du finne resultater fra forskjellige utstillinger siden sist. Var første seriøse

annonse vii du finne på side 23, hvor familien Langhelle i Sandnes har hvalper for salg.

I skrivende stund finnes det ca. 120 Shiba i Norge. Fra Norsk Kennel Klubb (som registrerer alle
rasehunder i landet) viser registreringstallene de 5 siste årene at det i 1991 ble reg. 12 Shiba i landet.
| 1992;22 stk.,1993; 17 stk., 1994; 23 stk. og 1995; 18 stk. I tillegg til tallene for 1995 er det født
fire hvalpekull i januar/februar 1996, som ennå ikke er registrert.
De tilsvarende tallene fra Sverige er; 1991; 16 stk., 1992;26 stk., 1993; 37 stk., 1994:28 stk. og
1995;22 stk.
I 1995 ble det importert 5 nye hunder til Norge; 1 fra Japan, 2 fra England, i fra Australia og 1 fra
Sverige. Dette er meget gledelig og lover godt for fremtiden.
I Sverige er det til sammenligning kun importert t hund (fra Australia) i 1995 etter hva vi vet om.
Vi ønsker de nye Shiba-eierne til lykke med hvalpen, og håper de vil ffi meget glede av den i
fremtiden.

Det finnes lite litteratur om rasen tilgjengelig. SHIBA-NYTT prøver å formidle stoff, som kan være
med på å gi informasjon og kunnskap om rasen. Dette er spesielt viktig for nye hunde-eiere, og vi
håper derfor at oppdretterne er flinke til å reklamere for klubben til sine hvalpekjøpere.
Her må vi nevne et eksempel det star ALL,1trRE av: Marianne Eliassen, Kennel Lorini, har gitt alle
sine hvalpekjøpere abonnement på samtlige utkomne SHIBA-NYTT i gave ved kjøpet. En ide til
ettertanke, kanskje?
Vi har utarbeidet informasjon om klubben, som dere kan få tilsendt ved henvendelse til klubbens
adresse. Nar det gjelder informasjon til dommerne, vil vi prøve å få til et dommerseminar for rasen.
I den forbindeise holder Christen Lang på å utarbeide materiell til et dommerkompendium.
Nærmere opplysning vil vi komme tilbake til senere.

Med ønsker om en RIKTIG FIN VÅR OG EN VARM SOMMER til deg og din Shiba!

fra Redaktør 
"" &*Åt^
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MITT MØTE MED...
AV

GRETE-SOFIE & EIVIND MJÆRUM

Høsten 1991 var familien Mitchell fra England på besøk hos oss og så på inseminasjonskullet vi
hadde på Akita. De hadde med seg en del bilder, bl.a. av sine shiba, og vi falt pladask!

I februar I992besøke vi fam. Mitchell i England og fikk hilse på KISKAS JACK DANIELS, som

da var 6 ar gammel, samt de andre hundene. Han var en tillitsfull, men beskjeden, herremann. De
spurte om vi ville overta ham, og det sa vi ja til. Vi håpet de også kunne skaft-e oss en tispe, som vi
kunne bruke Jack på og det skulle de prøve å skaffe.

Så vidt vi har fått oppgitt er Jack fra det første kullet med Shiba født i England. Han har vunnet en

hel del på utstillinger i England og er blitt N U Ch. på tre utstillinger.

Som avlshtrnd har han hatt stor innflyelse. Han er far til mange vinnere både i England og rundt om
i Europa. Her i Norge er han bl.a. far til N U Ch. NV-93 "Mjærumhøgdas Qozo-Go" og N U Ch.
"Mjærumhøgdas Qshiba-San". Broren; "Mjærumhøgdas Qashi-Go", som befinner seg i Danmark,
har fått flere Cert, samt Europa-Unghundvinner 1993 i Dortmund, Tyskland.

Jack gar nå i sitt tiende ar, og er så vidt vi vet den eldste Shiba i Norge. Han er helt igjennom en

"Gentleman", og vi har aldri hørt Jack knurre - hverken til mennesker eller dyr.

Hilsen

Grethe-Sofie og Eivind Mjærum

^lJ



KOMMENTARER TIL STANDARDEN

Dette er den niende delen i serien fra Hajime Watanabes bok "Nikon Ken Hyakka", Seibundo

Shikosha Publishing, Tokyo 1974, hvor han kommenterer den japanske standarden. Serien er

oversatt fra japansk til engelsk av Susan Houser og Shigekazu Kuribayashi, og fra engelsk til norsk

ved Christen Lang.

+r{<rFrF+*

Dette avsnitt omhandler hundens "Torso" d.v.s. forbrystet, brystkassen, lend og kryss'

Nar det gjelder brystet, sier den japanske standarden:

Brystet er dypt. ribbena moderat buet. velutviklet forbryst.

Watanabe sier at også flere vestlige lands rasestandarder bruker lignende uttrykk for å beskrive

brystet. Problemet er imidlertid at dette blir for lite presist til at vi eksakt kan forstå hva som er

ønsket hos den japanske hunden. Derfor går Watanabe i detaijer for å prøve å utdype hvordan

brystet skal være.

BRYSTET

Brystet er en megt viktig del av hunden, og kan uten tvil betegnes som kroppens senter. Det har stor

betydning for hundens helhetsinntrykk, i kontrast til den opptrukne buken. Brystet er sarnmensatt av

to forskjellige deler. Forbrystet, som er området fra nakkens nedre del til brystbensspissen og derfra

i en linje mot skulderbladstoppen. Selve "torax" er brystkassen m/ribbena, samt lend og kryss

(hoftepartiet).

FORBRYSTET

Bredden måles fra punktet der skulderbladet og overarmen møtes. Dette er den bredeste delen av

brystkassen når vi ser hunden forfra. Forbrystets form, spesielt bredden er viktig for hundens

forbensbevegelser.
Hvis forbrystet ikke er korrekl, vil heller ikke skulderen og overarmen bli korrekt, og dette vil gi

ukorrekte forbensbevegelser. Forbrystet er altså meget viktig og må være vel utviklet. D.v.s. med

kraftig knokkelsubstans dekket av velutviklet muskulatur. Musklene må være så godt utviklet og

stramme at skulderbladstoppene ikke blir tydelig markert.

TORAX

Watanabe definerer Torax - eller brystkassen, som regnet fra den nederste nakkevirvelen like foran

skulderbladstoppene til buken (bak siste ribbenspar). Ryggraden, hvor ribbena har sitt utspring blir
"taket" og "bunnen" blir sammenføyningene hvor ribbena møtes, samt buklinjen. Det er 13 par

ribben. De 9 fremste er sammenføyde (i bunnen) mens de 4 siste parene er løse. Disse beskytter

området foran/rundt magen (buken). Brystkassen beskytter hjertet & lungene, derfor er størrelsen av

betydning. Hjertet og lungene trenger plass for å kunne fimgere.
Watanabe tar for seg brystkassens korrekte lengde, bredde og høyde.
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BRYSTETS FORM
SETT FORTRA

KORREKTE zuBBEN
EGGE-FORMET

KORREKT OVERLiNJE

FLATE RIBBEN
SMALT BRYST

KONVEKS OVERLN{JE

TØNNE-FORMEDE RIBBEN
RLINDT BRYST

KONKAV OVERLINJE

DIAGRAM A DIAGRAM B



Brystdybden måles fra det høyeste punktet av skuldrene, til punktet like bak albuen.

Viktig:
Merk at i de japanske dommerkommentarene til standarden står det at høyden skal

måles like bak skulderbladstoppene og IKKE, som vi er vant til, på selve

skulderbladstoppen.

. En brystdybde som er ca. halvparten av den totale høyde målt fra like bak skulderbladstoppen til
marken, er riktig. Standarden sier at brystets dybde skal være 45 tll50% av hundens totale høyde.

Watanabe sier at bryst som er så dypt sees heller sjelden. Han sier også at grunne og smale bryst er

en utbredt feil. Brystets bredde måles ved å finne avstanden mellom ribbenas ytterste kurve. Korrekt
form på brystet, sett forfra, er eggeformet. (se diagram A), med den spisse enden ned. Det bredeste

punktet vil være like bak skulderbladene.
Flate ribben (se figur 2) vil si at brystet ikke har nok volum. Albuene vil derfbr bli for tett inn til
kroppen, og dette vil hindre de frie forbensbevegelsene som er ønskelig.

Det motsatte er en tønneformet brystkasse (se figur 3). Her er ribbena for meget buet (tønneformet).

Albuene blir utoverdreide og hunden vil i ekstreme tiifeller fa en lyreformet front.
Forbensbevegelsene blir heller ikke her konekte. Hvis muskulaturen dertil er darlig utviklet vil vi få
en løs front med utoverdreide albuer. Noe som vil medføre at også potene blir innadvendte.

Brystkassens lengde bestemmes av hundens totale kroppslengde som er lI\Yo (av høyden) for
hannhunder, og noe lenger for tisper. Den må være i harmoni med hundens helhet.

Dersom hunden er for kort vil den få korte og lite effektive steg. Brystkassens lengde vil være lik
for hannhunder og tisper. Tispens ekstra lengde kommer av et noe lenger lendparti (partiet mellom
brystkassen og låret), som er naturlig med tanke på at det skal være plass til eventuelle hvalper.
Torax beskytter som nevnt hjerte og lunger, og det er av avg;ørende betydning at disse organer får
god nok plass til å kunne yte maksimalt.

Siden brystets lengde og høyde relativt greit lar seg måle, vil den korrekte størrelsen være avhengig
av bredden. Vi nevnte at brystets korrekte form er eggeformen. Hvorfor er så denne formen den
ideelle ? Når hunden beveger seg over lengre avstander forbruker den stor energi. Det blir da meget
viktig at ribbena er så fleksible som mulig, slik at de store mengder luft som kreves blir pumpet
inn/ut av lungene. De mest fleksible ribbena er lange og eggformet (sett forfra). Denne formen gir
nok volum samtidig som den er fleksibel.

En tønneformet brystkasse gir riktig nok god plass til lungene, men gir ikke samme mulighet til å

kontraktere (trekke seg sarnmen), og vil derfor ikke gi god nok tilførsel av luft.
Flate ribben og en smal brystkasse vil ikke gi nok plass eller være fleksibel nok til at vi far en
effektiv lunge og hjertekapasitet.



Vi må også ta i betraktning hvordan brystkassen henger sarnmen med forbena. Hvis brystbenet ikke

er tilstrekkelig uwiklet blir vinkelen mellom skulderblad og overarm feil. Dette vil i sin tur innvirke

på forbensbevegelsene, slik at disse ikke blir så frie og effektive som ønsket.

Hvis brystkassen er tønneformet vil bredden mellom forbena bli for vid. Æbuene blir som nevnt

utoverdreide og bevegelsene ukorrekte.
Hvis ribbena er flate vil brystet bli smalt og albuene blir for tett inntil brystkassen. Dette vil gi ufrie

bevegelser.

OVERLINJEN. HOFTEPARTIET. KRYSS OG LEND

Å definere hundens bakpart er ikke enkelt. Dette fordi de faguttrykk vi bruker er noe annerledes enn

de uttrykk vi i daglig tale vil benytte. Det er også et spørsmål om hvordan manken skal betraktes.

Den medisinske definisjonen av brystkassen er at den består av ribbena, fra den nederste

nakkevirvel (cervical vertebrae) til hoftepartiet (lumbar vertebrae).

Hos en hund starter den i bunnen av nakken og innbefatter lenden, mens vi i daglig tale også vil
innbefatte området fra lenden til halen nar vi snakker om bakpart.

Det er viktig å definere hva som menes. Den japanske standarden sier: Bakparten er stram (reft).

Hvilken del referes det til ? Watanabe sier at Nippon dommerne har vedtatt en resolusjon hvor

bakparten innbefatter hele overlinjen fra nederste nakkevirvel til haleroten.

Det er derfor vi bruker terminologien overlinje i denne oversettelsen. Det er meget viktig
for den japanske hunden at overlinjen er stram. (Se diagram B - frgw 1)

En annen måte å definere bakpart på er å henvise til det som i hestesporten kalles manken. Dette

området hos hest og hund, regnes fra 5-6. ribbenspar. Det er disse ribbenas øvre knokkelrekke som

danner krysset.
Hos hester er dette området egentlig ikke regnet som tihørende bakparten. Er det da riktig at vi gjør

det hos hunden? spør Watanabe.

Han siterer flere kjente japanske eksperter på schaferhund, og sier at det er delte meninger om dette.

Noen hevder at krysset er et eget område, mens andre hevder at det må regnes til hundens bakpart

siden det ikke er like distinkt hos hund som hos hest.

Spørsmålet er viktig, for dersom det skal regnes som en del av bakparten i standarden må det være

rett. Hvis det derimot kan defineres som et eget område, kan det tillates å være en anelse konvekst.

Watanabe mener bestemt at manken må være en del av den stramme (rette) overlinjen, som er

ønsket i standarden.

Hoftepartiet er definert som områdetfraT (lumbar vertebrae) til 4. ribbenspar (sacral vertebrae).

Dette området inkluderer også lend (inkl. magepartiet). Lumbar vertebrae gar omtrent fra slutten av

brystkassen til det store benet på toppen av hoftekammen. Sacral vertebrae går fra dette benet til
haleroten. Hoftepartiet er ikke så bredt som brystkassen. Bredden av "torax" er det bredeste punktet
på ribbenas bue. Hoftepartiet (lende) må ha god bredde for at hunden skal få konekte bevegelser.

)



Et kraftig kryss er ønskelig for å gi styrke i bevegelsene. Musklene må være velutviklede for å gi
hunden "dri.ve", og krysset må være sterkt for å ta imot - og tåle - den belastningen det blir utsatt
for. Konklusjonen Watanabe kommer til nar han utdyper standardens ord om en stram overlinje er

at den innbefatter ryggraden med de 13 ribbensparene, fra nakken til halens rot.

Watanabe sier at nar ryggen ikke er stram, ligger problemet som regel i hoftepartiet og ikke i
brystpartiet. En korrekt overlinje vil innebære en anelse avrundet kryss, og selv om dette er naturlig
er det meget uønsket med et for avfallende kryss hos en Shiba. Idealet er en så stram overlinje som
mulig.

Krysset er overgangen mellom ryggen (lenden) og bekkenbenet (hoftepartiet). Halen bues over
krysset. En hund som er overbygget, d.v.s. høyere bak (krysset) enn foran (skulderpartiet) er feil.

Dette kommer som regel av at vinkelen i bekkenbenet og /eller bakbena er for steil (åpen) i
forhold til vinkelen i skulderpartiet. (Oversetters (C.L.) anmerking)

To vanlige feil som innvirker på overlinjen er karpelend (konveks overlinje) (se Diagram B -
figw 2), samt slapp (konkav) (se Diagram B - figur 3 ) overlinje. Karpelend opptrer relativt sjelden,
mens en konkav overlinje er ofte å se. Watanabe sier at konveks overlinje enten er medfødt eller
opptrer fordi hunden kan ha magetrøbbel. Han nevner at hunder som f.eks. er infisert med
innvollsorm eller er neryøse, kan få en midlertidig konveks overlinje. En konkav overlinje vil ofte
gi "vaggende" bevegelser i hoftepartiet, fordi den svake overiinjen ikke gir støtte til bakbenas
fremdrift.

Noen ganger er årsaken til en svak overlinje at hunden er for lang i lenden. Da blir muskelfibrene
lange og klarer ikke holde knoklene oppe. Watanabe sier at en for fet hund eller en hund uten
trening (mosjon), ofte vil ha slapp overlinje. Han understreker at både konveks og konkav overlinje
er en alvorlig feil.

Watanabe sier at han i sine kommentarer til standarden har berørtmange viktige detaljer, så som
Øyne) ører, uttrykk etc. Han minner oss imidlertid om at vi ikke må glemme at hunden er et levende
vesen, som må betraktes som en helhet hvor den psykiske sunnhet sarnmen med de fusiske trekk
darurer det bildet som er: den japanske hunden.

****************



SHIBAENS HISTORIE
DEL I

I dette nummer starter vi en serie om Shibaens historie. Serien er i hovedsak bygget på en artikkel i
"The Shiba Journal", skrevet av Yuko Salvadori. Den er oversatt og lagt til rette for Shiba-Nytt av

christen Lang' 
*:Fr,F,r,r++*+++*,r.

Nar vi skal fortelle Shibaens historie må vi se den ut fra Japans historie, som er både spennende og

interessant. Japan bestar av en gruppe øyer, som ligger ved Asias østkyst. Landet blir også kalt
"Soloppgangens land", symbolisert i flagget ved en rød sol på hvit bunn.
Den største av øyene er Honshu, i tillegg til Kyushu, Shikoku og Hokkaido. Dersom de to siste

navnene virker kjent for leserne, er dette fordi to av de nasjonale hunderasene har sine navn etter
disse øyene . 75% av de japanske øyene bestar av fiellformasjoner. Landet ligger i monsunbeltet, og

har regn og et fuktig klima deler av året.

Japan har - som Norge - 4 arstider. Om vinteren kan det bli meget kaldt, særiig i lellområdene og i
den nordlige delen av landet. Om sommeren kan det bli meget varmt i de subtropiske områdene.

Altså større temperatursvingninger enn det vi er vant til i Norge.
Berggrunnen er av l'ulkansk art, som gSør at landet jevnlig er utsatt for jordskjelv. Noe vi husker fra
den store katastrofen i 1995.

Japans urinnvånere; Ainoene, var de første som bebodde øyene. Menneskene fra denne perioden er
også kalt "Jomon-jin", og har fått navn etter keramikken de laget. Deres kultur er fra ca. 7000-8000
år før var tidsregning. I følge Dr. H.Saito, som har studert den japanske hundens tidligste historie, er
det funnet omkring 300 forskjellige skjeletter av hunder fra denne perioden. Fra Hokkaido i det
nordlige Japan til Okinawa i syd. I disse områdene er det også funnet deler av keramikk, steinøkser,
skjell og knokler fra forskjellige dyr. Dette forteller forskeme noe om denne kulturen, og hjelper til
å tidfeste funnene. De fleste skjelettene av hunder fra disse funnene er av hunder som var fra 36,8 til
49,5 cmhøye.Bare to av skjelettene er av store hunder (57 cm). Disse ble funnet nær Tohoku, som
ligger i den nordlige delen av Honshu.

Man vet ikke med sikkerhet hvorfra disse første menneskene og deres hunder er kommet, men man
antar at flere forskjellige folkeslag har innvandret til de japanske øyene. Noen fra Kina og Korea i
sydøst - andre fra den nordlige delen av Asia.

Dr. Saito har funnet forskjeller på kraniene fra de japanske hundene og Canis Familiaris Palustries,
som er den mest kjente hunden som er funnet i Europa fra yngre steinalder. Dette kan tyde på at
hundene til Jomon-jin folket ikke har samme oppphav som de europeiske hundene. I perioden rundt
åLr 200 før vår tidsregning begynner, kom det fra vest en ny gruppe mennesker til Japan. Disse var
av mongolsk avstamning. De brakte med seg kunnskap om jordbruk, og kunne lage våpen og
verktøy av jem og bronse. Denne perioden blir kalt Yayoi, etter det enkle strek-mønsteret på
keramikken som ble laget i dette tidsrommet. De nye innvandrerne bredte seg gradvis utover landet,
og drev de opprinnelige innvånerne mot nord. De blandet seg også delvis med urinnvåneme, og da
er det også meget sannsynlig at hundene de brakte med seg ble blandet med Jomon-jin folkets
hunder. Hundene, som ble resultat av denne blandingen regnes som forfedrene til de middelstore



japanske hundene, og til Shibaen. Disse hundene hadde staende ører og krøllet hale.

Dette kan vi se på en keramisk hgur kalt "Haniwao", som er funnet i en grav fra denne perioden. Vi
ser også hunder med stående øret og krøllet hale avbildet på bronserelieffer fra samme tidsrom.

Etterhvert tok lokale ledere makt i sine landsdeler og dannet egne provinsstyrer (små stater). I det 4.

arhundre (etter var tidsregning) beseiret Yamamoto Shogunatet de lokale lordene, og dannet den

første nasjonale regjering. Japans skriftlige historie startet i ar 538 da buddhistiske munker brakte

med seg kinesiske skrifttegn, som dannet grunnlaget for dagens japanske skriftsystem. Disse

munkene, som kom til landet fra Kina via Kore4 brakte også med seg sin religion, kunst og kultur.
Dette hadde stor betydning for det japanske samfunnet. Den første konstitusjonen ble proklamert av

prins Shotoku i ar 710, og Yamamoto Shogunatet etablerte sitt hoff i byen Nara, som ble landets

første hovedstad.

I denne perioden ble også jakt med falker introdusert ved hoffet, og det ble oppnevnt offrsielle
falconerer og hundeholdere. Den keiserlige familie beholdt den politiske makten, men innflytelsen
avtok gradvis etter hvert som de militære familiene kjempet for å utvide sine områder. Disse

familiene rivaliserte innbyrdes, og fra I 185 var det familien Minamoto som hadde den reelle

makten i landet.

Det første møtet mellom europeere og japanere fant sted i 1542, da et portugisisk handelsskip kom
til den lille øya Tanegashima på kysten av Kyushu i det sydlige Japan. Portugiserne brakte med seg

skytevåpen og kristne misjonerer. Etter dette første møtetble det etablert handel mellom
portugiseme og japaneme. Senere kom også spanjolene med i denne handelen. Den katolske kirke,
som hadde lidd store tap i Europa etter reformasjonen, innførte nå sin lære i Japan og den spredte
seg fort blandt folket. Tre lokale lorder sendte en delegasjon til paven i Roma. Utsendingene, tre
unge menn, reiste fra Japan i 1582. De er de første japanere som safie fot på europeisk jord og som
fikk innblikk i den europeiske kulturen.
I denne perioden sendte japanerne varer til sydøst Asia, og tok imot handelsskip fra Holland og

Spania, samt andre europeiske land. I 1587 ble imidlertid den kristne læren forbudt, og senere ble de

kristne sterkt forfulgt.

Da Tokugawa Shogunatet i 1603 la under seg de føydaIe lordene og etablerte sitt styre i byen Edo
(senere kalt Tokyo), lukket de landet for all innflytelse fra utlandet. Isolasjonen varte i 260 ar, og i
denne tiden var det fred i landet. Men styret var strengt og meget regulert. Alle havnene ble stengt
med unntak av havnen i Nagasaki. Herfra fikk hollandske (protestanter) og kinesiske handelsmenn
lov til å handle under streng overvåkning. All handel med de katolske landene ble strengt forbudt.
Så streng var loven at selv innfødte japanere, som var reist ut før isolasjonen, ikke hkk lov til å

vende tilbake av redsel for at de skulle påvirke innbyggeme med vestlig (katolsk) kultur. Ingen
japaner fikk heller lov til å forlate landet.

Siden adelskapet og de militære samruaiene (krigerklanen) ikke hadde noen krig å utkjempe, var det
vanlig med turneringer i krigskunst for å holde beredskapen ved like. Jakt ble også en viklig og
populær adspredelse for den herskende klasse. Til hjorte- og villsvinjakt ble de nasjonale hundene
brukt. Jaktegenskapene ble spesielt lagt vekt på i avlen.
Fra malerier og tegninger i tiden før landet ble lukket, ser vi at store mastiff-lignende hunder, små
terriere og små kinesiske skjødehunder av typen Chin er blitt innført. Disse hundene, som i første
rekke kom til de store havnebyene, ble senere blandet med de nasjonale hundene.



Innførte hunder var meget sjelden å se på landsbygden og i tjellområdene. Noen få europeiske

hunder ble innføn tii landet i Sakoku-perioden (isoiasjonstiden).

Men hundene utenom de store byene var fortsatt renraset og av den opprinnelige typen.

Den hollandske legen Dr. Siebold, som besøkte Japan i begynnelsen al'det i9. århundre, har iaget

noen skisser av hunder. Av ciisse ser vi hunder av to typer; hunder med hengende ører og jakthuncier

med ståencie Øter.

I 1854 sendte USA admirai Perr.v med en flåte krigsskip for meci makt å åpne Japans havner for
handel med utlandet. Denne hendelsen førte til samurai-opprøretmot Shogunatet. som tapte makten

til den keiserlige familie. Meijin-perioden (tilbakeføringen av makten til tronen), er begynnelsen til
det moderne Japans historie. Etter nærmere 300 års isolasjon lå landet industrieit etter vesten, os

dette hadde selvfølgelig også betydning for landets økonomi. Alt nytt ble derfbr svært høyt verdsatt

i forhold til landets egen kultur. Denne sosiale utviklingen fikk også bet-vdning tbr japanernes svn

på sine nasjonale huncieraser. De utenianciske hundene ble fort populær og mange nye raser kom på

moten.
Tidlig i det 20. århundre var derfor de nasjonale rene japanske rasene truet meci oppblanding og

utslettelse. Hele landets kultur ble truet av vestens innflytelse. og dette fbrte enerhvert til at staciig

tlere japanere følte behov for å ta vare på sin kulturelle arv. En bølge av nasjonaiisme kcm som

resultat av at lander hurtig hadde tiiegnet seg vestens teknologi. Landet blomstrei opp in,Custrielt og

økonomisk. og japanerne ønsket nå å bevare sine nasjonale skatter. En ciel av den ruitureile arven

var de nasjonaie hundene.

I neste del av denne serien skal vi ta tbr oss hvordan noen få ildsjeler kiarte å be.,'are iisse hund.ene

og hindre dem fra å bli utryddet.

x++n<*x**r.+**rt X**X



Hej ti 1 Norske Shi bafol k !

Tenk at det ble mit foto den vant konkunrencen som det beste i
Shiba Nytt. Dette var naturligvis gledeligt, og jeg vil her sige
tusind tak til de som stemte for at det skulle være sådanl

Dette foto har også en hedersplass i vort hjem, i stort format
f orstås ! Mi n ektemann har taget b'i I det efter mi n anvi sni ng På,
hvordan mon og datter skul'le pnæsenteres. I øvri gt er Shi ba
hundene meget fotogene, her poserer de gerne så snart de sen pappa
med kameraet !

Med denne hi 'l sen ti 'l Shi baf ol ket nordpå, vi I j eg også meget gerne
sige tak til Christen Lang for en god tidning som v'i altid g1æder
os ti I at få. Det er et stort arbe'ide at f å et sådant bl ad ud, og
kun ved venners hjæ1 p går det, derfor også en stor tak ti I
redaktøren Karstei n Thunes.
I forhol d ti I så mange andre hundenaser, en vores stadi g net ny 'i

Skandinavien, derfor er det av stor betydning at vi har en penson
som Chri sten, der med stor enthus'iasme har sat si g i nd i Shi ba-
rasens karakteri st'i ka, både når han har- rei st ut og dømt, og med
s'i ne erfari nger ved at opdrette, Det kommer der nogl e gode
infor:måtive artikler ut av. I den forbindelse kunne jeg godt ønske
nogl e fl ere i nd1 eg fra Shi ba-ei ere, i kke kun om hvor skønne og
her'l i ge di sse hunde etr, men også i vor rase kan der være
problemer, ingen hunderase er fri for dem. Ved åpenhet om tingene
kan det være til hjæ'lp for nye folk, der enten tenker på at
anskaffe sig en Shiba, e11en for de som har fått en sådan ur-
hund. Vi kender vel al I e ti I når man bl'i r spurt:

Er de i kke vi I de?
Løper de i kke bont?
Larmer de i kke meget?
Har de i kke et hav af tandfei I og eksem?
Kan man overhovedet opdrage en sådan "viIdhund"?

Der skal uten tvivl være Shiba-eiere der har haft eet eller flere
av disse problemer - og hvondan har de klaret dem? Skriv lidt om
det også.
Til slut vil jeg lige nevne lidt om typen,- eller rettere sagt
typerne ! Ef terhånden som rasen bl i r større, f år v'i f I ere typer,
dette en i allafald sådan 'i Danmark. Kan der findes flere typer'
som er I i ge gode? Laver man 'i avl en total t outcross, j a så I øper
man sikkert ind i det. Hos os har vi en BIR klasse bestående av
fi re hunde, 09 det kan ti I ti der se temmel i g spøj st ut med
f orske'l 1 i ge typer hel t oppe i toppl aseri ngen. Her van kanske et
emne som Christen kunne skr-ive lidt om i nogle af de følgende
numre af vor Shiba-Nytt. Måske skulle dommerne begynde at dømme
efter lidt stnengere kriterier flU, hvor rasen ta'lmæssigt ikke er
så liten mere.
Jeg vil hermed ønske et rigtigt godt år for de norske Shibafolk.

Aå.r €/--
Al i ce Chri stensen
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NOEN RÅD OM IIINKALLING
av

CHRISTEN LAI\G

Denne artikkelen er først og fremst skrevet til hvalpekj øpere, som nettopp har fått en Shiba de skal

trene opp. Men forhåpentligvis vil den også være av interesse for våre wige lesere.

Mine erfaringer med Shiba er at de er meget intelligente og lærevillige. Og at de er lydige - når de

selv vil. Shiba er en meget følsom hund, med et utpreget "språk". Dette betyr at de tar våre signaler
lett, og at de også reagerer lett på signaler fra andre hunder. De viser også som regel klare signaler
enten det er overfor mennesker eller andre hunder.

For all læring gjelder det at man må være tålmodig og trene meget, og for all del være konsekvent.

Fordi Shibaen er så følsom far det store konsekvenser dersom vi gSør feil. Den har en meget god

hukommelse. En gang er nok for en Shiba, nar det gjelder negative opplevelser.

Det er viktig å etablere et godt forhold til hvalpen fra første dag. En hund skal ha rikelig mosjon for
ikke å kjede seg. Den ønsker å bli aktivisert gjennom lek, trening og turer. Husk at ros og kjærlighet
er den beste belønning hunden kan ffi. Med en Shiba vil man oppnå best resultat med ros og
godbiter. Den kan ikke kues!

En hvalp må få gå mye løs i dertil egnet område. Uten trafikk eller forstynende mennesker og dyr.
Nar den er løs, kaller du den inn med jevne mellomrom. Selv pleier jeg å bruke hvitostbiter som
belønning narjegroper på hvalpen og den kommer inn. Hvis den kommer av seg selv, får den ros.
Det skal alltid være hyggelig å komme inn.
Ikke ta hvalpen i bånd hver gang den kommer inn etter at du har ropt på den. Da vil den snart
skjønne at det ikke er lurt for den å komme - den blir jo bare tatt i band....!
Rop aldri på hvalpen nar du skjønner at den likevel ikke vil komme. F.eks. hvis den treffer en annen
hund den har lyst til å leke med. La den få tid til å leke. Gå eventuelt i motsatt retning eller ta bånd
på den der og da.Løp for all del ikke etter hvalpen - da kan den bli skremt.
Bli ikke sint nar du skal ta hvalpen i bånd, selv om du har all grunn til det. I den forbindelse er det
viktig at du har god tid når du velger å slippe hvalpen fri. Hvis du ikke har det, så luft den heller i
bånd. Da unngar du å bli irritabel nar hvalpen ikke kommer når du vil. Det er nemlig det uheldigste
du kan gJøre.

Hvalpen far ikke lyst til å komme nar du er sint og skriker til den, eller tar den i nakkeskinnet nar du
f'ar fatt i den.

Her er kroppsspråket ditt viktig. Tro ikke at du kan lure hvalpen, den merker nar du er irritabei selv
om du tror ingen ser det. Som sagt; kall inn hvalpen med jevne mellomrom under hele turen UTEN
å ta den i bånd før turen er slutt.

Det gar også an å bruke en liten boks med f.eks. skruer i (som lager lyd). Man rister på boksen for å

vekke hvalpens oppmerksomhet. Nar hvalpen kommer får den godbit og ros. Hvis man trener på
dette vil det senere være nok å riste på boksen for at hvalpen kommer.
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Noen Shiba har større jaktlyst enn andre. Dette er naturlig da rasen er en jakthund. Hvis hunden blir
borte nar den f.eks. ser en katt. er det ingen vits i å rope. Da vil instinktet til å jage være det

sterkeste. Derte er selvføigelig irriterende tbr oss. men hundenfølger bare sin natur. Det er ingen

vits i å bli sint nå den kommer tilbake. Hunden nar jo bare gjort det den er avlet tiem tii å g1øre

gjennom generasjoner.

Hvis man har problemer med å få hunden til å lvstre er det en ide å trene med line. Vi bruker da en

nylon line på 30-40 meter, og hansker (for å unngå å skade hendene). Vitsen er at hunden ikke ser

når vi trekker linen. Den skal bare merke et bestemt rykk i linen samtidig som vi med høy og

bestemt stemme roper "STOPP" eller "NEI". (Bruk alltid det samme kommandoropet hver gang).

Hvis du ikke far tak i linen, må du alciri rope. Det må være sammenheng mellom rykket og

kommandoropet. Dette må det trenes på mange ganger. Vær tålmodig hvis du vii oppnå gocie

resultater.

En Shiba kan være sta - DU må være staerei

Dess mer arbeide og trening du legger ned mens hvalpen er liten. dess greiere voksenhunci vii ciu tål

Lykke tii!



Norgesmester i AGILITY
med Shiba Inu!!!

av
Harald Schjelderup

Ja, det er faktisk sant! Nå er det TO Shiba, som sumrmen har oppnådd tittelen Norgesmester i agility.
Hvordan kan dette skje, lurer du kansksje på. Jo, som deltagere på Oslo og Omegn Dressurklubbs
lag i klasse A (hunder under 40 cm. mankehøyde).

For dere som har løpt etter en bortfløyen Shiba, er det ingen overrraskelse at rasen både har spenst

og fart. Så hvis man bare kunne få litt styring på denne energien...
Vel, undertegnede har - sammen med Venke Henning, forsøkIå få dette til og - etter tre ars trening -
har vi ffitt belønning for strevet. (Tro ikke at dette kommer av seg selv bare man har den rette rasen.)
Jeg har en hannhund som heter VABnÅfpNS AKA DAIMYO til daglig kalt "Myo". Venke har en

tispe fra siunme kull, som heter DAI-ICHI (Ichi).

For å få delta i NM må laget først kvalifisere seg. Så det blir endel mil langs landeveien for å få
kvalifisert et lag. Det kreves at laget blir blandt de tre beste, og det er bare de hundene som har
mindre enn 15 feilpoeng som oppnar kvalifisering. Dette må laget klare to ganger i løpet av
sesongen for å komme med i NM. I alt har vi deltatt i 15-20 konkurranser i løpet av året for å oppnå
dette.

Så til selve NM, som foregikk i Ekeberghallen i Oslo. Det var med en god følelse jeg møtte opp for
å stille i mitt andre NM. I {or ble vi nr.2 med laget vårt, så jeg visste at dersom alt kiaffet var det
muligheter for det helt store. Rart hvordan festivitas og innramming rører indre krefter i en. Det ER
flott å høre Nasjonalsangen som opptakt til konkunansen. Det gir en følelse av høyIid.
Etter å ha lært oss banen, var det bare å vente på tur. Jeg skulle være førstemann ut på laget, som for
øvrig beståt av tre kvinner og en mann. Vel, jeg satset alt! Og det sprakk nesten da jeg måtte stanse
Myo da han passerte et hinder fra feil side. Jeg hørte hvordan tilskueme pustet lettet ut da jeg klarte
å stanse Myo med en STÅ-kommando, (som man antagelig fortsatt kan høre ekkoet av på fine
dager).
Vi kom oss i alle fall i mål uten å bli diskvalifisert, men stansen gjorde at vi fikk noen feilpoeng
fordi vi brukte litt for lang tid. Så var det bare å vente på de andre.

Alle kom seg gjennom, og det så ikke ut som om de hadde fått noen feilpoeng heller. Jeg fikk
heldigvis ikke vite TIVOR bra det hadde gått, for jeg forsvant ut i bilen med Myo for å få fred og ro.
Min Shiba forsøker alltid å holde oversikt over alle hunder og folk som måtte befinne seg i området.
Derfor blir han ganske sliten etter en dag inne i en idrettshall, så vi forlot hallen i påvente av andre
runde.

Norgesmesterskapet bestar av to runder på samme bane, hvor de sammenlagte feilpoengene for de
tre beste hundene på laget teller.
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Etter første runde lå laget i teten! Spenningen ble ikke mindre av at strartrekkefølgen i andre

omgang er slik at den som leder etter første omgang starter sist.

Vel, det var bare å trå til igjen, motivere hunden og gJøre sitt beste.

Da siste startende hadde gått i mål var vi veldig fomøyd med innsatsen, og trodde vi hadde forsvart

førsteplassen fra innledningsrunden. I sekretariatet ble det regnet hektisk, og så kom bomben! Vi
hadde NØYAKTIG samme tid+ålien&delø med den sammenlagte tiden fra to løp og sarnme

antall feilpoeng som Toten og Omegn Hundeklubbs lag. Utrolig!!
Det ble diskutert hva man skulle gJøre, og reglene sa at en deltager fra hvert lag skulle gå omløp og

det skulle avgJøre.

Heldigvis slapp vi dette da det viste seg at det var begått en regnefeil, og at resultatene fra første

omgang ikke hadde kommet med. Så kunne vi slippe jubelen løs, og det var herlig å kunne smake

på ordet "Norgesmester". Også jeg og Myo, da! For bare noen få år siden satte hunden, som nå

hadde oppnådd denne tittelen, grå har i hodet på alle instruktørene i klubben var med sin egenrådige

oppførsel.

Så dersom du synes at du har problemer med å få din Shiba litt mindre egenrådig, er det mulig å få

til det meste. Men det krever selvsagt trening og tålmodighet.

Det kan være en nytelse å gå en bane med Myo når alt fungerer, men like håpløst som en traklor på

formei l-banen nar lysten hans forsvinner. Dette er en utfordring som gør atjeg ikke gir opp, selv

om vi ikke alltid kommer gjennom banen uten å bli diskvalifisert.
Umulig er det ikke. VI har klart det og da kan DU også klare det.

Nå kommer jeg snart "på banen" med neste Shiba; en tispe (Fumiko Aoki), som salnmen med sin

kullkamerat (Kenji Ogiwara) fra Ichi sitt hvalpekull, skal gjøre nybegynnerklassen utrygg i 1996.

Neste gang du reiser på en utstilling så kikk etter Agiiity-ringen. Det er moro å se på, og miljøet rått

men hjertelig. (Alle mislykkes før eller siden).

Hilsen Harald & Myo

P.S. Bare så det er sagt; ovennevnte Norgesmestre er "barnebarn" av MIN "Grand Old Dame" kalt
"Shiba", som for øyeblikket er i ferd med å gjør seg til for områdets hannhunder i anledning

løpetiden. (Redalctørens STOLTE anmerkning ! )

-.Y {r'

Foto: Andreas Arnseth, Romerike Blad



Beste Shiba Inu i Agility 1995

Vi har brukt den samme poengberegningen som brukes i
" Eukanub a agllity cup " .

Her blir hundens plassering pluss evt. feilpoeng lagt sammen.

For eksempel vil en første plass med 0 feil gi 1 poeng.

På samme måte vil en 5 plass med 10 feilpoeng gi 15 poeng.

Her er det altså om å gJØre å få så lite poeng som mulig.

Resultatet fra de tre beste stevnene teller.

For sesongen 1995 ser det da slik ut.

Ånrrs vINNER BLE rcHr !!

ICHI MYO

STED
PL FP SIi'M

STED PLASS FP SUM

OPPDAL 7 6 13 lv{OELV 2 l1 t6

NES I2 2 t+ TOTEN t2 ) t7

STO\,NER 9 16 TØNSBERG 11 l3 z+

TOTALT {3 TOT.ALT 57



1 STOLTE VINNERE MED
POKALER. OG SLØYFER

NOR.GESMESTRE AVEC....



NORDISK VINNERUTSTILLING 1 995
av

CHRISTEN LANG

I 1995 var det Sveriges tur til å arrangere Nordisk Vinnerutstilling. Utstillingen var lagt til Stora

Stockholms-utstillingen i Alvsjø den 8.-10. desember. Dommer for Shiba var den kjente danske

dommer Hanne Laine Jensen, som selv har Shiba.

Undertegnede og Gerd Braseth, som dro over fra Norge med 5 hunder, hadde gledet oss til å få se

hunder fra både Danmark og Finland siden det nå er mulig for hundeeiere fra disse landene igjen å
delta på utstillinger i Sverige og Norge. Men desverre var ingen danske eller finske hunder anmeldt.
Det som forundret oss mest var imidlertid at så få SVENSKE hunder var med. Av 9 anmeldte
svenske hunder var det bare 6 som møtte til bedømmelse. Dette er underlig nar vi vet at den

uoffisielle svenske spesialutstillingen hadde 49 anmeldte hunder i 1995....

De norske hundene gjorde det meget bra, som det fremgar av resultatene (se baksiden av denne

siden). Twen var svært vellykket for oss, med besøk hos gode svenske Shiba-venner, og en

hyggelig spaserhu i Gamla Stan om søndagen. Stockholm i adventstiden har en spesiell fin
julestemning, og selve utstillingen er en opplevelse. Svenskene kan virkelig affangere show. Denne
utstillingen er rangert som en av verdens beste utstillinger, <lg kan anbefales.

Til venstre: BIM: Int.N.S.Ch.NV-90 Nord.V-94 GLENDALIN AYAKO SAN
Til høyre: BIR: Int.N.S.Ch.SV-93 NV95 NordV-95 GLENDALIN BURANDE
I midten: Den stolte eier av begge; CHRISTEN LANG
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NORDISK VIIINER UTSTILLING
STOCKIIOLM 9.12.95

DOMMER: HANNE LAINE JENSEN, Danmark

IBHK, CK &
NORDISK VII\NER 1995: GLENDALIN BURANDE

Eier: Roar Kvittingen, Terje Ljosnes & Christen Lang

2BHK, CK: * JYOHHOU OF DAIRY FARM
Eier: Kerstin Germundson & Inga Carlsson, Sverige.

++++++***

IBTK, CK, BIM: GLENDALIN AYAI(O SAI\
Eier: Christen Lang

2BTK, CERT, CACIB: IJO IKI AV ENERHAUGEN
Eier: Gerd Braseth

3BTK, CK, Res.CACIB: IZANAMI AV ENERFIAUGEN
Eier: Helene & Anette Nordwall, Sverige

,t<'F*******

' HP I AVL.SKLASSE: GLENDALIN BURANDE

HP I OPPDRETTERI(LASSE: KENNEL ENERIIAUGEN . CHRISTEN LAI\G

* * * *,F *,1.,1. *

* JYOHHOU ble lørdagens beste veteran (alle raser) i skarp konkurranse med en rekke av

Sveriges topphunder. Flott! Vi Gratulerer hjerteligst!



NORGES MESTVINNENDE SHIBA 1995

No.1. GLENDALIN BURANDE - 104 poeng
Eiere: Terje Losnes/Roar Kvittingen & Christen Lang

NO. 2. KENJI OGIWARA - 42 poeng
Eier: Venke & Preben Henning

No.3. IJO II(I AV ENERIIAUGEN - 26 poeng
Eier: Gerd Braseth

**+åkd<+{<*+

Vi gratulerer vinnerne! !

21

Fotograf': PER LD,IDEN



BIM. CERT. CACIB

2BTK - CK.
Res. CACIB

3BTK - CK

4BTK - CK

******,k

FUKUHIME GO BANSHU
ASUKASOW

IJO IKI AV ENERHAUGEN

KUROYUzu AV ENERHAUGEN

ERAI IMOTO AV ENERHAUGEN

UTSTILLINGSRESULTATER SIDEN SIST

HAMAR. NKK 2.12.q5 - Dommer: Geir Nordahl Pedersen
BIR-CK- GLENDALIN BURANDE
NORSK VINNER 1995

2BHK - CERT - CACIB KENJI OGIWARA

Eiere: Roar Kvittingen/
Terje Ljosnes & Christen Lang

Eiere: Venke & Preben Henning

Eiere: Grete-Sohe & Eivind
Mjærum

Eier: Gerd Braseth

Eiere:Kari & Per Sivertsen/
Christen Lang

Eiere: Gunvor Øyerhavn &
Christen lang

HP i Oppdretterklasse og om lørdagen 4. Beste Oppdrettergruppe (alle raser):

KENNEL ENERHAUGEN . CHRISTEN LANG
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KLEIVANE KENNEL
SHIBA TNU

flNG. IMPORT

- N{AKOTO
SIMPLY A DREAM

- CEMVAWI\
SCARI,ET IMPEROR

SYENSK IMPORT

- MANLøTANS
PINTO-KIFIKAI

-.{SAHI-SO
KIMOKG

VALPER SELGES ETTER:

}{UCH MANLøTENS PINTG.KIF{KAI OG CIIil}'AW]\ SCARLET IilTPEROR
FøDT X3. 02. 96

KLEIVAI{ES "YUKI'' OG KLBIYANES ''SH[KO''
FøDT 12.02.96

RING TOR EN HUNDEPRAT

TOI\I]E REIDI]N & KÅRB IÅI\IGIIELLE
KI,EIVAI\TE

43OO SAI\IDNES
NORGE

TLF. +t7 516ffi732

ANNONSE

,TG{T OPPDRSTT

- KI,EIVA-FITS
FU-NI,\fi-\ Ilr\CIil

- KI,EI!..\}iES
FL\-KO YLq(l N{} I-Ia,*.'{

- KLEIVAT\ES
iTA-KO AKå TOS}iIK{)
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INNSENDT AV: HELENE NORDWALL. Sverige.

GI-EDER MEG TIL SOMMEREN
MED ALLE DE LEKRE SHIBA-TØSENE

SVANSEI\DE RUNDT PÅ STRANDEN....... !

NOEN SOM TRENGER
EN BADEVAKT.....?,


