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SIDEN SIST
Det ble dessvene svært så lenge å vente på dette nummer av SHIBA-NYTT. Stoffet vi presenterer i
dette nummeret er i hovedsak oversatt fra engelsk. Et møysommelig arbeide, som tar sin tid. Siden
arbeidet med bladet, som dere vet, gjøres på frivillig og privat basis, må det komme i annen rekke i
forhold til arbeidsgiver og privatliv.
Grunnen til forsinkelsen er også at vi har ventet på utstillingsresultater og input fra dere lesere. Jeg
oppfordrer dere enda en gang til å være flink å sende oss stoff til bladet, gjerne med bilder.
Utstillingsresultater dersom din hun er blitt BIR eller BIM er viktig, da vi kun har disse å forholde
oss til ved karingen av årets mestvinnende Shiba. Og tenk ikke slik at "det jo bare var denne ene
gangen den ble BIR, så da betyr det vel intet". Andre lesere kan ha stor interesse av å vite hvem, hva
og hvor akkurat DIN hun har vunnet.
Så, savner du utstillingsresultater hvor din hun har vært med, er grunnet at VI IKKE HAR FÅTT
MELDING OM DETTE!
Det virker som om våre lesere i Nord Norge er flinkest til å sende oss stoff. JEG vet ikke hvorfor.
men all den tid de fleste Shibaer og deres eiere befinner seg på Vest- og Østlandet, virker det noe
rurt at man ikke viser større interesse. Du trenger IKKE være forfatter for å sende oss stoff - jeg
redigerer alt som kommer inn, og "pakker det inn" til en leseverdig helhet. SÅ KOM IGJEN!!!

Det dere betaler for å abonnere på bladet gar med til å dekke kopiering og utsendelse. Som kjent gar
portoen opp til neste år, så vi har funnet det på sin plass å øke abbonnementsavgiften med kr.25,-.
Du vil altså betale kr.I25,- for 4 nummer av bladet. Vi håper dette ikke virker avskrekkende, da
SHIBA-NYTT er eneste magasin om rasen utgitt i Norge. Vedlagt finner du ny postinnbetalingsgiro, som gjelder de hre neste nummeme av SHIBA-NYTT (fra nr.16 til og med nr. 19).

Vi nevnte i fonige nummer

at det arbeides med et kompendium til en dommerkonferanse. Dette
arbeidet pågar fortsatt. Som vi også nevte i fonige nummer av magasinet er det nå blitt populært for
nybakte hvalpeeiere å gi abonnement av SHIBA-NYTT til sine hvalpekjøpere. Dette er fulgt meget

bra opp; bl.a. har Unni Hansen bestilt samtlige SHIBA-NYTT + de 4 neste nummerne,
hvalpekjøpere som en del av kjøpet.

til

sine 3 nye

vi at du/dere setter av tid og planlegger å bli med på neste års SHIBA SPESIALUTSTILLING, som går av stabelen på Geilo i tidsrommet 31.. mai - 1. juni 1997.
Så håper

Redaktøren
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MITT NIøTE MED....
GRETE-SOFIE & ^v
EI\IIND MJ,ERUM

"Akeria" kom til oss sarnmen med N.U.Ch. Kiskas Jack Daniels, juni l992.Vi var i første omgang
på jakt etter en tispe vi kunne parre Jack med, men så fikk vi spørsmål om vi kunne tenke oss å
overta "Akeria", da hennes eier var alvorlig kreftsyk.
"Akeria" er etter N.U.Ch. Kiskas Jack Daniels og Kiskas Whisper of Mauraine. Oppdretter er
Mr. & Mrs. B. M. Webb i England.
"Akeria" ble panet i England, men det ble desverre ingen hvalper.
"Akeria" og "Jack" debuterte i utstillingsringen på NKK-Sjølyst i 1992. "Jack" fikk hannhund-certet
og "Akeria" tispe-certet, og ble også BIM. Samme dag oppdaget vi at hun skulle ha hvalper. Vi
hadde ikke merket at hun hadde hatt løpetid. Men på dagen tre uker etter nedkom hun med
4 hvalper; 3 hannhunder og 1 tispe. Den stolte far var "Jack".
Kombinasjonen ga bl.a. N.U.Ch. NV-93 Mjærumhøgdas Qozo-Go og N.U. Ch. Mjørumhøgdas
Qshiba-san. Broren i Danmark; Mjørunhøgdas Qshi-Go har flere Cert. og ble EuropaUnghundvinner i Dortmund i 1993. Dommeren var fra Japan.
Kombinasjonen har vært gjort igjen og det ble da 4 hvalper - alle gutter. Vi har beholdt
Mjærumhøgdas Koronaka, som har 3 Cert., 3 BIR og 3 gruppplasseringer. Han ble bl.a. 3BIG på
SKKs utstilling i Jønkjøping høsten 1995. Samme dag ble hans mor "Akeria" S.U.Ch. og BIM.

"Akeria" har også hatt kull med Int. N.S.U.Ch. SV-93-95 og NV-95 Glendalin Burande. Det ble 3
tisper, bl.a. N.U.Ch. Mjærumhøgdas Unsofekina Umai - mestvinnende Shiba tispe i 1994. og
S.U.Ch. Mjørumhøgdas Uji Uneshii.
"Akeria" er familiens klovn. Hun kan danse, smile og rulle på kommando. Ja, hun charmerer all
som møter henne. Sitt gemytt har hun også gitt videre til sine avkom.
Hilsen fra

Grete-Sofie & Eivind Mjærum
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KOMMENTARER TIL STANDARDEN
Dette er tiende del i var serie hvor Hajime Watanabe kommenterer Nippo-standarden. Den er hentet
fra hans bok "Nihon Ken Hyakka", som ble utgitt i Tokyo i 1974 av Seibundo Shinkosha Publishing
company. Serien er oversatt fra japansk av Susan Houser og Shigekazu Kuribayashi, og til norsk
ved Christen Lang. Dette er siste del i serien og den tar for seg halen.

HALEN
Nippo standarden for de middels store og den

små japanske hunden (Shiba) sier om halen:

Halen er tykk og kraftig. Den kan være enten sigdeformet eller krøllet. Lengden rekker nesten

til

hasen.

Spesielt for Shiba er: Kort hale grunnet arvelig defekt, er definert som en feil. Hos de andre
variantene er kort hale diskvalifiserende.
Standarden for den største hunden (Akita) er den samme som for de middels store hundene og den
små, med det viktige unntak at sigdeformet hale ikke er tillatt. Akita skal ha krøllet hale - hvis ikke
blir den diskvalifisert.
Watanabe begynner sine kommentarer med å si at hos en del raser er halen av mindre betydning.
Hos den japanske hunden derimot er den av største betydning. De av dere som har fulgt denne
serien, vil huske at vi tidligere har skrevet om et konsept for de spesielle egenskapene, som er
karakteristisk for den japanske hunden (Tokucho). Dette er egenskaper, som gjør den japanske
hunden forskjellig fra andre hunder. Hunder som mangler disse karakteristiske kvaliteter anses
være av darligiwilsom avstamning.
Blandt de kvaliteter som den japanske hunden skal ha, sier Watanabe, er en korrekt hale den
viktigste. Krøllet hale og stående ører, er de to egenskapene som gjør at folk gjenkjenner den
japanske hunden, og som umiddelbart assosieres med den.

å

Halens utseende varierer noe hos de forskjellige størrelsesvariantene. F.eks. hos Akita skal halen,
i tillegg til å være krøllet, også være spesielt tykk og kraftig, for å harmonere med hundens kraftige
kroppsbygning. Hos de middels store hundene og den minste, som er noe lettere bygget og skal ha
smidigere bevegelser, må halen være tilpasset deres kroppsform for å kunne hjelpe dem til lettere å
manøvrere kroppen under jakten. Halen må harmonere med resten av hunden.
Så gar

vi over til

å diskutere de spesielle poengene ved halen.

Niono standarden os halen.
Halen er et av de få emnene hvor det har vært endringer i den opprinnelige ordlyden siden
standarden ble laget i 1934. Som du kanskje vet fra tidligere artikler er ikke Nippo standarden blitt
revidert jevnlig, slik det er vanlig at standardene blir i bl.a. Amerika.
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stedet utformer de japanske dommerne resolusjoner for å forklare spesielle deler av standarden
med visse mellomrom. Disse resolusjonene følger den offisielle grunnstandarden. Det har dog en
gang vært en revisjon av grunnstandarden. Denne ble ferdig i 195I, og hadde trolig sin bakgrunn i
at myndighetene ønsket at bruken av Kanji (de japanske skrevne benevnelsene) måtte forenkles og
oppdateres. Ved denne revisjonen (gjennomgangen av standarden), ble det foretatt to endringer
angående beskrivelsen av halen:

I

Kort hale (grunnet arvelighet) ble omgjort fra å være diskvalifiserende til å bli

en feil hos den

minste varianten (Shiba).

Mangel på krøllet hale hos den største varianten (Akita) ble diskvalifiserende.

Susan Houser kommenterer dette:

For å unngå misforståelser vil jeg (S.H.) kommentere diskvalifikasjon ved mangel på krøllet
hale hos Akita:
Noen vil kanskje misforstå. Siden Akitaen er den eneste varianten hvor det er spesielt nevnt i
standarden at mangel på krøllet hale er diskvalihserende, så vil noen tro at en hengende hale
hos de andre variantene er tillatt. Dette er ikke riktig.
Som det er blitt skrevet uttalige ganger er Nippo standarden ikke sammenlignbar med en
rasestandard, slik den f.eks. er utformet i Amerika. I denne er det lagt vekt på at ordlyden skal
være så klar og utffllende som mulig, slik at det ikke kan bli snakk om tolkninger.
I Nippo grunnstandarden er der, til sammenligning, viktige emner som overhodet ikke er
nevnt, fordi de oppfattes å være så innlysende at de ikke trengs å skrives ned, da "alle" jo vet
at de er diskvalifiserende.
En av disse er at en hengende hale er så utypisk for denjapanske hunden, at den derfor ikke er
nevnt i standarden overhodet.
Nar standarden sier at alt annet enn en krøllet hale er diskvalifiserende hos Akita, er det for å
gjøre det klart at en sigdeformet hale (som er konekt hos de andre variantene), ikke er korrekt
hos Akita.
En hengende hale vil selvfølgelig være diskvalifiserende hos alle de seks variantene. En slik
hund vil aldri ha noen mulighet for å vinne på en japansk utstilling, like lite som en hund med
en alvorlig diskvalifiserende feil aldri vil kunne vinne på en amerikansk utstilling.

Halens utseende.
Watanabe sier at det ser ut til å finnes flere haleformer hos den japanske hunden enn det vi vanligvis
ser hos andre raser. Dette skyldes, som nevnt tidligere, at ulike variasjoner er tillatt og ønskelig hos
de forskj elli ge størrelsesvariantene.
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DIAGMM 2

mindre ønskelig
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mindre ønskelig

It

DIAGMM 4

DIAGRAM 5

mindre ønskelig

DIAGRAM 6

akseptabel

ønskelig

DIAGMM 7

akseptabel

DIAGMM 8

feil

De ulike haletypene kan inndeles i tre:

Maki-O

:

krøllet hale. Sashi-O: sigdeformet hale og Tan-Oi

:

kort hale.

Den krøllete halen assosieres først og fremt med Akita, hvor den er påbudt og eneste akseptable
haleform. Krøllet hale er dessuten både akseptabelt og ønskelig hos de andre fem variantene.

Hvordan skal så en korrekt krøllet hale se ut ?
Det finnes flere undergrupper, noen mer ønskelig enn andre. Men la oss først ta for oss venstre krøll
og høyre krøll.
Venstre krøll er nar halen sett bakfra krølles til venstre (over venstre lar). Høyre krøll er nar halen
krølles til høyre (over høyre lar).
Etter Watanabes observasjoner, ser det ut som om det er mer vanlig at halen krølles til venstre. Men
begge sider er like riktige, ifølge ham.
De fire vanlige variasjonene av krøllet hale er vist på diagram 1 til 4.

Diagram 1 viser den mest ønskelige halen. Nar det gjelder skjønnhet, uttrykk for det ønskelige
temperament, og den fleksibilitet som skal til for å hjelpe hunden i bevegelse, regnes denne halen
for å være den mest korrekte.
Diagram 2 viser en dobbeltkrøllet hale. Den er nødvendigvis ikke bokstavelig talt dobbeltkrøllet,
men stramt krøllet med mer enn en sirkel. Denne halen er mindre ønskelig enn den som er vist i
diagram 1.
Dette blir ofte misforstått av både dommere og oppdrettere. Mange trekker ofte den feilaktige
konklusjon at nar en hengende hale er diskvalifiserende, så er det mest ønskelig med en så stramt
krøllet hale som mulig. Dette er ikke riktig.

I Japan er den enkelt krøllete halen, som

i diagram 1, sett på som den riktigste fordi
dobbeltkrøllet hale (diagram 2) er mindre fleksibel. Noe som har innvirkning på hundens
er vist

en

bevegelighet.

Diagram 3 viser en_Taiko:maki hale. (Taiko er en stor obi bue).
Denne er mer krøllet enn den som er vist i diagram 1, men ikke så tett krøllet som vist i diagram 2.
Det spesielle ved denne halen er at hele krøllen er over overlinjen. Denne haleformen er akseptabel
hos Akita, men mindre ønskelig hos de mellomstore hundene og hos Shiba.
Diagram 4 viser en slakk hale som er noe midt i mellom en krøllet og en sigdeformet. Den kalles
derfor halvkrøllet eller halvsigdeformet hale. Denne halen gir et svakt inntrykk og er mindre
ønskelig, fordi den ikke gir det ønskelige uttrykk for et stolt, selvsikkert temperament.
Et spesielt problem oppstar angående denne haleformen ved bedømmelse av Akita. Siden en Akita
blir diskvalifisert hvis den ikke har krøllet hale, burde da en halvkrøllet hale også være
diskvalifiserende? Watanabe sier at den generelle regelen man skal følge, er at hvis en halvkrøllet
hale kommer ned på overlinjen når hunden star i naturlig positur, skal en slik hale ikke være
diskvalifiserende. Dersom halen hele tiden bæres over overlinjen skal den diskvalifiseres.

Halen i diagram 4 er ikke ansett som ønskelig hos noen av variantene, men, som nevnt, er den tillatt
hos Akita dersom den rekker ned til ryggen.
Den andre hovedtypen hale kalles Sashi-O eller den sigdeformede halen, som vist i diagram 5 tllT.
Sigdeformet hale er kun tillatt hos de mellomstore hundene og hos Shiba. Den sees oftest hos de
mellomstore hundene.

Hvorfor er krøllet hale og sigdeformet hale tillatt hos de mellomstore hundene og hos Shiba, når det
kun er krøllet hale som er tillatt hos Akita ?
Grunnen er de ulike kroppsformene. Akita er jo først og fremt en mektig, kraftig hund. En
sigdeformet hale gir et noe lettere inntrykk enn en krøllet hale, og er derfor ikke forenlig med
Akitaens helhetsinntrykk.
Hos de middels store og den små hunden derimot, som skal gi et kvikt (lettere) inntrykk, vil en
sigdeformet hale være i harmoni med disse hundenes kroppsform og være mer fleksibel under
bevegelse.

I diagram 5 ser vi den sigdformede halen som er mest vanlig. Denne bøyer sterkt fremover og
i nesten paralell linje med ryggen. Selv om diagram 5 tilT alle er Sashi-O haler, er det halen
vist i diagram 5, som er den mest vanlige typen.
bæres

Diagram 6 viser Tachi-O halen. Tachi er et langt sverd, og denne halen skal altså ligne et sverd.
Det må aldri være noe svakt eller slapt i en sverdformet hale.
Halen vist i diagram 7 er også oppkalt etter et sverd og heter Naginata-O. En Naginata er en
klubbe, som også er en slags øks (sverd).
Denne typen hale må ikke forveksles med en arvelig for kort hale. Selv om de begge bæres på
lignende måte, har Naginata en nonnal lengde.

Av de sigdeformede halene vist i diagram 5 til 7, er det den vist i diagram 5 som er den mest
ønskelige. Halene vist i diagram 6 og 7 er også akseptable dersom de er tykke og sterke (stramme).
Diagram 8 viser Tan oi eller en (for) kort hale. Denne er arvelig, og er diskvalifiserende hos alle
varianter unntatt hos Shiba, hvor den er ansett som en (alvorlig) feil. Denne halen, også kalt
"Chasen" (som betyr en kort bambusgren brukt til ilrøre i teen med), var vanlig i tidligere tider og
minner om den klassiske japanske hunden. Watanabe sier at den ser søt og appellerende ut, men at
den nå blir ansett som feil.
Halen er tvkk os kraftis.
De to viktigste ordene for å beskrive halen i den japanske standarden er; tykk og kraftig.
Nar det sies at halen skal være tykk, menes det ikke bare at dette inntrykket skal komme fra pelsen
alene. Haleharene er riktig nok lengre enn pelsen på resten av hunden, og skal stå ut fra halen, men
tykkelsen skal også komme fra halevirvlene, som skal være kraftige. Sammen med pelsen skal de gi
halen dens tykke utseende.
En tynn hale kan ikke uttrykke den styrke, som den japanske hunden skal gi inntrykk av.

Det andre ordet vi bruker for å beskrive halen heter på japansk Chikarazuyoi. Betydningen er
sammensatt og vanskelig å oversette. I den japanske ordboken "Kenlqrusha" er Chikarazuyoi
oversatt med "sterk", men er også en beskrivelse av handling.
Halen skal være kraftig og uttrykke virilitet og styrke.
Det er spesielt viktig hos de mellomstore hundene og hos Shiba at halen gir inntrykk av fleksibilitet,
som samsvarer med disse hundenes kvikke og ivrige uttrykk. Dette i motsetring til Akita, som først
og fremst skal gi inntrykk av verdighet og styrke.
Halen fungerer som et ror. Den hjelper hunden til å holde balansen, og styrer bevegelsene når
hunden brått forandrer retning under jakten. Den hjelper også å drive hunden raskl fremover, tii en
raskere oppbremsing, samt at den holder balansen nar hunden hopper.

Nar vi skal oppsummere Watanabes kommentarer, blir konklusjonen at halene vist i diagram 1 og 5
er de mest ønskelige for en Shiba.
Diagram 6 og7 viser haler som er akseptable, mens diagrarn 2 og 3 er mindre ønskelige. Halen vist
i diagram 8 er derimot feil.
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Den mest ønskelige halen.

SHIBAENS HISTORIE .DEL 2
Oversatt fra engelsk til norsk av CHRISTEN LANG

I første del av denne serien tok vi for

oss den japanske hundens

admiral Perry åpnet landet for handel med utlandet

i

utvikling fra forshistorisk tid til da

1854.

Før 1854 var det kun av og til kommet fremmede hunder til landet. Disse var kommet med båter til
havnebyene. Men i resten av landet var hundene fortsatt slik de hadde vært i uminnelige tider. Ikke
på grunn av bevisst avl, men rett og slett fordi det ikke fantes andre hunder i landet.
Bortsett da fra Japanese Chin, hvis forfedre allerede lenge før isolasjonsen ble gitt som gave fra den
kinesiske keiser (derav navnet) til den japanske keiser. Disse hundene ble imidlertid kun holdt ved
hoffet.
De opprinnelige hundene ble brukt til jakt, og ble ikke sett på som raser i den forstand vi i vesten
gjør. Alle var av sarnme type med stående ører og krøllet hale. I de forskjellige deler av landet var
det likevel en viss variasjon med hensyn til størrelse og farge, og hvilken jakt de ble brukt til.
På den tiden Japan kom ut av den lange isolasjonen fra omverdenen, var USA og Europa inne i den
industrielle tidsalder mens Japan ennå levde i middelalderene. Japanerne oppdaget fort at landet lå

langt etter i industriell utvikling, og var utålmodig etter å skape et moderne samfrrnn. Derfor ble alt
n).tt og vestlig høyt verdsatt, mens det som representerte den gamle kulturen ble sett på som
umodeme og av liten verdi.
Fremmede hunder kom nå til Japan sarnmen med de utenlandske handelsmennene. En rekke raser
ble nå introdusert. Disse ble fort populære og oppblandet med de nasjonale hundene, som dermed
ble truet med å forsvinne som egen type. De ble jo likevel ikke sett på som særlig verdifulle.
I denne tiden ble den opprinnelige gamle japanske hunden kun tatt vare på av jegere i de mest
bortgjemte og utilgjengelige deler av landet.

Nar det gjelder Akita var denne en populær kamphund, da hundekamper var vanlig. For å øke
styrken og størrelsen, samt kamplysten ble Akitaen nå blandet med innførte raser som Mastiff og
senere med St. Bernhardshund, Schaferhund og andre store hunder. Den opprinnelige hunden fra
Akita-provinsen ble således utryddet som egen type gjennom oppblandingen og nye farger, som sort
maske og Holsteinfarget (hvit bunnfarge med flekker), oppsto.

I det 20. århundrede var det japanske samfunnet blitt mer organisert. Folk ble opptatt av å bevare
egen kultur, og nasjonalismen økte raskt. Som følge av dette ble det satt i gang bevegelser for
bevaring av alt som var typisk japansk. Den japanske hunden ble igjen høyt verdsatl, og ble nå
ansett som en av nasjonens klenodier. Folk begynte bevisst å ta vare på den og prøvde å redde
restene av det som fortsatt var igjen av de ekte hundene.
Dr. H. Saito var en av mange som viet sitt liv til dette arbeidet. Han reiste over hele Japan i
1920-arene og samlet inn oplysninger om de gjenlevende hundene for å studere dem. Folk var
meget samarbeidsvillige. For første gang ble det brukt egne navn på de forskjellige hundnee
(rasene) etter Dr. Saitos råd. Opp til denne tid ble disse hundne bare kalt "inu", som betyr hund,
eller 'Ji-inu" : nasjonal hund, "inoshi-inut' : grevling hund, "shinka inu" : hjorte hund.
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De nye navnene som nå ble tatt i bruk, hadde sin opprinnelse fra de forskjellige områdene i landet
hvor hundene kom fra. Hokkaido ken eller:\inu ken ble kalt Hokkaido, etter den nordlige øya
ved samme navn. Disse middelsstore hundene ble vanligvis brukt som jakthunder på bjørn og hjort
av Ainu folket, som bebor derure øya.
Den største hunden, Akita ken, har sitt navn fra området ved samme navn i den nordlige delen av
fastlandet. Iwate inu, eller Iwate matagi inu, var en middels stor hund også fra den nordlige del av
fastlandet. Matagi = profesjonell jeger. Disse hundene ble vesentlig brukt til bjømejakt.
Akita-ken er ikke en jakthund, men historier om Akita er i ettertid blitt forvekslet med historier om
Iwate inu på grunn av at begge disse hundene levde side om side i samme område.

Kishu ken er også en av de middels store hundene. Nå vanligvis hvit, men var tidligere også vanlig
i andre farger. Den har sitt navn fra Kishu og Mie-områdene i den sydvestlige delen av fastlandet,
hvor den ble brukt til jakt på grevling og hjort.
Shikoku inu er en annen av de middels store hundene fra øya av sarlme navn. Også denne hunden
blir brukt til jakt på grevling.
Kishu og Shikoku er i dag de mest populære av de middels store hundene i Japan.

Kai ken,

en annen middels stor hund, kommer fra Yamanashi-området i den sentrale del av
fastlandet. Disse hundene ble først og fremst brukt til hjortejakt.
På den aller første Nippon utstillingen i 1930 deltok det 17 Kai. Totalt antall hunder var da 40. På
de senere ars utstillinger har det ikke vært utstilt Kai. Dette skyldes først og fremst variasjon i
størrelsen, da noen blir klassifisgrt som små, mens andre hunder klassifiseres som middelsstore.

Karafuto ken, hadde sitt navn etter en liten øy, som ble anektert (overtatt) av USA etter krigen.
Disse hundene ble brukt som trekkhunder og som jakthunder. Karafuto hunder ble brukt som
trekkhunder under en polarekspedisjon ledet av lø7ftnarft Shira i 1910-1 1. 20 hunder var med til
sydpolen på denne ekspedisjonen.
To Karafuto hunder som overlevde en japansk antarktisk ekspedisjon
i det amerikanske magasinet; The Akita Joumals årbok for 1980.

i

1956-58, er omtalt

Etsu no inu var en middelsstor hund brukt til grevlingjakt fra Etsu-distriktet i det nordvestlige
delen av fastlandet. Dette distriktet omfatter idag Toyama - Ishikawa og Fukui. Denne hunden døde
ut i 1950-arene.
Hunden som idag er kjent som Tosa inu er-ikke en av de nasjonale rasene. Den er en blanding av
europeiske mastiffer og lokale japanske hunder. Det har imidlertid tidligere vært en ekte Tosa inu
fra området Tosa på øya Shikoku.

Shiba er unntaket fra regelen om å gi hundene navn fra spesielle distrikter. I uminnelige tider er
små hurder blitt kalt Shiba inu rundt Nagano i fiellene i den sentrale delen av fastlandet. En mulig
forklaring på navnet er den røde pelsfargen, som ligner bladene i krattskogen om høsten. (Kratt på
japansk betyr Shiba). En annen mulig forklaring er at i gamle dager ble alle små ting kalt Shiba.

De små hundene kommer seg lett frem mellom busker og kratt under jakten. Dette kan også være en
mulig forklaring på navnet. Helt sikkert vet man likevel ikke hvordan Shibaen har fått sitt navn.
Shibaen blir brukt til småviltjakt og tugl.
Shiba fra forskjellige deler av landet var kjent under regionale navn.

Shinshu Shibaen kom fra Shinshu-distriktet i Nagano regionen i det sentrale {ellområdet på
fastlandet. Fra Gifu distriket, også nær Nagano, kom Mino Shibaen, og fra den nordøstlige delen av
fastlandet kom Sanin Shibaen.
Shibaene ble oppblandet med vestlige raser i støne grad enn de middelsstore hundene fordi de fleste
shibaene levde nær byene i de mest folkerike delene av landet. De mellomstore hundene levde ofte i
mer avsidesliggende deler av landet. Det var derfor vanskelig å få fatt i ekte Shibaer av god kvalitet,
da arbeidet med å bevare de japanske hundene startet.

Dr. Saito og hans venner startet 11928 en (hobby)klubb for å bevare de japanske hundene. Allerede
fire årr etter ble klubben anerkjent av myndighetene og fikk navnet NIHON KEN HOZONKAI. som
betyr "klubben for bevaring av den japanske hunden". Regjeringen forsto også viktigheten av dette
arbeidet. Hundene fikk status som nasjonalskatt. Akita var den første i 1931. Tre ar senere ble Kai
ken og Etsu no inu, samt Kishu utnevnt. Shiba fulgte i 1936 og Shikoku og Hokkaido ken i 1937 .
Dette skjedde i en tid da landet var inne i en voldsom nasjonal oppblomstring, og som vi vet førte
dette landet inn i 2. verdesnkrig i 194I.
Tre av grunnleggeme av Nippo interesserte seg spesielt for Shibaen. Disse var Hr. Masuzo Ozaki,
som studerte Sanin Shibaen. Hr. Tatsuo Nakajo, som spesielt var opptatt av hundene fra Shinshuområdet og Hr. Gøiyu Ishikawa (kjent som forfatter av en rekke artikler om Shiba), som studerte
Mino Shibaen. Sistnevnte fant ut at Mino Shibaen var blandet med Mikawa inu, en hund som
lignet meget men som hadde et noe mer rastløst temperament og store runde øyner. Den maglet
også de karakteristiske Urajiro tegningene (cremefarget kinn, strupe og underside), som er typisk for
Shibaen.

Nippo organiserte sin første utstilling i Tokyo i 1928. Dette var forløperen til dagens store nasjonale
hovedutstillinger. En Hokkaido ved navn Goro Go vant statsministerens premie til beste hund på
denne utstillingen.
Den første standarden ble laget i 1,934, og er blitt revidert to ganger siden.
Oppblomstringen av stadig flere hundeutstillinger oppmuntret folk til å ta vare på og være stolt av
hundene sine. Utstillingene ble avholdt frem til 7942, da det ble et avbrudd på grunn av krigen.
Etter dannelsen av Nippo ble Shiba hentet fra fiellområdene for å inngå i det planlagte avlsarbeidet,
som nå var igang. Seriøse oppdrettere hentet hunder fra andre deler av landet for å forbedre
kvaliteten på eget oppdrett. Som følge av dette, ble de forskjellige linjene som nevnt overnfor,
blandet til det vi idag kaller den moderne Shiba.
Da Japan kom med i den 2. verdenskrig ble matvare situasjonen meget vanskelig, og det ble derfor
nesten umulig å holde hund. De fleste oppdrettere ble tvunget til å gi opp. En lokal embetsmann ga
Hr. Ozaki en spesialaltale, som tillot ham å skaffe mat til hundene. Men de fleste oppdrettere var
ikke så heldig. Krigen kom på et tidspunkt da arbeidet med bevaring av de japanske hundene
nettopp var kommet skikkelig igattg. De vanskelige forholdene ødela meget av det som til da var

bygget opp. Selv etter krigen var det i mange ar svært vanskelig å drive oppdrett. I tillegg kom
problemer med hvalpesyke og andre sykdommer.
Mino Shibaen og Sanin Shibaen var nesten utryddet, mens hundene fra Shinshu provinsen klarte seg
bedre. Disse ble brukt i arbeidet med å gjenoppbygge stammen, og er derfor i dag dominerende når
vi ser på den innflytelse de forskjellige linjene har hatt på den moderne Shibaen.

Nippos arbeide lå nede til 1948, da klubbens første generalforsamling etter krigen bel avholdt. Også
utstllingene startet opp igjen det året. I 1949 ble den første hovedutstillingen etter krigen avholdt.
Dette ble en spesiell utstilling for Shiba-folket, da en Shiba for føste gang ble valgt til utstillingens
vakreste hund. Navnet på hunden var Naka Go.
Den mest populære av variantene på den tiden var Akita. Amerikanske soldater stasjonert i Japan
tok med seg disse hundene hjem. Også de mange sivile amerikanerne, som kom til Japan for å være
med på å bygge opp landet etter krigen, skaffet seg denne flotte hunden og tok den med seg da de
dro hjem. Hos landets ny-rike ble det status å ha en stor melctig Akita, som symbol på rikdom og
makt. De mest kjente Akitaer fra denne tiden er Kongo Go , Goromaru-Go. og senere
Tamakumo Go.
På grunn av den økende kritikken mot den typen Akita, som var et resultat av tidligere tiders
oppblanding, og p.g.a. japanemes ønske om å gjenskape den gamle opprinnelige typen Akita, mistet

rasen noe av sin popularitet. Shiba derimot økte i popularitet; den var liten og lettere å holde
tett befolkede landet. Idag er Shiba den mest populære av de japanske nasjonale hundene.

i det

I vare dager avholder Nippo to store hovedutstillinger pr.ar; en om våten og en om høsten, samt 40
mindre regional utstillinger. Utstillingene, iurangert av Nippo, skiller seg fra det vi er vant til i
Europa og Amerika. Selve konkurransemomentet er mindre viktig. Det blir mer som en mønstring
av hundene. Hundene bedømmes i aldersklasser, som hos oss. Hannhunder og tisper hver for seg.
Bedømmelsen starter om morgenen. Før selve bedømmelsen blir hundene målt og tennene blir talt.
Dette utføres av dommerassistentene, og det er eneste gangen hundene blir tatt på.
Dommerne vurderer så hver hund individuelt, og alt blir skrevet ned på et eget skjema. Under denne
delen av bedømmelsen står hunden i ro, det er forbundt med noen form for kusntig handling fra
eierens side. Dommeren ber så eieren om å bevege hunden frem og tilbake. (Ikke i sirkel eller
triangel, som vi er vant med). Det blir lagt mindre vekt på hundens bevegelser i Japan enn det vi er
vant til.
Om ettermiddagen blir hundene innkalt på nyn. Nå plasserer dommerne hundene fra nr.1 til 10.
Dette skjer i alle klasser, og det er mange klasser i samme aldersgruppe. Hundene blir så vurdert og
gitt følgende klassifi sering:

YURYO :
B TOKURYO:

Fremragende
Meget god

C

God

A

RYO

:

eller de blir ikke klassifisert.

Resultatene fra de forskjellige utstillingene med dommerens skriftlige l'urdering,
klubbens magasin, som utgis hver måned.

blir publisert i

Det finnes ikke noe championat-system i Nippo. Den største ære en hund kan få er å vinne
statsministerens spesielle ærespremie. En Shiba som er japansk champion har oppnådd denne
tittelen på utstilling arrangert av den japanske kennelklubben (JKC).
Etter å ha blitt avlet bevisst på i over 70 ar, er dagens japanske Shiba av meget jevn kvalitet i sitt
hjemland. Som et eksempel kan nevnes at i voksen klasse (hunder over 3 ar) deltok det på den
regionale utstillingen i Kanto i 1988 29 hunder. Det var svært vanseklig å se noe særlig forskjell på
disse hundenes eksteriør. Alle var omtrent like store og hadde et meget enhetlig preg. Derfor blir det
da også lagt mye større vekt på hundenes uttrykk. Dommerene prøver å finne frem til den hunden
som har den sterkeste utstrålingen, og som viser seg stolt og uredd i ringen.
4. september 1988 feiret Nippo sin 60 ars jubileumsutstilling i Tokyo. Klubben hadde da over
20 000 medlemmer (derav 39 ftaUSA). I 1988 registrerte Nippo ca. 60 000 hunder totalt, av disse
var ca.50 000 Shiba. De middelsstore rasene representerte 10 000 (Akita har egne klubber).

Til sammenligning registrerte

den Japanske Kennelklubben det samme aret 8868 Shiba. Denne er,

som vår kennelklubb, en klubb for alle raser og ble stiftet i 1940. Den har (i 1988) 79 000
medlemmer og registrerte samme år tilsammen 238 000 hunder av 103 forskjellige raser.

KILDER:
NIHONKEN TAILAN. Seibundo
Shinkosha, Japan

TAIDAN SHIBA INU KAIKATA
Ishikawa - Seibundo Shinkosha. Japan

SHIBA INU - Ishikawa. Seibundo
Shinkosha, Japan

NIHON KEN HYAKKA , Watanabe
Seibundo Shinkosha, Japan

NIHONKEN, Nihon Ken Hozonkai
Tokyo, Japan

KATEI KEN,
Tokyo, Japan

Japan Kennel Club

''TENKA''
av

Else Knudsen, Harstad

Da vi kjøpte Den Norske Hundeboka leste vi første gang om Shibaen. Vi har alltid likt spisshunder
best, og vi syntes rasen så interessant ut. Vi har også en blanding av finsk spets/elghund (Blir mulig
godkjent som rase i Sverige).
Etter noen uker, så jeg på Tekst-TV at det var Shiba-hvalper til salgs. Jeg ringte, og fikk høre at de
hadde en tispe og to hanner. Vi ønsket en tispe. Vi fikk også høre at de hadde levert en tispe til
Borkenes, ikke langt unna, så vi tok straks kontakt med Marianne (Eliassen) slik at vi fikk komme
og se på shibaen deres, som heter "Yamahime".
Yama tok hjertelig imot oss, og vi syntes hun var en fin hund, en kvikk og livlig frøken. En slik
ville vi også ha.

januar 1995, hentet vi var lille shiba-frøken på Evenes flyplass. Hun kom fra familien
Langhelle i Sandnes. Det var jo veldig spennende, siden vi bare hadde sett henne på bilde tidligere.
Men vi behøvde ikke engste oss, hun var en riktig skjørui skapning. Hun kom fra sitt lune rede til
12 kalde nordnorske grader, men det lot ikke til å skremme henne det minste.
Så, den l

"Tenka" er nå blitt 18 måtreder, og er en meget bestemt frøken som er meget glad i mat. Hun velger
ut både sine to- og firbente venner, som skal være hennes lekekamerater. Blir hun fornærmet på den
andre hunden vitr, tar hun med seg en lekebamse og går bak sofaen. Der ligger hun en god stund.
men når hun kommer frem er hun blid som en sol igjen.

Vi

har hatt henne med på jakt, og hun viser stor jaktlyst. Vi har henne alltid løs. og hun er i silt ess
vi er på turer i marka. Hun er ikke fullt så glad når hun må gå i bånd i utstillingsringen. selv om
hun fikk 1. premie i JK + HP og CK i Tromsø i januar.
når

Ellers holder jeg på å bearbeide meg selv angående å få hvalper på henne. Jeg har nemlig "stor
angst" for atjeg ikke greier å overlevere hvalpene til andre, og at de ikke vil få det godt.
(Men, men det vil vel gå bra.)

Vår Shiba heter Akihime Tenka Chi, som betyr "Høstdronning, den beste på jord". Og navnet lever
hun opp til, selv om vi er litt i tvil når Shibrakruttet er på topp.
En god

jul

ønskes

til alle Shibaer

og deres eiere. En spesiell hilsen

tii familien Lanshelle i

Sandnes.
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Fra Venke Henning har vi mottatt noen resultater i agility. Resultatene er fra første halvar 1996.
Hvordan man regner ut poeng innen agility kan du lese om i SHIBA-NyTT nr. 14.

kl

1

A

Fumi Aoki
Sted
Moelv 17.2
Tønsberg 9.3
Østfoldhal)en 27.4
Haugesund 4.5
Hunderfossen 26.5

Fører: Hanld Schjelderup
plassering
Feil

53

15

30
10
5

Sum

I

2A

5
5

35

1

11

1

b

25

Førcr: Venke Henning
Kenji Ogivarc
plassering
Feil
Sted
o
40
Øsiffoldhallen
0
Sandefiord BHK
1
Haugesund
121,8
2
Hunderfossen NBSK 23,7
5

Sum
49
1

123,8
28,7.

78,7

Vandreprisen for beste Shiba i kl 1 :
Som dere ser leder Fumi klart på Kenji denne våren,men vi har høsten igjen og vi
satser på å bedre resultatet sterh.
Ved siden av disse stevnene har vi også deltat og blitt disket iblant. Det er ikke
bare bare. Kampen mot feilpoeng og stae shibaer fortsetter.
kt

3

A

ARa Dai Myo
Sted
Moelvhallen
Tønsberg

Østfoldhallen
Sandefiord
Krisiansand

Fører:
Feil

Hanld Schjelderup
plassering

Sum

5

16

21

0

6
g

10
15

13

b
20,6
23
24

12,6

I

47,6

Dai lchi
Sted
Moelvhallen
Sandefjord
Haugesund
Hunderfossen
Krisiansand

Fører: Venke Henning
plassering

Feil
0

22,9
24,8
24,3
51

I

18
2
15
18

Sum
9

40,9
26,3
39,3
69
74,6

l6

Hvert år gis det også en premie til beste shiba i agility. Foreløpig ligger Myo best
an, men vi har høsten igjen som er ganske tett med stevner. Det ertøft itoppen
innen agility fortiden. Vi har et stykke igjen. Fumi tegner svært bra og viser en
utrolig iver. nå har hun og Myo også fått egen bane i hagen.
I Østfoldhallen hadde vi et rent Shiba lnu lag i agility for første gang i Norge. Vi
hadde også shibalag iBergen og på Hunderfossen. Noen topplassering har det
ennå ikke blitt med unghundene på laget, men Myo og lchi er nå kvalifisert for
NM-lag.

Hifsen

U*.,.G Je-1'zvv1_r

Venke og Harald med Shiba-laget, rosetter og egen maskot!!

OBS OBS!!
SISTE NYTT:
Vabråtens Dai Ichi (Eier:Venke & Preben Henning) ble nr.

6

i NORGESMESTERSKAPET i Agility 1996. En kjempebragd det star all respekt av.
VI GRATULERER!

SHIBA-SPESIALEN 1996
av

Christen Lang

Shiba-spesialen ble, som vanlig, arrangert i samarbeid med Norsk Akita-klubb og, som vanlig, ble
den fint gjennomført. Arrangementet var i ar lagt til Ol-arenaen på Hafiell ved Lillehammer.
Hyttene var av høy kvalitet og utstillingsplassen velegnet.

Lørdagskveld var det felles middag og sosialt samvær. Søndagen startet med godt vær, men det kom
noen regn- og sluddbyger like før Shiba'ene skulle i ringen. Den tyske dommeren Angelika
Kammercheid Lammers var imponert over kvaliteten på vare Shiba, spesielt bemerket hun det gode
temperamentet på samtlige utstilte hunder.
Dessverre var det også i år svært få Shiba med. Dette er synd, for anledningen må jo være ypperlig
til å bli bedre kjent med "likesinneds", og til å få se andre Shiba. Vi som deltok, hadde i hvert fall en
meget trivelig helg sammen. Vi møtes forhåpentligvis igjen til neste ar......!

UTSTILLING SRE SULTATER
SHIBA-SPESIALEN 1996
Dommer: Angelika Kammercheid Lammers, Tyskland

I BHK. BIR. CERT. - VINNER AV SHIBA-TROFEET
KENJI OGIVARA

1996

Eier: Venke & Preben Henning

BHK
GLENDALIN BURANDE
2

Eiere: Kvittingen, Ljosnes

&Lang

1 BTK - BIM
MJÆRUMHØGDAS UTSUKUSHII

Eier: Unni Hansen

BTK
GLENDALIN AYAKO SAN
2

Eier: Christen Lang
3 BTK - CERT.
IJO IKI AV ENERHAUGEN
Eier: Gerd Braseth

18

SHIBASPESIALEN 1996

BIR og vinner av Shiba-trol'eet 7996 (tii venstre):
KENJI OGIVARA. Eiere: Venke & Preben Henning
BtrHtr: VIJÆ,RUMIIØGDAS UTSUKUSII. Eier: Unni ltransen

BIR Hvalp (til venstre):
}IATSUFUJI AV ENERHALTGEN. Eier: Bjørn Ransedoklien
BIVI: Ramnilovas Suteki. Eier: Unni Hansen

INNSENDTE
UTSTILLINGSRESULTATER
SIDEN SIST

DATO:

DOMMER: HUND+ PREMIE: EIER:

20.r.96

Kari

Nylen

Kuroichi av Enerhaugen Paul Walle
Cert. BIR,3BIG

21.r.96

NKK, Tromsø E.Tan

Kuroichi av Enerhaugen

tt.2.96

Vindfiord

HK,

M.Talvitie, SF

Ølen, Etne

24.3.96

Nordhordland HK, K.Edh,
Radøy

24.4.96

NKK,

27.4.96

Bergen

Askøy HK,
Askøy

S

Adlercreutz,

Paul Walle

Cert. BIR,4BIG

Hietalati. SF

S

T. Edmund

Glendalin Burande

Kvittingen,Ljosnes

BIR, Res. BIG

&Lang

Mjærumhøgdas Qhime
Cert. BIM

Anne-Lise & Agnar

Glendalin Fuyu San
Cert. BIR,3BIG

Christen Lang

Johanssen

Glendalin Burande

Kvittingen, Ljosnes

BIR,3BIG

&Lang

Mjærumhøgdas Utsukushii
Cert. BIM. CACIB

Unni Hansen

Glendalin Burande

Kvittingen. Ljosnes
& Lang
Unni Hansen

BIR,2BIG
Mj ærumhøgdas Utsukushii

Cert. BIM
28.4.96

OS HK,

N. Molin,

S

Os

Mjærumhøgdas

Utsukusii

Unni Hansen

BIR, BIGT
Glendalin Burande

BIM

Kvittingen, Ljosnes
& Lang

27.s.96

Shibaspesialen

SE EGEN OVERSIKT Side 18!

2.6.96

NKK, Drammen Klindrup, DK

Venke & Preben
Kenji Ogivara
Cert. CACIB- BIR, Res.BIGHenning

t5.6.96

Narvik T.B. HK, H. Røkke
Narvik

Kleivanes Ha-Ko YamaHimeMarianne & Einar
Cert. BIR
Eliassen
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Kenji Ogivara
Cert. CACIB BIR
Kleivanes Ha-ko Yuki
No Hana
Cert. CACIB BIM

Venke & Preben
Henning
Tone & Kare
Langhelle

NKK,

L.Lehmann

Kristiansand

Jørgensen,

t3.7 .96

Salten BK.

??

14.7.96

NKK, Fauske

B. Lundstrøm, S Kleivanes Ha-Ko YamaHime Marianne & Einar
Eliassen
BIR
Tore Kolberg
Eiyu Shishi Gashira

29.6.96

DK

Tore Kolberg
Eiyu Shishi Gashira
av Enerhaugen BIR - 4BIG

av Enerhaugen
1.12.96

NKK, Hamar

R.Hubenthal Norsk Vinner

BIM
96

Glendalin Fuyu San
Cert. CACIB BIR - 4BIG
Ijo Iki av Enerhaugen

Christen Lang
Gerd Braseth

CACIB BIM

KLUBBMESTER I BLODSPOR
LORINIS WASHI,

som eies av Eirin og Halvor Størmer, følger i sin mors fotspor. Han vant
nemlig klubbmesterskapet i blodspor, i konkunanse med mange andre raser. Moren, Kleivanes
Ha Ko Yama Hime, eiet av Marianne og Einar Eliassen, er som kjent Norges første Shiba, som
er bliu godkjent som ettersøkshund for skadet vilt.
(Se SHIBA-NYTT nr. 13, side 13.)

HVALPESHOW
\.t,.

DATO:

KLUBts:

DOMMER:

HUND+PREMIE:

EIERE:

27.4.96

Askøy HK

in

Ramnfløyas Suteki

Unni Hansen

BrRvibT
HK

28,4.96

OS

27 .5.96

Norsk Akita K.
(eget ark)

15.6.96

13.7 .96

3

i .8.96

1.9.96

Tore Edmund

Matsuhime av Enerhaugen MathiasHauge
& Christen Lang
BiR - BIG

A.KammercheidLammers.

Matsufuji av Enerhaugen
BIR

B.Ransedokken

Ramnfløyas Suteki
BIIVI

Unni Hansen

Lin Jacobsen

og Bruksh.K.

Kleivanes Ka Ko Zatrfir
BIR - BIG - Res. BIS

Salten Bruksh.K. Bo Lundstrøm

Lorinis Bodhis-Attrva

BIR

Nlarianne &
Einar Eliassen

Kleivanes Ka Ko Zamfir

Lin Jacobsen

BIR-BIG-2BIS

& Paui Walle

Kieivanes Ka Ko Zamfir

Lin Jacobsen

BIR.BIG.BIS

& Paui Walle

NarvikTrekk-

Vestvågøy

Hadsel

HK.

HK

K.E.Johansson

Marit

Sancie

Rolf Lund.man

GRAT'LE.\,ER:

* BEST II{ S}iO1,Y EIVALP *

KLEIVANES

I({ Ko ZANIFxR, Eiere: Lin Jacobsen & paul \\raile.
Dommel Rolf Lundman

& Paul Walie

Best i gruppe 5 på Os Hundeklubbs utstilling28.4.96;

Matsuhime av Enerhaugen.
Eiere; Mathias Hauge & Christen Lang
Gruppedommer: Randi Rasmussen.

Vi gratulerer samtlige vinnere listet opp foran, med de flotte plasseringene!

UTENLANDSKE UTSTILLINGSRESULTATER
Kenji Ogivara til Venke & Preben Henning,

har vært på utstilling

i Sverige. På den

internasjonale utstillingen i Gøteborg den 7.L96, fikk han Cert. og CACIB. Dommer var Hassi
Assenmacher-Feyel fra Tyskland.
På den intemasjonale utstillingen

i Borgå, Finland. den 14.9.96, fikk han også Cert. og CACIB, og

ble her BIR for den irske dommeren Michael Leonard.

Glendalin Burande, som eies av Terje

Ljosnes, Roar Kvittingen og Christen Lang, deltok på
den svenske vinnerutstillingen i Stockholm den 8.12.96. Der fikk han, for andre itr på:,rad Hederspremie i avlsklasse. Han ble slått i rasen av sønnen;

Nushi Kuro Kuma av

Enerhaugen, eiet at Stina & Peter Øgren. som ble BIR og Svensk Vinner 1996.
Datteren; Nara No Kashi av Enerhaugen, eiet av Helene Nordwall, ble BIM.
ttKennel Enerhaugen", fikk Hederspremie i oppdretterklassen. Dommer var

Christen Langs
Anita Lindroos fra Sverige

****+1(++{<*<++i<{<*

Glendalin Burande (til høyre) med sine avkom, som han
fikk Hederspremie i avlsklasse for i
Stockholm den 8.12.96.
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NYE CHAMPIONS
MJÆ,RUMHØGDAS QOZO-GO
Far: NUCh. Kiskas Jack Daniels
Mor: N.S.Ch. Mauraine Akeria at Rimor.
Eiere: Marianne & Michael Wahl
Oppdretter: Grete-Sofie & Eivind Mjærum
MJ.IERUMHØGDAS UTSUKUSII
Far: Int.Ch. Glendalin Burande
Mor: N.S.Ch. Mauraine Akeria at Rimor
Eier: Unni Hansen
Oppdretter: Grete-Sofie & Eivind Mjærum

KLEIVANES HA KO YAMA HIME
Far: Kleivanes Fu Ni Aka Hachi

Mor:
Eier:

N.U.Ch. Manløtens Pinto Kinkai
Marianne Eliassen
Oppdretter: Tone & Kåre Langhelle

KLEIVANES IIA KO YUKI NO HANA
Far: Kleivanes Fu Ni Aka Hachi

Mor:
Eier:

N.U.Ch. Manløtens Pinto Kinkai
Tone & Kare Langhelle
Oppdretter: Tone & Kåre Langhelle

CHEVAWN SCARLET EMPEROR

Far:
Mor:
Eier:

Makoto Tobias Chevawn
Chevawn Truly Scrumptius
Tone & Kare Langhelle
Oppdretter: Jant Campion, UK.

I{ORSK & SVENSK CHAMPION:
IJO IKI AV ENERIIAUGEN

Far:
Nlor:
Eier:

Int.Ch. Glendalin Burande
Int.Ch. Erai Imoto av Enerhaugen
Gerd Braseth
Oppdretter: Christen Lang

NORSK, SVENSK

& FINSK CHAMPION

KENJI OGIVARA

Far:
Mor:
Eier:

N.S.Ch. Eiyu Shishi Gashira av Enerhaugen
Vabråtens Dai-ichi
Venke & Preben Henning
Oppdretter: Venke & Preben Henning
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Nei da!
Jeg har ikke nedlagt et farlig bytte..!
Det er bare mora mi og h€g,
som tar oss en velfortjent hvil etter å ha rasert huset
i en ellevill, slitsom lek......

FOTO: NILS MAGERØY

