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SIDEN SIST!

Velkommen ti1 det femte nummer av SHIBA-NYTT!
Dette er første nummer i vår and.re periode, og vi har de fleste
med oss videre. I tillegg har vj- fått 13 nye medlemmer siden sist.
Dette er resultatet av at en grod del hvalper ble født i 1991.

EØr jeg går videre kan jeg nevne at vår l-ilte julegave, som skul-le
markere klubbens fØrste periode, tilfal-t medl-.nr. 106; KÅRE RøEN i
Osfo. Vi har allerede gratulert den lykkeliqe vj-nner med
julestjernen. Dessverre viste det seg at familien RØen reiste på
juleferie samme dag som "=tjernen" ankom. Men grode naboer tok
heldigvis vare på blomsten og vannet den.

Så over til dette nummeret av bladet.
Vi fortsetter presentasjonen av våre importer. Denne gangen kan vi
lese om "I{OTO", som er import nr. 3 til I'lorqe. En skildring fra
import@r og - ikke minst - mamma'en til t'KOTO" føJ-ger deretter.

Fjerde og siste del i serien om standarden er kun en oppsummering
av regler for dommere. Den skul1e gi et godt innblikk i hvllken
grundig utdannelse en japansk dommer må ha fØr hanttslipper tilrr i
ringen. I neste nr. vil- vi gjengi kommentarer til- standarden. Et
felt som al-Itid er vanskelig, da det l-ett oppstår tolkinger. Desto
bedre vi setter oss inn i hvordan japanerne sel-v Ønsker at deres
hunder skal se ut og bed@mmes, desto lettere er det å unngå
misf orståel-ser.

På side 6 føIger så vår populære serie med navneforslag. Deretter
fØlger christen Langs situasjonsrapport ved årsskiftet gr/92.

På oppfordring har Christen skrevet en artikkel om hunde-
utstillinger, som forhåpentriqvis kan være til- hjelp og nytte for
de mange nye shiba-eierne som er kommet tir i ]Øpet av 1991 . EØr
eller siden konmer de fleste av oss i kontakt med ert utstilling
enten som publiJ<nm eller utstirler. Kanskje de såkalte "proffe'
også kan dra nytte av å lese l-itt om dette. Hvem vet ?

På gruntt av en cle-l misforståel-ser grunnet dårIige batterier i
kalku-latoren ( !!), brinqer christen Lang en rettelse vedr@rende
hans artil<l<e1 om Parringsregler.

Siden vi ileke har hatt mange utstillinger i Norge, hvor Sl'riba har
deltatt siden siste nummer, bri-nger vi i stedet noen utstillings-
resultater fra henholdsvis Australia ogr England. Det er bare å
bøye seg for den australske hunclen, som ble nr. 2 "mnner up" i
konkr.rrranse med 7 .500 hunder.

vi avs-lutter dette nr. med en svært personlig meningsytring fra
"MATTI", tilhørende Christina Nyborg i HØnefoss.

Til det kjedsommelige ( ! ! ) skal redaktØren til slutt igjen få
oppfordre dere alle tit å sende inn mel-dinger/bilder og stoff til
bladet vårt. Ring elter skriv! !

oq til de av rretterndlerne", som ennå ikke har forleng,et sitt
medlemskap for de neste fire nummer arr bladet: DET ER ENNA IKKE
FOR SETIT !

t
' 1\' -o.' tlHil.sen redaktØreg 

{'1,i,.r'ii 
{ {'"



IMPORT PRESENTASJON IV
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KOTOs HISTORIE

"Makoto Here We Go" kom til Norge en dagttHere We ,3.o", fikk han av Janet Mulligan
engelske kennelklubben for registrering.
foretrukket et japansk navn.

i oktober 1988. Navnet,'
da papirene ble sendt den
SeIv hadde jeS

"Kotott, som han blir kalt til daglig, ble født i karantene i
England, den 29.8.87 - Moren var parret før avreisen fra Japan, og
Koto var eneste hvalp. Han hadde ingen sØsken å leke med, og det
er jo begrenset med tid personalet i en kennel har til rådighet
for sosialisering av hver enkelt hvalp.
Så Kotos fØrste tid var nok ikke særlig lykkeliq.

Jeg hadde i lengre tid pr6vd å få kløpe en hannhund fra Kennel
Manløten i Sverige. Mitt @nske var en sønn efter Beikatsura of
Dairy Farm. Men da dette ikke qikk i orden, så jeg meg rundt etter
andre muligheter.
De fØrste Shiba'ene kom til England i 1985. Og siden England som
kjent er rabies-fritt var det naturlig for meg å henvende meg dit
for å slippe å ha hunden i karantene.

Fra en dommerkollega i Nederland fikk jeq tilsendt en annonse med
foto av Kennel Makotos hunder, og ble i-mponert over Makoto Aka
Danshaku. Jeg henvendte meg tiI kennelen med forespØrse1 om kj6p
av en hannhund, og fikk tilbud om å kjøpe Koto som da var 7
måneder gammel. Han så lovende ut på bildene, men jeg @nsket jo å
se ham i virkeligheten fØr jeq kjøpte ham. Jeg avtalte en tur til
kennelen for å se ham, men det ble vanskelig å finne et ti.dspunkt
som passet for begge parter.
Til slutt bestemte jeg meg for å ta ham usett. Siden hans far
fortsatt var i Japan, og sj-den kennelklubben og veterinær-
myndighetene krever en rekke attester fØr de tillater import, tok
det yterligere et halvt år før Koto landet på FIesland flyplass.

En venn av meg, Odd Askeland, kjØrte meg til flyplasen og vi var
svært spente. Koto var noe betenkt over sitt nye fedreland, og
over så plutselig å bli overlatt til nye mennesker.
Vl ble imponert over hans flotte pels og nydelige rØde farge.

At Koto var en typisk kennelhund, fikk jeg merke da vi kom hjem.
Han var tydeligvis ikke vant til å bo i hus og ville helst være
ute hele dagen. Men litt etter litt falt han til ro.
Han b1e god venn med "Shibatt - tispen fra Sverige - men da
hannhund nr. 2 (Matsu) senere kom fra England, ble det bråX.
Den nye, frekke fyren ville slett ikke underkaste seg Koto. Matsu
var jo vant til å være leder for sine tre viltre brØdre. Så det
ble svært vanskelig for meg å ha disse to hissige herrene sammen.
Så da familien Lavik i Bergen Ønsket seg en voksen hund, fikk de
overta Koto.

Da Koto hadde vært hos dem i to dager ble ytterd@ren ved et uhell
stående åpen. Dermed så Koto sitt snitt til en tur i det fri på
egen hånd.
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Jeg satte himmel og jord i bevegelse for å finne ham, og trodde
vel aldri at jeg skule få se ham igjen.
Koto ble borte i 3 dager, fØr han ble tatt hånd om av noen unge
piker som fant ham i nærheten av en gård. På gården var der en
tispe med l6petid. Det ble for fristende for Koto og dermed var
det slutt på ttf rihetentt. Takket være aviser og lokalradio ble han
altså funnet. FoIk var bare enestående hjelpsomme i disse dager.
Vi kunne faktj-sk fØlge hans rute ettersom meldingene strømmet inn.

Men så, på grunn av dØdsfall-, måtte Koto på ny skifte hjem. Oq,
etter et mellomspill hos en god venn, Mathias Hauge, kom han til
slutt endelig i havn, hos Eli og Anders Tepstad.

Hos dem har han fått det så godt som en hund overhodet kan ha det.
Og han formelig strutter av velvære. Hvis det er noen hund som
skulle fortjene å tra det bra, så må det vel være Koto.
Det er tross al-t stor forskjell på et liv i norsk natur, med
mosjon oq masse kjærlighet, og en kenneltilværelse i England.

I Norge er Koto blitt champion oq'den stolte far tiI 3 tisper.

Chri sten

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

SAMTALE MED KOTO

I dag hadde vi en fortrolig samtal-e, Koto og jeg.Det var mens jeg
satt og plukket den gamle pelsen av ham. Han satt helt stille og
syntes tydeligvis det var deilig å bli kvitt den. Han er nemlig
begynt å tenke på vårgarderoben.
- Vet du, sa jeq.- Nå har du vært hos oss i ett år. Du kom i
midten av februar i fjor, som en praktfull gebursdagsgave til meg.
Koto så på meg og jeg kunne helt tydeliq lese svaret i Øynene
hans.
- Jeg synes jeg har vært her betandig, jeg, sa han. - Og jeg vil
ikke være noen andre steder. Det er her jeg h6rer til! Men det
vill-e være fint å få springre Iøs rundt hele Garnes av og til. SIik
som Jeg qjorde forrige uke, da du åpnet ytterd@ren før du lukket
dØren til hallen. Det var flott!
- Det var ikke flott, svarte jeq. - Du aner ikke hvor redd jeq
ble. Du var borte i to timer , og du kunne blitt overkj/rt eller
overfalt av sinte schaferhunder.
- Pøh, svarte Koto - Jeg vet å passe meg.Jeg sprang på alle de
veiene vi pleier å gå tur. Jeg hitste på lille fru Lunde, som jeq
kysset på munnen, oq på fru Collie som fortalte at hun snart
skull,e bIi mamma.
- Jamen, du skjØnner det er båndtvang. Og hvordan ville du like å
treffe de store hannschaferne, som bor her nede i veien? Det er
best at aIIe hunder er i bånd, forstår du.
- Javel, da, svarte Koto. - Jeg godtar det. Men jeg tar nok en
I@petur iqjen dersom anledningen byr seg.

Hilsen Eli, monen til Koto.

Ct



DEN JAPANSKE HUNDENS STANDARD

DEL IV: REGLER FOR DOMMERUTDANNELSE

Fjerde og siste del av standarden gir detaljerte regler for
dommerassistenter, elever oq aspiranter. Vi finner det ikl<e
hensiktsmessig her å gjengi disse i detalj, men gir en kort
sammenfatnlng av hva som må til- for at en japaner kan bl-i en fullt
ut kvalifisert dommer, autorisert av NIPPO.

Nihon Ken Hozonkai (NIPPO) er kl-ubben for den nas jonale japanske
hunden, som Shiba er den minste varianten av. Kl-ubben er
organisert med et hovedkontor. Det er B regionale avdelinger og
49 l-okaIe avdelinger.
Hver av disse har si-ne egine utstillinger og samarbeider med
hovedkontoret, som arrangerer nas jonale utstillingrer for hel-e
landet. Hvert år gies det ut en årbok.

Fon å bli dommen kneves:

l. Medlemskap i NIPPO i minst 5 år, samt omfattende erfaring med
avl/oppdrett av den japanske hunden.

2. Dommerassistent i minimum 2 år for autorisert dommer ved minst
4 utstillinger.

3. Dommereleviminst3år
Akademiet for utdanning
minst 4 ganger. I denne
fortsetter arbeidet som

Herunder avlagt eksamener ved
av dommere, samt praksis som dommer
perioden kreves det også at eleven
assistent fcr autorisert dommer.

4. Assosiert dommer i en ikke tidfestet prøveperiode

5. Endelig autorisasjon som NIPPO donmer.

\J

5



FORSLAG TIL SHIBA NAVN ELLER KOMBINASJONER:

DEL III

J IKAKU
J I SHIN
JOJOEU

L
JOO
JUGOYA
JI JYO
JIMMU TENNO

KABUK I
KAGAYAKU
KAM I
KAM I NAR I
KAM IKAZE
KASUM I
KAZAN
KAZE
KAZENH I ME
KAWA I
KEMUR I
KENTOKA
KI IRO
KIKUHIME
KIN
KINKAI
K I TSUNE
K IYOME
K I ZOKU
KOCHO
KOGO
KO INU
KOK I
KOKUO
KOTE I
KOSU I
KUMA
KUMAH I ME
KUKIHIME
KUMO
KURO
KYOJ I N

selvbevi sst
selvs ikker
he 1t inne
dronningr
fu1 Imånenatt
andre datter
japans fØrste keiser

japans klassisk teater
stolt champion
gud
Iyn og torden
vindguden
tåke , di s
vulkanen
vind, bri s
vindprinsessen
søt, god
r Øyk
boks er
gul
krys anthemum-pr ins e s s en
gul1
guI IkIump
rev
den edle, noble
adelsmann, aristokrat
pen sommerfugl
fyrstinne, dronning
hva lp
ede I
konge
fyrste , konge , kei =gtf 1od
bjØrn
nattpr in s es s en
luftprinses sen
mørket
sva rt
stor , gigant
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EN SITUASJONSRAPPORT VED ÅRSSKIFTET
av Chnisten Lang

I Norge var det ved årsskiftet 9I/92 49 Shiba. Av disse er 37
norsk oppdrettede, 17 hannhunder og 2I tisper. Utenom disse er det
exportert 3 norsk oppdrettede hunder tiI Sveriqe. To hanner og 1
tispe- Vi har importert 12 hunder fra utlandet ' 6 hannhunder,
hvorav 3 fra Sverige, 2 fra Engrland og 1 fra Australia. 6 tisper,
hvorav 5 fra Sverige og 1 fra Australia. 6 av de norskfØdte
tispene og 2 hannhunder (1 svensk import) er black & tan.

Vi har en uofj-siell klubb for rasen med eqet medlemsblad; ttshiba
nyttrr, som kommer ut med 3-4 nummer i året. Vi har et godt ogf
hyqqelig miljØ eierne i mellom. I 1991 arrangerte vi, i samarbeide
med Akita-klubben, vår fØrste spesialutstillinq. Noe vi håper kan
bli en tradisjon. Interessen for rasen er Økende, men det er
forstatt mange som ennå ikke kjenner Shiba. Det er ikke uvanlig at
vi blir spurt om det er en buhund eller en lundehund vi er ute ogf
Iufter. Noen (mest barn) spør sogar om det er en liten rev i bånd
vi har. Felles for oss er at vi vekker oppsikt med våre hunder
hvor vi enn går.

Når det gjelder stØrrelsen på kul-Iene, så har Norge i pyeblikket
Europa-rekord for antall- (Ievende-fødte) hvalper i ett og salnme
ku1l. Nemlig 8 hvalper som ble fØdt den 19.11.91 hos Hege og Svein
Tore BØe. Det var deres tispe Chiisai Oyjo av Enerhaugen/ som
nedkom med dette rekordkullet. Den unge moren kl-arte både fØdsel
og amming på en perfekt måte. Den stolte far er ManlØtens Gaibu
Gendo, som til-hØrer Vidar Jacobsen.
Et annet stort kulI - 6 hvalper - var Iike fØr fØdt hos Margrethe
Geicl<e i Asker. Far her var ManlØtens Ikioi, tilhØrende Kari LØken
og mor; Margrethes Amai Kurohakucho av Enerhaugen.

På utstillinger i }lorge har våre Shiba plassert seg meget bra i
forhold til antall hunder. Både i 1990 og 1991 har en rekke
forskjellige hunder blitt plassert i gurppekonkurransen. På den
store S jØlyst uttillingen i 1990, ble G.l-endalin Ayako San 3 BIG 1
konkurrasne med Norges beste spisshunder. Og i 1991 ble hun 2 BIG
på Uffs Int. uttilling i TromsØ.

Norsk eide Shiba har også tatt godt for seg av de svenske
premiebordene, de gangene vi har delttatt der. Makoto Dynamite bIe
BIR på SKKs 100-års jubileumutstllling i 1989. En hannhund fra det
fØrste norskfØdte kuLl-et; Aka Matsu av Enerhaugen, er den fØrste
norsl<oppdrettede Shiba som har oppnådd norsk og svensk champri6n31.

Avlsmessig har vi gjennom våre importer idag endel forskjellige
linjer. llen i en liten rase vil det fort b1i et ensidig
genematerial-e. Dette er noe vi må være svært oppmerksom på. I
fremtiden er vi avhengig av et godt samarbeide med Sverige og av
nye importer. Vi har jo idag allerede endel av de linjer som
finnes i Sverigre qjennom våre svenske importer. Det vi må prØve å
unngå er at en og samme hannhund (uansett hvor god den måtte
være), blir brukt til fon mange tisper. Dette kan hjelpe oss å
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bevare et stØrre genemateriale, og er noe vi må gjennomf@re i dag.
Om 10 år er det for sent. Da vil- en eventuel-l- matador-avl- ha gjort
store skader. Dette er et ansvar som både hviler på den enkelte
hannhund-eier oq aIIe oppdretterne.

Det kan være fristende å bruke en kostbar import på mange tisper,
men det gavner ikke rasen på lang sikt. Det er vårt oppdrett i dag
som skal legge grrunnlaq for en sunn Shlba-stamme i fremtiden.
*********

REKORDKULLET PA 8 HVALPER

I midten
flankent
og Gunnan

den stolte otrpdnetten
av to stolte rrf ednett;
Hopland.

Hege 86? t
Vidan Jacobsen

a
t

til v.
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HUNDEUTSTI LLING
HVORFOR og HVORDAN

AV
CHRISTEN LANG

Hva er egentlig formålet med en hundeutstilling?
Svarene kan være mange: Skj@nnhetsbedømming? Den rent estetiske
nytelsen det er å se en harmonisk ogr velstelt hund.
Konkurranse? Vårt behov for å vinne og ha den beste hunden. Og
ikke minst et mål for oppdretteren til å avle frem sunne og
rasetypiske hunder.
Eller kanskje det rett og slett er å lr.a en hyggelig hobby, der vi-
kan treffe andre mennesker og prate om vår feIIes interesse.

Det er to typer bed@mmelse. Den ene er kvalitetsbed@mmelsen, hvor
hver enkelt hund blir måIt opp mot rasens ideal, som er beskrevet
i rasestandarden. Standarden er bygget opp ut fra den funksjon
(arbeidsoppgave) den en]<elte rase skal fyl1e, og er som reqel
utarbeidet i rasens opprinnelsesland.

Den andre typen er konkurransebedØmmelse. Her vurderes de anmeldte
hundene opp mot hverandre, og den hunden som er nærmest idealet
har minst detaljfeil - vinner.

Hva kan vl så gj@re for å presentere vår hund på en best mulig
måte ?

Det er en selvf/1ge at vi al-ltid mØter med en velstelt hund/ som
er godt "l-uftet" på forhånd. Hvis hunden ikke er i pe1s, så la den
heller bli hjemme. Det er mange utstilligner i løpet av året, så
anledningen vil- helt sikkert by seg senere. Det er ikke å
anbefale å vise en hund i dårlig pels eller kondisjon (for
tykk/tynn).
Husk at hundens eksteriØr er det ingen ting å g)øre med. Den er
resultat av sine foreldre, og viser om oppdretteren har lykkes i å
finne en god kombinasjon. Ta det derfor ikke personlig dersom din
hund i]<]<e helt er ideal-et for rasen. Alle @nsker jo å eie eIIe
være oppdretter av den beste hunden. Men alle kan jo ikke vinne
alltld.
Men heldigvis har de forsl<jeIIige dommerne forskjellig syn på hva
de anser som viktige detaljer.

Det DU imidl-ertid kan g)øre, er å presen'tere hunden på beste måte
overfor dommeren. Dette begynner allerede når du får hvalpen. En
glad hund, som er foret riktig og som. får rikel-ig mosjon og masse
kjærlighet, vil- ALLTID være en god hund, uansett premiering.

På utstillinq skal dommeren se på hundens tenner og kontrollere
bittform etc. Da gjelder det at vi har trent på dette fra hvalpen
er liten. Iloen dommere vil- også se hunden på et bord. Dette må
også trenes på. En hund som er vant til å stå på et bord, vil
hell-er ikke bli så lett redd hos dyrlegen.

Hunden må kunne bli tatt på av fremmede.
Noe av det jeg personlig synes er det viktigste ved hunde-
utstillinger, er det at vi skal avle frem mentalt sunne hunder,
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som shal kunne tåle den påkjenningen det er å komme på en
utstilling med mange fremmede mennesker oq hunder, oq bli tatt på
av en fremmed (dommeren).

En hund trenger normalt ikke å bades fØr en utstilling. For de
fleste raser (untatt pelsrasene) holder det med en god bprsting.
I utstillingsringen fi-nnes det KUN 2 posisjoner. Hunden skal stå i
ro. Dette kan med fordel trenes på. Og den skal tnave ( ikke
gallopere) rundt i ringen. Hver rase har sitt bevegelsesmØnster,
så her må fart og skrittlengde tilpasses hundens beveqelser.

Hundene stilles ut etter kj@nn og alder. Hannhunder oqr tisper hver
for seg. FØrst kommer klassens hunder samfet inn i ringen. Da
gjelder det å stil-l hunden opp så pent som mulig. La den helst stå
fritt. Stå aldri mellom hunden og dommeren. Dommeren skal SE
hunden hele tiden.

FØrsteinntrykket er meget viktig for dommeren. I ringen er det
også viktig at det er god kontakt mellom hund og fØrer. Prat gjer''
med hunden og få den til å vise seg fra sin beste side. Dette må
trenes på. Det nytter ikke å komme på utstilling uten å være
forberedt, og kanske bli skuffet over at det ikke qikk bra. Husk
at DU vet hvor fint hunden din kan vise seg. I ringen er det DIN
oppgave å vise dommeren dette. Det er kort tid vi har til-
disposisjon, så her må konsentrasjonen være på topp.

Det du kan forl-ange av dommeren er at han/hun selvf@lgelig er
hØfliq og vennlig, og går nØye over hunden din. Husk at det er
helt frivill-iq å still-e ut. Du ber om akkurat denne dommerens syn
på ain hund, o9 han/hun gir deg det ut fra det de ser i
bedØmmelses@yeblikket. Dommeren skal- også se hunden i bevegelse.
FØIg de anvisninger som qies.

Noen, (særlig etrgelske dommere), vil se hunden bevege seg i en
trekant. Andre vil fØrst se hunden bevege seg rundt i ringen, for
deretter å se hundens bevegelser rett forfra og bakfra.
De ber deg da om at du går rett frem og tilbal<e med hunden, etter
f Ørst å ira qått noen runder rundt i ringren.
Etter at dommeren har sett alle hundene i sin klasse stående cg i
trav, €r det tid for den individuelle kval-itetesbedØmmelsen.
Etterpå blir de hundene sorn går videre tj-I konkurransebedØmmelse,
innkalt samtidig og dommeren rangerer disse innbyrdes.
Til slutt blir beste hannhund og tispe kåret (BIR og BIM). BIR
hunden går viclere ti1 gruppefinalen. En kort, skriftliq kritikk
som i-nneholder dommerens oppfatning av hundens fordeler og
mangler, blir utlevert når hunden er ferdig bedØmt.

Regler, l<lasser og s1@yfer står omtal-t i utstillingsreglementet,
som det kan lØnne seg å lese igjennom på forhånd. Det er mye å
sette seg inn i for en fØrstegangs-utstlller. Ta den fØrste
utstillingen som en trening, og delta gjerne på hvalpeshow som
Iedd i treningen. Både hund oq ej-er trenger å øve seg.
"Rom" ble som kjent ikke bygget på en dag!
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Men glem ikke at det viktigste er å ha en hyggelig og interessant
daq på utstilling.
Og du er selvfØlgelig lj-ke glad i hunden din uansett hvilke
premier den får !

UTSTILLINGSRING

I ningen en det kun dommenen, ningseknetæn
og skniven som han lov å oppholde s€9, utenom
utstillenne og eventuelle aspinanten og eleven.

1 DOMMER

2 DOMMERBORD

A Tnekant som du skal føLge, densom dommenen ønsken dette.

B Rundening av ningen. Husk alltid å holde god fant og god
avstand til hunden fonan deg. Hunden skal alltid gå på VENSTRE
side av deg. Bnuk ningen godt, dvs. gå godt ut til sidene.

c Du 9ån nett fnem og tilbake fna dommenbondet.

Hvis du han opplysningen om hunden, ellen spønsmåI' henvend deg da
alltid til ningseknetænen. Det en ikke tillatt å opplyse dommenen
om tidligene pnemieningen. Hven hund han et utstil-Iingsnummen, og
dommenen vet hvenken navnet på hund ellen eien.
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PARRINGSAVGIFT
av Christen Lang

Som observante lesere sikkert
med feil prosentsats i forrige
Korrekt prosent skal selvsagt
kr. 1000, - ti1 hannhr-rnd-eieren
sto sist.

forlengst har oppdaget opererte jeS
nr. av bladet. Jeg beklager feilen.

være L2r5Z. Dette til-svarer
pr. hvalp , og ikke kr. 500, - som det

Vi har fått svært få reaksjoner på artikkelen, og lurer på om
dette vil si at dere stort sett er eni-gre i de prinsipper vi
fremsatte ?

Noen har reagert på at man skal betale avgift for selve parringren,
uten å få rett til en gratis omparring dersom det ikke bl-ir
hvalper.
Prinsippet her er at denne avgiften er en engangsavgift, som skal
dekke at hannhundeieren må sti1le sin hund til disposi-sjon for
tispe-eieren på et bestemt tidspunkt.
Da er det jo det samme om det blir hvalper el-ler ikke. Det er
derfor rimelig at denne avqiften holdes utenfor det hannhund-
eieren skal- ha av eventue1le hvalper.

En annen sak, som jeS ikke kom inn på i mj_tt forriqe innlegg, €L
at vi kanskje bØr utarbeide regler for tilbakebetaling av del av
prosentene ti1 oppretter i de tilfe11er oppdretteren må erstatte
del av kj@pesummen for hvalpen p.g.a. for eksempel underbitt el-1er
manqlende testikler. Her vil- det være riktig med en fordel-ing av
tapet mellom partene (hannhund-eier og oppdretter), ut fra
prosentsatsen.

Disse forslaqene tj-I regler er fra min side ment som en hjelp. Det
er alltid en fordel å ha ens regrler, men det står selvf@lgeliqr den
enkelte hannhund-eier/oppdretter fritt å avtale annet.

vi mottar gjerne synspunkter fra leserne på aette eller anclre
emner som har med avl/oppdrett å qjøre.
Vi ser helst at dette gj@res skriftlig.

Chrlsten Langr
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SHIBA I TOPPEN PÅ EN AV VERDENS STøRSTE HUNDEUTSTILLINGER!

På den st@rste hundeutstillingen i Austral_ia - "TheRoyal Show" - en utstilling som kan sammenlignes med
England og den store Westminster utstillingen i USA,
- Gl-endalin Konpal<u San - tilhørende Anderson & Smit
nr. 2 ttrunner uptt av i a1t 7.500 påmetdte hunder.

Finaledommer rzar den finske dommeren Kari Jårvinen,
han ikke hadde sett bedre Shiba noen andre steder i

I Norge finnes det både en helbror og en halvsøster
hunden.

Melbourne
Crufts i
ble en Shiba

, Australia,

som uttalte at
verden.

av denne

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

"ruutvgt up'

GLENDALIN KONPAKU SAN t3



SPESIALUTSTILLING FOR SHIBA I ENGLAND
FOR FøRSTE GANG

S@ndag, den 20. oktober 1991, arrangterte den engelske raseklubben,
The Japanese Shiba Inu Club of Great Britain, for fØrste gang
spesialutstilllng for rasen. 85 hunder var anmeldt.
Som dommer var invitert Les Crawley, som har dØmt forskjellige
raser siden 1964, og som også flere ganger har dØmt på Crufts.

Beste hannhund og Best i rasen bl-e; Makoto Tobias Chevawnr
tilhØrende Janet Campion. Beste tispe bIe; KenniJ-ands All Change
at Manonfields, tilhØrende Mrs. Wall_is.
Beste hvalp; Makoto Red Alent, tilhØrende MuIligan & Kadowaki.
Hans sØster; Makoto Sj.mply Red, ogrså eiet og oppdrettet av
MuIIiqan & Kadowaki, ble reserve.

Reserve beste hannhund bIe; WeIIshim Blackjack at Vonmundr
tilhØrende DunhilI. Reserve beste tispe og beste veteran bl-e den
japanske importen; Kunochahime of Dohgayamasow/ som eies av
MuIl-igan & Kadowaki.

Andre kl-assevinnere var; Kintoki the Black Bomben, tilhØrende Mrs
Spencer og Manonfields Mulligan, tithØrende Mrs. WaIIis.

*****************
t'Makoto Dynamitert, som b1e exportert tiI Norge fra

England i 1988, er kull-bror av Makoto Tobias Chevawn og helbror av
Makoto Red Alert og Makoto Simply Red.
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BESTE HANNHUND og BIR

MAI(OTO TOBIAS CHEVAWN Lc+



BESTE TTSPE

BESTE HVALP

RESERVE BESTE HANNHUND

KERRTLANDS ALL CHANGE
AT MANORFTELDS

RESERVE BESTE TISPE

KUROCHAHIME OF DOHGAYAMASOW

RESERVE BESTE HVALP

AT VORMUND

MAKOTO RED ALERT

WELLSHIM BLACKJACK

MAKOTO SIMPLY RED MANORFIELDS MULLIGAN
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SHIBA PA CRUFTS FOR FøRSTE GANG

1992 blir et historisk år for de engelske Shiba-eierne. I år var
det nemlig fØrste gang rasen var representert på denne berØmte
utstillingen/ som er verdens st@rste og mest kjente
hundeutstillinq.

Utstillingen har sitt navn etter Mr. Charles Cruft, som arrangerte
den fØrste utstillingen for over 100 år siden (i 1891). For å få
lov tit å aetta må de utstilte hundene kval-ifisere seg i 1Øpet av
foregående år. 85 Shiba hadde kvalifisert s€9, men ikke allå mØtte
frem, åv forskjellige årsaker.

som dommer var invitert Mrs. Jo Gibbs, som selv er oppdretter av
rasen, under kennelnavnet "Merrynt'.

Beste hannhund og best i rasen ble "WELLSHTM BLACK JACK AT
VORMUND'!. Eiet av l4rs. Dunhill.
Best i motsatt kj@nn ble "MADASON TOYArr tilhØrende Mrs. Atkinson
t'BLACK JACK" er nært beslektet med de to japanske importene
''NADAKA KURoTAKA oF EUJ]MINE KE}ISHA'' og ''BENTTATSURA oF DAIRY
FARMrr, som begge har mange etterkommere 1 skandinavia. Alte tre
har samme bestefar, nemrigr den meget kjente japanske avlshunden
"KoTETSU oE KoroKUSowrr.

I Finland f innes en kull-bror av "Black Jackrr.
For danske shiba-eiere kan det være verdt å merke seg at ttToyA'r er
oldebarn av ttKISKAS cINNAMON'l, som ble exportert til Danmark for
noen år siden.

BEST T MOTSATT KJøNN BEST I RASEN PA CRUFTS

WELLSHTM BLACK JACK AT VORMUNDMADASON TOYA
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