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SIDEN SIST!

Vel mØtt til 6. utgave av SHIBA-NYTT - bladet alLe venter på!
Vi har nå totalt 57 medlemmer i den norske shlba-klubben, og nye
medlemmer kontakter oss stadlg.

I dette nr. av bladet presenterer vi import nr. 5 til Norge.
Famillen LØkens rrManlptens Ikioi-rr, bedre kjent som "RIKKI'r, kan du
studere på side 2 og familien Løkens "Møte medil på siden etter.
Undertegnede + sidemann og tre ttdamertt har vært på
spesialutstlllingen for Shiba i Sverlge. Rapport med bilder og
resultater derfra begynner på side 4.
Navneforslagene finner du på side 13. (Vi g)ør oppmerksom på at vi
lkke kunne finne noen mulige shiba-navn på L, dersom noen savner
dette).

Christen Lang har oversatt kommentarer til standarden for den
japanske hunden, som er å finne på side l-4-I7 . Interessant stoff !

Vi har den store glede å presentere Shiba-Nytts fØrste kryssord.
Dette befinner seg på side 18, og vi håper at flest mulig i hvert
fall FORSøKER å lØse kryssordet. Noen fel-ler er det, så BRUK
HoDET! vi vil premiere en innsender, og gevisten er en håndlaget
gjenstand i porselenslelre laget av keramikeren Margrethe Barstad,
bosatt i Bergen. Så slip blyanten, Iøs oppgaven og send inn.
Frist 30. august.

Nytt fra Danmark, om omplasseri_ng, samt Øvrige utstillings-
resultater finner du på sidene deretter.
vi avsJ-utter med en orientering om den nye shiba-pokalen. To
entusiastiske eiere av Shiba i Mosjøen; Marianne Kolberg og Gunnar
Grønbeck, har tatt inltiativ til en vandrepokal for rasen. Alt om
dette finner du på siste side. Dermed skurte vl ha en håndfast
grunn for å ue dere sende 1nn fortløpende resultater fra alle
offlsielle utstillinger.

Vedlagt dette bladet vil du også finne en orientering om den store
spesialutstillingen for AKITA og sHrBA, som går av stabelen i sel
i Gudbrandsdalen den 5. og 6. september. vi håper flest mutig
stil-rer opp på denne utstitlingen, og tar med famille og hund.
Husk å bruke godkjent anmerdelsesskjema, som kan fåes fra NorskAkita Klubb. Fnisten fon påmelding av hund en t. august.

Til slutt v1l redaktøren Ønske dere alle EN EORTSATT RIKTIG GOD
SOMMER !

I



IMPORT PRESENTASJON V

MANLøTENS IKIOI

( nød hannhund )

Født z 26. I0.88.

XIXIXIX*IXIXXITXXIITIXXXX

FAR: Nond U. Ch . Manl6tens Ichoban Shogun

MOR: Hindemi of Akenozow (japansk impont)

OPPDRETTER: Inga & Bnon Canlsson, Svenige

EI ER: Kani Løken, Oslo.

xxxxxxxxxxxllxxxxxxxx

UTSTILLINGSRESULTATER: Nonsk utstillingschampion
Nonsk Vinnen I99 I .

HVALPER: Fan til 5 nødevalpen
Mon: Amai Kunohakucho av Enenhaugen.
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VART MøTE MED

IIRIKKII'

Vårt fØrste møte med en Shiba inu var på NKK's utstilling på
GjØvik i 1983-44.
Vl fal-t for rasen med en gang, men som eiere av Akita inu syntes
vi at den var noe liten. Vi fant ut at dette var en rase som kunne
passe oss når vi ble eldre og ikke lenger orket å håndtere en stor
Akita inu.
Da vi i desember 1988 var nødt tj-l å avlive en av våre Akitaer og
ungene våre også hadde begynt å vlse stor lnteresse for hunder,
kom tanken om Shiba tilbake, da vi mente at dette vill-e være en
enklere hund for barna å hol-de på med. Det var ikke bare lett å få
tak i rasen, men ti1 sl-utt fikk vi kjØpe en hund hos Manløtens
KenneL i Sverige.

I midten av januar 1989 inntok ManlØtens Ikioi "Rikkiil sin plass i
vårt hjem. Det gikk ikke mange ukene fØr vi fant ut at en Shiba
inu ikke var noenrrpensjonisthundrr, men at den krevde akkurat l1ke
mye av al-t som en Akita. Den stØrste forskjellen på våre Akitaer
og Rikki er at han har fått reservert plass i sengen om natten.

I lppet av de vel- 3 årene med Shiba i huset har vi ikke angret et
eneste sekund på valget. Han overrasker oss til stadighet med nye
og forholdsvis frekke påfunn. Vi har kommet oss igjennom et
dressurkurs og tatt bronsemerke, men det var på hengende håret i
forbindel-se med fellesdekk og innkalling. Han går forøvrig under
til-navnet rrLiten stikkavhundrr .

I oktober 1991 b1e han far til seks yndlge valper, hvorav den ene
aLlerede er mester i agility 1 en alder av 7 mndr.

Vi ønsker al-le Shiba eiere en riktig god sommer. Vi møtes i Otta.

Hilsen
Familien Løken
Kennel Negi Inu

-^>,- 
-r-\- V

--L.

',8

med 3"Rikki" sammen sanrboere på tur i sko.Jen.



PA SHIBA SPECIAL.UTSTILLING I SVERIGE
MED TRE IIEKSOSRYPERII I BAKSETET.

av
KARSTEIN THUNES

Tirsdag morgen, den 26. mai, stuet vi koffertene og Christens
uunnværlige mappe-system med Shiba fra hele verden ned i
bagasjerommet. De tre rreksosrypene" i baksetet hadde hilst på
hverandre adskillige ganger fØr og var svært gode venner- Våre tre
medbragte Shiba var "Ayakorr, hennes datter ttBara", samt en
halvsøster "Anzutt.
De så ut tit å finne seg fort til rette i baksetet, selv om "Anzutt
etter en stund viLle frem til Chrlsten og sitte på fanget.rrBrelejente'r, kal1er vi slikt på bergensk.

Så bar det av sted via Voss og gjennom en endeløs rekke av
tunelLer. Vestlandet er formet slik at dersom velene skal- fØre
videre MA man nødvendigvis fØre dem gjennom stupbratte
fje]]vegger. Vi talte over 60 tuneLler fra avreise i Bergen og til
vi var fremme på Cot.
Den lengste tunellen er på 12,4 km, og undertegnede - som slettes
ikke liker tune]ler noe sær119 - var ikke hØy i hatten.
Men tunellen var godt opplyst, med lange rette strekninqer og
oppmerket med hvor mange km. man hadde igjen å kjøre.
Vi sang av full hals for å dempe mln skrekk. De tre "damene" i
baksetet sov fredelig, virket som om de aldri hadde gjort annet
enn å kjØre bil.

Utenf or var det en kol-ossal hete. Vi hadde melJ-om 25-30 grader på
hele den 10 dager lange turen. Men bllens vlfteanLegg var i vigør
hele tiden, og ga oss og hundene en forfriskende avkjØling.

På GoI skulle vi mØte de fØrste Shlba-eierne; BjØrn Ransedokken og
Inger Lise. De har en bror avitAnzu" som bl1r kal-t "Fu31tt.Det ble et hjertelig møte med "Fuii", selv om han godt kunne styre
sin begeistrlng for de tre rrbergenserinnenerr. Her var det HAN som
rådet, så de måtte bare se å I'pel}e seg vekk" fra hans matfat!

Men hvilken nydelig bamse han var btltt, med et aldeles praktfullt
Shiba uttrykk.
Inger-Lise dlsket opp med is, syltet@y og herlig kaffe.ItDamenet'Ia seg til rette ogttFuiittvoktet dem med argusøyne. Vi
satt der i solsteiken og koste oss sammen med vertskapet i et par
timer.
Og "Fuii" har såvisst intet å klage over. Hver dag tar Bjørn ham
med seg t1l farsgården der han arbelder. Der får den vlLtre
krabaten.l-øpe fritt i skog og mark. Men i fjøset får han ikke lov
å vise seg. Kuene på båsen er ikke overvettes begeistret for den
nysjerrj.ge skapningen. ViJ. nok ha hØyet sitt i fred!
Etter adskillige fotograferinger, med christen som utretterigfrkommandØt" , tok vi avskjed med BjØrn, Inger-Llse og ttFuiirt.
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Klokken seks om kveLden var vi fremme 1 Oslo. Vårt fØrste
overnattingssted. Hote1 FØnix Ligger sentralt ti1, er rimelig, og
hunder er også velkommen. Det var ingen tvil om at våre tre damer
vakte oppsikt, både på hotellet og senere på Karl Johan. Det ble
en lang kvelds-promenade, der vi stadig b1e stoppet av folk som
ville vlte hvilken rase dette var. Buhund ? Lundehund ? Rev ?Vi er
vant til- folks uvitenhet, så vi satte pårrgrammofonplaten" og Ia i
vei om Shiba-rasen.

Senere ringte vi nr. 2 på listen over Shlba venner vi skulle
besØke. Fam1l1en RØen bor på Grorud, ti mj.nutter med tog fra Oslo.
Kåre RØen har vi hatt mye kontakt med siden han overtok black&tan
tispen "Bivratt. Mange koselige telefonsamtaf er og brev har
bekreftet famiLiens gl-Ødende interesse for rasen.
Fru RØen disket opp med en imponerende stabel herlige vafl-er, ogrrlassettt bLe raskt fortært av sultne struper.
Våre tre Shlba var selvsagt også ti]- stede , og ttBiwarr godtok
damene.
Litt knurring bLe det a1l1kevel, da en vaffel plutselig falt under
bordet og samtlige hunde-pyne ble rettet mot stedet. Vi kan her og
nå bekrefte at fru RØens vafler så absolutt er verdt et slagsmål,
men vi fikk da forhindret det denne gangen.

Christen hadde selvsagt mappene med. (Sukk! ) Og det b1e diskutert
Iiv1ig over tekoppene og senere ute på ttterrassen f or røkererr.
Det ble sent i koselig selskap, men vi var trette etter en lang
dags kjØring.

Tllbake på hotellet bestilte vi vekking ti1 kl. 7.00 neste morgen.
Men det kunne vi nok spart oss.
Kl. O5.3O ble vi vekket av en intens ringelyd fra gangen utenfor.
Brannalarmen! for det gjennom hodet mitt, og mintes brannen på
hoteLl Calendonia for noen år tilbake.
Kimingen fortsatte i det overopphetede rommet, og vi fatet det
aller nØdvendigste fØr vi stormet ut med våre tre Shiba.
I resepsjonen var imidlertj.d alt fred og fordragelighet. Noen få
mennnesker med søvnige Øyenlokk satt rolig og ventet. Brannbilen
kom og vi fikk vite at det var fal-sk al-arm. Heldigvis! Varmen
hadde vj-sstnok utl-Øst alarmen. Så gikk vl på rommet igjen med
hundene og spiste en ALTFOR tidlig frokost !

Klokken nærmet seg åtte da vi forlot hovedstaden.

Så var vi over på de svenske veiene. I Norge må man konsentrere
seg til det ytterste om veibanen, som slynger seg oppover bratte
fjellvegger eller bukter seg langs fjordene. Ja, nærmest kl-amre
seg til rattet.
på de svenske veiene kan man legge seg bakover og lukke Øynene,
mens hgyrefoten holder gassen 1 bånn.
Rette strekni-nger så langt Øyet kan se, og med fartsgrenser på
opptil I2o km/tj.men. Det ble kjedellg i lengden. Men vi kom oss da
frem uten at fØreren sovnet bak rattet. DET gjorde derimot
kartleseren og de tre i baksetet.
For å holde meg våken begynte jeg å tetle bilene som suste forbl.
Men selv om ieg holdt fartsgrensen var der hundrevis av biler som
passerte, og ingen polis var å se. Det var nærmest som å se på
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film, når jeg hevet blikket mot sladrespeilet og så en av disse
lave mystiske bll-ene (som minnet om en lavtgående støvsuger) komme
til syne i speilet, for å ete seg innpå meg bakfra, og så
plutselig suse forbi og forsvinne over neste bakketopp. Det virket
som om vår bil- sto stlIle, i I2O km/timen.
De andre måtte da holde dobbeL hastlghet ?

Så, etter at HALVE Sverige hadde passert oss, begynte jeg å telle
smådyrene (kLegg, knott, fluer etc. etc.), som hadde tatt sin dØd
av kolLisjonen mot frontruten. Jeg kom ti1 at det med smått og
stort (ingen fugler, heldigvis) måtte være like mange døde
insekter på frontruten som antall biler som hadde passert. Det var
snakk om masseutryddelse !

(Jeg lurer på om det finnes noen insekter lgjen i Sverige, når
bare vår bil utryddet så mange?)

Så var vi j. Taby hvor vi skul-l-e bo hos Kal-Ie, €D dommerkollega av
Christen. Kall-e, som dømmer det meste av årets weekender, lot sin
leilighet stå til vår disposlsjon så lenge vi var i Taby. Hundene
fant seg fort t1I rette, men v1lle helst ligge innendØrs 1 den
avkjØlte stuen. Vi satt og tevet som bikkjer i solsteiken på
terrassen. Det var 30 grader under vårt 4 dagers lange opphold i
Taby.
På kvelden reiste vl ut til Helen, hvor vi mØtte hennes famllie og
Nettls med baby.
Siden utstillingen var neste dag skulle vl ikke bl-i sene. Men når
Christen har sine mapper med kan intet bli FOR sent.
Neste morgen, torsdag den 28. mai, skulle altså det store skje.
Shiba-utst11lingen !

Det ble kolonnekjøring, med Helenes Ove som vej-vi-ser i den fØrste
bilen. Utstillingsstedet var vanskelig å finne, ogt vi hadde nok
rotet oss rrbort i skogarnarr dersom vi skul-le f inne stedet alene.
Været var fremdeles strålende, med sol og bl-å himme]. Ved et
koselig rØdmalt hus langt inn i skogen var folk og hunder samlet.
Vi hilste på gamle og nye venner, og møtte igjen min @yensten fra
siste kult; lille ttAka santt. Hun var nok trett etter den lange
reisen fra Skåne, og var lkke akkurat overbegelstret ved synet av
sj.n mamma og søster fra Bergen. Nei, hun viLle heller være sammen
med sin nåværende ttmammattI Bris .

Utstill-ingen begynte og det hele bte riktig så spennende. Men
resultatene skaL dere få vite annet sted i bladet. Nesten hele
dagen gikk med t1l utstillingen. SoJ-en skinte, og to og firbente
koste seg i de landlige omglvelsene. Våre tre rrmed.brakterr gjorde
det usedvanllg godt.

Etter to befriende dager hvor vi besøkte Stockholms faslLiteter
innen restaurantbrans jen og e]lers andre rrseverdigheterrr, skulle
vi hjem. Også på hjemturen hadde vl planer om å besøke
Shiba-venner som hadde fått valp fra oss.
Famil-ien Lyngås på Hokksund ble gjenstand for vårt neste besØk.
Her var det store daler o9 hØye fjell igjen, akkurat som på Gol_.
vi hadde en koselig stund ved Lyngås hagebord. 'rchocho" har en
super natur å tøpe i. Men desverre er hun litt uskikkelig av seg,
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og stikker av når anLedningen byr seg. Til fru Lyngås store
f ortvil-eIse.
Men det problemet er vel velkjent hos flere Shiba-eiere?
Etter is og te forl-ot vl Hokksund på vei til vårt neste besøk;
famlLien BØe på Amot.
Her var det ikke bare en hund å tritse på. Nei, Hege og Svein Tore
BØe driver med hundekjØring, og i hundegården talte vi mell-om
I5-2O Malamuter etc. I ti11e9g hadde de en søt labrador va1p. Men
det var mamma "Oyjorr,(hun med rekordkullet) og hennes lll}e(!)
valp, som interesserte oss mest. Mor og sønn lot til å trives
utmerket i en stor hundegård. Fortvil-ende er det at "Oyjot'også
har tendens til å stikke av når hun er IØs. Og dette er lkke så
greit, da det er rrittrr med frittgående hØner i nabolaget.
Det ble også en koselig stund med BØe. Christen dro frem sine
mapper, o9 det hadde nok blitt tidlig morgen hadde jeg ikke sagt
stopp. Vi skuJ-le tross al-t besøke enda en familie denne kvelden,
så vi måtte bare videre.

Jeg var meget spent foran det sj-ste møtet. ttKobato" - enda en av
mine Øyenstener fra et tidligere kull - bodde hos Gerd Braseth
m/ektemann. Vj- fant omsider huset, som var blitt npye beskevet av
BØe. Også her var det Mal-amuter så det gagnet. Ca. 10 stk + 2
grønlandshunder .
OgttKobatottkjente meg igjen, hun! Hun pep og omfavnet fr€9, så d.et
b1e rent rørende. De medbrakte damene snuste hun litt på, fØr hun
ville ha oss 1nn i rrhuset sittrr. ttKobatotr er såkalt trinnehund", og
hun har satt seg i respekt hos de stØrre hundene. Samtlige av
Braseths Malamuter må vike når HUN entrer arenaen.

Det gikk forbausene bra med de fire tispene i samme rom- Ingen
sure miner. Men ilKobato" vilLe ha srN kos i fred. Var stadig ved
mitt kne for å få klapp.

Gerd, som var på vakt da vi ankom, kom hjem sent på kvelden og vi
splste en herLig kvelds (eller snarere nattmat) - fØr vi gikk til
ro. En hytte ved siden av huset skulle være vårt overnattingssted.
Det ble mye Shiba-snakk også denne kvelden, men vi kom oss da
under dynene ti} slutt.
Og vi sov godt om natten! Ikke en lyd fra de 12 i hundeqården l-ike
ved. Ve], lkke fpr neste dag, da de hilste morgenen velkommen.
Braseth var relst på jobb, så vi tok oss til rette på kjØkkenet,
(på oppfordring fra vertskapet, selvsagt) og spiste en herlig
frokost.

Jeg MÅTTE ha et bilde av "Kobatorr før vi dro. Men den damen liker
lkke blitz-lamper, så hun stakk rikså godt under sofaen og gjemte
seg. Forsto tydelig hva som var på gang.
vi stuet bagasjen i bilen, og jeg observerte "Kobato" som sto på
to i sofaen bak vindusruten og så vemodig på oss. Jeg fikk klump i
harsen, forsØkte nok en gang å få et bilde av henne. Denne gang
gjennom vindusruten. r det samme oppdaget jeg en av husets to
katter på dørterskelen. For å rå med begge - både "Kobato" bak
vinduet og katten - gikk jeg litt unna huset.
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Det ble t hvert fall et meget bra bj-lde av HUSET! Katten skimtes
såvidt i h@yre billedkant, men ttKobatott, stakkar, €r ikke å se-
Sukk !

Igjen bar det langs fjorder og over fjell. Vi hadde en ekstra dag
tiL rådighet på hjemturen, og fant derfor at vl skulle overnatte
på Hardangervidda. Være litt råflotte den siste dagen!
Stedet het HaLne og ligger nesten ved slutten av Vldda. Vi
instalLerte oss i en av hyttene, og Christen gikk en lang tur med
hundene. Jeg måtte hvile meg etter den lange turen bak rattet. Om

kvelden spiste vi en praktfull middag på hotel-lets restaurant,
bestående av relnsdyrstek og hjemmelaget karamellpudding. Aldel-es
nydelig !

Neste dag var vi igjen gjennom de endelØse tuneLlene, fØr vi var
hjemme 1  -tiden.
BiJ-en, €D nyinnkjøpE ltlazda, og ikke mlnst fØreren, hadde klart
turen utmerket. SeIv om sistnevnte var mektig trett etter all
konsentrasjonen på de vestlandske veiene. De tre damene hadde også
klart turen fint. Et herl-ig treklØver, som vi nok kommer til å ta
med oss på tur igrjen.

Ti1 sJ-utt vi] vi få takke for all vennligheten vi mØtte på vår
vei. Takke for velviljen, og kaker og kaffe. Vi fikk konstatert
det vi all-erede vlsste, åt Shlba-eiere er noen gjestfrie
mennesker.

Vl sees på Sel i Gudbrandsdalen!

8
[Bamsenrt på GoI i avslappet positun.



Avslappende atmosfæne på Gol.
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De tne ttmedbnaglsrt til venstne !



Kveldsstemning hos familien Røen.

Picnic i det gnønne etten utstillingen
i Mankim, Svenige.
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I blomstenenga på Go].

Mon 09 datten høyt til fjells
på Handangenvidda.

1"1{L slr



SHIBA SPESIALUTSTILLING I SVERIGE

2g. mai !gg2, arrangerte den svenske shibaklubben I'SHIBA-NO-KAIrr

uoffisiet] spesialutstiLling for rasen i Markim, like utenfor
Stockholm. Den velkjente svenske d.ommeren Anders CederstØm dØmte,
og hadde åpen bedømmålse. D.v.s. han kommenterte alle hundene
muntlig, ved siden av den skriftllge krltikken. Noe både
utstlllere og publikum setter stor pris på da det letter
forståe1sen av bedømmelsen-
I år var det ferre hunder enn det vanligvis pleier være på denne
ustiltingen. V1 savnet hunder fra bl.a. ManlØten, som jo i sin
tid tok initiativet til denne utstiLlingen, o9 også flere hunder
fra oppdrettere i Syd-Sverige. Til gjengjeld var det tre norsk-
eide hunder med., samt en noisk opparåttet tispe bosatt i Skåne'
Det viste seg at de langvelsfarende hundene tok godt for seg aV

premi.ebordet denne gangen- Dommeren plukket ut åtte hunder til
f inalen og resul-tatene ble som f Ølger:

BIR I:

BIR 2:

BIR 3:

BIR 4:

BIR 5:

BIR 6:

BIR 7:

BIR 8:

N.S.UCh-NV 90
GLENDALIN AYAKO SAN

YORRICKS SATO.GASHI

FUJIHIME AV ENERHAUGEN

MANLøTENS NORIKO

S. UCH
MANLøTENS RESU.BAN

ERAI IMOTO AV ENERHAUGEN

S. UCH
MANLøTENS PYOTO

ERAI AKA SAN AV ENERHAUGEN

- Eien: Chnisten Lang, N-

- rt Gunnell Andenson, S.

- " Chnisten Langt
Mathias Hauge N.

- rr Helene Nondwallr S.

- rr Tonb j 6nn Nondwall r S .

- I' Chnisten Lang/
Gunvon ØYenhavnr N.

Inene Almgnen, S.

BFiS wilSeUS Dahlin, s.

I'GLENDALIN AYAKO SAN|I L2



FORSLAG TIL SHIBA NAVN ELLER KOMBINASJONER:

DEL IV

MAMEG I KU
MARU
MAYONAKA
MEGAM I
MINNA NO HAHA
MINNA NO CHICHI
M I YA- SAMA
MUSHA
MUSUKO
MUSUME
MYOJO

NATSU HANA
NATSU MUSUKE
NAVA GENJI
NETSUBO
NETSUKE
NICHIKEN
NINKYO NO ME
NONO HANA

ONESAN
OJO DENKA
OKAM I
OKUMO
OKUMOME
O.MAMOR I
ONI ISAN
ONOH I ME
OTOH I ME
OTOTO
OYABUN

liten chrysantemum
sirkel, hav , s)Ø
midnatt
gudinne
mor til mange
f ar ti I mangre
prins
soldat, slagkjempe
s ønn
datter
venus (planeten)

s ommerbL omst
sommer sønn
hageprins
pas j on
mlniatyr til å ha i belte
solens l-otus
mandel- Øyne
vi I ]bl oms t

s tore s øs ter
prinsesse
vev
kongelig (hann)
kongelig( tispe)
taI i sman
s torebror
prinsesse
ki rs ebær-pr j.ns es s en
lilIebror
tØffing
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KOMMENTARER TIL DEN JAPANSKE STANDARDEN.

I dette nummer begynner vl artikkel-serien som kommenterer den
japanske standarden (Nippon), som vi i sin helhet har gjengitt
tidligere nummer av Shiba-Nytt. Artlklene er hentet fra boken
"Den japanske hund^en - ett hundrede emner for studierr, skrevet
Haji-me 9nlatanabe og oversatt t1l engelsk av Susan Houser og
Shlgekazu Kuribayashi. Den norske versjonen er oversatt av
Chrlsten Lang.

Standarden er inndelt i 12 deler, hvor hver del- har en verdi i
forhol-d til helhetsbed6mmelsen, som er gjengltt i prosenter (%)
nedenfor:

1

av

1
2
3
4
5
6
7
I
9

Uttrykk og temperament
Generel-le fysiske særtrekk
Ører
Øyne
Snuteparti
Hode og nakke
Forben
Bakben
Bryst

) Rygg og kryss
) Hale
) Pels

$ % (Essence and expression)
ro 7"
e%
4%

7,5 %
7,5 %
10%
10%
10%
8%
s%
s%

10
11
I2

Vi starter med artikkelen som kommenterer pkt. 1 rruttrykk og
temperamentrr. Resten av avsnittene vil komme fortlØpende i
påfølgende nr. av bladet. Boken som serien er bygget på er
"Nihon Ken Hyakkarr av Hajime l^latanabe, publlsert av Seibundo
Shinkosa Publishlng Company, med rettigheter fra 1974. Den
engelske oversettelsen av denne artikkel-en er å finne 1 The Shlba
Journal - volume 2, number l, fra sept/okt 1988.

I) UTTRYKK OG TEMPERAMENT

Verdien av hundens temperament og måten den vlser dette på
(hundens totale personli-ghet), er vektlagt med 15"/" av
helhetsvurderlngen av hunden ved bedØmme1sen. Dette er den
h@yeste enkeltverdien, og vi-ser oss hvor stor vekt japanerne
legger på hundens uttrykk (expresslon) oq temperament.

Her skaL vi ha kl-art for oss standardens ord om at den japanske
hunden er; stolt, modig og kvikk, samt at den skal ha et godt
temperament og evnen til å bevege seg hurtig. Hr. Watanabe går
grundig 1nn på dette i sine kommentarer.
Han deJ-er avsnittet 1nn i seksjoner. Den fØrste (A), kaller hanrrhundens raserenhet - den andre (B), kaller han tthundens medfØdte
trekkrr.

Seksion A: RASERENHET

Dette punktet er selvfØlgelig hel_t vesentlig. Men det har ikke den
samme betynding i dag som i de fØrste årene (før 1930), da rasen
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ble gjenoppbygget. I de dagene var raserenhet garantert ved at man
kjente hunden. De som reiste rundt for å finne gode eksemplarer av
rasen, måtte stole på landsbyens folk som kjente den enkelte hund
og dens forferdre. Siden raserenhet idag ikke lenger er noe
problem for oppdretterne (hundens ldentitet er ganantent i dens
stamtavle), går Hr. Watanabe over til- seksjon B.

Seksjon B: MEDFøDTE TREKK

Hr. Watanabe deler denne seksjonen inn i to kategorier; 1: de
spesifike mentale trekk og 2: de genereLle mental-e og fysiske
trekk. (Kombinasjonen av fysiske og psykiske aspekt). Disse to
utgj ør tilsammen hundens helhetlige temperament.

1. DE SPESIFIKE MENTALE TREKK.

ordet trEssencett kan defineres ved de japanske betegnelsene ItKan-i"
(djervhet), rrRyoseirr (godt lynne) og "Subuko'r (naturlig væremåte).
Disse tre mentale karaktertrekk må den japanske hunden ha. De
blir nærmere omtalt nedenfor. Hundens mentalitet vil bli bedØmt
utfra hvordan den uttrykker sitt temperament gjennom sitt
kroppsspråk, ved f.eks. hvordan den beveger øyne og ører, bærer
hodet, reiser bust ell-er hvllken måte den bærer halen på.

rrKAN-Itr. Dette japanske ordet kan ikke oversettes korrekt til
norsk. Men det japanske ordet 'rKikakur' (på engelsk rrspirited"),
dekker meningen godt. På norsk må aet Uli en kombinasjon av ord
som tttapper, sto1t, årvåken, ro1ig, uredd, lydi.grr , som er mest
dekkende. Med andre ord; en hund medtrkan-i" er tapper, uten å
være våga1. Stødig og observant overfor farer , og alLtld^ under
ej.erens kontroll. En hund som har disse egenskapene vil automatisk
utstråle verdighet og kraft. For å finne ut om hunden har "kan-i't,
må vi huske at det betyr mentaL sunnhet og sterk psyke.

På hundeutstillinger i Japan btir hundene stilt ansikt til ansikt
(faced off ). En hund som har I'kan-i", viI stirre på sin rival- uten
at blikket viker, Dersom den ikke gjør dette mangler den "kan-irr.-
En hund som harrrkan-ittbærer halen krØIlet over ryggen. Hvis den
fØrer haLen mell-om bena viser den total mangel på dette. Godrrkan-iil er det når hunden står stØdig med hodet hØyt hevet. (På
japanske utstillinger står fØreren bak hunden og det er ikke lov å
berøre hunden). "Kan-irt er sterk vi1je, selvsikkerhet kombinert
med ro, stolthet og verdighet. Dersom hunden på utstillinger
angriper sin rival uten grunn, provoserer frem en slåsskamp eller
den ikke lystrer sin eier, €r dette en oppf@rse] som ikke må
f orveksles med t'kan- itt .

rrKan-j-rr er ifØlge Hr. Watanabe den viktigste karakteristikk av den
japanske hundens mentale tilstand, og vj-l- alltid være dens stØrste
verdi.
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I'RYOSEIT'

Oversatt t1l norsk betyr ordet ttgod naturrr. Trofasthet, lydighet
og de egenskapene som gjør en hund til en god vakt- og
selskapshund: intiLligens, dyktighet og et godt lynne. En hund med
disse egenskapene vil- reagere hurtig og ha god kontakt med eieren.
Den må vøre tøff, fordi dette kan være nødvendig på jakt når
hunden skal adlyde en ordre om å angripe vlltet. I slike tilfeller
må hunden adlyde pyeblikkelig og uten å vise frykt. Her sier Hr.
Watanabe at I'kan-irtogrrryoseirrer to sider av samme sak, og nøye
forbundet med hverandre.

En hund medttkan-i" har ogsåtrryoseirr fordi det ene begrepet ikke
kan eksistere uten det andre.

2 GENERELLE MENTALE OG FYSISKE TREKK

Hundens evne t1l å bevege seg hurtig, og være kvikk og aktiv. For
å kunne være hurtig må hunden være observant på hva som skjer
rundt den til enhver tid og ha skarpe sanser. Den viktigste
sansen er luktesansen og hørselen. Hr. Watanabe sier at det er
dlsse sansene som gir hunden kontroll. Som jakthund er den
avhengig av disse sansene for å overleve når den skal sl-åss med
bjØrn, grevling, hjort etc.

Eor en vakthund er luktesans og god h@rsel også viktige egenskaper
for å kunne fungere tllfredsstill-ende. En hund kan være overfølsom
med nervøst temperament, og bli opphisset for ingenting. Den kan
også vise feighet. I fØlge Hr. Watanabe er dette diskvalifiserende
egenskaper. Den andre ytterligheten er en hund som er treg eJ-Ler
beveger seg sakte. Idealet er en hund mellom disse to
ytterpunktene. En hund som er passe kvikk, vil også være rol1g og
trygg. Den vil ha evnen til å reagere hurtig på angrep, forsvare
seg og varsle når det er nødvendig.

Den japanske hunden skal i jaktsammenheng værerrstil-]e som et tre
og usynlig blandt trærnerr. Dessuten skal den være rrhurtig som
lynet for å kunne fange sitt bytter'.

I standarden står det at hunden skat ha elasti-ske, lette steg. I
fØlge Hr. Watanabe skal hunden i alle tre gangarter (gange, trav
og gallopp), ha et mykt bevegelsesmØnster. MedfØdt
bevegelsesmønster er ikke nok. Hunden må trenes for å oppnå den
nØdvendige fleksibile styrke som skal til for at bevegelsene skal
bli korrekt. Trening skal utfØres hver dag.

På japanske utstillinger er det helt uakseptabelt å vise en fet
eller utrenet hund. Hr. Watanabe sier at mangel på kondisjon vil
ødelegge hundens bevegelser.
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En hund i mental- balanse, med skarpe sanser, og som er hurtig og
veltrenet, har mulighet til å reagere uansett når det skull-e være.
Tilsammen vil- all-e de ovenfor nevnte punktene utgjØre det Ønskede
temperamentet for den japanske hunden. Temperamentet og hvordan
hunden viser dette, ffiå alltid være den viktigste enkeltfaktor ved
bedømmeLsen av en Shiba.
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NYTT FRA DANMARK

Shiba han vinkelig etablent seg som utstillingshund
1.2.92 ble Kinsten Jøngensens TTKAISSATS AKA HANA oF
in showr 09 den 14.3.92 gjentol< hun bnagden og ble

Vi gnatulenen !

j. Danmank. Den
BoNZAITT Best

Brs på nytt.

I'KAISSAIS AKA HANA OF BONZAII'

+++++++++++++

* * * * * * * * * * * * * * * ?t * t( * * * * * * * * * * * * * * * *'* * * * * * * * * * * * * * * * * **
**
>t *
>F OMPLASSERING å
>F.,*
I Densom noen av lesenne kunne tenke seg å oventa en voksen Shiba *
; ellen kjennen noen andne som kunne tenke seg dette, kan du *
; henvende deg til Chnisten Lang fon nænmene opplysningen. *
x- Telefonnummenet en 05-200693 *
*hvvvfv.*

** *** * * * * * * * * * * * * * * * * )k * * )k * * t( * * ?k 7k :k * * * ?k * * )k * * )k )k * * * )k * * * * * * *



UTSTILLINGSRESULTATER FøRSTE HALVÅR L9922

NKK KONGSBERG 02.01.92:

SdR-ROGALAND BRUKSHUND KLUBB 12. 04. 92 :

BIR +
Cacib

NKK BERGEN 05.04.92:

BIR-28IG

BIM +
Cert

BIR

BIM

BIR+
Cacib

AKA MATSU AV ENERHAUGEN
Eler: Christina Nyborg.

GLENDALIN AYAKO SAN
Eier: Christen Lang.

CHIKARA AV ENERHAUGEN
Eier: SØlvi & Kent Vågenes

MANLøTENS NOKKO NO TAMA
Eier: Helena Grødeland.

KLEIVANES JO-NI AKA KOTEI
Eier: Tone Reidun Langhelle.

AKA MATSU AV ENERHAUGEN
Eler: Christina Nyborg

OS HUNDEKLUBB 26.04.92:

BIR.zBIG GLENDALIN AYAKO SAN
Eler: Christen Lang

CERT-2BTK CHIISAI ICHIGO AV ENERHAUGEN
Eiere : Lang/Lj osnes/Kvittingen

1JK 1JKKHP DAISUKI AKA HANA AV ENERHAUGEN
Eier: Terje Waldal

1JK 1JKK DAISEIKO AV ENERHAUGEN
Eier: Astrid & Olav Sivertsen

NKK OSLO 14. 06.92:



HVALPESKUER:

AMor Hut{pnxl,ueg 29. og . gz:

BIR-4BIG NAJANINS NATZU-HIME
Eier: Torlld & Henning Granum

NORSK POLARHUNDKLUBB 02.05. 92 :

BIR. 1BTK NAJANINS NATZU HIME
Eier: Toril-d & Henning Granum

2BTK NAJANINS HANA HIME
Eier: Karen Nordahl

3BTK NAJANINS CHOCHO HIME
Eier: Sissel & Tom Kjernsbeck

BIM NAJANINS BAKKUS
Eier: Egil Johansen/Hege Bøe

ASKøY HUNDEKLUBB 23.05.92 :

BIR-28IG FUJIHIME AV ENERHAUGEN
Eler: Chrlsten Lang/NlaEhias Hauge

VEFSEN HUNDEKLUBB 31. 05.92 :

BIR-BIG.BIS EIYU SHISHI GASHIRA AV ENERHAUGEN
Eier: Marianne Kolberg

OPPDAL HUNDEKLUBB 21.06.92:

BIR.3BIG VABRATENS DAI-ICHI
Eier: Venke & Preben Henning

Vj. gnatulenen samtlige hunden 09 eiene med plasseningene!



SHIBA Best 1n ShoH på valpeskue!

DEN 3I.05.9? blE NEIYU SHTSHI GASHIRA AV ENERHAUGENN, E1EN:
Manlanne KolbeFg, MosJoen, Best ln Show på valpeskue.
Det van 172 anmeldte hunden tlfstede. GRATULERER!

NETYU SHISHI GASHTRA AV ENERHAUGENN

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



VANDREPOKAL.

Marlanne Kolberg og Gunnar Grønbeck har gitt en flott pokal, som
skal tilfal-le eieren av årets mestvj-nnende Shiba 1 Norge. Sammen
med pokalen fØlger en bok hvor foto og opplysnj.nger om vinneren
skal innfØres. Pokalen, som er en vandrepokal, må vinnes tre
ganger av samme eier for at man skal få den til- odel og eie.

Pokalen deles ut ved årets sl-utt og gjelder de 5 beste
utst11llngene pr. kalenderår, Utst1lllngene må være offislell-e og
føIge NKKs utstillingsregler.

Pokalen del-es ut etter årets (1992) siste utstilling og får
således tilbakevirkende kraft fra 01.O1.92.

Poenqbereqninqen er som f Ølcrer:

BIR
BIM

2 BHR/BTK
3 BHK/BTK
4 BHK/BTK
Reserve

BIG
BTG 2
BIG 3
BIG 4
Reserve

BIS
BIS 2
BIS 3
BIS 4
Reserve

I tillegg

20 rr

15 rr

13 rr

11 il

10 rr

oppnådde poeng med

= 6 poeng
trtl

^lla
rlt
all

rllI

10 rr

gil
7"
5il
5il

ganges

1 - under 5 anmel-dte hunder i rasen
2 -fra5-10 il n rl ll

3-fra10-15il il il I
osv.


