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SIDEN SIST

Det er med blandede f'ølelser jeg skriver denne siden. og kan samtidig opplyse om at du nå

holder det aller siste nummer av SHIBA-NYTT neilom hendene Som tidligere nevnt ibladet.

har andre medlemmer r'ært interessert r en oll'isiell raseklubb for Shiba i Norge Denne klubben

er nå på trappene. uten at jeg kan lbrmidle videre opply'sninger orn kiubben - ganske enkelt

lordi vi ikke har mottatt noen intbrmasjon Der er nå opp til den nve offlsieile klubben å føre

videre arbeidet tbr Shiba-rasen i \orce

Vi avslutter imidlenid ."a a.t fornaj"ntligvis beste SHIBA-NYTT noensinne. når det gjelder

urtbrming og sroll Vi har satt vår ære i at dette slste nummeret skulle bii noe ekstra Vi har

derfor brukt de siste slantene av klubb-kassen tbr å Eøre bladet så innbydende som mulig Det

er også naturlig å avslutte med nr l8- da dette er siste nummer av de tire nummerne du har

betalt fbr ved siste kontingent-innbetaiing.

Så over til innholdet :

Siste rasepresentasjon er lia Tone Reidun & Kåre Langhelle. Presentasjonen av "Kacv" vil du

finne på side 3 ibladet. med påf-øJgende beretning om hvordan lamilien Langhelle anskaffet seg

hunden Vi har også mottatt et leserinr egg fra tamilien Langhelle. som vi bringer på side 5

Brevet taler fbr seg, og vi har sett oss nødt til å komme med et påI'ølgende svar siden dette er

sisre nummer av bladet.

På side 7 avslutter Chnsten Lang beretningen om Shibaens histone. som ender med at han

t-ører en hvalp født i 1998 helt tilbake til de første kiente fbrledrene på side I I

Deretter t'ølger et intervju, som Gretchen Hasken g.lorde med ),lippos lormann Hr Terukuni
Uki Oversettelsen er ved Christen Lang.
Et referat fra et oppdretterseminar i USA med Susan Houser som referent. f'ølger på side l9

Vi har ått mye stofftil bladet fra aktive medlemmer. og disse kommer fbrløpende fia side 22

oq utover. På side 17 kårer vi forårets rnestvinnende shiba og vinner av shiba-pokalen.

På side 28 linner du en oversikt over de hundene som har vunnet shiba-trof-eet. som nå

avsluttes

Så lølger utsrillingsresultater siden sist rred biider ov de best premierte hundene. som vi har

mottatt. Vi tbrtsetter med presentasjon av nve champions siden sist. også her med bilder vi har

mottatt i den lbrbindelse
Vi har tatt med regnskapet lor inneværende år. og avslutter herved kontoen i og med dette
siste nummer av SHIBA-NYTT Side 3 5

En annonse tbr Kennel Enerhauqen avslutter dene historiske nulnmer av SHIBA-NYTT

Så viljeg takke tbr meg, og lbr årene vi har harr sammen Jeg har satt stor pris på den gode

kontakten jeg har har hatt med manqe av medlemmene Jeg ønsker alt godt til den nye klubben

i arbeidet med fbrtsatt å tiemme interessen fbr Sluba-rasen iNorqe

Hilsen Redaktøren



En otisiell rasekiubb skal stane. derlor nedlegges fbreningen Shiba'ens venner iNorge Da

Karstein Thunes og undertegnede i 1989 tok iniativet til å starte denne uofisielle foreningen.

var det for å gi nye Shiba-eiere intbrmasjon. Det var da lite eller ingen informasjon om rasen

på norsk Den var knapt nok nevnt ihundebøker. og vi lølte at det var et stort behov ibr

informasjon både hos nye Shiba-eiere og potensielle hvalpekjøpere.

I de årene vi har stått som ansvarlige for SHIBA-NYTT. har vi gientatte ganger fått positive

tilbakemeldinger på bladet, både fia norske og utenlandske medlemrner Vi håper dertbr at litt
av hensikren er oppnådd, og overlater statbtt-pinnen til de som har tatt inttiativ til å stane den

nye raseklubben

Chnsten Lang.
Bergen, april 1998
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BOKNYHET OM SHIBA
ilv

Christen Lang

Endelig er den kommet. den meget etterlengtede boken om Shiba. Boken er skrevet av

Gretchen tlaskett og Susan Houser. som i en årrekke var ansvarlig for utgivelsen av

THE SHIBA JOURNAL i USA.
For de som kjenner dette amerikanske bladet vil det være endel kjent stoff i boken, men

artiklene omfatter viktige emner om rasen. Stoff man ikke kan forlese seg på.

Det er en amerikansk bok. så selvsagt er det mye stolT om amerikanske hunder. fler
kunne forfatterne med fordel ha hatt en bedre dekning av rasen internasjonalt.
Men når dette er sagt. er det bare å kose seg over en vakker og velskrevet bok om rasen.

Et "must" for alle Shiba venner, Spesielt må nevnes de vakre illustrasjonene av Vlonica
Flynn.

llelene Nordwall i Sverige. har vært i USA og hentet hjem en del eksemplarer lv den

nye boken. som forresten heter THE TOTAL SHIBA. Tittelen er - med få unnrak -
meget dekkende.
Som vedlegg til dette nr. av SIIIBA-NYTT. vil du linne en oversikt over innholdet i

boken. samt hvordan du kan bestille boken.



TVTPORT PRESENTASJON XVII

CHEVAWN SCARLET EMPEROR
(rød hannirund)
FØdt: 10 ll 93
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}trA,KOTO TOBIAS CHEVAWN

CHEVAWN TRULY SCRUMPTIOUS

JANET CAMPION. England

TONE REIDUN & KÅRE LANGHELLE. SANdNCS

\orsk Utstillingschampion

2 hvalpekull med 5 hvalper i hvert kull.
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VÅRT NIØTE }IED ''ICA.CY''
av

TONE REIDUN og II-{RE LANGHELLE

Våren 1995 bestemte vi oss for å uwide vårt avlsmessige shiba-materiell. Eller for:i si

det litt mer "hundevennlig"; vi ønsket oss flere shibal
På den tiden hadde vi vært shiba-eiere i mer enn 7 år.

Fra Christen Lang og fra England hadde vi fått kataloger med shiba-bilder.
oppdretternavn og adresser. Vi bereget vår Englandsferie til oktober-95. Da skulle det
nemlig være en stor spesialutstilling for shiba, og vi så nærmere 100 shibaer disse

dagene. Enkelte av hundene var imponerende' mens flere ikke kunne måle seg med den

giennomsnittlige norske shiba, etter vår vtlrdering. Temperamentet var stort sett bra.

og utstillerne var også hyggelige.
Vi hadde også som mål for turen å besøke Chevawn Kennel. Her ble vi kjent med en

svært giestfri og trivelig dame; Janet Campion. Hun hadde flere hunder, bl.a. en

gammel norsk gri elghund. Ellers var der mange shiba, både voksne, unghurlder og

hvalper, De fleste var aktive og blide. En særdeles avbalansert shiba var en ung
hannhund. Navnet var Chevawn Scarlet Emperor. med kallenavnet "Kacy",

"Kacy" var så mye i slekt med Janets mange tisper, at hun vurderte ham for salq, Han
var en vakker rød hund med "urajiro", hadde et godt temperament og gode. drivende
bevegelser, Noen dager senere reiste vi hjem med film, bilder og mange positive
inntr-vkk Importpapirer ble ordnet.

En måned senere reiste Kåre m/ bror på " midt-uke-cruice" Stavanger-Newcåstle. fler
skulle "Kacy" hentes ved havnestasjonen, samt "Debbie, fra Makoto Kennel. "Kacy"
vår som vi hadde lært ham å kjenne, avbalansert vennlig. Våre løfter om trimturer og

mve. mye større hundeplass med hester, kyr, sauer, katter og flere shibaer hadde
forhåpentligvis gi ort inntrykk?
Servicen ombord var upåklagelig. Kåre og broren ble tildelt et tomt bildekk kun for seg

selv og de to shibaene (+ vannbøtte og tørkeklut).

"Kac_r-" er med alderen blitt en enda mer velutviklet, vennlig og selvsikker gutt, Han er
åktiv og blid. og særdeles takknemlig for hver eneste trimtur. Gledesscenene han lager
når vi dukker opp i treningstøy m/leielenker og halsbånd, giør det særlig vanskelig å la

ham være en av dem som må være hjemme. Hans sangegenskaper dekker hele

toneskalaen. og kan til tider sammenliknes med Pavarotti (uten sammenlikning
forøvrig).

"Kacy" er N.U.Champion med CACIB og har 6 BIR (utstilt 8 ganger). IIan er far til to
hvalpekull - hver på 5 hvalper.
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Til SHIBA-NYTT nr. 18.

Gode Shibø-eiere.

I siste Shiba-Nytt nr. 17 finner vi mye spennende lesing. Flere av bladets lesere

er med på å høyne kvaliteten )'tterligere.

Redaktør Karstein Thunes og Christen Lang fortjener mye ros fbr sitt arbeid og

innhold i og omkring Shiba-Nytt. Et slikt arbeid har vi andre lett 1br å overse.-

-vi bare <koseo oss med bladet.

\lår det g.jelCcr n:;lll-lgor og iil;;igangsmåte r n-rå vi seivsagt iå iuv ;il å væie

enige eller uenige, alt etter som........

For vårt vedkommende merket vi oss særlig Grete-Sofie Mjærum's gode

innlegg blant de mange interessante. Hun engasjerer seg - og oss - ispørsmål

om valpetbrmidling og Shiba-klubb. At vi får en Shiba-klubb virker både

spennende, utfbrdrende og riktig. Det er å håpe at vi i dette (ansvar) 1år med

oss mange <gode navn>, erfame og mindre erfame til de ulike oppgaver. Det er

også viktig at vi på tvers av (syn og meninger> kan arbeide positivt for vår

f-elles interesse.

Vi tillater Likevel å henge oss opp i en svardetalj i nr. 17. Grete-Sofle Mjærum

1år her svar på sitt leserinnlegg både fra den ene og den andre i ett og samme

blad. Dette kan virke uheldig på fiemtidige innlegg i Shiba-Nyn. Slik det her er

gjort vil leseren i stor grad preges av svar-innleggene. Intensjonen med et

leserinnlegg er blant annet at hver enkel leser skal kunne gjøre seg opp

meninger uten umiddelbare svar - påvirkninger. Fremgangsmåten brukt i dene

tilf-ellet kan lett gi et <sensur-preg> selv om /e/ ikke var meningen.

Redaktøren viser også til Shiba-Ny'tt nr.1 vedrørende retningslinjcr og tbrmåI.

Det er vel uvisst om alle har dette bladet.

Vi tror det linnes mange gode grunner for oppstart av en Shiba-klubb.

Kanskje har vi ikke kapasitet til noe storstilt arbeide enda, men sa tår vi heller

begynne litt varsomt . Alle vil være viktige/nødvendige i en så <liten> klubb.

Med ønske om en fremtidig Shiba-klubb, sumt et bredt og godt

internt samarbeid.

Med vennlig hilsen
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Svar til Tone Reidun og Kåre Langhelles brev:

Når det gjelder Langhelles kritikk angående at et leserinnlegg blir besvart i samme nummer av

SI{IB A-NYTT, er det å bemerke følgende:

I en dagsavis er det vanlig at leserbrev besvares i dertil følgende nufilmer av avisen Når det

gjelder et blad som SHIBA-NI'TT, som kommer ut 2-3 ganger i året, og hvor det vil ta

nærmere et haht år før vedkommende fikk svar, ville en sånn fiemgangsmåte innebære at en

eventuell diskusjon ville strekke seg over år. Dette er ingen tjent med. Vi minner om ordtaket;

"Mens gresset gror dør kua".
Vi har tillit til at våre lesere selv kan ta stilling til de forskjellige innleggene. I SHIBA-NYTT
numrner 16 finner vi derfor flere menmger om emnet, som fru Mjærum tar opp i sitt brev. Det

er vel bare en fordel å belyse en sak lra flere sider i ett og samme nummer. SHIBA-NYTT har

vært åpen for alles meninger, og har til gode å sensurere et eneste innlegg.

Jeg sk-ulle også anta det som en selvfølge - og en forutsetning - at et medlem. som stiller

spørsmål aog. retrungslirjeoe for klubben, EAR anskaf,et seg sarntlige nummer av bladet

Med verurlig hilsen

Redaktøren



SHIBAENS HISTORIE. DEL V

I de tidligere artiklene i denne serien har vi tatt lor oss Japans historie. Hvordan folk og deres

hunder innvandret ø)Tjket Vi har også sett hvordan lorfedrene til våre dagers Shiba så ut

I denne avsluttende delen, r,rl n ta for oss rasens utbredelse utenfbr Japan. og tilslutt t-øre en

norsk hvalp, fbdt i 1998, tilbake til de første kjente hundene.

I siste anikkel var det lotokopier av noen kjente hunder lra 60-70 tallet. Som vi kan lese i

intervjuet med Nippos formann annet steds i bladet, har det - spesielt i de siste l0 arene -

skjedd en stadig mer ensretting av typen på Nippos utstillinger. Dette skyides et bevisst

arbeide fia de japanske oppdretteme

Det som i første rekke er hovedforskjellen mellom Japan og resten av verderL er at de fleste

japanske hundene har en gjennomgående dyp rød farge (hos røde hunder), samt fullt tannsett

I resten av verden er det, bortsett fra stor tlpeforskjell, også en god del hunder med dårlige

eller feile fårger og med utbredt tannmangel/bittfeil
Men, når vi hører hvor vanskelig det er å skaffe virkelig gode avlshunder fra rasens hjemland,

er det jo forståelig at en forbedring vil ta tid Det er jo meget arvelige egenskaper vi snakker

om. Når vi så har den situasjonen at lleks. standarden, som blir brukt utenlor Japan. også

tillater leile f-arger, blir det selvsagl enda vanskeligere.
For japanerne er det en seh'fblge å ta vare på rasen - den er en del av deres kulturarv.

At ikke alle oppdrettere utenfbr Japan vil - eller kan - forstå hvor viktig det er å bevare den

rette typen, er trist. Å tilpasse denne "naturlige skjønnhet". som rasen representerer lor
japanerne til å bli en vestlig "showhund", er..j!\g i tråd med Nippos intensjoner

U.S.A.

Utenom Japan var det til USA de første Shiba kom. De aller tbrste var uregistrerte hunder,

som amerikanere bosatt i Japan etter 2. verdenskrig, tok med seg hjem Ogsåjapanske

innvandrere til USA har gjennom tidene tatt med seg sine hunder. Den første kjente registrerte

Shiba var en import født i Japan i 1973 Det har vært et stort antall japanske imponer fra
70-tallet og fiem til vår tid Disse danner grunnlaget for den amerikanske Shiba i dag.

Frem til rasen ble anerkjent av Den Amerikanske Kennelklubben (AKC) i 1992, har det vært

fire forskjellige klubber som har representert rasen'

Shiba Club of America ble stiftet i 1980 av amerikanske oppdrettere bosatt i Caiifomia.

Denne klubben er uavhengig av AKC og registrerer sine hunder direkte i Nippo De arrangerer

hvert år en stor spesialutstilling (en av USAs største Sluba utstillinger), med dommer fia
Nippo Klubben ble startet på 80-tallet av japanske innvandrere på Vestkysten, og holder seg

helt og holdent til Nippos standard.
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I 1983 ble det på Østkysten startet en klubb med hovedformål å få rasen fonest mulig

anerkjent av AKC Klubbens navn var National Shiba Club of America.
Klubbens første standald var vesentlig bygget på den amenkanske Akita-standarden. og tillot
bl a. hvit large

The Shiba Ken Club ble stanet i 1987 av amenkanske oppdrettere. som ønsket rasen mest

mulig lik slik den var iJapan (Nippo standard) Denne klubben utga "The Shiba Journal" t'ørst

som medlemsblad. senere bie bladet overtatt av Gretchen Haskett, og har idag skiftet navn til
"The Shiba Review" og utgis av The Hofi'lin Publishing Company
Det er klart at med så mange klubber med tildels motstridende politikk. måtte det bli uentghet

blandt oppdretterne av rasen i USA

I dag er rasen meget populær i USA" med de farer dette alltid vii medføre. AKCs standard.

som ble endelig godkjent i 1997, er stort sett bygget på Nippos standard

Den Amerikanske Kennelklubben er uavhengig av andre lands kennelklubber. os tbler

seg derlor ikke forpliktet til å følge rasenes hjemland når det gielder utarbeideise av

rasestandarder Dette er i motsetning til F C I.. hvor rasens hjenrlands standard er

suVeren

AKC har anerkjent NSCA som rasens spesialklubb

CANADA

I Canada er rasen tbreløpig sjelden. men med økende populantet. Avlsgrunnlagel stammer

naturlig nok lra USA

AUSTRALIA

I Australia ble de tbrste hundene importen fia England i 1987 Stammen idae bvgger på

engelske ogjapanske importer De austraiske Shiba ble presentert i SHIBA-NYTT nr. l2
lor de som ønsker å lese mere om disse

Rasen likk en "flvins start". da en Shiba i lq92 ble en av landets mest premiefie hunder \oe
som fbrte til at rasen irkk stor oppmerksomhet

NEW ZEALAND

I Nerv Zealand er det en liten stamme hunder bvgget på importer ita England og Australia



ASIA forøvrig

På Taiwan er det de siste årene blitt importert en del hunder fra Japan av meget høy kvalitet

Ellers i Østen er rasen sjelden Endel hunder er det dog på Hawai Dette er importer fi'a USA

og Australia

NIIDT ØSTEN

I lsrael finnes en liten stamme hunder. hovedsakelig med engelsk og australsk blod.

EUROPA

I Europa ble den første Shiba registrert i Danmark i I969 Denne hunden fikk ingen berydning

lor rasen videre.

Italia var først ute med rasen på Kontinentet. På 7o-tallet importerte Kennel Del Wasabi

(G Chira & D Rørich) sine første hunder tia Japan. Rasen forble sjelden, og er det fortsatt i

dag Det samme gielder for Franknke og Spania

I Tyskland, Belgia og Holland er rasen godt etablert Stammen bygger på importer lra Sverige.

England, USA og Japan I Holland importerte Cornelis Koot Kennel. "Aras as Actarain", sine

første hunder fia Sverige og Italia.
I Belgia har L. Vasseur Kennel "Shakkosow". importert hunder både fra Sverige, USA og
Japan.

I Øst-Europa er rasen sjelden. men på rask fremmarsj. Det kan f.eks. nevnes at det iTsjekkia
allerede er over 50 hunder.

ENGLANI)

Til England kom de første hundene i 1985 Det var importer fia USA innført av ekteparet

Mitchell "Kennel Kiskas" (også kjent som de som startet med Akita i England).
En annen oppdretter, som har hatt meget stor betydning for den engelske Shiba avlen. er

Roy Mulligans "Kennel Makoto", som sammen med japaneren Hisayoshi Kadowakr, har

imponert en rekke hunder fra Japan på slutten av 8O-tallet

Senere har det vært bemerkelsesverdig lå imponer.

Årsaken er kanskje fordi det er svært dyrt å importere hunder til England p.g a
lange karantenetiden (6 måneder),

I april 1987 ble The Japanese Shiba Club olGreat Britain startet, og i 1992 6le rasen vist lor
første gang på Crufts.
Rasen har nå certifikat status fia den engelske kennelklubben (K C ) (f England kreves det et

visst antall hunder registrert før det kan konkuneres om Cert )
K.C er på linje med AKC og er heller ikke medlem av F.C.I. De har utarbeidet en egen

standard for rasen, som på noen punker (f.eks farger) awiker fra den japanske standarden



I Engjand ble rasen fort populær, og det er blitt avlet frem et stort antall hunder Ikke alltid av

beste kvalitet, desverre To hunder har til nå oppnådd tittelen engelsk show champion og flere

hunder er blitt plassert i gruppesammenheng.

IRLAND

Landet har en liten stamme hunder, med grunnlag i engelske linjer.

NORDEN

SvERIGE

Det var Inga & Bror Carlsson. kennel Manløten, som drev en karantenestasjon. som var de

første oppdretterne i Sverige. De importerte hunder fia Japan. Denne kennelen hadde i en

årrekke monopoi på rasen i Sverige. Dette lordi de ikke solgte tisper til andre oppdrettere.

Manløtens hunder finnes idag bak mange Shiba i forskjellige land

I Sverige har Shiba urnnet både BIS på SKKs utstilling og blitt champion ofchampions

De siste årene er det blitt tiere oppdrettere innen rasen, og disse har importert hunder fra

Japan, Australia og USA.

DANMARK

Danmark er det landet i Europa hvor den første Shiba ble registrert allerede i 1969, uten at

denne hunden fikk noen betydning for rasen der Det var først på slutten av 7O-tallet at rasen

fikk sin virkelige start, med hunder importert fra Sverige. Og fra en sped begynnelse er

Danmark idag det landet i Norden hvor rasen har hatt den raskeste utbredelsen I dag er Shiba

en etablert rase med et forholdsvist brett genemateriale basert på importer lia England, USA

og Kontinentet.

{.INI-AND

Finland har en liten stamme hunder. Den første importen kom lra Sverige i 1988 Samme år

ble to hunder imponert fra Japan, men disse har ikke hatt vesentlig bet-vdrung lbr avlen. Den

finske stammen bygger i dag i vesentlig grad på svenske og engelske hunder.

NORGE

Norge har idag en stamme hunder basert på importer fia Sverige, En-eland og .\ustralia. Som

kuriositet kan nevnes at for over 20 år siden bodde det en Shiba i Tromsø Denne hunden ble

brag hjem fra Japan av en sjømann og var ikke reglstrert.

*+* +* * * *'N** ***** ** )t



FRA 1930 TIL 1998

av
Christen Lang

I dette eksempelet skal vi i'øre en norsk Shiba-hvalp. f'ødt i 1998. direkte tilbake trl de t-ørste

kjente hundene iJapan (omtalt iSHIBA-NYTT nr 12)

Jeg har tatt utgangspunkt i en hvalp lra mitt siste hvalpekull, født 17 januar 1998. lor å vise

dette.
For interesserte kan det opplyses at de fleste kan gjøre det samme med sine egne hunder. men

det kreverjo en god del studier av anetavler i tillegg til ser4ølgelig en god del tid Jeg har t'øn

alle mine rmponer tilbakc tii de første hundene

Den omtalte hvalpen kan lbres tilbake både gjennom tars og mors-linjene Jeg har vaigt en

oversikt over farslinjen. da den var den korteste (Med minst generasjonsinten'all)

''HISHIHARA''
lar til ..

''ISHI.GO''
(Fodt I ll l9l0)

tar til se neste side

ll



''AKA. GO FUDAKU''
(født 6 I 1939)

f-ar til .

''AKANI''
lar til



''TENKO GO JONENSO''
lar ril

''TENRYUU OF SHISHU TAKEISOW''
far til

''TENRYU NOBORIME OF IZUVIISO''
mor til.

''KUROTETSU OF IZUNIISO''
tar trl

''HA}TAHINIE OF RYUKU URUNL{''
mor til

''GENTA GO GOLD TI?HOON''
(født20 ll9l)

far til se neste side.



''DR{GON HOUSE SUN TAN''
(fodt 5 I 96)

får ril

''UNIAI AV ENERHAUGEN''
(tbdt l; I 98)

* * *< * * * *** x * ** ** ** * !i



INTERVJU MED "NIPPOS" FORT}IANN

Formannen iNihon Ken Hozonkai O{ippo), Hr Terukuni Uki, dømte ved The Colonial Shiba

Clubs utstilling i Maryland. USA i mai 1997 I den forbindelse ble han intervjuet av Susan

Houser SHIBA-NYTT bnnger her et utdrag av intervjuet, oversatt til norsk ved Christen

Lang

Hr Uki lorteller at han ble intersssert i de nasjonaie
japanske hunderasene som 1'l-ånng Hans første

hund en Kishu, var en gave fra moren I 1960 ble

han interessert i Shiba Han bie medlem i NIPPO
i 1962, og i 1980 ble han ciommer etter å ha fulllørt
den obligatoriske utdannelsen. Siden 1987 har han

vært formann i klubben

Hr. Ltkr forteller at NIPPO i Japan hører inn under
Kulturdepartementet, da de Japanske hunderasene

regnes som en kulturskatt Den japanske kennelklubben

JKC hører inn under Landbruksdepartementer Han
understreker forskjellen mellom de to klubbene.

Oppdrettere tilknytet NIPPO har som mål å ta vare på de japanske rasene, slik som de var fbr
Japan ble åpnet for vesten på midten av 180O-tallet (Isolasjonstiden) Dette innebærer bl.a.

studier av gamle malerier os skrifter Disse oppdretteme ser på den japanske hunden, som et

unik kunstverk, typisk for Japan

Oversetters anmerkrung
Det er ikke uvanlig at en hund er registrert i begge klubbene Men JKC har kun en

brøkdel av registreringen for rasen i Japan. De fleste hundene er registrert i NIPPO

Oppdrettere tilknlttet JKC har et mer vestlig syn. De ønsker å avle frem hunder, som kan

vinne på intemasjonale utstillinger i konkurranse med andre (vestlige) raser.

På denne bakgrunn har det r,æn endel konf.likter mellom de to klubbene Men Hr Uki sier

imidlertid at det gradvis er blitt en større forståelse og et bedre samarbeide mellom NIPPO og

JKC
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Hr Uki ble spurt om NIPPO har hatt problemer med uforsvarlig avl rettet mot de

kommersielle hundebutikkene
Han svarer at. som tillitsvalgt i NIPPO, kan man ikke være tilknlttet noen form lor

kommersiell hundehandel, og han sier at det ikke er noe problem

Oversetters anmerkning:

Dette er et utbredt problem i USA,
kalles i USA for "Puppymils"

spesielt med de mere populøre rasene Fenomenet

En interessant side ved NIPPO er at flere oppdrettere ofte arbeider sammen Dvs nye

oppdrettere søker samarbeid rned allerede etablerte oppdrettere Gjerne en de beundrer og hvis

type hunder de selv ønsker å oppdrette ofte går dette samarbeidet ut på at de eier hunder

sammen Den nye oppdretteren fir råd fra den erf'arne, og på den måten slipper han å g;øre

unødvendige/uheldige kombinasjoner på grunn av for lite kjennskap til de forskjellige linjenes

problemer Hr. Uki påpeker at hvis dette skal fungere er det viktig at den erfarne oppdretteren

har evne til å lormidle sin viren. og at den nye oppdretteren er villig til å høre. Det er ikke nok

bare å ha oppdrettet toppvinnere

I Japan vil dette samarbeidet pågå mye lenger enn det f.eks vil ta før en amenkansk oppdretter

vil bii ansett som ekspert på egen rase I Japan regnes en oppdretter som nybegynner selv med

10 års erlaring I

Et problem oppdrettere i USA har (og som gelder alle land, bonsett fia Japan), er at det er

vanskeLig å få tilgang til det beste avlsmaterialet. Intervjueren spune derlbr Hr Ulc hva det

ville koste å importere en toppvinner fra Japan Etter å ha tenkt seg om en stund, sier Hr. Uki

at såvidt han vet er det aldri blitt solgt en toppvinner ut av landet. Æren av å eie en slik hund

er så stor at ingen ville tenke på å selge den.

Susan Houser spurte da om hva han trodde en ung, lovende hund ville koste. Hr. Uki svarte at

han ikke trodde noen ville selge en virkelig lovende unghund heller Men itilfelle, ville det

være snakk om svært mange penger

På denne bakgrunn ble det spurt om mulighetene for å få kjøpt ftossen sæd. Hr l-l kr sa da at

renr teknisk er det fullt mulig med kunstig innsiminasjon Teknikken er velkjent i landbruket.

men når det g;eider NIPPO tillater ikke kiubben dette av to årsaker Den ene er muligheten lor
at det kan oppstå f-eil/forbltting av strå, slik at det kan oppsto tvil om avstammrngen Den

andre er at det rent estetisk ikke er forenlig med målet om å avle lrem en sunn. naturlig hund.

Hr Uki. som en gang tidligere har vært i USA og dømt Shiba. ble spun om hva han slrntes om
kvaliteten på de hundene han hadde hatt til bedømmelse. Til dette svarte han at på de 5 årene

siden sist han dømte, var det en viss forbedring å spore Men han er overrasket over hvor
mange hunder som hadde bitt/tann problemer Når det gjaldt hannhundene så var de noe i

største laget, men de fleste var heller små på den nedre grensen av srandarden For tispenes del

var det mrndre problemer med størrelsen. Her var de fleste middels store. Fremvisningen av

hundene var også bedre enn sist. Det ble lagt større vekt på å vise hundene slik at det var
lettere å bedømme uttlvkk og temperamenr.



Han inndelte de utstilte hundene i 3 kategorier Ca l0% av de fremvrste hundene var av meget

god kvalitet, og de beste av disse kunne ha muligheter selv i Japan En gruppe hunder minnet

om slik hundene så ut iJapan for ca l0 år siden

Da han ble spurt om hva han mente med det. utdypel han det slik, For ca l0 år siden var det

et problem iJapan at de utstilte hundene var tbr type ulike Idag er oppdretteme r \IPPO
enige om en type, og det er liten variasjon i typen på de utstilte hundene der

Den siste gruppen hunder han dømte, var etter hans mening avlet frem av oppdretlere, som

ikke hadde den minste ide om hvordan en god Shiba skulle se ut Ffu Uki fiemhevet BIR &
BIlv{ hundene (som forøvrig begge var imponer l}a Japan), og sa at de begge var hunder av

ypperste kvalitet. med utmerket uttrykk og god, dyp rød lbrge Han sa at eierne var heldise.

som hadde fått kjøpe disse hundene.

Best i rrsen på The Colonial Shiba Clubs utstilling i llaryland. Usa. ble den japanske
importen CH. HANAKO OF HOKOSU TAKAYAIVIASOW

Best i motsatt kjønn ble CH. SHO GO GOLD TYPHOON, også den en japrnsk impon.



Hr Uki avsluttet intervjuet med å si at det som gledet ham mest, var at han følte at de

amerikanske oppdrefteme nå hadde en støIre forståelse av hvordan rasen skulle være, (den

rette NIPPO typen Shiba) med alle sine spesielle detaljer, og at en Shiba er en spesiell hund -

ingen miniatyr Akita.

Når det gjalt detaljer, fikk Susan Houser et par eksempler på hva Hr Uki mente, da han like

før intervluet kornmenterte noen hunder. Først var det snakk om fargen på halen. Fk Lrki

forklarte at halen på undersiden skal være hvit fta roten til toppen av køllen Derfra til tuppen

skal hårene være cremefarget, mens tuppen skal være rød (gjelder røde hunder)'

llr. Uki demonstrerte på en rød hund ved å stryke hårene på hodet feil vei, at denne

hunden hadde mørk underpels. Noe som ikke synes når pelsen lå rett Dette var ikke ønskelig.

Disse to eksemplene viser hvor grundig en NIPPO dommer gransker en hund. En stik grundig

bedømmelse. bisert på inngående kjennskap til alle detaljer, kan man ikke forvente i USA

(eller i andre land, utenom JaPan)

Susan Houser konkluderte med at å oppdrette en virkelig god Shiba, som er opp mot rasens

beste i hjemlandet, er noe man bare kan drømme om. I USA er det ennå lenge igien før man

kommeifrem til en så enhetlig tlpe,som man idag kan se på NIPPOs utstillinger. Men målet er

der, og når man en gang kommer dit vil man ha en sjelden vakker hund - både fysisk og

psykisk



REFER4T FRA ET OPPDRETTERSEMINAR I USA

I lorbindelse med at formannen i NIPPO. Hr Terukuni Uki var i USA i mai 1997 lor å dømme

Shiba. ble det avholdt et oppdrerterseminar Her viste Hr Uki lysbilder av NIPPO-vinnere,

fortalte om klubben, og beskrev hvordan de ønsker at en god Shiba skal være Gretchen

Haskett, som deltok på seminaret, noterte et referat, og SHIBA-NYTT gengir her et

sammendrag Releratet er oversatt til norsk av Christen Lang

NIPPO styres av 20 styremedlemmer Klubben har 103 aktive dommere. Det er 50 lokale

avdelinger (klubber), som avholder to utstillinger pI år; en om våren os en om høsten På disse

100 landsdelsutstillingene deltar det 25000 hunder hvert år av rasene Hokkaido, Kai, Kishu,

Shikoku og Shiba

MPPO har siden 1932 registrert 1,5 millioner hunder av de ovennevnte rasene. Bare de siste

1O årene er det blitt registrert en halv million hunder.

Førsteinntrykket av en Shiba skal være at hunden virker veltrent og stram Vuskuløs, uten å

være tung En hund av den korrekte kroppstypen er meget utholdende. En tung, utrenet hund

er ukorrekt

I Japan starter noen oppdrettere med å trene hundene allerede fia de er fire måneder. Det mest

vanlige er rnidlenid at treningen starter når de er seks måneder En utrenet hund kan ikke vise

de lette bevegelsene, som er ønskelig for rasen Naturlig skjønnhet og balanse er det første

dommeren ser etter En hund som er korrek bygget, med riktige vinkler ifiont og bak. vil

kunne innta sin posisjon uten at eieren behøver å ta i hunden. En slik hund vil også kunne

holde sin posisjon lenger enn en dårlig konstruert hund, som fortere vil bli siiten. En Shiba.

som er korrek bygget, kan trave lenge. Hunder med steile fionter. og som ofte også er smal

sett forfra. vil lettere gå over i gallopp

Hr Uki understreker at utstilleren ikke må "henge" hunden opp En mest mulig naturlig

fremvisning er det beste Hunden skal vise seq selr'. uten for mve innblanding 1ia eieren En

god handler kan kanskje skjule noen feil. men en god dommer vil finne dem likevei Utstilleren

må også passe på å ikke strekke bakbena tbr langt tilbake, eller stille hunden lbr bredt bak

Hasene skal være paralelle. Her må oppdretterne være bevisst når de ar,ler. Inn eller utadvente

haser er ikke korrekt. og f'eilen er arvelig

\år det gielder hodet. er det vikig å tbrstå at overdrivelser ikke er onskelig Når det står i

standarden at orene f.eks. skal være små. vil dette ikke si at de skal være så små som mulig

De må stå i tbrhold til resten av hodet Harmoni er det viktigste Det samme gelder f eks.

benstammen Den skal være solid. men ikke grov slik at hunden virker tung Hr Uki sier at

overdrivelser under ingen omstendigheter er korrekt hos en god Shiba

Hr Uki minner om at hundene. når de wrderes. må bedømmes ut fra alder En Shiba er

vanliq\is iklie t'erdig utviklet t'ør den er 2 1/2 år gammel. Hundene skal oppt'øre ses ettersorn

aldren tilsier \lan kan ikke kreve det samme av en hvalp eller unqhund. som av en fullt
urvokst hund - hverken fusisk eller psvkisk
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Hr Uki sier at mange hvalper har en periode fra 4-6 måneders aider, hvor de vokser i utak,

og ikke gir et harmonisk helhetsinntrykk. Til eierens store fortvilelse. F eks. kan ørene virke

for storetil hodet. Men FIr. Uls sier at man bare skal ta det med ro. Som oftest vokser hunden

seg til, og hodet vil utvikles med alderen. slik at hunden som voksen fir en harmonisk helhet

Han sier at mange oppdrettere giør feil når de wrderer hundene på dette tidspunktet,

istedenfor å vente til hunden er mer utvokst (i 1 års alderen).

Hr Uki forteller at man i Japan har observert at hvalper, hvor ørene står for tett sammen, ofte

har en spinkel bygning, mens hvalper med ører som sitter for lavt, har en tendens til å bli for

tunge. Hunder med et for rundt skalletak har også ofte for runde øyeåpninger

Kjønnspreget er vesentlig Man skal med en gang, ut fra et blikk på hundens hode, kunne

fastslå hundens kjønn.

En Shiba skal ha en stram overlinje. Høyt ansatt hale. som reiser seg vertikalt før den bøyer til

den ene eller andre siden. Den aller mest ønskelige hale er en Iøs ringet hale hvor tuppen ender

midt på ryggen. Denne gamle typen hale er idag så sjelden å se, at en NIPPO- dommer vil tilgi
hunden endel andre detaljfeil dersom den har en slik hale.

En vanlig feil, sier FIr. Lll<i, er ukorrekt hår på halen. Hårene Iiger "bedende hender", som

betyr at hårene går mot hverandre og danner en kam på halens midte. Det er heller ikke

ønskelig med for lange hår på halen En konekt hale har jevne hår. som står ut som på en kost

(pensel)

Hr Uki la stor vekt på forståelsen av en korrekt f-arge Spesielt hos røde og viltfargede
(sesam) hunder. En sesam hund med mørk sadel, vil f-. eks aldn kunne tå en premie iJapan.

Det samme glelder hunder med hvit maske (kait "omvendt maske"), dvs for meget Urajiro

Noen røde hunder har mørk maske eller "dash" på øyenbrynene som hvalper Dette bør være

forsrunnet når hunder er voksen (2 år gammel). Sort tupp på halen er ikke ønskelig Den røde

fargen skal være dyp rød (orange) - ikke honningf-arget eller brun. Det er viktig med hvite kinn
(Urajiro), og lysere ben. Hvalper skal ha hvit farge på undersiden av halen Hvite sokker er

tillatt, men må som nevnt i standarden, ikke gå lenger opp enn tii albuen på forbena og til
hasen på bakbena Japanske oppdrettere loretreklier hunder uten soklier, eller som kun har

korte sokker. De såkalte "tabi". som betvr "små sko"

En korrek sesam Shiba skal ha sorte hår over hele koppen untatt på kinn, snute, bryst og

ben. Underpelsen skal være dyp rød Den skal altså ha samme Urajiro, som en rød eller

black&tan

Black&tan Shiba blir ofte l'ødt helt mørke. og lvsner ettersom de blir eidre En voksen

black&tan skal ha markerte tegninger med gode averensinger mellom fargene. og samme

Urajiro som en rød og sesam hund. De skal ikke være helt mørke (sone). Fargene skal heller

ikke fllte over i hverandre. De skal ikke ha heit sone ben og heller ikke helt hvite ben På

halen skal de ha noen tan år mellom de sone os hvite f'eltene.

Hr Ltki sier at hvite tlekker (Urajiro), er der mesr onskeiige over øvnene hos en black&tan

Shiba. Denne uttalelsen arviker {ra det tidligere \TIPPO-dommere har sagt Da ble det hevdet

ar det er tan-flekker som er det korrekte. I NIPPO standarden er iklie fargen på disse flekkene

nevnt. (de kalles på japansk "dobbelt øyne") bare at de skal være markerte (som tommelfinger

merker), og ikke flyte utover



Urajiro er karaktenstisk lor en Shiba, og derlor meget viktig. En hund uten Urajiro regnes

ikke som en ekte Shiba Hunder uten Urajiro ble utelukket fra stamboken. da rasen ble

resraurert for 60 år siden

FIr Uki sier at Shiba kan felle pels på to måter Hunder med en korrek underull, vii miste

pelsen i dotter, mens hos hunder med for kort pels vii hårene lelles enkeltvis. Han sier at selv

om Shiba oppnnnelig ikke var en selskapshund (innehund), er det idag mange som har sine

hunder inne. Noe som kan gå ut over pelskvaliteten Han sier at pelskt'aliteten er meget viktig,

og at hundene må være mye ute for å fi en god pels.

I Japan, hvor utstillingne er vår og høst, sier han at noen eiere velger å ha hundene innendørs.

siden de regnes mer som et familiemedlem enn som en utstillingshund.

En myk, bløt pels eller en kon eller for lang pels (langhåret), er en alvoriig leil

Ifølge Gretchen Hasketts observasjoner av Hr. Ukis bedømmelse. var det tydelig at hunder

med ukorrekt farge ikke ble tatt i betraktning Det samme gyaldt hunder med tann/bitt t'eil.

Hunder av ellers korrek type, men med ikke helt ønskelig farge, fikk plassering, men vant ikke

klassen dersom det ellers var mere konekte hunder å konkurrere med.

Oversetters anmerkning.
I USA er det ingen kvalitetsklasser - kun konkurranseklasser Dertbr vil en hund. som

stiller alene i en klasse. automatisk vinne klassen

Hunder. som ikke var trenet (for tykke), fikk premie dersom de var av utmerket npe Men

heller ikke disse vant sin klasse, dersom dommeren hadde andre hunder å velge blandt

De utstilte hvalpene kunne tillate seg en noe uvøren opptreden i ringen. mens dette ble straffer

hos de voksne hundene.

I t-olge Gretchen var det manqe hunder med dårlige farger på denne utstiilingen. De var beiae

og brune, istedenfbr den onskede dype røde fargen Fargen er endel av hundens type Selv om

hunden er velbygget og velgående, er det ingen god Shiba dersom den ikke har den ønskede

t-argen med korrekte tegningen (Urajiro)
Heller ikke vil det være en god Shiba. uansett hvor god t1'pe ellers. dersom den ikke har et

godt temperament Og. dersom hunden ikke er sunn og fiisk. så hjelper det lite om den er aldn

så vakker og har et godt gem)'tt. En slik hund kan ikke avles på

Konklusjonen etter dette meset interessante seminarer. er at dersom li onsker å oppdrette

hunder etter NIPPOs standard. må dette være en sunn hund, av korrekt type. med konekr
fårge og peis. og med et korrekt temperament.
Det er slik japanerne selv onsker at deres nasjonale hund skal være.

*++*+*+*+**+*



EN NARVIK-GUTT FORTELLER
av

Halvor Størmer

Heil Jeg heter Lonnis Bushido Washi. ellcl bae Washi tr1 daglig. Jeg er bror til "Gubben" som

dele hørte om i tbnige Shiba-nylt. Jeg el en livii-e habat og en omdi' ,,rakker,> Lnntmellom.
lhverttall sier matmor Eirin og matlar Halvol det. Foruten matmor 0g martar bor jeg samrnsn

nled en Akita-tispe som herer Eiko. Det går kjempellnt rent borrsett lra to ganger i aret, da vi bLir

holdt tla hverandrel Nå er det fonesten gått iangt over den tiden. men jeg kan ikke lukte noe. så

jeg lurer på om dgt sr noe <mut-fens> her'. Hun var nemlig en tur hos dyrlegen tbl en stund

siden...

Jeg har nettopp llyttet inn i t-mt hus i utkanen av Nan'k. og Mor og Far har kjøpt slor tomt dl
meg l6rst og tremst. men også litt til Akitaen. He| tumlel vi rrndt pd plenen og -ear 

tur i

"bakhagen". Det bær'er rett inn i skogen og opp på ljellet bak huset. Livet el herlig dere I

Mor og tal sier jeg tinner på mye ralt. men det er helL naturLig lor en Shiba. Jeg bare "sjekker
opp' en del ting som er eiler kan visc seg å bii inteiessant. Vkuge oppgaver fot en liten hund
med stor.. motor.

I vfu valjeg med på blodsporkonkunansc som mor o_q far arrangene. Jada. det var visst noen
andre med og olganiserte det hele. men jeg uol nå dct var viir t-arnrlie som ordnet det hele- Jeg

ble premier-t med 1. plass beg-ee dagcne. og det vu så enkelt så. Jeg bare lulgte etel et spor i
lyngen som ncsen m1n iant. o_q da vetjeg arjeg kommer dl en liten beiønning i slunen.
Elgknoken bærer jeg tilbake Ior da biir tar sa srolt. Dcre skulle biur: seLt han så "lpger-" han ble
o,e hvor bratt i nakken han Vu da vi _et-lik nl bake. Sencle skal jeg ta noe som heter I'erskspor.

men det e[ sikkert kiempe-enke]t det også. Dlgspor hu jeg da sjek]iet ut mange ganger'. o_e det er
bzu'e å lbl-ec nescn hel også. Til hgsren skai .jcg på elgakt saurmen med Einar. Yarna og Gubben.
Jeg skal finne alle elgenel

To nkel etter blodsporkonkuransen var det ulstillin,e i Nal./rk. og da tikk je_u selvtblgeii_e Cert.
Der viu det en lyl som her Paui Valle. og han sa at je,q var en lln hund. Selvl'ølgelig er- je_e detl
Mor og lar el tbrno,vd med me_u, o_e jeg hu bcstemt mcg ior'å vætc hos dem. De cl ganskc gr,,'ie.

de o-esii.

Lorinis Bushido washi hu i loper av 1997-sesongen vle lr merl pri lem blodspor.konkunanser og
har tått 1'em 1'Ør stepremier'. vi ha'sokt om vihspo'chunpionat. vissrnok det tbrsre på Shiba i
Norge. washi har nå o-eså bestått lelsksporproven. sii nå er han _eocikjent erter.sokshund på
hjortevilt. 22 mnd. gammel-
washi er pr. tiden Nan'ik rrekl(- oe Bruksirunndsklubbs rrestvinnende på blodspor'.

OBS! OBS!

Siste nytt om Narvik-guttens bravader. kan du lese på neste side......... ))



Washi ble på NTBKs iu'sm6lLe tildelt premie tbr "iirets blodspor-hund -98". Det beLyr at han

er. den meswinnende hund i denne clisiplinen i klubben. Vr som driver med blodspor har lått

skJl av dommero lbl høy kvalitet på ekvipasjene og en del av oss satscr t-aktisk på NMI

UstilLingresultater:
På Tromsø hundeklubbs utstillinq i l.0l.98 l-rkk Lonnis Bushido Washr.\K og VK Dommer:

Madanne Ftirst Danrelson. Eier el Ei-rin og Halvor-Stølmer. Narvik.

På NKKs ulstilling r TIomø 01 02.911 tikk Lo|inis Bushido Washi BIR o-e CERT Dommer:

Elina Tan-Hietalahtr. Finland. Eier el Eirin o-q Hah ol Srotmcl. Niulk

Nå man-slel vi bale el ceft lbr at han skal bli dobbelt-champion I

'' LORINIS BTISHIDO WASHI''

Eier: Halvor Størmer. Nan'ik

Vi gratulerer den glade "gutten" med hans
utrolige trlmodighet....ikke minst...

lltrnerkede resultater. oe eieren for hans



H.IERTEKNUSEREN''SARA.''

LILL TIEL;i VÆRPEN

I fire år hadde jeg væfi en lykkelig 4k113-s1er, som på spesialutstillingene hadde krkket

nysjerrig og beundrende på Shibaene, og tenkt "en gang. .".

Vel. det hendte fortere enn jeg hadde planlagr (noe som lorøvng også kjennetegner Shibaen;

"-Hm, dette hadde jeg ikke planlaE").
En handikapped venninne skuile skaffe seg hund; en voksen liten "solid hund" Jeg ble

tbrespurt om hjelp, og tenke kanskje at en Shiba k-unne passe Jeg ringte rundt for å

undersøke om det var en voksen Shiba ilandet. som skulle omplasseres Negativt. men det var

en tispehvalp igen hos Unni Hansen Vi ringte henne, men ble raskt enige om at krykker og

Shibahvalp var en dårlig kombinasjon (l{oe selvsagt alle Shiba-eiere forstår) Vel, jeg fortsatte

å snakke med Unni. og helt uten atjeg selv skjønte det varjeg på vei lor å "hilse på"

To timer etterpå var jeg Shiba-eierl

Fra tbrste sekund var "Sara" alles hjerteknuser. Uansett hvem vi møtte, smeltet de fullstendig

ibr det lille levende kosedyret. Og, gudene skal vite, at hun har hatt nytte av sitt elskelige

vesen og søte utseende når hun skal tilgis. Og det må hun ofte!

I begynnelsen lurtejeg på om jeg skulle leie henne ut, som kombinert muntrasjonsråd og

maL:uleringsmaskin Alt av papir ble delt i bittesmå biter, og seh4ølgelig makulene hun slutten

ar,bøkene førstr Tre flotte bibliotekbøker ble håndtert på denne måten Jeg ventet meg en

kraftig regmng, og leverte bøkene tilbake med brev fra Sara hvor det bl.a.stod: "Mamma sier

ar jeg er fryktelig lei meg, og vennligst send regning, som mamma kant trekke tia på

fremtidige godbiter!" Jeg sendte også med det søteste bildet jeg hadde av Sara

Sleipt? Ja vei. men jeg har enda ikke fått noen regning...

Da Sara var ca. fire måneder, gikk det for aivor opp for meg hvor mye hun betl'dde for me-e.

Jeg holdt nenrlig på å miste henne!

En dag vi hadde måkt snø på gården, hadde et kumlokk flttet på seg. Og piutselig var Sara

bone Efter mve roping og leting, hørte jeg fbrtvilet piping Der nede i kloakkummen lå Sara i

det iskalde vannet Det var - 15 kuldegrader. os nesten to meter ned til Sara

Jeg fikk panikk. og så ingen annen utvei enn å hoppe ned trl henne Jeg kasret Sara på "land".

og ble stående med vann og kloakk til oppunder arrnene.. og FRØYS!
\oen av jentene på stallen prøvde å dra rneg opp, men å trekke meg ikledd varmedress.

beksemstøvler rett opp fra kloakken, er ganske tungt! Heldigvis klarte noen å finne en stige,

og jeg kom til slutt opp.

Al med alle klær og inn i dusjen med Sara og mor Da varmen kom tilbake i koppen- dro vi

til veterinæren. Sara var redd - hadde fått litt væske ilungene og likk antibiotika.
Vel hjemme iglen krøllet vi oss sammen i sofåen Fortsatt frosne og veldig illelukende, men

lykkelig over å ibrtsatt ha hverandre.
Dacen erter var mor full av utslett - allergi mot kloakk. fbrståelie nok.
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Foruten denne opplevelsen. trorjeg Sara har hatt en lykkelig "barndom" Hun er oppvokst på

en rideskoie. og har ttem ril I løpetid stort sett løpt løs rundt om på gården Kost seg og

sjarmert omverdenen Storebror - Akrtaen "Viktor" - prøvde så godt han kunne å holde henne

lirt i ørene. men han ga otte opp ven de var veldig glade ihverandre. det Var helt t,vdelig Vi

har desverre ikke Viktor nå lenger

For et par måneder siden flr.rtet vi fia stallen Vi bodde tre uker i en lånt leilighet før vi tlvttet

for godt Saras væremåte i denne riden fbrundret rneg Hun var veldig mammadalt. og holdt

seg til kjente ting og møbler. Etter å ha snakket med Unni, forstojeg hva som var galt Saras

stolthet var såret! Først forsvant storebror, så alle tingene og møbiene hennes (ikle minel)

Skal love deg hun ble glad da hun fikk dem igien

Forøvrig må jeg si at Shibaer er en utrolig lettlæn og oppvakt liten hund. Det eneste

"problemet" jeg kan se hos Sara. er hennes skepsis tbr fiemmede menn Noe som sehl'øigelic

er et ston problem i utstillingssammenheng. Jeg tror kanskje grunnen eI at da hun var liten osI

løp liitt rundt på stallen, var det mange fedre- og drosjesjåfbrer der. som lekte og "heqet" med

Sara Jeg r''et ikke, men kanskje dette har noe med saken å gøre Det er forunderlig å se Saras

tbrskjeilige reaksjoner på leks menn og barn Barn er hun helt fonrolig os svært hengiven

overtbr Hvis noen har noen Iignende erlaringer eller gode råd. tarjeg gerne imot dem

\rel. det r,ar noen ord fra en t-ørste-(men ikke siste) gangs shiba-eier Vi håper på hvalpekull

etterhven Akkurat nå sitter det tbrøvrig en liten rød sjarmør ved siden av me!: med er

fbrventrunssfullt bliR. logrende hale og lekedyr i munnen. Hun tenker nok. "\[ontro om

mamma kan dra litt iandre enden av denne og leke litt med meg, lbr vi uår og legger oss I

sengen \[Ilt[ "

Kiære Unni TUSEN TAKK::

Hilsen Sara oq Lill

'-lL.l \



''PIA'' PÅ HJORTEJAKT
1lv

TORFIT\N SKAR

Vi var på tur hjem igen tta lia. da Pia tok ut oe blei vekk for meg. Jeg stoppet opp. ropte og

plystra. men ingenting hendte, før hun beglnte å bjeffa (ule) Jeg lurte jo på hva hun hadde

kommet ut for nå. så jeg bevega meg mot Iyden

Da fikk jeg se at noen små trær beg),nte å bevege på seg, og fiam kom en hjort i full lan
nedover lia mot meg. Pia kom etter, og de passene meg på vel en 5-10 meters hold

Jeg ropte på Pia, men hun brydde seg bare om hjonen. Hjorten stoppa opp en 2-300m lenger

nede. Pia gikk da rundt hjonen og bjeffa, og hjonen stanga etter ho når den syntes hun blei for
nærgående

Jeg gikk nedover for å se hvordan dette kom til å gå Hjonen sto bare i ro og stanga etter Pia

Den ville ikke videre. Dajeg kom ned, såjeg at den ene bakfoten til hjorten var knekt. og nå

begynte den å sige sammen. Den må ha gått sånn en stund, for den var temmelig mager.

Jeg prøvde å å tak i Pia, men det gikk ikke. Hjonen låg nå nede helt ferdig, mens Pia for
rundt den og bjeffa dersom den beveget seg for mve Jeg fant da ut at jeg t-ikk gå hjem etter

våpen for å få avliva hjorten. Såjeg forlot dem begge to.
Hjemme lant jeg fiem våpen og ammunisjon og gikk oppover igjen. Det var ikke vanskelig å

høre hvor hjorten var lbr Pia bjeffa (ula) omtrent heie tiden Jeg kom meg opp igien til de to.
og fikk skun hjorten NIen da for Pia - kvakk vel av smellet
Hun satt en l00m bortenlbr Jeg ropte på henne. r.nen hun ville ikke komme Jeg gikk da rnot

henne og prata til henne. og hun satt i ro tiljeg hadde tått båndet på henne

Vi gikk så bon igjen til hjonen, men det ville ikke Pia Hun virket nærmest brvdd, som om hun
hadde glon noe gait

Vi gikk hjem iglen ogjeg ringte til politi. som iglen tikk tatt ien lra viltnemnda. som kom osr

såg på hjonen dagen etter Han sa at det var en god jobb Pia hadde gor1. for hjorten hadde

lidd nok

Den stolte hjortejegeren "Pia", alias P^{RU MARIKO AV ENERHAUGEN
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NORGES MESTVINNENDE SHIBA 1997

og vinner av Shiba-pokalen:

Denne premien, som er satt opp av Shibaens Venner i Norge til årets mestvinnende

Shiba, overføres fra 1998 til den nye klubben, som sørger for at den hvert år blir delt ut
til årest mestvinnende Shiba. Eventuelle nye statutter for utregning, bestemmes av

styret i den nye klubben. Premien er laget av keramiker Kåre Nyhus' Bergen.

No.l. CHONIX CHIISAI MAJKO - 129 poeng
Eier: Nlarianne R. Wane. Vestbv

NO.2. GLINDALIN FUYU SAN - 104 poeng
Eier; Chriten Lang

NO.3. FUKUHINIE GO BANSHU ASUKASOW - 77 poeng
Eier: Grete-Sotre Mjærum

x:ixr.t(:t*rt****

Vi qratulerer vinnerne!
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SHIBA-TROFEET

Premien har vært satt opp på den årlige Shiba spesialutstillingen. som Shibaens Venner i

Norge har hatt i san,arbeide med Norsk .Akita Klubb I tbrbindelse ned at forenin,qen

Shibaens Venner iNorge opphører, avsluttes således denne premien

Christen Lang har flest napp i trofeet Han har vunnet det 5 rranger. og det tilfaller derlor hanl

til odel og eie

Christen Lang med tre åv Yinnerne av Shiba-trofeet:
Glendalin Burande, Glendalin Ayako San og Glendalin Fuyu San.

********+*+***rr****
Oversikt over samtlige vinnere av SHIBA-TROFEET:

VINNER I991:

\TNNER 1992:

\TINNER I993:

VINNER I994:

VINNER I995:

VINNER I996:

\TNNER I997:

GLENDALIN AYAKO SAN

GLENDALIN AYAKO SAN

EIYU SHISHI GASHIRA
AV ENERIL{UGEN

GLINDALIN BURANDE

CLENDALIN BI.]RANDE

KINJI OGIVARA

GLENDALIN FLIYU SAN

Eier: Christen Lang

Eier: Christen Lang

Eier: Marianne Kolberg

Eier: Christen Lang

Eier: Christen Lang

Eier: Venke &
Preben Henning

Eier: Christen Lang
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UTSTILLINGSRESULTATER SIDEN SIST

Vi tar for oss Hamar-utstillingen først, da NORSK VINNER 1997 her ble kåret

IIAMAR. NI(K - 29.11.97 - Dommer:@d!-W9liæ

BIR - 1BTK - CACIB- FUKUHIME GO BANSHU
NORSKVINNERT997 ASUKASOW

2BTK - CERT

3BTK

48TK

BIM. IBHK - CACIB

28HK

3BHK . CERT

4BHK

MATSUHIME
AVENERHAUGEN

GLENDALIN AYAKO SAN

REN-AI AV ENERHAUGEN

GLENDALIN FUYU SAN

GLANDALIN BLIRANDE

Eier: Grete-Sofie Mjærum

Eier: M.Hauge/C Lang

Eier: Christen Lang

Eier: Marit &
Arne Paulsrud

Eier: Chnsten Lang

Eier: KvittingenÅjosnes
& Lang

RYO TARO AV ENERFIAUGEN Eier: Jan Erik Aas

MARA SHIMA LILTIMO Eier: Grete-Sofie Mjærum

Ilederspremie i avlsklasse og lørdagens 2.beste avlsgruppe totalt:

FUJIHIME AV ENERIIAUGEN Eier: M.Hauge/C Lang

Eederspremie i oppdretterklasse og lørdagens 2.beste oppdrettergruppe totalt:

KENNEL ENERHAUGEN Eier: Chnsten Lang

Bilde nv NORSK VlllNER 1997 på neste side.........,
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NORSK VINNER 1997

N.U.CH FUKUHIME GO BANSHU
ASUKASOW

Eier: Grete-Sofie Mjærum



NBFK - 23.8.97 - Dommer: ?

BIR CHOMX CHIISAI \,LAIKO

Ørie HK - 24.8.97 - Dommer: ?
BIR. BIG - 2BIS CHONIX CHIISAI NIdIKO

Hønefoss HK - 3f .8.97 - Dommer: ?

BIR - Res.BIG CHOMX CHIISAI MAJKO

Eidsvoll HK-7.9.97 - Dommer: ?

BIR-BIG-BIS CHONIX CHIISAI MAIKO

Bergen BSBK -28.9.97 - Dommer: Pamela Cross Stern. England

Eier: Marianne R Wang

Eier: Mariame Wang

Eier: Marianne Wang

Eier: Marianne Wang

GLENDALIN FIIYLT SAN Eier: Christen Lang

DRAGON HOUSE SAN TAN Eier. Sørensen {Lassen,DK
BIR- BIG - BIS!
2BHK - CERT

BIM -2BIS Veteran
2BTK - CERT

GLENDALIN AYAKO SAN
OJO SAN AV ENERHAUGEN

Eier. Christen Lang
Eier: Wille&Voreng/

C Lang

GLANDALIN FU}t SAN
Best In Show

BSBK. Bergen 28 9 97



I I Utl(l lrErrrr

BIR-CERT-3BIG J{ATTFJÆRILENS CHUJITSU Eier. Paul Walle

2BHK RYU TARU AV ENERLLAUGEN Eier: t lngebrigtsenr
Jan Erik Aas

NDK - 25.f 0.97 - Dommer: ?
BIR - 2BIG CHONIX CHIISAI MAIKO Eier Mananne Wang

??? - NDK - 25.10.97 - Dommer: Jan Nesvadba. Sveits:

BIR - 4BIG N S IJ Ch FL]KU'I]TME GO
BANSHI-T ASUKASOW

Eier: Grete-Sofie Mjærum

??? - NRK - 26.10.97 - Dommer: Ramalo Diaeo. Portueal:

BIR - 2BIG N S U Ch FUKUHD{E GO
BANSHU ASLIKASOW

Eier: Crete-Sotre \ljærum

NRK - 26.10.97 - Dommer: ?

BIR-BIG-BIS CHONIX CHIISAI MAJKO Eier: N'[ananne Wang

Eier: Tone Reidun &
Kåre Langhelle

Eier: Hauge & Lang

Eier: SørenseniT.assen,DK

Eier: N{anarne \\'ang

STORD - 16.11.97 - Dommer: [.Furst-Danielsson. Sverise:

DRAGON HOUSE SLIN TAN

BIR - CERT

2BTK - CK

BIN,I - CERT

ASAHI-SO KIMOKO

MATSUHIME AV
ENERHAT]GEN

.\KK - 23.1f .97 - Dommer: ?

BIR - .IBIG CHONIX CHIISA] \,{.AJKO

oB S OB S t " 
* + + + * + + * t A X + + + {<:fi + * x * * * * *;3 + x x x * x )t + * * * * * + * + * * * * * t t + x + x x x * * * x * * x x *

Virt IIEGET stolte 'rAgilityt' medlem; Venke Henning har sendt oss følgende lille
melding like før dead-line for SIIIBA-NYTT:

Jegjobber med min hobby "agility" Her er det "enkelt" iforhold til " ekstenør-klubbene"

Resultatene i fjor er egentlig ikke det rette bildet av tilstanden. FLMI er den beste

konkurrerende shibaen i agility iNorge og Sverige Vi venter at hun stabiliserer seg iløpet av

året og vil nå lorholdsvis langt I 1997 ble hun slått av sin mor med noen skarve poeng

FUN{I fikk først opprykk til klasse 3 ijuli i997 Her er resultatene {ie de tre beste stevnene.

hvorav minst et må være et uttagningsstevne
FUNII AOKI:
E i e r ; Fttnt i l i e n Sc h r e l tle r u p -.fo re r Haruld.
Feil 5 6.8 i,88
Plassenng. I I 5

Total: '8 9.8 8.88

VABRÅTENS DAI.ICHI
Ercr: .familien Henninc -.forer L'enke.

8.49 0 1,01

l6+
1r,49 6,00 6.01

23,53Sum: 26.68



FUMIKO AOKI
Far: N S Ch Eiyu Shishi Gashira av Enerhaugen
Mor: VabråtensDai-ichi
Oppdretter: Venke & Preben Henning
Eier: Harald & Lllrik Schjelderup

MJÆRUNIHØGDAS QHIME
Far: N.Ch Kiskas Jack Daniels

Mor: S Ch.Mjærumhøgdas Ltji Uneshii
Oppdretter: Grete-Sofie & Eivind Mjærum
Eier. Anne Lise Johansen

NY NORSK & SVENSK CHAMPION
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N.U.Ch. ERAI AKA SAN AV ENERHAUGEN
Far: tnt N S.Ch Manløtens Haikara
Mor: tnt.N S Ch Glendalin Ayako San

Oppdretter: Christen Lang
Eier: Monica Nilsen/Rov Alkholt & Christen Lans

N.U.Ch. MJÆRUNIHØGDAS UTSUKUSII
Far: Int N S Ch Glendalin Burande

Mor. lvlauraine Akeira at fumor
Oppdretter: Grete-Sofi e Mjærum
Eier: Unni Hansen

N.U.Ch. GLENDALIN FUYU SAN
Far: Jap.Aus Ch Tetsuo Go Hokusetsu Daihachiso

Mor: Aus Ch. Glendalin Kvoto
Oppdretter: Arthur Lane. Australia
Eier Christen Lang

{.x*+****x*******t***



REGNSKAP

Vedlag følger avsluttende regnskap for Shibaens Venner i Norge. Som man ser har vi brukt de

siste konene til å gjøre siste nummer av SHIBA-NYTT best mulig.

Reenskapet viste pr. 3 1. 12.97: Kr. 2.620.30 i overskudd.

Restbeløp: Kr. 27.- benyttes i porto ved æ svar på fremtidige henvendelser til den avgåtte
klubben.

Bergen, april 1998

ÅQ.'-
4l/,(cctrx4

r"r.i"i" irr""".

d,o Pr 31 12 97 + 2.620,30

2.',l18,302'/45,30
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ANNONSE

KENNEL ENERHAUGEN

KENNEL ENERIIAUGEN

Oppdretter av Shiba siden 1989.
Har til nå (199E) oppdrettet 12 norske champions, S svenske og 2 internasjonale.
Kennelen har fått l0 Hederspremier i oppdretterklasse og 3 Hederspremier i
avlsklRsse for denne rasen. Kennelens hunder har oppnådd mange
gruppeplasseringer, og vunnet BIS hvalp, voksen og veteran, samt norske,
nordiske og europavinner titler.
En Enerhaugen hund ble BIR på den japanske kenneklubbens utstilling for
japanske raser i Sverige i 1994 for japansk dommer.
Jeg takker alle mine gode venner, uten hvis hjelp jeg ikke kunne ha oppnådd
disse resultatene. Samtidig takker jeg for meg som initiativtager og medarbeider
i SIIIBAENS VENNER/SHIBA-IIYTT. Jeg ønsker den nystartede raseklubben
lykke til med arbeidet for rasen i fremtiden.

Christen Lang
Sandviksveien 173 - N5035 BERGEN/SANDWKEN - Telefon: 55-95 17 01

N.S.CH.-NV96-SV97 GLENDALIN FU\TJ SAN


