
Nr. 1 2004 Årgang 7
 

GUTTA PÅ TUR...
 



STYRET I NORSK SHIBAKLUBB 

LEDER Lisbeth Høyem 
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu 
74162285/91716284 
geil is @online.no 

NESTLEDER Inger M Ingebrigtsen 
Skarsem, 7340 Oppdal 
91524838 
in-inge@online.no 

SEKRETÆR Tove Nyvoll 
Anholt, 3160 Stokke 
33335229 
tove@willemo.no 

KASSERER Terje Ljosnes 
Hans Hauges gt 1E, 5035 Bergen 
55324667 
rokvitt @online.no 

STYREMEDLEM Dan Ove Tuven 
Aspmoen 30, 8646 Korgen 
75191472 / 410 21 472 
dan.tuven @monet.no 

STYREMEDLEM Marianne Holmli 
Sjøvold, 7650 Verdal 
74077455/951 81 266 
peLfang@online.no 

STYREMEDLEM Finn H Svendsen 
C/o Sport1, 2953 Beitostølen 
90099792 

VARAMEDLEM Laila Nagel 
Engnesvn 31, 3092 Sundbyfoss 
33058883 Laila.nageI2@tiscali.no 

VARAMEDLEM Wenche Ulleberg 
Follestadvn 11,3474 Aros 
31283084/92204206 

Styret og utvalg setter pris på tilbake

melding fra medlemmene· både ris, ros,
 

tips, ideer og saker til behandling.
 
Vi ber om å få alle henvendelser skriftlig.
 

Dette for at alle skal få lik behandling.
 

KONTAKTPERSONER 

NORD·NORGE Paul J. Walle, 
8533 Bogen i Ofoten 
7698 2000 / 926 52 844 
soldoggen @snubbart.no 

MIDT-NORGE Marianne Holmli 
Se Styremedlem 

VESTLANDET Christen Lang, 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen 
55951701/ Fax 5595 8402 
christen.lang@tiscali.no 

SENTR. ØSTLAND Wenche Ulleberg 
Se Varamedlem 

SØRLANDET 

AGILITY Harald Schjelderup 
Rødsveien, 1540 Vestby 
64952053 
harald.schjelderup@c2i.net 

LYDIGHET Sissel Skjelbred 
Dalsve, 7710 Sparbu 
74143269/97567022 

BRUKS Halvor Størmer 
Grindjord E6 19, 8520 Ankenesstrand 
76940409 

VALPEFORMIDLER Inger Lise Mandryck 
Klinkelinna 411, 2827 Hunndalen 
61188128 shiva@online.no 

HUNDESPORT Solvor Nærland 
Aad. Gjellesgt 16, 5035 Bergen 
5531 3784 solnaer@online.no 

Kontaktpersoner er til for at medlemmene 
skal kunne spørre om ting de lurer på. 

Lokal aktivitet organiseres av nærmeste 
kontaktperson. 
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HA EN INTERESSANT 
LESESTUNDI 

UTGIVELSESPLAN ANNONSEPRISER 
Nr 1 Mars (Frist innlegg 25/2) Helside: 100,· 
Nr 2 Juni (Frist innlegg 25/5) Halvside: 75,- Kvartside: 50,-
Nr 3 September (Frist innlegg 25/8) 
Nr 4 Desember (Frist innleaa 25/11') 

Ikke-medlem DOBBEL pris 
I(Annonse manus må være i a5) 

Stoff til Shib-a-visa 2-04 sendes MEDLEMSKAP 
Karstein Thunes, Sandslimarka 129, Hovedmedl: 300,- Fam.medl: 100,
5254 Sandsli Gavemedl. for valpekjøpere: 150,
karstein.thunes@statoil.com Betal til konto 0540 11 87369 
FORSIDEBILDET BAKSIDEN 
Kitano del Biagio & 0stbylias Hælie Zorro 0stbylias Hælie Totti 
Foto Sissel Skjelbred Foto Lars Erik Susegg 
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REDAKTØRENS SIDE 

Ja, så er det min tur til å ta for meg redaktørens ansvar for dette flotte bladet og klubben. 
Jeg må si at det var med blandede følelser at jeg saja til å ta på meg dette vervet. Mest 
fordi jeg ikke er så helt "stø" i data enda, og har problemer med hjemme pc-en. Men 
gode venner backet meg opp, og jeg har fått god hjelp av disse. 

Jeg må imidlertid beklage å si at min hjemme e-mail adresse for tiden ikke er 
tilgjengelig. Dette har ført til at jeg ikke kommer inn på internet, og derfor har jeg ikke 
kunne lese mail fra dere. Så dersom du har sendt meg stoff til min mail, så har jeg nok 
ikke fått denne. Men fortvil ikke, interessant stoff kommer i neste nummer, da jeg håper 
å ha kommet på lufta igjen. Dersom du ønsker å sende stofflbilder til bladet kan du sende 
denne til min jobb-mail; karstein.thunes@statoil.com. 

For å presentere meg selv kan jeg begynne med å si, at jeg overtok den første Shiba som 
kom til Norge fra Christen på begynnelsen av 90-tallet. Hun het Shiba, og måtte forlate 
dette livet i en alder av 15,5 år. Jeg har nå to tisper, som er direkte etterkommere av min 
første shiba. De er henholdsvis 3,5 og 1 år gamle, og er perlevenner. 

I dette nummer av bladet er hovedtyngden av stoffet konsentrert om Christen Langs reise 
til Nippo 100 års utstilling i Osaka i november 2003. Interessant reisebeskrivelse fra en 
ivrig oppdretter og dommer, som fikk anledning til å besøke utstillingen og bli kjent med 
oppdrettere fra rasens hjemland. Det er spesielt med stoff fra rasens hjemland. SHIB-A
VISA vil derfor i tiden fremover presentere en serie med foto av 
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noen av de fremviste hundene på denne utstillingen. Alle bildene er ikke like gode, men 
jeg håper likevel at dette kan være av interesse for leserne. 

Jeg har også tatt meg tid til å lage et kryssord for bladet. Noe jeg håper og tror mange vil 
sette pris på. For at du skal slippe å klippe i bladet, kan du bare sende løsningsordet på en 
sms eller e-mail, som beskrevet bak i bladet. 

Så håper jeg du blir fornøyd med dette første bladet fra min hånd, og lover at det skal 
komme mer interessant stoff i tiden fremover. Min oppfordring til dere er at dersom du 
ønsker å bidra med stofflbilder så ikke nøl med å sende dette til meg. 

Jeg har også planer om å starte en foto/tekst konkurranse i neste nummer av bladet. Dette 
kommer jeg tilbake til i neste nummer. 

Ønsker alle Shiba-venner en riktig fin påske og en tidlig vår! 

Hilsen 
Karstein 

BIS VALP dommer Arne Foss
 



Lederens side 

så er et nytt nummer av Shib-a-visa sendt ut til våre medlemmer. Denne gangen 
har vi en ny redaktør, og jeg ønsker Karstein lykke til med jobben. Jeg vil 
beklage at korrekturen var noe "slett" i forrige nummer. Vår spesialutstilling skal 
selvfølgelig ikke arrangeres samme dag som Akitaklubbens. Vår utstilling 
avholdes søndag! 

Jeg har likt å lage Shib-a-visa, men det har blitt for mye jobb. Jeg håper derfor 
dere vil bidra til at bladet får et innhold som passer for alle. Send inn bilder og 
artikler. 

Årets høydepunkt st~lr snart for døra, og vi håper mange tar turen til Røros i 
pinsen. Her er det mulighet til å være sosiale i et fantastisk miljø. Sett av hele 
pinsen, du finner mye å fylle tiden med, selv om du ikke er veldig 
utsti llingsinteressert. 

på hundefronten er det alltid noe som skjer, selv har vi hatt akitavalper og kost 
oss veldig med dem. Rundt omkring deltar flere shibaeiere på aktiviteter, og det 
er moro når man får melding om at en shibavalp er blitt BIS på et stort 
valpeshow. 

Valpeformidler forteller at flere tar kontakt for å få informasjon om rasen. Selv 
opplever vi at stadig fler etterspør jaktegenskaper, noe vi synes er flott. Shibaen 
er en allsidig rase og det er flott at flere av dem brukes aktivt. 

Vi ville gjerne høre flere jakthistorier, så hvis noen sitter på gjerdet, er det bare 
å sende inn noen ord! 

Med ønske om en flott vår, 
Hilsen fra Lisbeth 

l~"'-",;j:--=-~;'-\'	 HUSKl.	 ''''-.-' \J
 
l' '. '\\
 
,.~ --"\'a JAPANSPESIALEN~, ~~.
 
\~-/
 2004! 
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OVERNATTING PÅ SPESIALENI
 

På grunn av et slektsstevne på Røros i pinsen, vil
 
hotellet gjerne ha bestillinger
 

så fort som mulig slik at de kan leie ut
 
"overskuddshytter/rom".
 

For å få overnatting på utstillingsplassen bør dere
 
derfor kontakte
 

Idrettsparken hotell snarest på telefon 72 4110 89
 

Utstillingskomiteen 

ÅRSMØTE I NORSK SHIBAKLUBB 

Årsmøtet avholdes på Røros
 
søndag 30.mai 2004
 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
 
poststemplet senest 17.april 2004
 

Saker sendes til NSK v/Tove Nyvoll, Anholt, 3160
 
Stokke Epost; tove@willemo.no
 

For forslag til valg, se eget oppslag!
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"Hva gjør du i pinsen?" 
av Lisbeth Høyem 

Dato for pinsen i år er 29.- 31. 
mai. Har du ingen andre planer for 
denne helgen, bør du finne deg et 
kart. Der skal du finne Røros! 

For det er der det skjer; Arets 
høydepunkt for akita, GJD og 
shibaeiere! Da arrangeres nemlig 
klubbenes spesialutstillinger, og 
hvis du tror at dette bare er for de 
som har ambisjoner om å vinne en 
utstilling, tar du feil. 

Dette er også den helgen i året der 
RASEN står i sentrum. Her treffes 
mange som eier samme rase som 
deg, og de har kanskje samme 
erfaringer som deg, eller helt 
andre... Er du interessert i å 
snakke med andre som eier den 
samme fantastiske rasen som deg 
selv; KOM TIL RØROS. 

Her vil det myldre av akitaer, shibaer og 
sikkert også GJD'er hele helgen! I to 
dager kan du nyte synet av disse herlige 
hundene, kanskje velge din egen 
favoritt. Og kanskje den vinner hele 
greia? Sammen med hundene finner du 
eiere som er brennende opptatt av 
rasen, har du spørsmål, bør du finne 
svar her. 

Klubbene har valgt å avholde sine 
spesialer som små, intime utstillinger 
nettopp for at det skal være et godt miljø 
og en god tone mellom eiere av de 
"utvalgte" rasene. Her er ingen for stor 
og ingen for liten. Tips og erfaringer 
utveksler mellom de "argeste" 
konkurrenter før man går i ringen. 
Nybegynnere får gode råd og alle 
hjelper hverandre. 

Bilde fra grillkveld på Hunderfossen 2003. Som dere ser var det god oppslutning! 
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Men har du ikke ambisjoner om å gå 
i utstillingsringen med din egen 
hund, kan du likevel lære mye av å 
være tilskuer. Og alle er like 
velkomne, det som binder oss 
sammen er interesse og 
engasjement for disse rasene vi er 
så stolte av å eie. 

Tonen rundt ringen preges av spøk 
og lett opphisselse, noen har større 
forventinger, andre har kanskje noe 
å forsvare .... Hunder i alle utgaver, 
både med og uten pels ... For 
enkelte betyr opplevelsen mer enn 
premieringen. 

Ved å være så små, kan vi alle bo 
sammen, vi bor like ved 
utstillingsområdet og campingen er 
vel tilrettelagt for sosialt samvær. 
Hyttene er plassert rundt et "tun" der 
det står en STOR grill som vi har 
tenkt å bruke flittig! 

Noen siste tips før man skal i ringen.. 

Innimellom må man ha en liten pause 

Ved å velge Røros som utstillingssted, 
åpner vi også for "turisme". Her er det 
mye å se på! Hovedgaten i Røros er 
verdenskjent. .. Her er en av Europas 
eldste trebyer, den er faktisk på 
UNESCOs liste over Verdens Kulturarv. 
Men fortsatt er det en aktiv hovedgate i 
denne byen på fjellet. 

For å være sikker på at du får med deg 
alt, anbefales faktisk å være HELE 
pinsen. Slik kan vi arrangere felles 
ørken-utflukt! Ja, du leste riktig, det 
ligger en ørken på Røros. Har du ikke 
sett den, er den alene verdt turen! 
I tillegg finnes Rørosmuseet, der den 
gamle gruva på Røros er midtpunkt! 
Her finnes modeller av driften av gruva, 
ned til den minste detalj. Man kan gå 
ut på de enorme slagghaugene som 
ligger nesten midt i sentrum. Man kan 
være med på gruvevandring, 50 meter 
ned og 500 meter innover. Men da må 
man huske godt fottøy og varme klær, 
det er nemlig konstant 5 grader hele 
året i gruva. 
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Byens perle er kirken, ferdigstilt i 
1784 og fremdeles en av landets 
største med 1600 sitteplasser. Den 

, kalles også "Fjellets katedral" og en 
tur innom anbefales på det 
sterkeste. 

Som dere skjønner, er Røros en 
opplevelse! 

På kveldstid vil det sosiale være 
viktigst. Her møtes nye eiere, erfarne 
eiere og kanskje noen som skal bli 
eiere. Vi griller og har et stort 
loddsalg, og praten går uti de små 
timer. Erfaringene fra Hunderfossen i 
2003 tilsier at dette blir et like stort 
høydepunkt for mange, som selve 
utstillingene. Hvor treffer du ellers 
noen som er like "hundegal" som 
deg selv??? 

Gevinstbordet 2003 .... 

Et av helgens høydepunkt er det 
tradisjonelle loddsalget, her har vi med 
gevinsten selv og de er mange og 
varierte. Fra tyggebein, skåler, 
vinflasker, keramikk og toppgevinsten i 
2003 var et håndkle fra Japan, med de 
japanske hunderasene på! 

Har du ikke vært på en Spesial 
tidligere, har du noe å lede deg til. 
Dere andre vet vel hva dere går til. .. 
Her er det muligheter for nye vennskap 
og oppfrisking av gamle. 

Alle oppfordres med dette til å holde av 
pinsen! Gjør det til en skikkelig 
weekend, både hund og opplevelse! 
Har du ikke vært på Røros før, får du 
aldri en bedre "unnskyldning". - Så 
regner jeg med at vi treffes??? 

Lisbeth 

2:::::::::~~;::::::,;;%~~;;;;~.x~,,«::::~:::;:;,~di;U:i1@~?::: 

Utstillingkomiteen sjekker severdigheter 
på Røros, med nøytral observatør.... 
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Norsk akita klubb inviterer til utstilling for
 
akita, great japanese dog og shiba
 

lørdag 29. mai 2004 på Røros
 

Dommer Terje Lindstrøm, Norge
 
Det utdeles "stor-cert" til akita
 

Det inviteres også tillydighetsprøve!
 
Dommer Eivind Thoresen, Norge
 

Påmelding på gamle a4 skjema til
 
NAK v Lisbeth Høyem, Leiraplassen 6, 7710 Sparbu, Norge
 

eller via nett www.shibaklubb.info
 

Påmeldingsfrist 30.april (post) 7.mai (nett)
 
Påmeldingsavgift eksteriør/LP 250,- NOK (Samme hund Ekst&LP 380,-)
 
Valp/Veteran 130,- F.O.m 3.hund Yz avgift, gjelder ikke valp og veteran.
 
Betal til NAK, Unni Greipsland, Hadelandsv 1571, 1488 Hakadal, Norge
 

Konto nr 05300369504 senest 14.mai for å unngå 50% gebyr.
 
Utenlandske utstillere kan, etter avtale, betale ved ankomst.
 

For overnatting anbefales 
Idrettsparken hotell AS, Røros Tlf +477241 1089
 

Utstillere må selv bestille plass SNAREST,
 
nytter og rom er reservert ror "uapanSpeSlalen
 

Campinghytter Hotelrom Rom på vandrehjem 
4-sengs med kok, kjølesk, 
kopper og kar 400,-/døgn Dobbelrom 950,- /døgn Seng i 3 el4 mannsrom 
Felles sanitæranlegg m frokost 225,- m frokost 
Frokost 70,-

Felles grilling 
ved grillplass ved hyttene lørdag kveld ( og fredag, og søndag...)
 

Opplysninger om utstillingen på www.akita.no
 
eller Unni 6707 6462 / 922 59 707 tsuko@nittedal.online.no
 

Lisbeth 7416 2285 / 917 16284 geilis@online.no
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jAPANSPESIA LEN 
2,004 

Norsk shiba klubb inviterer til utstilling for
 
akita, great japanese dog og shiba
 

søndag 30. mai 2004 på Røros
 

Dommer Anne Indergaard, Norge 

Det utdeles "stor~cert" til shiba 

Påmelding på gamle a4 skjema til
 
NSK v Lisbeth Høyem, Leiraplassen 6, 7710 Sparbu
 

eller via nett www.shibaklubb.info
 

Påmeldingsfrist 30.april (post) 7.mai (nett)
 

Påmeldingsavgift eksteriør Z50,- Valp/Veteran 130,
F.o.m 3.hund l/z avgift, gjelder ikke valp og veteran. 

Betal til NSK,
 
v. Terje Ljosnes, Hans Hauges gt lE, 5035 Bergen
 

Konto nr 0540 Il 87369 senest 14.mai for å unngå 5°0/0 gebyr.
 
Utenlandske utstillere kan, etter avtale, betale ved ankomst.
 

Opplysninger om utstillingen på www.shibaklubb.info
 
eller
 

Lisbeth 7416 zz85 / 917 16 z84 geilis@online.no
 

12 

KENNEL AK-INU-BA 

Kita og Titt tei 

Valper planlegges i 2004. 

Flere spennende kombinasjoner 
-ta kontaktIl 

Kennel Ak-inu-ba 
Lisbeth Høyem & Geir Aasheim 

Leiraplassen 6, 7710 Sparbu 
+4774162285 
geilis@online.no 

http://geilis.hos.online.no 

~:~ ~ .f'~] 

(;c:n~. 
jtklla 

;.;.. , 

~~}/ .; ~i~ 

.$hiba 
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Adskillelse og gjenforening 
Av Anders Hallgren. - Sakset fra boka "Hundens gyllene regler" Del 3 -

Matmor og King venter hjemme på at far og Chicko skal komme hjem. Hun undrer spent 
på hvordan det har gått med Chicko på hans første dressurkurs i klubben. Flere ganger 
ser hun ut av vinduet, men ingen bil har kjørt opp grusgangen til garasjen. 
King virker også urolig. Han vandrer fram og tilbake i rommet. Lytter spent. Av og til lukter 
han på senge til Chicko og klynker sorgfullt. Matmors trøstende forklaringer når ikke fram 
til King. Han hører nok det beroligende og håpefulle tonefallet i stemmen, men ordene 
forstår han ikke. 

King er en schafer, familiens første. Han er syv år gammel. Han er rolig og trygg. 
Gjennom alle disse årene har det ikke vært mye som har gjort han spesielt opprørt. 
Chicko er også en schåfer. Da han kom til huset som en liten valp i fjor, tok King 
samvittighetsfullt hånd om oppdragelsen. De har alltid vært de beste venner og familiens 
frykt for at hundene skulle begynne å slåss med hverandre har virkelig vært ubegrunnet. 
Fra andre hundeeiere har de fått mange pessimistiske kommentarer. Men aldri et knurr 
fra hundene til tross for at Chicko av og til kan være svært provoserende mot King. 

Chicko kommer 
Endelig høres den velkjente lyden av bilens hjul mot grusgangen. Far kommer hjem fra 
dressurkurset. Mor titter fort ut av vinduet før hun småløper mot døra. Til King, som 
allerede bobler av glede sier hun: "Nå kommer far og Chicko." Som om han ikke allerede 
var oppmerksom på det. Far åpner døra og King løper de hjemvendte i møte. Chicko 
kommer springende mot King i vill glede. 

Men hva skjer nå? Plutselig stopper King og blir helt stiv. Han hilser ikke på far, men er 
intenst konsentrert om kompisen sin. Han reiser bust, stirrer stivt på Chicko, holder halen 
høyt og begynner å knurre. Chicko overser dette og springer rett på King. Med et brak 
kaster King seg over Chicko som om han var en angriper. 
Full av overraskelse og skrekk flykter Chicko over hals og hode, men han blir forfulgt, tatt 
igjen og lagt ned på nytt. Han kaster seg da ned på ryggen, legger halen mellom bena, 
stryker ørene bakover og ligger helt stille. Endelig har King roet seg ned. 

Mor og far har stått som forstenet av overraskelse. Det er første gang de ser King sint. De 
spør seg selv hva som skjedde. Er han syk? Har de gjort noen feil? 

Rangplass og revir 
Nei, King er ikke syk. Han har oppført seg slik man ofte ser i familier der det er mer enn 
en hund av samme kjønn. Det virker som om dette er en naturlig atferd som hører til 
flokklivet og flokkens strenge rangordning. 

I ulveflokken har alle de ranghøye dyrene stor respekt for lederen. De er svært nøye med 
å vise denne sin underdanighet. Vanligvis er lederen en snill og tollerant figur, men 
dersom ulver med lavere rang ikke viser sin underkastelse når dette er nødvendig, kan 
lederen bli som en rasende furie. 
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Av og til jager ikke ulvene i flokk, men hver for seg, i par eller i mindre grupper. Når de 
vender tilbake til samlingspunktet viser de en sterk underkastelse overfor de som er 
hjemme. Dette gjelder spesielt i forhold til ulver med høyere rang. Gneldrende, pipende 
og krypende nærmer de seg. Fra undersiden strekker de opp nesen og slikker de 
ranghøye i munnvikene. Alle virker glade, men man kan tydelig se en klar underdanighet 
hos de som kommer tilbake. 
Dersom en ulv ikke viser dette når de kommer tilbake til reviret risikerer den å bli lagt ned, 
ja til og med bitt. Det er vanskelig å si hvorfor de gjør dette. Vi kan bare spekulere på 
årsakene. Men jeg vil våge meg på en slik spekulasjon. Tiden får vise om den er riktig 
eller gal. 

Når en eller flere ulver, eller hunder, forlater flokken - f.eks. for å gå på jakt - og området 
der de bor, forlater de samtidig plassen sin i flokken. 
Dersom man har forlatt flokken kan man risikere at andre individer har overtatt plassen og 
dermed avansert på rangstigen. Disse dyrene utnytter siden styrken i det å holde seg 
innen reviret for å trykke ned de som kommer tilbake. Kanskje blir de betraktet som en 
helt ny flokk dersom de har vært borte i lang tid. 

Det virker som at de som er høye i rang og blir igjen på området direkte krever 
underkastelse av de som kommer tilbake etter en tids fravær. Kanskje som en 
påminnelse om rangplassen. De fleste med lav rang virker klar over dette og viser 
underdanighet. Andre blir hurtig klar over det ved tilbakekomsten. Det virker som om 
rangordningen opprettholdes pga. omgangsformen, men dersom flokken blir splittet må 
den etableres eller stadfestes på nytt når de møtes igjen. 

Det var dette som hendte mellom King og Chicko • og som hender for mange som har 
mer enn en hund av samme kjønn. For å unngå slike episoder er det lettest å ta ut 
hunden som var hjemme og la dem møtes på et nøytralt område. I alle tilfelle er det viktig 
å vite at det ikke trenger å være noe galt med en hund som oppfører seg slik som King 
gjorde. 

Noe å huske på 
* Dersom du har 2 hunder av samme kjønn bør du være forsiktig når de treffes igjen etter 
å ha vært borte fra hverandre. Ta gjerne den "hjemmeværende" hunden til et nøytralt 
område og la dem treffes der. 

* Dersom hunden din har en "kompis" av samme kjønn kan dette også skje mellom dem. 
Lær dem å møtes på en fin måte. Husk å fjerne alle leker· slik som pinner, baller, bein og 
godbiter - og ellers andre ting de kan tenkes å konkurrere om når de møtes. 

* Dersom 2 tisper møtes etter å ha vært borte fra hverandre gjelder det å være spesielt 
oppmerksom i forbindelse med løpetider og perioder med falske svangerskap. 
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EN DRØM SOM GIKK I OPFYLLELSE 
AV CHRISTEN LANG 

Tenk å få reise til rasens hjemland og få se de beste hundene der. En drøm for en 
hundeinteressert, spesielt for en oppdretter og dommer. 

Det var det jeg fikk mulighet til da jeg i november 2003 dro til Japan sammen med Birgitta 
Lundeli og Helene Nordwall fra Sverige, Katja Weber fra Canada og min gode venn 
Chieko Sugiyama, som er japansk men bosatt i Spania. Det var Chieko som hadde iden 
og opplegget til turen. Som i første rekke gjaldt Nippos 100års jubileums-utstilling, men 
som også innbefattet besøk på Nippos hovedkontor, og en rekke besøk på historisk 
steder. 

Helt siden jeg som ung kunststudent ble opptatt av Japansk kultur har jeg hatt et ønske 
om en gang å få besøke landet. Interessen ble ikke mindre etter at jeg i 1987 anskaffet 
meg min første Shiba. 

Reisen for min del startet en kald november dag i Bergen. I Stockholm møtte jeg Birgitta 
og Helene og sammen dro vi via Helsingfors til Tokyo. Der møtte vi Katja og Chieko. Det 
førte inntrykket av Japan var at alt var meget rent. Vi møtte travle, effektive, men også 
meget høflige mennesker. I Japan var det tidlig høst og 17 varmegrader. All informasjon 
var skrevet med japanske tegn, så vi var heldige som hadde Chieko som loste oss trygt 
frem. 

Første punkt på programmet var ett besøk i Nippos hovedkontor i Tokyo. Nippos 
generalsekretær Terukuni Uki tok imot oss. Han og Nippos sjefsdommer Kenji Abe ble vi 
kjent med da de besøkte Sverige sist sommer i forbindelse med den historiske Nippo 
utstillingen der. Jeg overrakte en gave fra Solvor Nærland, en kalender med bilder av 
Shiba i Norsk natur som Hr. Uki spesielt hadde ønsket, etter å ha sett en lignende i 
Sverige. Selv ble vi overrakt nydelige slips nåler med klubbens emblem. En gave vi er 
meget stolt over å ha fått, da den bare utdeles i spesielle tilfelle. I Nippo er hundesport for 
det meste en sport som utøves av menn. 

Helene og jeg meldte oss inn i klubben. Katja var allerede medlem. Alle 3 registrerte våre 
kennelnavn. Helene og Katja har jo japanske navn, mens mitt kennelnavn Ener-haugen 
måtte oversettes og ble til Ichiokasow. Hr. Uki viste oss klubbens arkiv og her fikk vi se 
den håndskrevne stamtavlen til en av klubbens første registrerte hunder den kjente Naka 
Go. Det ble også tid til en fotografering med personalet som var meget imøtekommende. 

Den første Shiba kennelen vi besøkte var i Tokyo hos hr. Tadashi Maruyama, kennel 
Chuuou Hagurosow. Han hadde kun noen få hunder. Han har eksportert en del hunder 
både til USA og Europa. En også til Sverige. Her kjøpte Katja en 4 år gammel tispe som 
hadde et kull 6 uker gamle valper da vi var der .Selv ble vi mest begeistret for en 1 år 
gammel tispe, men hun var ikke tilsalgs. Hr. Maruyama var meget vennlig og inviterte oss 
på kafe hvor vi ble servert te og kaker. Han tok oss også på sigthseeing i et nærliggende 
tempel. 
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Etter å ha besett Tokyo, med blant annet den berømte statuen av den trofaste Akitaen 
Hachiko gikk turen videre til Osaka hvor Jubileumsutstillingen ble avholdt. Fredag kveld 
inviterte Nobu Atsumi de utenlandske gjestene på middag. Hr.Atsumi som er oppdretter, 
har skrevet endel artikler om rasen i det amerikanske bladet Shibas USA, og har hjulpet 
mange amerikanske oppdrettere med importer. Han har også selv eksportert hunder både 
til USA og Sverige. 

Lørdag 15 november var så den store dagen for oss. 799 Shiba var anmeldt og det var 
bare Shiba som ble bedømt denne dagen. Utstillingen ble avholdt på ett stort inngjerdet 
område. Det var 19 ringer, alle godt merket med nr. I midten av ringen var en trekant 
markert, som hundene skulle bevege seg etter. Når vi tenker oss en jubileumsutstilling, 
ser vi for oss endel ekstra stas, men ikke i Nippo. Alt var meget enkelt. 
Åpningsseremonien var derimot meget høytidelig med en rekke taler. Det var 
imponerende å se rekken av assistenter stå oppmarsjert på linje. Alle i dress og iført kaps 
med klubbens emblem. 

Det var umulig å følge bedømningen i alle ringer så vi valgte å konsentrere seg om de 
voksne hundene. Vi fotograferte, men det var ikke alltid like lett å få tatt gode bilder .Alle 
hunder var utstyrt med godt synlige nummer, og Chieko har vært så vennlig å oversette 
for oss. Katalogen var med japanske tegn så den ble vi ikke klok på. 

De tre divisjonsvinnerne blant hannhundene mønstres før beste hannhund kåres. 

Først var det individuell bedømmelse av hver hund. Klassene er inndelt som hos oss etter 
alder og kjønn. Dommerne noterer, men det er ingen skrevne kritikker til utstillerne. 
Assistentene måler hunden, alle hunder blir målt men her er det verdt å merke seg at 
målingen blir foretett BAK skulderbladet, og ikke som hos oss på skulderbladstoppen. 
Noe som er hvert å merke seg når vi diskuterer høyde. 

Det er jo forskjell på disse metodene som får utslag ved fastsettelse av hundens høyde. 
Alle tenner blir talte, dette foregår ved at munnen åpnes, og ikke som hos oss at 
dommeren ser på bitt og kontrollerer tenner mens munnen er lukket. De aller fleste 
hundene protesterte på metoden, men det så ikke ut som dette hadde betydning for 
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bedømmelsen så lenge halen kom opp etter seansen. Vi så endel hunder som var 
uvillige, men svært få som var redd. En Shiba som mangler tenner kan ikke få excellent. 
Dette så vi jo også på utstillingen i Sverige. 

Etter den individuelle bedømmelsen var det lunsj pause. Vi ble invitert av Hr. Abe og Hr. 
Uki til å spise sammen med dommere, assistenter og noen av de øvrige utenlandske 
gjestene. Vi fikk servert kunstferdig tillagde grønnsaker, kjøtt og fisk samt grønn te. Maten 
ble spist med pinner. En kunst som vi ikke helt mestret til å begynne med, men som vi fikk 
bedre til etter hvert. Etter lunsj ble så alle hundene rangert innen sin klasse. Det er mange 
klasser, men kun voksne hunder fikk konkurrere i de avsluttende konkurransene om best i 
sitt kjønn. Endel utstillere hvis hunder ikke ble plassert i toppen, levert inn sitt nr. og forlot 
ringen. De ville heller bli uplassert enn å stå oppført langt nede på listen. 

De beste tispene i en av divisjonene mønstres av dommerne. 

De voksne hundene er inndelt i 3 divisjoner, divisjonsvinnerne konkurrerer så om å bli 
beste hannhund, respektive tispe. I denne konkurransen vurderes hundene aven gruppe 
dommer, ledet av sjefsdommer Kenji Abe. Hver dommer studerer hundene grundig og 
legger så en lapp med hundens navn i en boks. Stemmene blir så talt opp under nøye 
overvåkning av klubbens president og sjefsdommeren. Samme prosedyre gjelder for best 
i rasen, og best in show 

Det som Nippo dommerne legger vekt på ved bedømmelsen er at hunden må være stolt, 
ha KAN - I, ha en god natur, RYOSEI, og en naturlig væremåte, SOBUKO. Det er altså i 
første rekke hundens utstråling= personlighet som betyr noe. Men detaljene må jo også 
selvsagt være korrekt. Det er jo så mange gode hunder å velge blant. Kjønnspreg er også 
meget viktig. 

Kvaliteten på de hundene vi så på utstillingen var meget høy. Vi så ingen dårlige 
eksemplarer, men selvfølgelig endel hunder med feil. Det mest vanlige var dårlige fronter. 
Steil fremskutt skulder/overarm. 

Suzu No Benihime Go Otogasetosow 

Den største forskjellen på våre 
hunder var nok halene. Vi har 
endel hunder med for tett krøllet 
hale. Det så vi lite av i Japan selv 
om der jo var noen. Ellers var 
kjønns-preget på hannhundene 
markert i Japan. Hjemme ser vi 
av og til hannhunder som har et 
for "søtt" utrykk. Det er altså ikke 
nødvendigvis den mest velbygde 
hund etter våre begreper som 
vinner. Det legges mye mindre 
vekt på bevegelser enn det vi 
gjør. Hele bedømmelsesbegrepet 
er basert på en annen filosofi. 
Dette er det viktig å forstå, men 
det kan være vanskelig for oss 
som kommer fra en kultur hvor 
det funksjonelle er så viktig. 

Det var overraskende mange black&tan, eller sorte, som japanerne selv ofte kaller dem 
på utstillingen, selv om kun en vant sin klasse denne aanaen. Vi så kun noen 
ganske få viltfargede (sesame), men disse 
var til gjengjeld korrekt, med tilstrekkelig 
med sorte hårspisser og korrekt Urajiro 
(creme tegninger) Hos oss er det sjelden 
å se en korrekt viltfarget Shiba. 

Det ble hannhunden Tetsunihiki Go 
Kazansow som ble BIR, tispen Suzu No 
Benihime Go Otogasetosow ble BIM. 
Begge disse var etter samme hannhund, 
noe som er uvanlig på en så stor utstilling 
med så mange deltagere. 

Dagen etter var det Shikoku og Kishu som 
ble bedømt, og tilslutt en spennende finale 
hvor Shibaen til stor jubel fra oss ble 
BEST IN SHOW. Avslutningssermonien 
var meget høytidelig med utdeling av 
diplomer og mange taler. For meg som 
dommer og oppdretter var det en stor 
opplevelse å få se så mange hunder i de 
forskjellige rasene. 

Tetsunihiki Go Kazansow 18 
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Etter utstillingen dro vi til Kyoto som er en meget vakker by med mange fantastiske kultur 
opplevelser. Også Nara fikk vi tid til å besøke før vi dro over et fantastisk bro opplegg for 
å komme ut til øya Shikoku, som hunderasen med samme navn er oppkalt etter. Her 
bodde vi i Takamatsu som så var vårt utgangspunkt for diverse rundturer til forskjellige 
Shikoku og Shiba oppdrettere. Katja hadde kjøpt en 3 mnd. gammel Skikoku tispe som vi 
besøkte. På grunn av at Japan nå har innført obligatorisk DNA analyse av alle eksporter 
kunne hun ikke få valpen med seg hjem slik hun hadde håpet på, da alle papirene ennå 
ikke var i orden. 

Hundeholdet i Japan er svært forskjellig fra det vi er vant til. En del har jo bare en hund, 
og da lever den i familien. Men det er vanlig at hundene bor en del i bur, og at de er 
nesten alltid er i bånd. I de store kennelene står alle hunder det meste av livet i bur. For 
oss som liker å gå i skog og mark, og fryder oss over å se våre hunder løpe fritt, var det 
svært trist å oppleve hvordan en del av de japanske hundene lever. Men det er en annen 
kultur, og de har et annet syn på dyr en det vi har. 

Japan er et meget fascinerende land. Vi hadde mange fantastiske opplevelser. Takket 
være Chieko og hennes venner fikk vi oppleve mye som vi ellers ikke hadde hatt mulighet 
til. I Japan betyr gode forbindelser meget. Det er på mange måter ett lukket samfunn med 
mange koder. Men har du de rette forbindelsene opplever du å bli utrolig godt mottatt. Vi 
har mange uforglemmelige minner fra turen. 

På turen hjem fløy vi over Sibir og det var ett fantastisk syn å se det store landskapet 
dekket av snø. En tur til Japan er en opplevelse for livet. For meg var det en drøm som 
endelig gikk i oppfyllelse. 

Når katten er borte danser musene. 
Eller; Når sjefen er borte ligger vi i sengen.... .. ea;iJi;;!lSll) 

""}..""'''''''
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Kennel Enerhaugen 

Christen Lang 
Sandviksveien 173, 5035 Bergen 
tlf. 55 95 17 01/ faks. 55 95 84 02 
E~post: christen.lang@tiscali.no 

http://homc.no/encl'haugen 

ICHIOKASOW (Nippo reg.) 

AYAKO er gått bort, 14 år gammel. Hun hadde en fantastisk
 
utstillingskarriere, som startet da hun 10 måneder gammel ble BIR og
 

BIG2 på NKKs internasjonale utstilling på Sjølyst i 1990.
 
Hun ble BIS Veteran i 1997, samme år ble hun for øvrig Europa og
 

København vinner. Hun avsluttet karrieren da hun 10 år gammel ble
 
BIM på SKKs int. utstilling i Stockholm i 2000.
 

Hun har også satt spor etter seg i avlen gjennom sine avkom;
 
N S CH Eiyu Shishi Gashira, N S CH Erai Aka San og
 

N SInt Ch Erai Imoto av Enerhaugen.
 
Stor takk til Leif og Frank for at de ga henne
 

en god alderdom med mye kjærlighet.
 

21
 



http://home.no/ enerhaugen 

Christcn Lang 
S:mdviksveien 173, 5035 Bergen 
tlf. 55 95 17 01/ faks. 55 95 84 02 
E-post: christen.lang@tiscaILno 

Kennel Enerhaugen 

ICmOKASOW (Nippo reg.) 
Kennelens 3 oldboys, ble alle Best in Show veteran i 2003. 

Multichampion Mara Shimas Tyfoon 
BIS Veteran, Int. utst. Munchen 9.3.03 

******* 

Kennel Enerhaugen 

Christcn Lang 
S~U1dviksveien173, 5035 Bergen 
tlf. 55 9517 01/ faks. 55 95 84 02 
E-post: christen.lang@}tiscali.no 

http://home.noI enerhaugen 

ICmOKASOW (Nippo reg.) 

Gratulerer Solvor og Ranko med Nordisk Vinner 2003 og
 
Svensk Championat i Stockholm 14.12.2003.
 

BEST in Show Veteran på NRKs utstilling på Radøy 14.03.2004. 
Dommer: Michale McCarthy, Irland 

N SInt Ch GLENDALIN BURANDE
 
BIS Veteran, NSK Spesial utstilling,
 

Lillehammer, 8.6.03
 
********* ) 

...NS Ch GLENDALIN FUYU SAN
 
BIS Veteran, NKKs Int. utstilling,
 

Stavanger, 14.9.03
 NS CH NordV03 RAN AV ENERHAUGEN 



Et bjeff er ikke bare et bjeff 
Av: Kristin Stmumsheim Grønli, Joumafist. Uentot fra Forskning no 

En ny undersøkelse bekrefter det alle hundeeiere vet, men flere psykologer avviser; 
våre firbente venner har personlighet. Forskerne håper å avsløre karakterens 
biologiske grunnlag. 

Fremmede mennesker ser de samme personlighetstrekkene hos hunder som dyrenes 
eiere gjør. Det er ikke bare menneskene som har personlighet. 
- Forskere aksepterer lett at dyr og mennesker har lignende anatomi og fysiologi, men 
mange nøler med å si at de deler trekk som følelser og personlighet også, sier Sam 
Gosling fra University of Texas i Austin. 

Overfører vi vår egen personlighet? 
Sammen med sine kollegaer har han utviklet en test som kan bidra til å kaste lys over det
 
biologiske grunnlaget for dyr og menneskers personlighet.
 
- Enkelte ser dette som enda et slag mot den spesielle statusen mennesker har, sier
 
Gosling til tidsskriftet Nature.
 

Kritikerne argumenterer gjerne med at folk som eier kjæledyr projiserer sin egen
 
personlighet over på dyrene sine, mens dyrene egentlig mangler personlig karakter.
 
- Det er like sannsynlig at personlighetstrekk har utviklet seg hos dyr, som at fysiske trekk
 
har utviklet seg, argumenterer Gosling på sin side.
 

Det som trengtes var en test som kunne vise at dyrenes personlighet ikke bare er noe
 
menneskene konstruerer i sitt eget hode - og Gosling har gjort et forsøk.
 
Fremmede så de samme personlighetstrekkene
 

Han har spurt hundeeiere om å rangere sine dyr på fire skalaer for personlighetstrekk.
 
Trekkene, som også finnes hos mennesker, har positive og negative ytterligheter. Det
 
dreier seg om energisk-doven, kjærlig-aggressiv, engstelig-rolig og intelligent-dum.
 
Gosling fikk så mennesker som ikke kjente dyrene fra før til å observere dem i et
 
parkområde, for å rangere dem på de samme fire skalaene. Engstelighet ble for eksempel
 
vurdert ut fra hundens reaksjon mens den så at eieren spaserte vekk med en annen
 
hund. Intelligens ble vurdert ut fra hundens evne til å finne en godsak som var gjemt
 
under en kopp.
 

Til sammen ble 78 hunder i alle størrelser og fasonger testet, og over det store og det
 
hele var hundeeierne og de fremmede menneskene enige om de individuelle hundenes
 
personlighet.
 
- Dette antyder at hunders personlighet er en realitet, sier Gosling.
 

Det biologiske og genetiske grunnlaget 
Han tror at denne typen test også vil fungere på andre dyr, som for eksempel lab-rotter og 
mus.
 

Det store spørsmålet er jo hva personlighet egentlig er. Det er selvfølgelig (som vanlig)
 
en god blanding av genetiske og miljømessige faktorer, og forskerne håper at genetisk
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modifiserte mus kanskje kan hjelpe dem med å finne ut hvilke aspekter ved menneskers 
personlighet som går i arv nedover i familien. 

- Dette kan hjelpe oss med å forstå det biologiske og genetiske grunnlaget for 
personlighet, sier Jonathan Flint fra University of Oxford i Storbritannia. 

Subjektive definisjoner 

Andre forskere mener Goslings test er grundig, men minner likevel om at den baserer seg 
på subjektive definisjoner av personlighetstrekk. Mer objektive tester er mulig å 
gjennomføre - som for eksempel å se hvor lang tid det tar for en hund å komme seg etter 
å ha blitt skremt, og så videre. 

Goslings studie er uansett gode nyheter for hundeeiere som føler at kjæledyrene blir 
stigmatisert. Når hunder har personlighet, er det trygt å si at personligheten også vil 
variere innenfor samme rase. Dermed er det ikke sikkert at alle pitbuller er aggressive, 
eller at alle golden retrivere er snille og kjærlige. 

Referanse: 
Gosling, S. D. et al. A dog's got personal ity: a cross-species comparative approach to 
personality judgements in dogs and humans. Journal of Personality and Social 
Psychology, 85, 1161 - 1169, (2004). 

riilt 

~ 

Snømus? ....Nei, det er bare Beni som stikker hodet 
oppav snøen. Foto: Torill Birte Seil. 
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VELKOMMEN TIL SHIBATREFF
 
2004
 

VI VIL FÅ ØNSKE ALLE VELKOMMEN TIL MELSOM VIDREGÅENDE SKOLE
 
(LANDBRUKSSKOLEN) PÅ MELSOM I STOKKE,
 

TIL DET ALLER FØRSTE SHIBATREFFET I VESTFOLD.
 

VI MØTES SØNDAG 23 MAI KL 12.00 

VI HAR FÅTT STORE OMRÅDER PÅ SKOLEN TIL DISPOSISJON, OG SKOLEN LIGGER 
LANDLIG TIL. TA MED STORE OG SMÅ, TO OG FIRBENTE TIL ET HYGGELIG TREFF. 
TA MED DET MAN SELV TRENGER FOR DAGEN. 

VI HÅPER MED DETTE TREFFET AT VI KAN UTVEKSLE ERFARINGER OG HJELPE 
HVERANDRE, OG DET Å KOMME SAMMEN OG HA EN SOSIAL HUNDE DAG. HÅPER PÅ AT 
TREFFET KAN BLI EN TRADISJON. LA JUNGEL TELEGRAFEN GÅ TIL ANDRE SHIBA 
EIERE DU VET OM, DET ER IKKE ALLE SOM ER MEDLEM AV SHIBA KLUBBEN. 

SKULLE NOE VÆRE UKLART VEDR. VEI BESKRIVELSE ELLER DU LURER PÅ NOE ANNET TA 
KONTAKT MED TOM HOFSU TLF 33335229 ELLER LAILA NAGEL TLF 33058883 

VEI BESKRIVELSE. 
(1) DE SOM KOMMER FRA NORD OSLO/DRAMMEN KJØR E18, TA AV PÅ AVKJØRINGEN 
SKILTET SEM/TØNSBERG/RAMNES, SVING TIL VENSTRE KJØR OVER E18 DU FÅR DA 
SEM FENGSEL PÅ HØYRE SIDE, KJØR (SEMSLINNA) RV 312 RETT FREM MOT TØNSBERG 
TIL RUNDKJØRINGEN V/ JARLSBERG TRA VBANE, TA TIL HØYRE I RUNDKJØRINGEN OG 
FØLG RV 303 RETT FREM MOT MELSOMVIK. 
KJØR TIL DU FÅR EN JOKER BUTIKK PÅ HØYRE SIDE, SKOLEN LIGGER DA PÅ VENSTRE 
SIDE AV VEIEN. 

(2) FOR DE SOM KOMMER FRA SØR SKIEN/PORSGRUNN KJØR E18 TA AV MOT STOKKE. 
KJØR GJENNOM STOKKE SENTRUM OG FØLG RV 303 TIL RUNDKJØRINGEN I 
MELSOMVIK, (SHELL STASJON I RUNDKJØRINGEN), TA TIL VENSTRE I 
RUNDKJØRINGEN, DU VIL DA SE SKOLEN PÅ HØYRE SIDE OPPE I BAKKEN, JOKER 
BUTIKKEN KOMMER DA PÅ VENSTRE SIDE. 

(3) FOR DERE SOM KOMMER MED BÅT FRA HORTEN, FØLG SKILT MOT DRAMMEN, NÅR 
DU KOMMER TIL E18 KJØR SØROVER OG FØLG SÅ VEI BESKRIVELSEN OVER MERKET (1) 
DA SLIPPER MAN Å KJØRE GJENNOM BOMSTASJONEN INNE I TØNSBERG 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN
 
TOM OG LAILA
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ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA 2003
 
Nr Poeng Utst Hund 
1 49 5 Østbylias Edle Rosa På Ball 
2 42 5 Nattfjarilen Chujitsu 
3 41 5 Ak-inu-bas Kitaro no Kuro Shinju 
4 38 5 Soldoggens Hokkyoku No Hoseki 
5 37 5 Kitano del Biagio 
6 36 2 Stammlocks Atarashii Honto 
7 35 5 Soldoggen's Musashimaru 
8 33 4 Ran av Enerhaugen 
9 30 5 Soldoggen's Kyocera 
10 29 5 Soldoggen's Li Ten-No Ototo 
11 28 4 Soldoggen's Chimpira 
12 26 5 Ramnfløyas Kita no Otenba 
13 25 3 Østbylias Glae Tingo 
14 25 5 Soldoggen's Beninesa 
15 25 3 Glendalin Burande 
16 23 4 Mjærumshøgda's Naganobu 
17 23 3 Kenzoku no Genki 
18 18 2 Zenmai av Enerhaugen 
19 18 1 San Jo Lucky in Love 
20 18 4 Kenzoku no Hikari Hoshi 
21 18 2 Honto-No Zen-Ya 
22 18 4 Ak-inu-bas Daitan ni Akobo 
23 16 3 Pei Fang no Macedo 
24 16 2 Chiyomaru av Enerhaugen 
25 15 3 Østbylias Edle Aya 
26 15 3 Mjærumshøgda's Yu Komatsu 
27 15 1 Marwinds Beni Tequilla 
28 15 1 Chieko av Enerhaugen 
29 15 1 Beni Bijin av Enerhaugen 
30 14 2 Ak-inu-bas Daitan Futeki 
31 12 1 Østbylias Hælie Zorro 
32 12 1 Østbylias Hælie Noire 
33 12 2 Pei Fang Takarai 
34 12 1 Hideko av Enerhaugen 
35 12 2 Glendalin Fuyu-San 
36 12 2 Ak-Inu-Bas Shiro Saki 
37 11 2 Østbylias Glae Raya 
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Eier 

Kåre Svendsen 
Paul Walle 

L Høyem/G Aasheim 
Paul Walle 
Kåre Svendsen 
Helene Nordwall 
Linda Tollefsen 

C Lang/ S Nærland 
Paul Walle 
Ellinor Buchardt 

L Høyem/G Aasheim 
Bente Kittelsen 
May Holmvik 
Paul Walle 
Christen Lang 
Laila Nagel 

Inger M Ingebrigtsen 
C Lang / S Nærland 
H Nordwall/ C Lang 
Inger Lise Mandryck 
Helene Nordwall 
Wenche Ulleberg 
Siv Lilleby 
Einar Haavik 
Christen Lang 
Lise Kommisrud 
Heidi Kvisberglien 

Christen Lang 
Christen Lang 

Nina Haraldsen 

Samuel Skjelbred 
Henry Cadman 
Wenche Johansen 
Anna Gyllin 
Christen Lang 

Dan Ove Tuven 

Sissel Skjelbred 



38 11 2 Soldoggen's Mini-Meta 

39 11 2 Gensui av Enerhaugen 

40 10 2 Yamamoto 
41 10 2 Willemo's Nytula 

42 10 2 An-An's Yamahime 

43 9 2 Kleivane's Ka-Ta Zhuni 

44 9 1 Chiharu av Enerhaugen 

45 8 1 Haguro No Beniwaka Go Chuuou Haguro 

46 8 2 An-An's Chisana Hana 

47 6 1 Vaahteranlehden Jiro-Akiko 

48 6 1 Soldoggens's Dim Dim 
49 6 1 Soldoggen's Haru Ga Kimashita 

50 6 1 Mjærumhøgda's Sakura 

51 6 1 Mjærumhøgda's Sachiko 

52 5 1 Mjærumshøgda's Yukihime 

53 4 1 Soldoggen's Obi Wan Kenobi 

54 4 1 Ouji Sama Marco 

55 4 1 Kojiro av Enerhaugen 

56 4 1 Gensui av Enerhaugen 

57 4 1 Explorer's Hiro 

58 4 1 Ak-inu-bas Daitan na Chie 

59 3 1 Østbylia's Cirka Ting og Tang 

60 3 1 Ina No Kuronishiki Av Enerhaugen 

Tom Hofsli 
Åke Roseth 
Trine Lausund 

Tom Hofsli 
Anne-Lise K Johansen 

May M Brun 
Christen Lang 
Birgit Hillerby 

M Pedersen! K Jensen 

Tiina Ultamo 

Paul Walle 
Rita Larsen 
Grete-Sofie Mjærum 
Hilde Schyttelvik 
Grete-Sofie Mjærum 
Thomas Henriksen 

Lise Brun 
Christen Lang 

Åke Roseth 

Birgit Hillerby 

L Høyem!G Aasheim 

Marianne Holmli 

Paula Granqvist 

En velfortjent hvil på tur fra utstilling (Foto Solvor Nærland) 
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VALGKOMITEEN INFORMERER:
 
Følgende er på valg ved årsmøtet: 

Leder Lisbeth Høyem 2 år 
Sekretær Tove Nyvoll 2 år 
Styremedlem Marianne Holmli 2 år 
Styremedlem Finn Håkon Svendsen 2 år 
Varamedlem Laila Nagel 1 år 
Varamedlem Wenche Ulleberg 1 år 

Valgkomite Frode Løvfall 1 år 
Valgkomite Marianne Schønheyder 1 år 
Valgkomite Petter Paulsen 1 år 
Vara til Valgkomite Mildrid S. Kjøbli 1 år 
Vara til Valgkomite Tom Hofsli 1 år 

Revisor Ivar Christensen 1 år 
Vararevisor Line Laumann 1 år 

Medlemmene oppfordres til å foreslå kandidater til verv.
 
Alle som foreslås, vil være kandidater ved valget.
 

Forslag må være skriftlige og sendes:
 
Valgkomiteen NSK, V
 

Frode Løvfall, Vallahøgda 16,5227 Nesttun
 
frolov@broadpark.no
 

Forslag må være poststemplet senest 17. april 2004
 

De/den som foreslås må være forespurt og ha bekreftet at de ønsker å stille til 
valg. Forslagstiller må også sende med en kort presentasjon av kandidaten/e. 

Valgkomiteen mottar også TIPS om mulige kandidater!
 
(disse vurderes av Valgkomiteen, og kommer ikke automatisk med på valget)
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shiba-no-kai ~ den svenska rasklubben for shiba ... shiba-no-kai 

Dags for
 
årets stora SHIBA-traff
 

med inofficiell specialutstallning
 

Lordag 5 juni på Sodertalje brukshundklubb 
bedomningen startar kl. 10:00 

domare: Nils Ame Tomlov 

ringtraning kl 9:00 

aven lydnadstavlingar kl 8:00 
mer info om detta på annan plats i tidningen 

barn/junior med Shiba under dagen 

Anmalan till utstallningllydnadlbarn & junior med shiba ar 
obligatorisk. Anmal på separat blankett 

Priser till alla 

Cafeteria finns, men ta garna med något att sitta på 

LotterifOrsaljning och fOrsaljning av klubbmaterial 

Info.lanmalningsblankett fås av Lena Sonefors tel: +46 1354 148 
epost: lena.sonefors@telia.com eller se www.shiba-no-kai.com 

VALKOMMEN! 
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Kampen mot Alaska 
Av Solvor Nærland 

Jeg har nettopp lest boka om Robert Sørlis bragd i Iditarod 2003. Boka, som er skrevet av 
Lars Monsen og Nina Skramstad, trengtes virkelig. Mange av oss hadde etter hvert 
forstått at dette var stort, men visste egentlig ingenting om hundeløpet Iditarod. 

Som det står på baksiden av boka: "Iditarod, the Last Great Race, er verdens lengste og 
hardeste sledehundløp. På den drøyt 1800 kilometer lange ferden gjennom Alaskas dype 
villmark må deltakerne kjempe mot søvnmangel, hallusinasjoner, kulde og is - og 
hverandre - samtidig som samspillet med hundene er avgjørende. De store amerikanske 
TV-selskapene og andre medier følger konkurransen tett. Iditarod er et taktisk spill hvor 
ingenting er gitt på forhånd. Psykologisk krigføring og noen skitne triks er vanlig, like 
mye som deltakerne hjelper hverandre og viser god sportsånd. En tredjedel av de mer enn 
60 kjørerne og 1000 hundene vil ikke klare å fullføre". 

Vi får høre denne utrolige beretningen i detalj. Men like spennende er all den 
tilleggsinformasjonen som beskrives. Vi lærer om sledehunder, om kontakten mellom 
fører og hunder, om hvordan hundene tas vare på under et så langt løp, om disse 
hundenes lidenskap for å løpe. 

Robert Sørli måtte ta opp et banklån på 100 000 kr for i det hele tatt å komme seg til 
Alaska. Da hadde han og hundene hans allerede lagt bak seg tusenvis av treningstimer. 
Han har med seg 18 alaskahuskyer på reisen. 16 av dem deltar i løpet, som tar over 9 
døgn, og ved målpassering var fortsatt 8 av hundene med i spannet. (Det kreves at minst 
6 hunder fortsatt er med til mål). Hver av de 16 deltakende hundene blir i boka presentert 
med tekst og bilde. 

Grener av hundekjøring l' NKK regner med at omtrent 10% av Norges hunder av og til eller regelmessig brukes til 
hundekjøring, enten som turkamerat eller i konkurranser. 

Man kan konkurrere i tre forskjellige grener i hundekjøring: sprint, mellomdistanse eller 
langdistanse. Det skilles mellom klassene nordisk og sledehund. I nordisk trekker hunden 
eller hundene pulk, og kjøreren går på ski med en line festet til pulken. I 
sledehundklassen trekker hundene en slede som kjøreren står på. I tillegg finnes det egne 
klasser for snørekjøring i kortere løp, der kjøreren skøyter på ski mens hun eller han er 
festet direkte til hundens sele med en line. 

AIaskahuskyen 
Alaskahuskyer trekker hardere og løper fortere over lange avstander enn noen annen 

li. hund i verden. I følge Sørli er alaskahuskyen hundeverdenens svar på en maratonløper. 
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Historien til dagens moderne alaskahusky startet under gullrushet i Alaska på 1890-tal1et. 
De innfødtes hunder ble brukt til å frakte forsyninger inn til gullgraverne. Det var for få 
av dem, og det utviklet seg derfor til en handel av hunder i passende størrelse og av 
forskjel1ige raser. Jack London bidro med sine romaner til å koble hundene i Alaska til 
konkurranser. Konkurransene motiverte hundekjørerne til å avle og selektere huskyer for 
løpskjøring. Noen av dem reiste helt til Russland for å få tak i sibirske sledehunder. De er 
sannsynligvis det genetiske opphavet til blå øyner, som ofte sees hos alaskahuskyer i dag. 
Hundene fra Russland ble krysset med andre hunder i håp om bedre yteevne og 
egenskaper. Dermed utviklet den moderne alaska-huskyen seg. I linjene til dagens 
alaskahusky ligger raser som siberian husky, grøn-landshund, border col1ie, pointer, 
schæfer, vorsteher, setter og greyhound. I Norge har sprintkjørere også brukt den estremt 
raske hunderasen saluki i sine krysninger. 

Alaskahusky er ikke registrert som egen hunderase, og er derfor heller ikke tilsluttet 
Norsk Polarhundklubb. Alaskahuskyen varierer svært mye eksteriørmessig. Noen har det 
polare preget med tjukk pels og mye underull. Andre minner mer om settere i pels og 

kropp. 

,~;. 

For en hundekjører er det viktigste at hunden har sterk trekkiver, også under ekstreme 
forhold, at den er lettlært og ivrig i matskåla. Den må dessuten ha tykk nok pels til å tåle 
et barskt vinterklima, og poter som tåler både harde spor og isete føre. Den optimale 
arbeidstemperaturen for en alaskahusky ligger et sted mellom 10 og 30 
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kuldegrader. Blir det for høy temperatur, går hundene raskt varme, og energien dabber 
av. En stor fordel med alaskahuskyen er at den ikke så lett ypper til slåsskamp med 
andre hunder, som grønlandshunden og malamuten. 

Iditarod, løpet og hundene 
Bakgrunnen for løpet går tilbake til gullgravingens storhetstid. Folk strømmet til, og de 
førte med seg sykdommer. 11900 døde halvparten av de lokale eskimoene av meslinger, 
etter smitte fra gullgravere. Seinere herjet influensa, med dødelig utgang for mange. I 
1925 var det difteri som spredte seg med eksplosiv fart. For å stoppe sykdommen, måtte 
det raskt bringes inn medisiner. Været gjorde det umulig å fly, og man valgte å bruke 
hunder over de frosne vannveiene. Det hastet, og de folk og hunder som deltok gjorde en 
kjempebragd. Den løypa som ble brukt, ble kalt Iditarod. 

For å minnes de mennesker og hunder som gjorde det mulig for befolkningen å få den 
livsviktige medisinen, har det siden 1973 blitt arrangert et hundespannløp under samme 
navn. Løpet er en skikkelig "manndomsprøve", som flere ganger har blitt vunnet av 
kvinner. 

I likhet med hval- og selfangst i Norge, Alaska, Canada og på Grønland, har Iditarod 
opplevd påstander om dyremishandling. Urbaniserte mennesker i USA's storbyer synes 
synd på en hund som må ligge ute i snøen eller tygge rått kjøtt. For dem er det vanskelig 
å forstå at Iditarod-hundene sover godt under et teppe av snø, at de elsker å løpe i timer 
og dager i strekk, at de i likhet med toppidrettsutøvere nyter å være i knallgod form. 
Iditarod får derfor mye negativ omtale, og har mistet mange sponsorer. 

Det er et faktum at det dør minst en hund i løpet av et Iditarodløp. Dødsårsak kan være 
hjertestans, utmattelse, nedkjøling, angrep av elg, kollisjon med scooter og drukning. 

Samtidig viser Iditarod-tilhengerne til alle de hundene som hver eneste dag dør i 
storbyene av fedmerelaterte lidelser eller avlives fordi ingen vil ha dem, og til det utall 
av hunder som lider av kjedsomhet. 

For at hundene skal kunne yte maksimalt under et løp som Iditarod, er det helt nødvendig 
at de tas godt vare på. Flere av deltakerne er da også medlemmer av organisasjoner som 
arbeider for ansvarlig stell og behandling av hunder. 

SØrli sverger til positiv respons, og forteller at han ikke sa et vondt ord til hundene under 
hele løpet. Stemmebruken er viktig. Han maser ikke unødig, kjefter aldri, og får derfor 
respons fra hundene når han trenger det. 

Han mener selv at kontakten hans med hundene var avgjørende for at han vant. De 
kjenner hverandre godt etter tusenvis av kilometer i løypene, og etter timevis på timevis 
med kos. Han har ikke så mange hunder hjemme at han er avhengig av kennelhjelpere til 
å fore hundene og plukke opp møkk. Dette gjør han selv, alene eller med en medhjelper. 
Også det bidrar til kontakten 
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Jo flere hunder i spannet, desto viktigere er det at lederhundene gir respons på tilrop, og 
gjør det de blir bedt om. De skal lystre "høyre" og "venstre", holde farten oppe og linen 
stram, ikke stoppes av løssnø, åpent vann eller motvind. En god leder vil framover 
uansett forhold. Nesten alle hundene i Sørlis spann er lederhunder. Vanligvis er det 
hundene Tipp, Takk og Blue som veksler mellom å utgjøre leder-duoen, men dersom en 
av dem blir psykisk sliten, har han alltid en ny som med glede går i tet. F.eks. beskrives 
hvordan Pepsi bruser over av glede over å ha fått ansvar, og som ikke skuffer. 

Reglene sier at alle deltakerne må ha tre obligatoriske hviler underveis. To av dem er 8 
timer lange, og en er på hele 24 timer. I tillegg tas pauser etter behov, ofte soves det "på 
sporet". Hundene hviler på halm og med varme dekken. De har på seg selen mens de 
sover, mens potesokkene nesten alltid blir tatt av. Alle potene blir undersøkt og satt inn 
med spenefett før hvilen. Og før løpet startes igjen, er det en viktig del av forberedelsen å 
smØre på spenefett og å feste potesokkene. 

Hundene tisser og bæsjer i fart. For å unngå diare, er det en fordel å ligge i tet. Huskyene 
stuper iblant ned i sporet for å få med seg en "godbit" fra en annen hund. Det kan 
medføre sykdom i hele spannet, og er en hyppig årsak til at en fører må bryte 
konkurransen. Faren reduseres betydelig når man ikke ligger etter andre spann. 
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Om en veterinær eller kjøreren selv mener at en hund ikke bør fortsette løpet, blir den satt 
ut. Ingen hunder overlates til seg selv. På hvert sjekkpunkt finnes det folk som har til 
oppgave å ta seg av hunder som er satt ut, og som sørger for at de blir fraktet til 
Anchorage med fly. Der blir de innlosjert, og hentes av kjørerens kontaktperson. 

Sørli måtte sette ut hunder fordi de haltet, eller på grunn av andre tegn til overbelastning. 
Han forteller at smerten ved ikke å få fortsette løpet var mye større for hunden enn 
smerten i beinet. Når tegn til overbelastning oppstod mellom to sjekkpunkter, ble hunden 
puttet oppi sleden. Det ble et svare strev å holde den der. Hunden prøvde å hoppe ut av 
pulken for å få løpe med de andre hundene. 

Flere av hundekjørerne bruker walkman med musikk eller radiostasjoner for å komme 
gjennom de monotone delene av løypa. Sørli synger for å holde seg våken og for å 
motivere hundene. For å gjøre sangene ekstra interessante for hundene, putter han 
navnene deres inn i teksten. 

Han fikk spørsmål [Ta andre hundekjørere om å selge dem en hund. Men "Hundene måtte 
være med hjem, for de kan ikke engelsk". 

:.:-:. 

Shibaen kan også være en god trekkhund (Foto Sissel Skjelbred) 
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KRYSSORD
 

Z1 

n 

17 

Løsningsord; 1 Loddrett 

Send løsningen på sms til:
 
95 90 90 48 eller på e-mail:
 
karstein.thunes@statoil.com
 

Premie:	 Vi trekker ut en 
vinner, som får en 
keramikk 
gjenstand laget av 
Kåre Nyhus, 
Bergen. 

Løsning og vinnerens navn
 
kommer i neste nr.
 

Loddrett: 
1 Eventyrskikkelse 
2 Russisk område 
3 Bolig 
4 Drikk 
5 Amerikansk by 
6 Mannsnavn 
8 Pronomen 
10 Fugl 
12 By 
16 Narkotika 
18 Røre 
19 Ryke 
21 Mesterskap 
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l· WWW.JOBB-HJEMME.NO
 

Hva med å jobbe hjemme og få muligheten til å 

* Være din egen sjef? 

* Bestemme over din egen fremtid? 

* Vise hva du virkelig kan? 

* Ha mer tid til familien? 

* Komme bort fra en stressende/ensporet jobb? 

* Reise rundt i verden? 

* Jobbe for å bli økonomisk uavhengig? 

Ring 33 36 65 78 eller 920 40 545 
og spør etter Tom. 

Du kan også sende en e-post til 
post@jobb-hjemme.no 
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Vannrett: 
1 Japansk hunderase 
5 Tone 
7 Felle trær 
8 Fordypning 
9 Artig 
10 Sal 
11 Lite dyr 
13 Paul Anka 
14 Fork. identitet 
15 Oppdrett 
17 Hovedstad 
19 Pronomen 
20 Forhøyning 
21 Elvemunning 
22 Halv flue 
23 Søk! 

mailto:post@jobb-hjemme.no


Hvordan finner man fram til oppdretter? 
Sakset fra Friskies magasinet 1-2004 

Det finnes flere veier å gå for å få tak i en seriøs oppdretter til den hunden man 
har tenkt å skaffe seg. Noen veier er gode, andre mindre bra. 

Kjøp aldri hund på impuls. Man bruker tid og omsorg på å velge riktig rase, og 
like mye tid og omsorg bør man bruke på å velge riktig oppdretter. Hundekjøpet 
blir mest vellykket hvis man har tillit til den oppdretteren man kjøper hunden sin 
av. Et registrert kennelnavn er dessverre ikke alltid det samme som at 
oppdretteren er seriøs. Bruk tiden godt til research, finn ut så mye som mulig. 

Tenk også over hvilken relasjon du vil ha til oppdretteren du kjøper hunden av. 
Noen av dem tenker "solgt er solgt" og vil ikke ha mer med valpekjøperen å 
gjøre. Andre føler et livslangt ansvar for de hundene de har født opp. Den siste 
kategorien pleier å være kunnskapsrike mennesker som stiller opp og svarer på 
spørsmål. Har du dårlig tid når du velger oppdretter, minsker muligheten for et 
vellykket valpekjøp. 

Shibavalper er utrolig søte, ikke mange kan motstå slike sjarmtroll (Foto Solvor Nærland) 

Meld deg inn i raseklubben for den rasen du er interessert i. Da får du klubb
avisen i posten og kan få informasjon om de aktive oppdrettere som finnes. Se 
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ikke bare etter dem som vinner priser på utstillinger. Det er viktigere å se etter 
kennelens krav til den rasen de føder opp og til sine valpekjøpere. Du får også 
greie på tid og sted for lokale arrangementer. Gå til dem, kikk og spør og føl på 
stemningen. 

Alle raseklubber har valpeformidlere. De vet hvilke kull som finnes eller som er 
på gang, og de formidler bare de valpene som oppfyller raseklubbens krav til 
valpeformidling. Det betyr likevel ikke at du kan sette deg på rompa og stole på 
blindt på at du har gjort et vellykket kjøp! Bruk mer tid. Mange oppdrettere har 
hjemmesider på internett. Søk for eksempel på www.google.com. Ta deg tid til å 
se på mange hjemmesider. Sorter grovt, plukk ut noen, ring eller send en maiI og 
se hvordan du blir mottatt. 

Mange kjøper hund til et bestemt formål. Hvis man for eksempel vil ha en 
stående fuglehund og har bestemt seg for en vorsteh, bør man se på resultatene 
av jaktprøvene til hundens foreldre. Et godt råd er å studere disse noen 
generasjoner bakover. 

Ring rundt og spør om å få hilse på. Ha med deg en liste med de spørsmålene 
du vil stille. Spør om de har noen tidligere valpekjøpere du kan snakke med. En 
seriøs oppdretter har ingen problemer med å skaffe referanser. Oppdretteren 
skal også stille spørsmål til presumtive valpekjøpere for å bli aktuell for deg. Han 
bør spørre om hvor hunden skal være mens du er på arbeidet, hvem som skal 
ha hovedansvaret for hunden - det må nemlig ikke være et barn - og om man 
skal bruke hunden til hvis det er en arbeidsrase. Hvis slike spørsmål ikke stilles 
av oppdretteren, bør du takke for deg og ringe til en annen. Den oppdretter som 
ikke bryr seg om hvor valpene havner og hvordan de får det, kan man ikke 
betrakte som seriøs. 

Når man har funnet den oppdretteren som man får tillit til, er det bare å vente til 
valpen er født. Fordelen ved å være ute i god tid, er at man i ro og mak kan 
vente til man får en valp fra akkurat den kennelen man ønsker. 

Lykke til! 
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UTsTILLINGsREsULTATER per 31/12-03 

1CHK-CK·2BTK 

2CHK-CK·3BTK 

Ak·inu-bas Daitan ni Akaba Wenche Ulleberg 

Bente Kittelsen 1CHK·CK-1BTK-BIR 

Anne·Lise K Johansen 2CHK-CK·2BTK 

Mjærumshøgda's Yu Komatsu Lise Kommisrud 1-1-HP-1VK-CERT-1 BHK-BIR 

Kenzoku no Hikari Hoshi Inger Lise Mandryck 2 

1CHK-CK-1 BTK-BIM Christen Lang N Uch NV01 Ramnfløyas Kita no 
Otenba Bente Kittelsen 1CHK·CK-1BTK-BIR 

Resultater for "Årets bruksshiba 2003" 
kommer i neste nummer 
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1-2·HP-4VK 

1·1·Hp·3VK·CK-3BHK-RCACIB 

2 

1-1 ·HP-2VK·CK-2.BHK 

2 

Samuel Skjelbred 

L~rs ~':'~~~!iegg 

Lise Kommisrud 

May Holmvik 

Nina Haraldsen 



Kenzoku no Hikari Hoshi 

1~1i'~~~,~nrtf&g 
1
Ak-Inu-Bas Shiro Saki Dan Ove Tuven 
3
Mjærumhøgda's Akemi Oddny Prytz
 
1-5
Pei Fang no Macedo Siv Lilleby 
2
Soldoggen's Mutsuhito Terje Lethrud 
1-1VK-CERT-1BHK-CACIB-BIRUS Dk Uch San Jo Luck 

[II;i,~t~'" 
2
Pei Fang Lille Inca Runa Bjørsland 
1-2
Soldoggen's Pichipichi T Lethrud/M Schønheyder 

Østbylias Hælie Noire 
:~~~~::~X::~:::>::::'··.~::y::~~· 

2
Ak-Inu-Bas Daitan Ni Akobo Wenche Ulleberg 

1-1-HP-1VK-CERT-2BTK-resCACIB 

Hideko av Enerhaugen Anna Gyllin 
2
Ak-Inu-Bas Daitan Na Chie L Høyem/G Aasheim
 

Østbylias Glae Raya Sissel Skjelbred
 

1!1;.~~"ti§P& ~-, 

iiiii~,~~i7~9:ir:jf!;;!\'1~iill1Jlliii'i~'fg;L,~::~~~K 
N Uch Marwinds Beni Tequilla Heidi Kvisberglien 1CHK CK 1BTK CACIB BIM 

NS Uch NVOO Soldoggen's Chimpira L Høyem/G Aasheim 3CHK CK 4BTK
 

N Uch Østbylia's Cirka Ting og Tang Marianne Holmli 4CHK CK 5BTK
 

N Uch NordV02 Ak-inu-bas 2CHK CK 3BTK
 
Kitaro no Kuro Shinju L Høyem/G Aasheim 

ii:i~~~1;;m::::2-~::~i;::;;~,;"ii;iiiliiijiiili%'-;;~; 
N Uch Ran av Enerhaugen C Lang! S Nærland 1-CERT-1BTK-BIM 

ALPEKASSEN 

Kennel Soldoggen
 
Edeangs Adron x Soldoggens Nakoma
 

6 røde hannhunder født 8/1 2004
 

Paul Walle 76 98 20 00 1 926 52 844
 

Kennel M jærumshøgda
 
Valper ventes etter
 

N S Uch NV99 Innisfree Enterprise
 
x N UchMjærumshøgda's Canuki
 

Grete Sofie Mjærum 69 92 11 22
 

Kennel Ak-inu-ba
 
Flere kull planlegges i løpet av 2004
 

Lisbeth Høyem & Geir Aasheim 74 16 22 851 917 16 284
 
geilis@online.no http://geilis.hos.online.no
 

Valper meldes inn til
 
Inge Lise Mandryck 6118 81 28
 

shiva@online.no
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Returadresse: 
NSK, Terje Ljosnes,
 
Hans Hauges gt 1E, 5035 Bergen
 


