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Hundens bønn
Tenk på at vi to er til for
hverandre!
Jeg for deg og du for meg.
Jeg har så vondt for å be om
noe, du vet –
Vann og mat, gress under
labbene og noen
Å leke med.
Selv om du glemmer meg
iblant
Er jeg alltid glad i deg.
Jeg smiler til deg med halen
når du kommer for sent hjem
Og alle de andre er sure.
Når du synes at alt er leit
og hele verden er tris og grå
og du har lyst til å gråte så
kom til meg.

SHIB-AVISA
2002

Årgang 5

Jeg er alltid glad i deg – alltid!
Det er så lite jeg ber om:
Pust meg bare vart og nært i
øret,
la halen min være i fred, og gi
meg kaldt vann,
ordentlig kaldt vann, når du og
jeg kommer
hjem etter en lang og varm
sommerdag.
Men det viktigste av alt er det
jeg sa til å begynne med:
Vi er til for hverandre.
Jeg for deg og du for meg

KOSESTUND HAR BAMSE I MUNN....
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STYRET I NORSK SHIBAKLUBB

KONTAKTPERSONER

LEDER Lisbeth Høyem
Leiraplassen 6, 7710 Sparbu
7416 2285/ 917 16 284
geilis@online.no

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

NESTLEDER Frode Løvfall
Vallahøga 16, 5510 Nesttun
5510 4520/ 934 38 958
frodelovfall@c2i.net

MIDT-NORGE Marianne Holmli
Se styremedlem

SEKRETÆR
Ledig

VESTLANDET Christen Lang,
Sandviksveien 173, 5035 Bergen
5595 1701/ Fax 5595 8402
karstein.thunes@online.no

KASSERER Sverre Kjøbli
Imsdalen, 7760 Snåsa
7415 2816 skjobli@online.no NY!!!

SENTRALE ØSTLAND Wenche Ulleberg
Solstadv 38b, 1395 Hvalstad
6690 0446 / 922 04 206

STYREMEDLEM Dan Ove Tuven
Aspmoen 30, 8646 Korgen
7519 1472 / 410 21 472

SØRLANDET Ledig

dot@shiners.no
STYREMEDLEM Marianne Holmli
Sjøvold, 7650 Verdal
7407 7455 / 951 81 266
pei.fang@online.no
STYREMEDLEM Finn H. Svendsen
c/o Sporten Beitostølen
2953 Beitostølen
6134 1262 / 900 99 792
shibafinken@hotmail.com
VARAMEDLEM Laila Nagel
Engnesvn 31, 3092 Sundbyfoss
3305 8883
VARAMEDLEM Linda Tollefsen
Lavveien 9,
9414 Harstad
7707 0447 / 917 45 246
butikk1@online.no
Styret og utvalg setter pris på
tilbakemelding 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.

AGILITY Harald Schjelderup
Rødsveien, 1540 Vestby
6495 2053
harald.schjelderup@c2i.net
LYDIGHET Sissel Skjelbred
Dalsve, 7710 Sparbu
7414 3269/ 975 67 022
BRUKS Halvor Størmer
Grindjord E6 19, 8520 Ankenesstrand
7694 0409
VALPEFORMIDLER Inger Lise Mandryck
Klinkelinna 411, 2827 Hunndalen
6118 8128
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.
Kom gjerne med spørsmål og ønsker om tema,
som kan besvares i bladet.

ÅRETS UTSTILLINGSSHIBA 2002
Poeng (Utst) Hund

38 (5)
28 (3)
27 (4)
23 (2)
18 (2)
16 (3)
15 (1)
14 (2)
12 (2)
12 (2)
11 (2)
10 (2)
9 (2)
6 (1)
6 (1)
6 (1)
6 (1)
5 (1)
4 (1)
3 (1)
3 (1)

Eier

Nattfjärilen Chujitsu
Zenmai av Enerhaugen
Kenzoku no Genki
Chiharu av Enerhaugen
Glendalin Burande
An-An's Yamahime
Østbylia's Cirka Ting og Tang
Soldoggen's Chimpira
Mjærumshøgda's Yukihime
Soldoggen's Mini-Meta
Ran av Enerhaugen
Chieko av Enerhaugen
Soldoggen's Beninesa
Chiyomaru av Enerhaugen
Ramnfløya's Kita no Oyenba
Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau
Soldoggen's Musashimaru
Soldoggen's Kyocera
Soldoggen's Ippiki-Ookami
Toshiko Yon Nan
Yamamoto
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Paul Walle
C Lang / Solvor Nærland
Inger M Ingebrigtsen
Christen Lang
Christen Lang
Anne-Lise Kleppe Johansen
Marianne Holmli
Lisbeth Høyem/Geir Aasheim
Grete-Sofie Mjærum
Tom Hofsli
C Lang/ S Nærland
Christen Lang
Paul Walle
Einar Haavik
Bente K Pedersen
Paul Walle/Eli Johansen
Linda Tollefsen
Paul Walle
Heidi Nilsen
Else Knudsen
Trine Lausund

N Chow chow klubb, Agder/Østl. Vest, Risør 17/8-02. Dommer: Folke Isaksson, Sverige

INNHOLD

ÅPEN UNGHUND KLASSE TISPE

Styret
Innhold og
Redaktørens lille hjørne
Lederens side

NV01 Ramnfløya's Kita no Oyenba

Bente K Pedersen

1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIR

An-An's Chisana Hana

Mira K/ Kim J Pedersen

2

Anne-Lise K. Johansen

1CHK-CK-2BTK

CHAMPION KLASSE TISPE
N Uch An-An's Yamahime

Vefsn hundeklubb, Mo i Rana 18/8-02. Dommer: Rune Malmberg, Norge
ÅPEN KLASSE HANNHUND
Ak-Inu-Bas Shiro Saki

Dan Ove Tuven

1-1VK

P. Walle/Eli Johansen

1-1VK-CERT-1BTK-BIR

ÅPEN KLASSE TISPE
Soldoggen's Ichiro-Kin-Ni-Mukau

Shiba – til minne
Stress kan være både positivt og negativt
Kastrering av hunder - unødvendig eller forebyggende?
Familiens nye stolthet
Shibatreff i Bergen
Kastrering
stafettpinnen
Valpekassen

HELSESTATUS FOR SHIBA
Her er tallene for avlesning av HD og AA bilder for shiba.
Tallene er hentet ut 1/9-02. ”Antall avkom totalt” er antallet
shibaer som er registrert i NKK.
Antall Avkom Totalt 288
HD

HD%

AA

AA%

Totalt

121

42%

12

4,2%

Fri

107

88,4%

12

100%

Svak

4

3,3%

0

0%

Middels

5

4,1%

0

0%

Sterk

5

4,1%

0

0%

UTGIVELSESPLAN
Nr 1 Mars (Frist innlegg 28/2)
Nr 2 Juni (Frist innlegg 28/5)
Nr 3 September (Frist innlegg 28/8)
Nr 4 Desember (Frist innlegg 28/11)
ANNONSEPRISER
Helside: 100,Halvside: 75,- Kvartside: 50,Ikke-medlem DOBBEL pris
(Annonse manus må være i a4)
Stoff til Shib-a-visa 2-02 sendes
Christina Nyborg, Frierveien 27,
3940 Porsgrunn christina@nyborg.as
Mob. 90 96 28 28/93 02 63 31
FORSIDEBILDET
Ina No Kurohime av Enerhaugen
Foto Solvor Nærland
BAKSIDEN
Hundens bønn
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MEDLEMSKAP
Hovedmedl:250,- Fam.medl: 100,Gavemedl. for valpekjøpere: 100,Betal til konto 0540 11 87369

3

2
3
4
5
6
7
13
19
20

Redaktørens side

UTSTILLINGSRESULTATER per 1/9-02

Etter en fantastisk sensommer med mye flott vær over store deler av lander, er vi

NKK, Bergen 16-17/3-02. Dommer Olav Hedne, Norge

på full fart inn i høstperioden, med mørkere kvelder, regn og vind. Mange gruer seg

ÅPEN UNGHUND KLASSE HANNHUND

for denne perioden. Det gjør også jeg, men jeg vet om noen som gleder seg. Hundene

CHAMPION KLASSE TISPE

Chiharu av Enerhaugen
N Uch Zenmai av Enerhaugen

mine!

Christen Lang

1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIM

C Lang / Solvor Nærland

1CHK-CK-1BTK-BIR

NKK, Narvik 20-21/4-02. Dommer Helge Lie, Norge
JUNIOR KLASSE HANNHUND

Jeg har fulgt nøye med mine tre hunder i den sterke varmen som har utartet seg den

Ouji Sama Marco

Lise Brun

1-1-HP-3VK

siste tiden. Enkelte dager ville de nesten ikke ut å gå tur. Det ble til at vi tok de

Ak-inu-bas Kitaro no Chou-nan

Steffen Wærdal
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Ross Ouji Sama

Solveig Andersen

1-2-HP-4VK

lengre turene nærmest om natten. Og da hente det ofte at vi gikk nedom stranden

ÅPEN KLASSE HANNHUND
Soldoggen's Ippiki-Ookami

Heidi Nilsen

1-1VK-CERT-2BHK

og badet. Tror det falt i smak.

Toshiko Yon Nan

Else Knudsen

1-2VK-CK-3BHK

Paul Walle

1CHK-CK-1BHK-CACIB-BIR

Paul Walle

1-1-HP-1VK

Else Knudsen

1-2VK

CHAMPION KLASSE HANNHUND
Int Nord Uch Nattfjärilen Chujitsu

Håper dere alle har hatt en fin sommer og har opplevd mye fint sammen med

JUNIOR KLASSE TISPE

hundene deres. Kanskje noen av dere til og med har lyst til å dele noen av

ÅPEN KLASSE TISPE

Soldoggen's Kyocera
Aisatsu Haruhime

opplevelsene deres med oss andre Shiba - interesserte. Det er bare å finne frem
penn og papir og skrive. . Jeg trenger også masse bilder.

Norsk Japansk spissh.kl, Halden 22/6-02. Dommer: Dominic Harris, Irland
JUNIOR KLASSE TISPE
Soldoggen's Mini-Meta

Fikk en veldig trist nyhet for en tid tilbake. Shiba, som det sto mye om i forrige
Shib-a-visa, har sovnet inn. Jeg husker henne veldig godt siden hun var den første
Shibaen jeg traff, i tillegg til at hun er mammaen til min eldste Shiba, Matti. Føler
veldig med deg Karstein!

Tom Hofsli

1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIR

Surnadal og Rindal hundeklubb, Oppdal 22/6-02. Dommer: Eivind Mjærum, Norge
ÅPEN UNGHUND KLASSE HANNHUND
NV01Kenzoku no Genki

Inger M Ingebrigtsen

1-1-HP-1VK-CERT-1BHK-BIR

Oppdal hundeklubb, Oppdal 23/6-02. Dommer: Marit Sunde, Norge
ÅPEN UNGHUND KLASSE HANNHUND
NV01Kenzoku no Genki

Inger M Ingebrigtsen

1-1-HP-1VK

Norsk Welsh corgi klubb, Halden 23/6-02. Dommer: Percy Green, Sør-Afrika

Christina

JUNIOR KLASSE TISPE
Soldoggen's Mini-Meta
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Tom Hofsli
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1-1-HP-1VK-CERT-1BTK-BIR

Glad for at du fikk en verdig avskjed.
I din egen seng sovnet du rolig inn, uten smerter.
Jeg holdt rundt deg, hvisket til deg hvor glad jeg var i deg.
Du la deg inntil mitt bryst .... og sovnet.
Du fikk med deg dundynen din i graven
og på graven din er pyntet en vakker, hvit rhodødendron.
Den vil blomstre i april, når du har bursdag.
Takk, min kjære venn, for alt vi fikk oppleve sammen.
Hvil i fred og vit at jeg aldri, ALDRI vil glemme deg.
En siste hilsen fra Karstein og Kissu .....

LEDERENS SIDE
En sommer er over, og godt er det. Verken hundene eller jeg er så
veldig glade i varmen, så det har vært en del inneaktiviteter og
seine, rolige gåturer.
Siden sist har vi avviklet ekstraordinært årsmøte med valg, men
heller ikke nå har klubben et komplett styre. Dette bør vi tenke
over! Å ikke ha alle verv besatt går utover styrets arbeid, og vi får
lite gjort.
Noe positivt har skjedd i sommer og for rasen tror jeg vi
gjennomførte en flott helg på stand i Oslo. Slike arrangementer er
jo et utstillingsvindu og det er flott at rasen er representert.
Rundt i landet arrangeres det lokale treff og slike tiltak er også
veldig bra, både for medlemmer og hunder! Rapporter fra disse
treffene vil sikkert komme i bladet slik at vi får ta del i noe av det
som har skjedd der.
Informasjonsbrosjyren er trykt opp og vi er fornøyde med innhold
og lay-out. Den ble godt mottatt på Bjerke, men den vil aldri bli
helt ferdig, det er alltid rom for endringer….
Jeg ønsker alle medlemmer en fin høst sammen med hundene!
Lisbeth
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REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK SHIBAKLUBB
SPARBU 31/8-02 KL 1200

SHIBA - TIL MINNE

Antall fremmøtte: 7

Dine øyner har lukket seg for siste gang.
Dagen er blitt til natt for deg, min kjære Shiba-Lill.
Det er kveld også i mitt hjerte.
Vi savner deg fælt - "Kissu" og jeg.
Føler at du fremdeles er med oss på lufteturene.

Antall fullmakter: 1

Møtet ble åpnet av Sverre Kjøbli.
Dagsorden pkt. 1. Konstituering
a) Godkjenning av forretningsorden. Enstemmig godkjent
b) Valg av møteleder.
Forslag; Sverre Kjøbli Enstemmig valgt
Valg av referenter.
Forslag; May Holmvik og Lisbeth Høyem Enstemmig valgt
Valg av tellekorps.
Forslag; Brynjar Holmli, Geir Aasheim,May Holmvik Enstemmig valgt
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Forslag; Marianne Holmli, Mildrid Kjøbli Enstemmig valgt
b) Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent
c) Godkjenning av dagsorden. Enstemmig godkjent
Dagsorden pkt. 2. Valg
Etter forslag fra Sverre Kjøbli fungerte hele årsmøtet som valgstyre og valgte å
Godkjenne stemmer som var stemplet 26.august, siden post som leveres hos ”Post i
butikk” ofte ikke blir stemplet før første virkedag etter innlevering.
Forkaste stemme fra medlem som ikke har betalt kontingent.
Forkaste en stemme som var stemplet 29. august.
Det ble godkjent 40 forhåndsstemmer.
Med 8 stemmer tilstede på møtet, ble det totale stemmetallet 48.
Resultat av opptelling:
Sekretær
Inger Merete Ingebrigtsen 20 JA 28 BLANK Ikke valgt
Styremedlem Finn Håkon Svendsen
38 JA
Valgt
Wenche Ulleberg
10 JA
Ikke valgt
Varamedlem Linda Tollefsen
47 JA 1 BLANK Valgt
Medlem i valgkomiteen Terje Ljosnes

20 JA

Sparbu 2/9-02
Lisbeth Høyem, referent /sign/

Protokollen bekreftes av
Marianne Holmli /sign/

Mildrid Kjøbli /sign/

6

Du hadde et godt liv.
Først hos Lena, så hos Christen
og de siste 13 årene hos meg.
Vi hadde gode år sammen.
Du var så hengiven ovenfor meg.
Dine glade ulvehyl når jeg kom hjem, fortalte alt –
og jeg glemmer dem aldri.
Dine gode øyner når du la hodet på skakke.
Den gjenkjennende minen når du hørte spesielle ord.
Kosingen i sengen min når jeg klødde deg på magen.
Dine øyner, som ble små av vellyst, når jeg klødde deg i ørene.
Det er tomt uten deg, Shiba-Lill.
Selv om ditt oldebarn "Kissu" er utrolig snill og god,
ligger det et sårt savn i mitt hjerte.
En tomhet som ingen kan erstatte.

28 BLANK Ikke valgt

Møtet avsluttet 1240

Sparbu 2/9-02
May Holmvik, referent /sign/

Du ble 15,5 år - Norges eldste Shiba –
En gammel, svekket hund - men akk så glad og lykkelig.

De siste årene, etter at "Kissu" kom til oss, ble du som ”ny”.
Du godtok "Kissu" etter noen få angrep, og dere ble bestevenner.
Hun ser etter deg nå, "Kissu".
Forstår at noe er borte - kan stoppe opp på Marken "vår"
og se etter noen - DEG! Men du kommer jo ikke - aldri mer.
Tårer blir fattige, kjære Shiba-Lill.
Men minnene om deg lever videre.
59

Referat fra styremøte i NSK 12/9-2002 Kl 2130
Tilstede på telefon; Frode, Sverre, Dan Ove, Finn Håkon, Laila, Linda
og Lisbeth
Forfall; Marianne
Sak 1. Taushetspliktserklæring
Klubbens taushetspliktserklæring er kjent av de tilstedeværende,
og alle har forstått
hva den innebærer. Marianne Holmli har bekreftet at også hun er
inneforstått med den.
Sak 2. Ekstra-ekstraordinært årsmøte.
Styret lager et innlegg til Shib-a-visa der vi klargjør
konsekvensene for klubben
ved å måtte avholde flere ekstraordinære årsmøter. En
konsekvens er at styrets
treffmøte må avlyses, på grunn av at så mye året er gått og så
mye penger er brukt
på de ekstraorsinære årsmøtene. I innlegget bør betydningen av
blank-stemme
klargjøres.

Bara på tur

Tilføyelse: Sakene vil få nummer som korresponderer med foregående
saker/referat.
Møtet avsluttet 2225

Chieko på utsikten
58
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Stress kan være både positivt og negativt
av Yrsa Franzèn-Görnerup.
Sakset fra det svenske hundebladet FIDO nr. 1/2000
– Innsendt av Wenche R. Krogstad
Stress er en helt naturlig kroppsfunksjon hos alle pattedyr og selv om
oppfatningen vi i vårt miljø har av stress, er veldig negativ, så er det en
livsviktig funksjon.
Det handler om å OVERLEVE! Kroppen forbereder seg på å yte
ekstra og være på topp. Det absolutt viktigste med denne ekstra styrken
er at den kommer fort; det kan redde liv!
En hare sitter i en busk og ser en hund komme rusende mot busken. Da
blir ikke haren sittende og lurer på hva den skal gjøre. Den flykter
lynkjapt. Redselen førte til at stresshormonene ble frigjort og haren fikk
styrke til å løpe fort. Disse naturlige reaksjonene går det ikke an å styre.
Selv ikke hos oss mennesker; hvem av oss har ikke sittet i en bilkø og
kunnet kjenne adrenalinet strømme selv om vi ikke kan påvirke
situasjonen.

En våt Gokumi på Heistadstranda, sommeren 2002

Eksempel på stressituasjoner er flukt, angrep, jakt, kamp, lek og
kjærlighet. Men det er også slik at ulike situasjoner påvirker hunden
forskjellig.
Situasjoner som gir mye stress:
Trussel, kamp, angrep, redsel, flukt, løpe etter og gripe tak i (siste leddet
i jakten).
Situasjoner som gir middels stress:
Undersøkende atferd og sosiale situasjoner. Den sistnevnte er under
forutsetning av at hunden ikke er redd når den kommer til en ny plass og
skal undersøke omgivelsene eller at hunden ikke er forberedt på kamp
dersom en hund skulle befinne seg i nærheten. Det samme
8

Flere bilder ønskes!!!
Vær med å gjør
bladet mer variert!
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gjelder en sosial situasjon; er hunden redd eller forberedt på angrep så er
det ikke middels stress, men mye stress.
En annen ting som påvirker MYE er forventningen/erfaringen/minnet
om en ubehagelig opplevelse! Det kan være positiv forventning om
morsomme aktiviteter på et kurs, erfaring om at her finnes det kaniner
og anledning til jakt eller hunden som husker den ubehagelige
opplevelsen hos veterinæren. Alle disse hundene får et adrenalinkikk!
Adrenalinkikket påvirker hunden fysisk og gjentas det ofte fører det som hos oss - til overanstrengelse. Selv en hund kan bli “utbrent”.
Det vi ser er økende aktivitet hos hunden og en økende intensitet i
det hunden gjør. Rastløshet og uro er også vanlig. Hunden leter etter
muligheter til å få ut denne “energien” og skaffer seg ofte egne små
“hobbier”.

Søstrene Zenmai og Zentai og sistnevntes datter Gokumi på ”Store
utsikten” i Brevik, sommeren 2002

Nettopp denne typen stress handler om kjappe reaksjoner, både fysiske
og psykiske, men det tar tid for kroppen å hente seg inn igjen. Dessuten
er det et problem at stress før seg selv, at kroppen “lagrer stress” og man
kan få en reaksjon i en helt annen situasjon.
Naturligvis finnes det individuelle forskjeller og raserelaterte ulikheter.
Hvor mye stress et individ tåler er avhengig av “personlighet”, rase,
erfaring osv.
Ved innlæring behøves det en viss grad av stress, det er hensiktsmessig,
men ved for høyt stress forsvinner evnen til å konsentrere seg og
innlæringsevnen minker.

Søsknene Ichitaro, Ina No Kurohime, Ichihana og Ina No
Kuronishiki av Enerhaugen.
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Problemet er at stress øker fort ved innlæring:
*
At hunden ikke forstår hva vi vil gir stress.
*
Dersom vi rykker i koppelet øker det stresset.
*
Korrigeringer gir stress.
*
Konflikter mellom eier og hund gir stress.
*
Mange forstyrrelser rundt hunden gir stress.
*
Redsel for noe/noen i omgivelsene gir stress
*
Metoder som skremmer hunder gir stress.
9

*
*

Dersom hunden føler seg provosert av en annen hund gir stress.
Metoder som vekker kamplyst gir stress.

Galleri

foto Solvor Nærland

Det finnes hunder som trenger et høyere stressnivå for å fungere i
treningssammenheng mens andre hunder må “ligge” mye lavere for å
kunne samarbeide og fungere sammen eieren sin. Det gjelder å kjenne
hunden sin, vite hva den trenger og tilpasse dette etter situasjonen og det
enkelte momentet.
Hva utløser stress?
UJEVN STIMULERING
- når hunden f.eks. har det trist og kjedelig hele uken for så å få delta i
massevis av aktiviteter når helgen kommer. “Skjer ingenting, skjer
ingenting, skjer ingenting, skjer kjempemye”. Jeg har hatt en
problemhund som bare bet barn på mandager etter en intensiv helg!
Zenmai og Ranko i solnedgang

Matti (Aka Matsu av Enerhaugen) og Wilma er bestevenner… foto
Christina Nyborg
10

Zenmai tar godt tak….
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MOTSETNINGSFORHOLD
- fra inaktiv til aktiv. Det er det samme som eliteløperne gjør før
startskuddet går; det gjelder å pumpe adrenalin ved å stå i start-gropen
og så ruse iveg flere ganger før starten. Denne måten å øke
aktivitetsnivået på brukte vi på en kurshund. Det var en basset og
momentet var fri ved foten. Resultatet med og uten denne vekkingen var
som natt og dag.

KENNEL HONTO-NO
Helene Nordwall, e-post honto-no@brevet.nu
Sättra 1504, 760 10 Bergshamra, Sverige. Tel. +46 176 265 424

Trevlig sommar
önskas alla Shibavänner av små
och stora tassar
på kennel
HONTO-NO

Har Du tid och kärlek
för en levnadsglad
Shiba-valp
är Du välkommen
att höra av Dig

Under 2002
planeras valpar
efter fler trevliga tikar
i olika kombinationer.

OVERSTIMULERING
- dette er gjentatte adrenalinkikk og kikk som utløser mer stress enn det
som trengs for oppgaven. Det finnes noen områder der dette ofte
forekommer:
*
Jaktleker er noe som påvirker hunden sterkt. Det kan være etter
baller, pinner, frisbees, dummier osv. Jaktleker fordobler
problemfrekvensen! Her er det også viktig å se på hvordan hunden
leker med andre hunder og hvor mye dette foregår. Gå heller sammen
med hundene løse så blir ikke leken så intensiv.
*
Kamplek på lek og alvor. Det gjelder å se hvor mye alvor
hunden legger i kampen om gjenstanden og om hunden fortsatt hører
etter. Det samme gjelder hunden som gjerne bryter med andre hunder.
*
Overdrevet mosjon - det er veldig vanlig at man prøver å trette ut
den rastløse hunden ved å øke mengden mosjon. Effekten blir det
motsatte. Hunden skal ha turer og mosjon ut fra sin rase og sitt
bruksområde.
Under denne kategorien havner også en ny sort hunder; de som har
veldig ærgjerrige hundeeiere som vil ha en fantastisk hund og som gjør
alt etter alle kunstens regler i løpet av hundens første år. Resultatet blir
en stresset hund som hele tiden forventer seg aktivitet, trening, turer og
engasjement fra eieren.
UNDERSTIMULERING
kan oversettes med unaturlig tilværelse. Det vanligste er følgende:
*Ensomhet i for store doser er negativt for et flokkdyr som hunden
11

Se på den sammenlagte tiden i løpet av døgnet. Det er den totale
summen som er viktig! Det finnes hunder som er alene 7 timer når
hundeeieren arbeider, men som ellers aldri forlates og greier dette fint.
Og så finnes det andre hundeeiere som kun arbeider 3 timer pr. dag,
men så er hunden i hundegården utover ettermiddagen og om kvelden er
hunden ensom mens eieren er på kurs og om natten sover hunden
innestengt i kjøkkenet. At denne hunden har problemer kan man forstå.
FRUSTRASJON
- dette er en MEGET sterk stressfaktor. Det kan være hunden som alltid
går i bånd på turene og som aldri rekker å få lukte seg ferdig, aldri får
gå i sitt eget tempo eller undrsøke på egen hånd. For denne hunden kan
tom. et Flexikoppel forhindre en del frustrasjon fordi det gir noe større
bevegelsesfrihet. Samme type frustrasjon gjelder også for hunden bak
gjerdet, gitteret eller vinduet.

Familiens nye stolthet....
Trixi er født 2 november 01 og kommer fra Mjærumshøgda og ble
hentet til Håkøya utfor Tromsø i slutten av januar.
Her trives hun godt sammen med matmor Carina, far Bjørn og
vennene Sigurd og Ingebjørg som forøvrig er kjempeflinke
turgåere...Vi har et stort uteområde som hun også kan utforske på
egenhånd. Hun er sta, selvstendig og lydig kun når det passer henne helst hvis hun ser hun drar goder av det. Men hun er fantastisk og ha
i hus, rolig og behagelig... Bildene vi sender er nylig tatt - ER
HUN IKKE FIN...?!

HVILE
- hunden hviler i påvente av at noe skal skje. Dette er en naturlig del av
tilværelsen i en flokk; det gjelder å hvile og samle energi i påvente av at
flokklederen skal ta initiativet til jakt, forflytning eller noe annet.
Hos våre hunder kan dette bli et problem ettersom vi ofte er opptatt
av noe annet enn hunden. Anders Hallgren foretok en undersøkelse og
fant da tom. en hund som hvilte 23 timer og 45 minutter pr. døgn!
Gjentatte stress-situasjoner over lang tid gir økt generell aktivitet, noe
som igjen øker motivasjonen for all atferd og trapper opp atferden med
medfødt eller innlært høy motivasjon.
- Noe som innebærer at en stresset hund er overdrevet aktiv og
oppleves som intensiv i alt den gjør uansett om det gjelder hvordan den
tygger på ben, legger seg, graver, hilser, bjeffer, jobber osv.
Og alle aktivitetene er mer lettutløste; så den vokter, bjeffer, rider,
markerer, urinerer, hopper osv. “lettere”.
Har vi i tillegg en rase der f.eks. vaktinstinktet eller gjeterinstinktet er
forsterket så utløses disse aktivitetene for den minste ting uansett
12
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Sett fra det perspektivet er kastrering kanskje å foretrekke, både for
hundens skyld og for vår.

sammenheng. Gjeterhunden kan f.eks. begynne å gjete busser eller
skolebarn og vakthunden bjeffer fordi det blåser ute.
Øvelser som motvirker stress
- Jo flinkere du er til å være konsekvent, desto fortere ser du resultatet

Til slutt noen vesentlige spørsmål som ikke er berørt i den svenske
artikkelen, og som jeg derfor har spurt en veterinær og noen eiere av
kastrerte hunder om:
Vil hunden kunne bli dorsk og passiv etter å ha blitt kastrert? Svaret fra
alle jeg har snakket med er ”nei”. Tvert imot, hunden blir heller mer
leken enn før, og er lettere å opprettholde kontakten med (Med hensyn
til katt, er jeg blitt fortalt at dette kan stille seg annerledes hvis inngrepet
foretas før skjelettet er utvokst).
Vil hunden legge på seg? Her er svaret ”ja – hvis man ikke passer på”.
Hundens disposisjon for å legge på seg øker. Men er man som eier
observant på dette, trenger det ikke bli noe problem.
Hvordan blir den kastrerte hunden oppfattet av andre hunder? Vil den
være utsatt for mobbing? Noen eiere merker ingen forskjell i forholdet
til andre hunder i det hele tatt. Andre forteller at den leker vel så mye
som før med hunder den kjenner. Ukjente hunder bryr seg ikke så mye
med den lenger. Dermed blir forholdet til andre hunder iallefall mindre
konfliktfylt.

Kontaktøvelser
- Begynn å trene øyenkontakt og belønn denne. Ta tid, gi tid, krev “tid”.
Gi oppmerksomhet og aktivitet når hunden er stille, rolig og har
øyenkontakt med deg. Ignorer om hunden maser.
Konsentrasjonsøvelser
- Belønn RO! Tilby noe hunden liker å spise og/eller en aktivitet. F.eks.
godbit på nesen, godbit på labben, fang godbiten, lete etter mat, åpne
pakke, problemløsninger. Her er det viktig at oppgavene ikke er for
lette, men krever konsentrasjon.
Lederskapsøvelser
- Her skal vi ta HOVEDROLLEN for å få ned hundens tempo og
dermed gjøre den lettere å styre. Tren på at hunden alltid får gå sist
f.eks. gjennom ytterdøra, nedover trappa, over gata. Tren også inn et
sikkert “Sitt” og “Bli sittende” for så å bruke det når dere møter andre
hunder, før maten, før “påkledning”, før dere går ut gjennom ytterdøra
og før hunden får hilse. Man må være obs på hundens forventninger og
beredskap i ulike situasjoner, f.eks. på å jage katter.
Selvkontroll
- Unngå å krangle med hunden for at den er bråkete, ukonsentrert eller
“fjonete”. Dersom du selv blir stresset av hvordan hunden oppfører seg,
kort inn koppelet og hold det helt stille, ikke se på hunden og tell til.
100. Ignorer hundens feilsteg så mye som mulig.
Antistresstips
Tenk over i hvilke situasjoner hunden din tjener på å stresse.
Kan du snu dette slik at du får en mulighet til å forsterke “roen”
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og gjøre dette mer lønnsomt?
En hund som “maser” om oppmerksomhet og aktivitet
får f.eks. ikke dette før den har roet seg!

Kastrering kan også ha god effekt hos en del ”duftfikserte” og blokkerte
hannhunder, som er så styrt og stresset av sine kjønnshormoner at de
ikke fungerer normalt.
Hos hunder som er allment stresset p.g.a. faktorer i miljøet, har derimot
ikke kastrering noen innvirkning.
Tendens til å stikke hjemmefra for å oppsøke tisper med løpetid,
minsker etter kastrering.
For og imot kastrering
Hvis vi begynner å kastrere av rutine, risikerer vi å skjule genetiske
problem. Dette innbefatter sannsynligvis også overproduksjon av
testosteron, et problem som allerede er ganske påtakelig i visse raser.
Dersom bare de hunder som brukes i avl (og som kanskje lever et
beskyttet kennelliv) er ukastrert, vet vi ikke hvordan avkommet ville
blitt. Vi kunne f.eks. komme til å avle på hunder med for mye
testosteron uten å være klar over det. Da risikerer vi å havne i den
situasjon at ingen ukastrerte hanner kan leve et normalt liv som
selskapshund i samfunnet vårt, fordi de er så ”testosteronstinne” og
hormonelle at de blir nærmest umulige å ha.

Zenmai nyter utsikten foto Solvor Nærland
Kommentar fra von Erpecom:

TAKK TIL

FOR GRATIS LOKALER VED DET
EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTET 31/8
14

Særlig disse hundene, som er problematiskepå grunn av ekstremt
seksualisert atferd, anbefales kastrert. De kan være til stor
plage for andre hunder og mennesker. Dessverre blir et stort antall
hunder med kjent problematferd avlet på.
Samtidig har vi et samfunn der det nesten ikke lenger finnes plass for
normale hannhunder, og der normale hannhunder faktisk ikke har det
bra fordi de ikke tillates å vise naturlig hannhundatferd. Hvis de likevel
viser naturlig hannhundatferd, oppleves de gjerne som så besværlige at
de ikke får være med eieren sin eller leve et normalt hundeliv.
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Forebygging av sykdom
Kastrering kan forebygge visse sykdommer, som f.eks. testikkelkreft,
prostatabesvær og forhudskatarr. Hos tisper kan diabetes og, ikke minst,
livmorbetennelse unngås.
Veterinær Christa von Erpecom etterlyser forebygging av brystkreft, som er en
vesentlig grunn til sterilisering av tisper. Inngrepet må foretas

før 2. til 3. løpetid. Hun påpeker også at kastrering demper
symptomene ved allergi.
Hunder som har fått epilepsi og diabetes bør alltid kastreres, fordi
disse tilstandene trigges av hormonelle svingninger.
Om rutinemessig kastrering
Gjennom rutinemessig kastrering forsvinner verdifulle genetiske
informasjonskilder som trengs for å fortsette et bevisst avlsarbeid, f.eks.
om hvilke linjer eller raser som utvikler livmorbetennelse eller
forskjellig problematferd. I intervjuet hevdes det at man da risikerer å
avle på anleggsbærere av det man ikke vil ha. Dermed kan det ”skapes”
raser som må kastreres fordi kilden til problemene er blitt skjult.
Kommentarer fra Christa von Erpecom:

Livmorbetennelse forekommer stort sett hos eldre tisper, dvs. først etter
at de har hatt evt. kull. Dersom livmorbetennelse er genetisk betinget, er
disse genene allerede spredd videre når tispen blir syk. Hvis tispen
derimot var sterilisert, ville ikke videre avl skje, og det ville være
likegyldig (for avlen) om hun hadde anlegg for å utvikle
livmorbetennelse.

Kastrering ved problematferd
Kastrering kan være et utmerket komplement i behandling av noen
hannhunder med problematferd. Kastrering alene synes å ha liten eller
ingen effekt på fullvoksne hunder med en veletablert, aggressiv atferd.
Derimot kan inngrepet til en viss grad påvirke graden av aggresjon,
kanskje særlig hos hunder med et overskudd av kjønnshormonet
testosteron.
50
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å ikke kastrere selskapshunder, som ikke skal brukes i avl. For noen blir
det avgjørende at en kastrert hund ikke kan delta på utstilling.
Hva innebærer inngrepet ?
Inngrepet er mer omfattende hos tisper enn hos hanner.
Kastrering (sterilisering) av en tispe fører til at man tar bort egglederne
og vanligvis også livmoren. Hos hannhunden fjernes testiklene.
Når er det aktuelt med kastrering?
En del hundeeiere kastrerer sine tisper fordi mange av dem er påvirket
av sine hormonelle sykluser i lengre perioder av året (en måned før
løpetiden og to måneder etter løpetiden x 2 gir 6 måneder pr. år). De
lange periodene under slik hormoninnflytelse kan føre til besværlige
humørforandringer og trøtthet, og dermed til redusert livskvalitet store
deler av året.
På Verdensutstillingen i Amsterdam den 5.7.02 ble CHIYOMARU
nr.l i 'apen klassse. CHMARU ble nr.2 -80 shiba var påmeldt.

Hannhundeierne vil med kastrering unngå det fysiologiske ”hannhund stresset”, som påvirker hannhundene mer eller mindre hele deres liv.

På Japan Kennelklubbs utstilling samme sted, den 7.7.02, dømte
presidenten i JKC; Hr. M. Hoshi 66 shiba. Her ble CHIYOMARU
nr.3 i 'apen klasse, mens CHMARU ble nr.2. i unghund klasse.

I naturen har den hormonelle driften en viktig funksjon. Meningen er jo
at arten skal forplante seg. Den hormonelle driften er bl.a. til for å gjøre
hannhunden ”kampklar” og konkurranseorientert. Den skal kunne jage
andre hanner på flukt, hevde sin rangposisjon og dermed sin ”rett” til
parring.

Jeg er meget godt fornøyd med disse plasseringene, spesielt hyggelig
er det 'a oppnå gode resultater for en japansk dommer med hunder av
eget oppdrett.
OBS! Nytt mobil telefonnummer 909 81295

Dette står ofte i sterk kontrast til hundeeierens vilje og oppdragerønsker.
Dermed havner en god del hannhunder på kollisjonskurs med sine eiere.
Mange hannhunder får et trist liv fordi de er besværlige å ta med til
forskjellige steder. Både for hundens skyld og for eierens skyld,
anbefales ofte kastrering. Hunden er lettere å håndtere, kan delta på
mye mer, og får dermed et mer innholdsrikt liv.
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Kastrering av hunder - unødvendig eller forebyggende?

av Solvor Nærland
Med kommentarer av veterinær Christa von Erpecom

Jeg vet om flere hannhund - eiere som vurderer om de skal kastrere
hunden sin, men som opplever avgjørelsen som vanskelig. Kanskje
trengs det å sette søkelys på hva dette innebærer for hunden?

Psykolog Mickie Gustafson har i Svensk Hundsport nr 4/2001 intervjuet
en veterinær (Mårten Hansson), en professor i etiologi (Per Jensen) og
en genetiker (Lennart Svensson) om kastrering av hund. Jeg har prøvd å
sammenfatte en del synspunkter fra intervjuet.
Veterinær Christa von Erpecom ved Dyreklinikken Bergen Vest har lest
utkast til denne artikkelen, og bidrar med noen utfyllende kommentarer.
Begrepet kastrering brukes her om både tisper og hannhunder.

VALPEKASSA
Eivind og Grete Sofie Mjærum har fått valper etter,
Far: Nsuch Mjærumhøgdas Kokonaka
Mor: Nuch Mjærumhøgdas Canuki
Født: 28 juni
Kjønn: hanner
Farge: Rød
Antall: 3
Tlf: 69 92 11 22
Lisbeth Høyem og Geir Aasheim har fått valper etter,
Far: N S NV-99 Innisfree Enterprise
Mor. N S NV-00 Soldoggen’s Chimpira
Født: 5. august
Kjønn: 3 tisper, 1 hannhund
Farge: Rød

De fleste dyreeiere kastrerer sine katter og hester uten å fundere så mye
over det, og uten å plages med samvittighetskvaler. Hannkatter har det
lettere når de er kastrert. Fullvoksne hingster, som ikke skal brukes i
avl, er det ikke mange som gir seg i kast med. I det hele tatt er det mye
enklere for alle parter, dyret inkludert, når hannkatt og hingst er kastrert.
Når det gjelder kastrering av hunder, har vi en helt annen tradisjon.
Motforestillinger har f.eks. vært at man kan skjule testikkelmangel, og
dessuten blir det sett på som ”inhumant”. En del eiere identifiserer seg
så veldig med sine hunder, at de ikke riktig vet hvem som blir kastrert...
I England og USA blir det derimot sett på som ”inhumant”
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Tlf: 74 16 22 85

e-post: geilis@online.no

Send inn opplysninger om planlagte eller
fødte kull til:
Inger Lise Mandryck,
Kliinkelinna 441
2827 Hunndalen
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VERDENSUTSTILLINGEN og JAPAN KENNEL KLUBS
UTSTILLING I AMSTERDAM
av CHRISTEN LANG
Den 5. juli var det World Winner Show i Amsterdam. Det var påmeldt
14 000 hunder totalt fordelt over 4 dager. 80 Shiba var påmeldt for
dommer Louis Pinto Texeira fra Portugal. Utstillingen ble avhold i RAI
konferansesenter, som ligger sentralt til.

Som konklusjon vil jeg derfor si at mitt "hundeliv" i vesentlig grad har
vært - og er - med på å berike min tilværelse.
Stafettpinnen sender jeg herved videre til Lena Sonefors, som jeg fikk
min første Shiba fra i 1986...........

Undertegnede var med på en felles busstur arrangert av en gruppe ivrige
trøndere, men med deltagere fra hele landet; fra Tromsø i nord til
Kristiansand i sør. Selv tok jeg toget fra Bergen, og kom på bussen i
Oslo. Stemningen på bussen var god, og i løpet av den uken vi var
sammen, ble vi riktig godt kjent. Alle hundene oppførte seg meget bra,
og selv fikk jeg skryt for at mine to Shiba hannhunder var så rolige.
På turen benyttet vi anledningen til å handle billig i Tyskland, og det ble
også tid til en tur på byen i Amsterdam. Byen er jo en turistmetropol og
har noe å by på for de fleste. Vi bodde landlig til et stykke utenfor selve
byen. Her var det fint for hundene, men litt upraktisk for oss som ville
inn til sentrum, da det verken var buss eller t-bane i nærheten. Så det ble
til at vi slo oss sammen og spanderte drosje.
Shiba stilte fredag, og det viste seg at jeg var eneste utstiller fra Norge.
Det var noen utstillere fra Danmark, men til min forbauselse var det
ingen fra verken Sverige eller Finland. Veterinærkontrollen gikk
forbausende greit i forhold til det store antall hunder. Jeg hadde vært en
tur i hallen på torsdag, så jeg fant derfor lett frem til ringen. Begge mine
hunder, to kullbrødre, stilte i åpen klasse. Systemet er noe annerledes
enn det vi er vant til, men selve bedømmelsen er ganske lik. Vinnerne
av de forskjellige klassene (4 på denne utstillingen) konkurrerte om
tittelen "Verdensvinner 2002". Det ble ikke utdelt CK - men vinneren
fikk certifikat.
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Flott Shibaflokk i positur…
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STAFETTPINNEN
av Christen Lang

Takk til Karstein for stafettpinnen og for at han tar seg så godt av min
første shiba import "Amai Keki".
Min interesse for dyr og hunder har jeg hatt siden jeg var liten. Som 10
åring fikk jeg min første hund, en engelsk setter, og siden har jeg levet
et "hundeliv". Det utviklet seg til noe mer enn en hobby - det er blitt en
livsstil, og både mitt arbeide og min bolig er tilpasset livet med
hundene.
Hvis jeg skal analysere hvorfor det er blitt slik er det flere svar. Det
viktigste er nok den sosiale kontakt man får med andre mennesker med
samme interesse som en selv. Jeg har truffet mange meget interessante
og hyggelige mennesker. Grunnlaget for at vi har blitt kjent har vært
interessen for hunder, men så har det utviklet seg til vennskap, basert på
mye mer enn bare en felles interesse. Jeg kan trygt si at mange av mine
aller beste venner har jeg fått i hundemiljøet. Et virkelig vennskap vil jo
si at man er villig til å yte noe for den man setter pris på, og at dette er
gjensidig.
Interessen for dyr og natur betyr mye for meg. Å gå i naturen med en
hund som ledsager gjør
at man opplever naturen mer intens. Det å få oppleve et valpekull bli
født og få lov til å følge dem videre er meget fascinerende.
Som oppdretter har jeg fulgt generasjoner av hunder i flere raser, og det
er meget interessant å se genetikk i praksis. En hund har jo et relativt
kort liv, som gir oss mennesker den unike mulighet det er å følge
slekters gang. Og det store ansvar det er å være med på å påvirke en
rases utvikling. Som dommer har jeg vært så privilegert å få bli invitert
både til USA og Australia. For ikke å snakke om mulighetene til å få
reise i vårt eget vakre land, og i resten av Norden og Europa.
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Mine hunder, Chiyomaru og Chiharu, plasserte seg som nr. I og 2 i åpen
klasse, så bedre kunne det jo ikke bli! Chiyomaru av Enerhaugen
konkurrerte så mot vinnerne av junior - unghund og championklasse.
Vinneren av championklassen We-sedso Ushiro No Jonoku, som eies av
D. Berwian, ble verdensvinner. En helbror fra et senere kull ble junior
verdensvinner. Begge disse to var black&tan.
I championklasse tisper ble det dansk seier til Kalinis Miss Zuki, mens
verdensvinner tittelen gikk til vinneren av åpen klasse; Xinago of
Shakkosow - eiet av Wilma van der Meer. Denne tispen ble BIR.
Juniorverdensvinneren i tispeklasse ble Mara-shimas Kazu-hime - eier:
W. van der Meer.
Kvaliteten på de utstilte Shiba var meget variabel. Det var dessverre få
hunder med korrekt rød farge. Alt for mange var blasse eller brune, og
endel manglet korrekt Urajiro. En del hunder var dessuten helt eller
delvis ut av pels, noe som selvfølgelig påvirker helhetsinntrykket. En
del hunder som så bra ut når de sto, tapte seg i bevegelse.
Temperamentet var stort sett bra. Jeg så få aggressive hunder, og dette
gjaldt alle raser, noe som var svært gledelig når så mange hunder fra
store deler av verden er samlet. I Shiba – ringen var det utstillere fra
USA, Canada, England, Spania, Italia, Tyskland, Belgia og selvsagt
engod del fra Nederland.
Vi som hadde japanske raser hadde to muligheter denne helgen. Den
Japanske Kennelklubben arrangerte utstilling for de japanske rasene på
søndag den 07.07.02. Dommer for Shiba var formannen i den Japanske
Kennelklubben Hr. Mitsuteru Hoshi. Dette er 5. gangen JKC arrangerer
denne utstillingen i Europa. Arrangementet ble avviklet i samme senter
som Verdensutstillingen og i samarbeid med den Nederlandske
Akitaklubben. P å denne utstillingen var 66 Shiba anmeldt.
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Utstillingsringene var pyntet i japansk stil med Bonzai-trær og selve
åpningen var meget høytidelig med avspilling av både den japanske og
den nederlandske nasjonalsangen.
Det var ingen egen championklasse, så alle champions stilte i åpen
klasse. Vinneren av denne var en japansk import; Seiryu Go
NiigataKiyosatosow, kalt "Sumo". Han eies av G.U.Wagemans & 13.de
Bruin. På andreplass kom en sønn av ham og på tredjeplass en norsk
oppdrettet og eiet hund Chiyomaru av Enerhaugen. I unghundklassen
vant en annen "Sumo"-sønn; Maiyoshiro Go Narmenak - eiet av J.
Broekhuizen & T. van Toor. Her ble Chiharu av Enerhaugen nummer
to.
Beste junior var en japansk import; Aso No Toyokoma Go Aso Rindou
- eiet av D.Rave. "Sumo" ble BIR og var en av fire hunder som ble
plukket ut til BIS finalen.
I tispeklassen vant Hi-Enx Amity 'apen klasse. Hun eies også av
Wagemans & Bruin. I unghundklassen vant en "Sumo" datter; Matsuri
No Hime Go Narmenak - eiet av A.A.Hensema. Juniorklassen ble
vunnet av den italiensk oppdrettede tispen; Ayahime Dihikidado, som
eies av J.G.Kusters de Cock. Hun ble også BIM.
Best in Show ble vunnet av en utrolig vakker Akita fra Italia til stor
jubel fra publikum.
Det var uhyre interessant å få se så mange Shiba på en helg. Det var en
del hunder som bare stilte på fredag, men også endel hunder som bare
stilte på søndag. Så alt i alt så jeg nærmere 100 Shiba på disse dagene.
Som oppdretter var det stort å få bekrefte at mine hunder er på høyde
med de beste, og spesielt stort var det å få anerkjennelse av den
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JULEHILSEN
I
SHIB-A-VISA
Alle medlemmer kan
GRATIS
sende ¼-sides julehilsen gjennom
SHIB-A-VISA
TEKST
Sendes Redaktøren
SENEST 1.. NOVEMBER!
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Karen og Samuel bor på et helt utrolig sted!! I tillegg til det store
inngjerdete området, har de også en stor hage… og der grillet vi! Og
selvsagt ble det mye shibaprat her også! Gode råd og erfaringer ble
utvekslet denne vakre høstdagen! .. og mye god mat ble spist…Kari
Thorstad besørget desserten med en nydelig hjemmebakt kake.
I invitasjonen til treffet hadde vi varslet LOTTERI! Premier ble samlet
inn fra ulike leverandører og deltagere… Karen hadde sydd en trekksele….
og loddsalget innbragte ca 800 kroner til distriktskontakten for
Trøndelag. Dette er penger som vil bli brukt til å dekke porto og andre
aktiviteter i Trøndelag!!

japanske dommeren. Det var også hyggelig å treffe nye og gamle Shiba
- venner fra hele verden.
Bussen dro like etter BIS utstillingen. Både hunder og utstillere var
slitne, men stemningen var topp. Ekstra hyggelig var det jo at Best in
Show ble vunnet av den flotte hvite Storpuddelen fra Norge. Men vi
hadde vår egen verdensvinner i bussen å feire; en stilig blå Grand
Danois, oppdrettet av Borghild Moen. Ellers hadde vi stort sett gode
plasseringer på de øvrige hundene.

Alt i alt må vi si at dette var et veldig vellykket arrangement som vi helt
sikkert vil gjenta. Det vil kanskje bli tradisjon med vintertreff og
høsttreff!!
Hilsen Sissel og Lisbeth
Alle bilder; Geir Aasheim
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Olsens hund…
Sakset fra ”hundesport” nr 2/1972 (lett bearbeidet)

”Hei Pettersen! Kom inn!
Om valpen er kommet? Ja
visst. Kan tro den er full av
liv! Vi har ligget på gulvet
alle fire og lekt i over en
time, så sover’n som en
stein på kjøkkengulvet. Du
skulle ha kommet før, men
vi skal vel få liv i’n igjen”
Pettersen og hundeeier
Olsen FIKK liv i valpen.
Den ble løftet frem til
stående stilling midt på
gulvet; slik våknet den fra
sin drømmetilværelse med
mor og søsken som den
hadde forlatt for få timer
siden. Pettersens støvler nr.
45 virket som
fryktinngytende tanks. De
mørke buksebena som
lange skorsteinspiper og
hans grove røst et sjokk av
et tordenskrall.
Pettersen kom stadig på
besøk, og hundeeier Olsen
gjorde stadig fremskritt
med valpen. Snart knurret
den med matfatet når Olsen

terget den litt, og Olsen var
stolt, for dette skulle bli en
hund som ikke lot seg klappe
av hvem som helst!
Det skulle stå stor respekt
av hundeeier Olsen!
Under kjøkkenbordet fant
valpen seg iblant en fredelig
plett. Men akk! Adam var
ikke lenge i sitt paradis. Ved
måltidene ble åtte ben
plassert under bordet og fire
av disse var i stadig
bevegelse. Olsens to barn var
også glad i den lille valpen,
men all kjærlighet som
fantes i Olsens hjemkunne
langt fra oppveie den
markerte underskudd på ro,
konsekvens og fred.
Valpen begynte sin
hvileløse søken eter en fredet
plett.
”Den er så aktiv” sa Olsen.
Ringte dørklokken, spratt
Olsen opp som troll i eske
og stormet til døren sammen
med valpen. Ingen skulle
vente forgjeves for å se

situasjoner der et par hannhunder måtte måle litt krefter, men ingen ble
skadet! Og det er jo ganske utrolig når man tenker på at dette er hunder
som ikke treffes jevnlig og flere av dem bruker heller ikke å være løse
med andre hunder! Og igjen så vi at de som er litt tøffe i bånd, blir snille
gutter når de kommer løs… I alt 13 shibaer og 1 border terrier deltok i
denne orgien av løssluppenhet…

Men helt klart er det at det er Ting som er Kongen av Fossem og Tingeling
er Dronningen. Og de undersåtte i alle aldre adlød alle deres befalinger…
Molly som egentlig bor der, syntes alt var bare gøy, og vi mistenker henne
for å være mer spisshund enn terrier… Her var det både små barn,
barneleker og hundeleker, virkelig noe å utforske for noen og enhver.
Hundene fikk leke løse en stund før vi lot sulten til de to-beinte avbryte
moroa…
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uten stress. Hundene var kjempeflinke og en del eiere fikk nyttige tips…
Flere skulle jo på utstilling dagen etter…
Etter utstillingstreningen hadde vi en kort demonstrasjon av lydighet ved
Sissel og Tingeling. De demonstrerte fri ved foten, innkalling, stå under
marsj og andre små triks… Seansen ble avsluttet med at Sissel svarte på
spørsmål, både om lydighet og om innlæring generelt. Tipset må være:
Husk motivasjon!!!

Sissel demonstrerer og forklarer! Et lærerikt innslag.

og høre om den. Det gikk
ikke lenge før de som ventet,
samt gårdens beboere stadig
hørte Olsens vordende
”barsking”
Den uskyldige valpen var –
12 uker gammel – preget av
en stresset tilværelse.
Olsen mente han var i rute.
Det var bare rensligheten
som ikke var under kontroll,
men det skulle rettes opp. Av
en ”forståsegpåer” i
nabobygden fikk han
oppskriften, og hundeeier
Olsens stolthet fikk en varig
skrekk for store hender med
brå bevegelser etter
prosessen.
Olsen og hans hund tråkket
ikke i andres bed. Hans
båndtvang gjaldt hele året.
”Rek – hunder” var Olsens
øyne for lite påpasselige.

Olsen lykkedes i sin streben,
og allerede 8 – 10 måneder
gammel var valpens
påpasselig gått over i
aggressiv adferd,og Olsen
arbeidet videre i sin
uvitenhet mot sitt mål på sin
egen måte.
Postbudet satte liv og helse
på spill, og Olsen gjorde
opp i minnelighet.
Men da to barn som lekte i
trappeoppgangen ble
angrepet, ble hundeeier
Olsen redusert til bare Olsen.
”Eksperter” gransket
anetavlen og mente å kunne
føre aggressiviteten tilbake
til en bestemt hund i fjerde –
eller var det femte? – ledd.
Men Olsen var også neste
gang uheldig med gemyttet

Plassen ble etter hvert også fyllt opp med digre sorte og brune hunder
med nedover ører…. ( les også dobermann), som også hadde lånt banen for
å ha treff. Vi satte derfor kursen mot Shiba-paradiset, Fossem.
Det var et helt annet Fossem vi kom til, enn sist… Flott vær, sol og varmt,
og grønt gress… mye grønt gress… Som sist så slapp vi hundene bare løs og
lot dem ordne opp seg i mellom. Denne gangen hadde vi et par
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TRØNDER-TRÆFF 2 – 2002

LESERINNLEGG
Kastrering
Vi fikk en Shiba som var blid og glad. Det var likevel et problem som
meldte seg etter hvert. Han var så stor ”inne i hodet sitt”, og dette viste
han ved å markere over alt, og han var ikke gamle karen da han begynte.
Kanskje noen kjenner seg igjen? Vi viste ikke hva vi skulle gjøre. Vi
fikk høre at vi ikke luftet han godt nok. Dette forsto vi ikke for etter
endt luftetur kom han inn og markerte.
Når man er som mest fortvilet kan løsningen komme via en artikkel. Jeg
leser Hundesport så fort det kommer i hus og der sto det at vi ikke
hadde gjort noe galt, men at vår ROLLO ville vise verden at han var
KAR. Jeg kontaktet andre hundeeiere for å diskutere kastrering. De aller
fleste synes dette var vel drastisk å gjøre og de fleste mannfolk kneip
bena sammen, så ned og var de største motstanderne av tiltaket. Jeg kan
vel være enig i dette, men hvis vi skulle kunne ha med oss Rollo noen
steder måtte noe gjøres. Det ble undersøkt og kjemisk kastrering ble
vurdert, men dette var ingen god løsning. Sprøyter måtte settes ofte og
det var ingen garanti for at dette virket. Rollo er en god gutt, med meget
stabilt gemytt som leker mye med barn. Dette kunne forandre seg hvis
bruk av kjemisk kastrering. Dyrlegen syntes at hvis kastrering var
eneste løsning burde det foretas kirurgisk.
18. desember 01 om morgenen ble Rolle levert. Det var litt rart, men vi
så ingen annen løsning. Etter 3 – 4 mnd. merket vi tydelig forskjell selv
om det skjedde ett og annet uhell. Men det gikk bare framover, selv ikke
når vi fikk besøk av andre hannhunder behøvde vi å gå på tå hev. Nå er
det august 02 og her i huset har vi ingen markeringsproblemer lenger.
Vi har nå 3 hannhunder og ingen problemer i den retningen. Det må
være opp til hver og en av oss hvilken løsning men velger, men når det
blir så ille at valget står mellom kastrering eller avlivning ja da velger
jeg det første. Mine hunder skal først og fremst fungere i
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Helt siden treffet i februar, har vi snakket om å ta et nytt treff. Til slutt bestemt
vi bare en dato, 7/9, og sendte ut invitasjon til medlemmene i Trøndelag pluss
noen vi vet har shiba. I tillegg inviterte vi Dan Ove og Line Tuven fra Korgen.
De skulle på utstilling på Steinkjer dagen etter og ville derfor være i
området…
Dette treffet startet med oppmøte på treningsbanen til Steinkjer
hundeklubb. Et stort område som klubben har funnet fordi den nye E6
kommer rett gjennom den gamle ”Banen”. Mye arbeid er gjort, men enda
mangler nettingen til gjerdet. Vi slapp derfor ikke hundene løse her.

På ”Banen” står en komplett agilitybane og noen prøvde seg på noen hinder.
Neste gang kan vi ha litt bedre tid her og kanskje ha et lite innføringskurs
i agility. Men denne dagen var det utstillingstrening og demonstrasjon av
lydighet som sto på programmet.
Vi lagde en ring med stoler og diverse utstyr rundt for å etterligne
utstilling så godt som mulig. Vi hadde utstillingsbord og vi hadde dommer…
Geir Aasheim var dagens utvalgte til å lede utstillingstreningen. Tips om
hvordan man selv skal opptre i ringen ble gitt og så var det klart for
”Felles klasse-shiba”.
Alle hundene gikk noen runder før det ble individuell ”bedømming”. Hund
og fører ble kommandert i trekant og frem og tilbake, før hunden måtte
på bordet for å vise frem tenner… Alt foregikk i gemyttlige former og
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Julehilsen i HUNDESPORT?
Julen nærmer seg! ! !
De siste årene har klubben kjørt en ”raseannonse” i
Hundesports Julennummer.
Her kan oppdrettere og vanlige medlemmer få med
navn og adresse under klubbens logo.
Prisen for hver deltager avhenger av antallet!
Vi ønsker å få tilbakemeldinger allerede nå, så vi
vet om vi skal bestille plass! ! !
Vil du være med å promotere rasen i Hundesport?
- kjøp en andel i ”Juleannonsen”! ! !
Påmelding til Lisbeth Høyem
7416 2285 geilis@online.no

SENEST 1. OKTOBER
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sammen med oss. En ekstra premie er det hvis vi kan ha dem på
utstilling. Dette skal ikke være ment som oppmuntring til å kastrere
hannhunder, men som en informasjon om at dette er en løsning. Rollo
ble 3 år jan. 02, så det har ikke vært noen hastverksbeslutning som er
blitt tatt.
Inger Lise

På rett hylle i livet…???
Bilder fra Unn B Erlien

SHIBAENS
HISTORIE,
del 4
Her fortsetter serien om shibaens historie, den bygger på
en artikkel i "The Shiba Journal", skrevet av Yuko Salvadori.
Den er oversatt og tilrettelagt av Christen Lang.

Nå skal vi presentere fem betydningsfulle avlshunder, alle etterkommere av "Nakaichi".
Dette er hunder som er kjent for å ha produsert en rekke toppvinnende avkom på
Nippos utstillinger, og som alle har hatt stor betydning for rasens utvikling.
Perioden vi tar for oss nå dekker 60- og 70-tallet. En periode hvor rasen ble stabilisert og
forbedret, noe som resulterte i den jevne og meget typelike hund vi finner på Nippos utstillinger i
dag.
Shiba er Japans mest populære hund. Det er selvfølgelig både kvalitets- og type forskjell på
rasen sett under ett. De hundene vi tar for oss i denne artikkelen er hundene som vises frem på
Nippos utstillinger.
De fem hundene vi presenterer er alle røde, men det er interessant å merke seg det sterke
innslaget av Black & tan hunder i denne linjen. "Nakaichi" var selv rød, men en hans forfedre,
"Koro", som går igjen i hans anetavle, var black & tan. Det samme var hans oldebarn
"Koronaka".
Forhåpentligvis vil denne presentasjonen være interessant når man vil se på de hundene som
ligger bak dagens hunder. Men man må være meget nøye når man studerer anetavlene, da
mange av de populære hundene er blitt oppkalt, slik at vi ofte kan forveksle navnene.
F.eks har "Tenko", den første hunden vi skal presentere i denne artikkelen, en sønnesønn med
samme navn, og "Koro-O"- en meget viktig avlshund, har flere etterkommere oppkalt etter seg.
Når vi ser på navnet på en japansk hund, vil navnet som kommer etter "Go" som oftest være
kennelnavnet. F.eks "Tenko Go Jonenso": So, Sow eller Kensha betyr alle kennel. Oversatt vil
dette altså bli "Tenko fra Jonen Kennel".
Tenko
Go
Jonenso

= Hundens navn
= av/fra
= kennelnavnet

I år er det så langt avholdt et ekstraordinært årsmøte, og vi skal om kort tid avholde et
til. Bare for å gi et bilde av konsekvensene:
Utsending og kopiering av ”Kunngjøring og info om frister” til ca 120 medlemmer i
forbindelse med det første årsmøtet: Kroner 900,Utsending av ”Innkalling og stemmemateriell.” til ca 120 medlemmer i forbindelse med
det første årsmøtet: Kroner 900,Servering ved det første ekstraordinære årsmøtet: Kroner 126,Heldigvis kunne møtet avholdes i nærheten av flere styremedlemmer, slik at vi unngikk
reiseutgifter. I forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet i 2000, kom reiseutgiftene
på: Kroner ca 3500,I forbindelse med det andre ekstraordinære årsmøtet vil vi få de samme kostnadene til
utsendinger, altså Kroner 1800,-. Eventuelt mer hvis utsendingen overstiger 20 g og vi
må opp i porto.
Disse to ekstra årsmøtene vil altså belastet klubbens allerede slunkne kasse med ca.
Kroner 4000,- Noe som er mer enn vårt overskudd for 2001…En konsekvens av dette
er at styrets årlige treffmøte er avlyst. Dette møtet har vært et viktig forum for oppstart
av de nye styrene de siste årene.
I tillegg får vi mindre penger til andre aktiviteter som ikke innbringer inntekt, som
trykking av brosjyrer. Det blir også vanskelig å bestille klubbeffekter, da disse må
betales ved overlevering og før vi får solgt dem.
Flere medlemmer har også uttrykt bekymring for klubbens fremtid og sin egen rolle i
klubben. De synes det er altfor mye bråk og uro!
Styrets arbeid går også i hovedsak ut på å avholde disse ekstraordinære møtene,
isteden for at vi kunne brukt tiden til konstruktivt arbeid. Isteden for å kunne starte opp
arbeidet i mai/juni, kommer vi nå ikke ordentlig i gang før i november, og da har nok de
fleste nok å gjøre fra før…
Styret vil oppfordre medlemmene til å bruke sin stemmerett ved dette valget, slik at vi
kanskje får valgt inn personer i alle verv. Men tenk deg godt om før du stemmer blank.
Prøv også å gjøre deg opp en mening om hvem av kandidatene som vil gjøre den
beste jobben for klubben, i samarbeid med de som allerede sitter i styret. Føler du at
du ikke kjenner kandidaten/ene, bør du stole på at valgkomiteen har gjort jobben sin og
fremmet kandidater med tanke på å få et best mulig styre, vurder heller om du skal la
være å sette noe kryss!!

I andre tilfeller vil distriktet der hunden kommer fra også være med i hundens navn. Som f.eks
Shinshu (et distrikt i Japan)
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VIKTIG!!

STYRET INFORMERER…

Norsk shibaklubbs høyeste myndighet er årsmøtet, og på dette møtet er alle
medlemmer og har lik rett til å si sine meninger og å stemme etter egen overbevisning.
Dette er demokrati. Men demokrati og deltagelse innebærer et ansvar. Alle medlemmer
er ansvarlige for klubben, og for å jobbe for klubbens beste.

Eksempel:
Matsumaru
(Hundens navn

I år har medlemmene forkastet medlemmer som kunne gjøre jobben som sekretær ved
to valg.
At slike ting skjer på det ordinære årsmøtet, forklares av noen med at man ikke vet
hvem, eller hvor mange, valgkomiteen har tenkt å foreslå.. Dette tilsier bare at
medlemmene må være aktive med å sende forslag på kandidater eller tips om
eventuelle kandidater til valgkomiteen på forhånd av alle valg.

Hvis man er uenig i at kandidaten blir valgt, eller imot selve kandidaten, bør en tenke
på konsekvensene for klubben dersom en stemmer mot. Dersom en likevel velger å
stemme mot, MÅ man kunne foreslå en ny, egen kandidat til neste runde!
Når det ikke fremmes kandidater til det ekstraordinære årsmøtet, og den, fra
Valgkomiteen, foreslåtte kandidaten blir stemt ut, DA ER DET DESTRUKTIVT!!! En sier
da i praksis at det er bedre at klubben ikke har et fungerende styre, enn at
vedkommende blir valgt.
Ved valg i NSK brukes absolutt flertall, det betyr at for å bli valgt må en kandidat ha
over halvparten av de avgitte stemmer. Som stemmer teller både JA og BLANK. Å
stemme blankt betyr i praksis å stemme nei. Blanke stemmer kan avgjøre valget!
”Det er verdt å nevne at det er en bedre og mer positiv fremgangsmåte å foreslå
motkandidat enn bare å avvise den som er foreslått.” for å sitere Gerhardsen.
Så hva er konsekvensene for klubben ved å ikke få komplett styre?
1)
2)
3)
4)

Det går lang tid før det nye styret er på plass og kan begynne å jobbe
sammen.
Det tar mye menneskelige ressurser
Medlemmer blir skremt fra å stille som kandidater
Klubbens økonomi blir kraftig forverret
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Shinshu
distriktet

Nakajimaso
kennelnavnet)

I anetavlene vi gjengir er det bare brukt egennavn, ikke kennelnavn o.a.
1.

TENKO-GO JONENSO

Senko

Naka
Nachi Hime

Tama Hime

Koro-O
Ichishinme

Til å styre klubben mellom årsmøtene, velger vi et Styre. Styret har det daglige
ansvaret for klubben og medlemmenes interesser. Innad i styret har styremedlemmene
ulike verv. En del verv innebærer mer jobb enn andre, og sekretær er et av disse.
Det er alle medlemmers selvsagte rett å stemme mot (blanke) personer som er innstilt
av valgkomiteen til verv i klubben dersom en mener at vedkommende ikke er riktig
person til vervet. En må da forvente at den/de har et forslag på en annen kandidat til
vervet. Hvis dette ikke skjer er resultatet kun ekstra og unødvendige kostnader for
klubben ved å avholde ekstraordinært årsmøte.

Go
fra

Akani
Beniko
Naka
Chiri
Korokoma
Mari
Ichitaro
Ishi Hime

"Tenko" er linjeavlet på Naka-go, han var far til to vinnere av statministerens premie; (Best in
Show på Nippos utstilling), "Yu Hime" og "Tenryo". Han ligger bak totalt elleve av de
mestvinnende hundene i denne perioden. ans egen utstillingskarriere var ikke så stor som endel
av etterkommerne. Dette fordi han manglet noen premolarer. Likevel vant han premier på
regionale utstillinger hele seks ganger, og ble tre ganger plassert på Hovedutstillingen. Hans
pels er blitt beskrevet som "rød som solen", og var meget lik den originale farge hos den
klassiske Shiba.
"Tenko"s oppdretter Kenpei Ishikawa hadde drevet oppdrett siden før krigen. Han var en av de
mest innflytelsesrike personene når det gjaldt å etablere Nagano-distriktet, som et viktig senter
for Shiba-avl før krigen. "Tenko"s oldemor "Mari", førte blod fra "Korodama", en meget kjent
black & tan hund fra Shikoku.
2.

MATSUMARU GO SHINSHU NAKAJIMASO

Ben Yuki

Beni-Ryu
Sachi Hime

Aka Fusame

Dai
Miyakko Hime

Benimaru (Nakaichi son)
Beniyo (Nakaichi daughter)
Nakayu
Koma Midori
Ichi
Ichi Hime
Korosaku
Tsuru Midori

En stor prosent av topp vinnerne på 60-70-tallet hadde "Matsumaru" som farfar. Både
"Matsumaru" og hans datter har vunnet statsministerens premie(BIS): 15. november 1970 vant
hans datter "Maruhime" denne premien, og 1 1/2 år etter vant han selv. "Matsumaru" var rød,
han døde i 1979 og var far til mange kull. "Matsumaru" var også fra Nagano distriktet. På 50- og
60-tallet ble det sendt ut en rekke topphunder fra dette distriktet. Noe som førte til at Nagano
mistet noe av sin ledende posisjon som hovedsete for landets beste hunder. "Matsumaru" og
"Maruhime"s topp-plasseringer satte Nagano på kartet igjen.
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3.

MEIHO-GO SHIMAMURA

Koronaka

Koro
Kurohana

Ee En Me

Nakaichibumi
Haru Hime

Koroichi
Naka Kitome
Benimaru
Nakaichi Hachi
Nakaichi
Fumi Hime
Pochi
Fuki Hime

"Meiho" var rød, og vi finner ham i en rekke toppvinnende hunders anetavler. En av hans
sønner vant statsministerens premie. "Meiho" er innavlet på "Naka" og "Nakaichi", og en en
yngre bror av den berømte "Fuji Nishiki". "Meiho"s mor; "Ee En Me", hadde bare to kull før hun
ble overkjørt av en bil da "Meiho" var 4 mnd gammel. "Meiho"s kull ble det satt store
forventninger til pga den eldre brorens suksess. I begge disse kullene, som besto av 8 valper; 4
i hvert kull, var det bare "Fuji Nishiki" og "Meiho" som hadde perfekt bitt.
Mange var interessert i å kjøpe "Meiho", som allerede tidlig viste sin kvalitet. Men oppdretteren,
Hr. Shimamura avslo å selge ham. Meiho" var kjent for sitt perfekte bitt og fulltallige tannsett. En
stor autoritet, Hr. Genzo Satoda, sier om ham: "Denne hunden manifester den førsteklasses
kvalitet som Koronaka-linjen er kjent for. Hans øyne er eksepsjonelt gode. At hans bror "Fuji
Nishiki" også er en vinner, bekrefter at denne linjen er like god som "Koro O" og "Fumi O-go"s
linjer. En sterk utstråling, perfekt snuteparti og gode vinkler. Korrekt (Urajiro)(Cremehvit) farge
på halens underside, og en korrekt oppførsel i ringen, er til heder for rasen".
4.

KURATA NO ISHI GO

Ichiroku

Nakaichi
Ichimaru

Koro Hime

Nakaichibun
Fumi Ichime

Naka
Beniko
Nakaichi
Kobi
Nakaichi
Fumi Hime
Koro O
Fumi Kocho

"Kurata"s oppdretter, Hr. Fujio Kurata, mente at "Nakaichi" var den beste Shiba i rasens
historie. Han innavlet sterkt for å frembringe "Kurata", som var en rød hannhund. "Kurata" vant
en god del på regionale utstillinger, og han vant også landbruksministerens premie på
Hovedutstillingen. Han ble parret med mange tisper av toppkvalitet, og har mange topp
vinnende etterkommere. Han var selv etterkommer av den berømte "Koro O".
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Shiba -en allsidig rase!
VÅG Å BRUKE DEN!!!
Våre hunder lever et aktivt liv, vi
konkurrerer i lydighet og blodspor.
Noen utstilllinger blir det også.
Tingeling og Rosa synes det er helt
topp å få trekke Tobias rundt i vogn!
Gjett om de vekker oppsikt!

5 HIDEYOSHI-GO SHINSHU KIRINSO
Beniko

Beni Ryu
Sachi Hime

Ume Hime

Ichi Roku
Koro Hime

Benimaru
Beniyo
Nakayu
Koma Midos
Naka Midori
Suzu Roku
Koro O
Fuji Wakame

"Hideyoshi" var rød og født i 1960. Han var den første Shiba i Kyushu, som vant
statsministerens premie. Han er oppkalt etter en kjent historisk person, som vant over
alle de forskjellige krigerklanene i det 16. århundrede. "Hideyoshi" kom egentlig fra
Nagano, som så mange andre topphunder den gangen. Han var eiet av Hr. Shigeta
Morinaga, som fortalte at da "Hideyoshi" etter den lange reisen kom frem, var han i full
vigør og hilste på sin nye eier meget kjærlig. Hans røde farge var ulik det som var sett i
Kyushu tidligere. På Nippos hovedutstilling sier den kjente dommer Watanabe om ham:
"Denne hunden har en naturlig verdiget, trolig pga sin lange karriere i utstillingsringen. Meget
bred skalle og gode kinn. Godt snuteparti, og et vidunderlig hode. Meget godt uttrykk, naturlig
med vel balanserte proposjoner. Prima pels-struktur og ideel farge. Han er i topp kondisjon på
denne utstillingen, og dette er et resultat av eierens gode og kjærlige trening".
Som vi tidligere har sett, ble det brukt en betydelig grad av innavl i denne perioden. Grunnen til
dette var at det var så få Shiba av god kvalitet som overlevde krigen. Det var bare "Nakaichi"s
linje som viste seg å bringe videre sine gode egenskaper til etterkommerne på en sikker måte.
På grunn av denne innavlen har vi derfor dessverre i dag en del problemer i rasen som er
festet. Det største problemet er manglende tenner og bittfeil, patella luxasjon og HD. Vi har ikke
de eksakte tall for disse problemene, men det er alarmerende. Shiba-oppdrettere i Japan i dag
har gitt opp linje- og innavl, og mener at outcross er det beste for sunnheten i rasen. Nå når det
er så mange hunder av høy kvalitet å velge mellom, er det meget sjelden å se et navn gå igjen i
stamtavlen flere ganger.
Tann- og bittproblemene i Japan i dag er blitt betydelig mindre takket være strengt utvalg av
avlsdyr. Hundene må også vise sin sunnhet og styrke ved å følge et spesielt program, og blir
mosjonert intenst hver dag før en utstilling. En hund som ikke er i topp kondisjon m.h t muskler
etc. har ingen sjanse til å vinne.
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ST. HANS TREFF I BERGEN
av CHRISTEN LANG.

20 hunder med eiere møttes til den årlige Shibatreffen i Bergen, lørdag
den 21.juni.
Vi var heldige med været. Det var meldt dårlig vær, men så lenge treffet
varte var det sol og fint, regnet kom først ut på ettermiddagen.
Undertegnede, som er kontaktperson på Vestlandet, ønsket velkommen
og orienterte litt om Norsk Shiba klubb. Jeg reklamerte også for boken
"The Total Shiba", som er en amerikansk bok om rasen og som er en
meget fin og nyttig bok for alle som ønsker å vite mer om Shiba.

SHIBAKALENDER 2003
Vi ønsker å videreføre tradisjonen
med Shibakalender!
For å få dette til, og til riktig tid,
( ferdig i god tid før jul. . . )
trenger vi bidrag fra medlemmene!
Send papirbilder til
Lisbeth Høyem, Leiraplassen 6,
7710 Sparbu
Vi trenger bilder av shibaer i ulike
situasjoner i ulike årstider ! !
Både stilistiske bilder og moro-bilder !
Bildene må sendes senest
10. oktober ! !

Shibatreff i Bergen 2002
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Selv var jeg litt spent på hvordan tispa ville reagere på barn. Tidligere har hun helst villet unngå
dem… Men hun overrasket stort med å ville gå bort til de første som kom, og etter det gikk alt
som smurt… Helt til slutten av søndag….

Etter dette ble de forskjellige hundene presentert sammen med sine
nærmeste slektninger, slikat man fikk oversikt over hvem som var i
familie med hvem.

Jeg hørte lydene lenge.. pip-pip… pip-pip… pip-pip…. Og trodde noen drev og lekte med et
pipedyr. Flere av hundene reagerte ettersom lyden kom nærmere. Og forbi nabostanden
kommer en liten jente som nettopp har lært å gå… i sandaler… som piper… på en
hundeutstilling… Kita var veldig ivrig på å få sjekket pipelyden og det var hun ikke alene om –
de fleste hundene som passerte mor og barn ville gjerne sjekke litt… Det går jo ikke så fort med
slike små, og jenta syntes tydelig det var veldig moro med pipingen… Men omsider hadde de
passert og hundene ble rolige igjen.

Som kjent bor Norges eldste Shiba; Amai Keki, nå 15 år gammel, her i
Bergen. Hun liker imidlertid ikke store forsamlinger, så hun var igjen
hjemme denne gangen.
10 år gamle "ANZU" til Mahias Hauge stilte med 4 generasjoner
etterkommere. Treffets yngste;5 måneder gamle "BARA" har ANSU
som sin oldemor.
Etter den obligatoriske fellesfotograferingen (det er ikke enkelt å få 20
hunder til å sitte tett sammen), koste vi oss med medbrakt mat og
drikke. Og, tar jeg ikke helt feil, så vanket det en godbit tilhundene
også.....

Flere jegere var også innom for å høre litt om rasen og da er det gøy å kunne fortelle at vi har
flere Viltsporchampioner og akitve jakthunder i rasen. Men det hadde vært fint om noen av dere
som bruker hundene på jakt skrev litt om det, slik at vi kan si noe mer om jaktmåten til shibaen,
og hva den jakter på….
På søndag var det flere medlemmer innom standen, noe som er naturlig siden rasen stilte på
søndag. Vi håper dere likte det dere så! Og at dere kan komme med innspill om nye ting og
forbedringer til neste år…

SEND INN
ARTIKLER,
LESEBREV,
BILDER OG LIGNENDE
DU OGSÅ!!!

Alt i alt må vi si oss fornøyd med gjennomføringen og vi holder allerede på å forberede neste
stand, for dette er en flott anledning for oss til å få vist frem rasen!!
Til Dan Ove, Line og Wenche vil jeg si takk for at dere stilte opp! Uten dere ville dette blitt tøft….
Og Solvor som hjalp til å demontere hele moroa får også en stor takk! Vi sleit oss gode og
svette der i varmen!
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Et godt PR-fremstøt!

Bildene vi brukte er laget for å kunne sendes rundt og brukes på ulike arrangementer, og de er
allerede bestillt til NKK-helgen i Tromsø. Den nye informasjonsbrosjyren, postkort og noen
spesialutgaver av siste medlemsblad var også med.
Materiellet og standen ble godt mottatt av de som var innom oss. Men vi behøver flere bilder av
shiba med barn!!!

Helgen 10.-11. august ble Norsk Vinner 2002 arrangert på Bjerke i Oslo. I forkant var alle
raseklubber invitert til å stille med stand under hele arrangementet.
Klubben valgte å melde seg på, og det angrer vi ikke! Dette frister til gjentagelse neste år.
Opprigging av stands startet på fredag. Rundt oss hadde vi tydelig både erfarne, profesjonelle
klubber, mens andre som oss, var helt nye. Det var flott å se hvor mye jobb enkelte klubber har
lagt i sin rasepresentasjon. På andre siden av ”gata” hadde vi Norsk schipperkeklubb”, deres
stand bar tydelig tegn av erfaring og planlegging. De hadde sitt eget lille stakittgjerde,
utstillingstelt med presenning som de kunne strekke ut som tak foran…

Vi ble oppsøkt av folk som aldri hadde hørt om rasen før, og noen som bare går og venter på å
få seg shiba… Noen kom i håp om å finne oss, og vi håper vi ”vervet” noen kommende
shibaeiere i løpet av helgen!
Spørsmålene var mange og vi svarte så godt vi kunne, ut fra egne erfaringer og ting som vi har
hørt og sett ellers.
En viktig del av denne presentasjonen er jo levende hunder… Og de som representerte rasen,
gjorde en god jobb! Alle 3 var tilgjengelige og blide. Enkelte kanskje litt i overkant ivrig etter
oppmerksomhet og kos, men ingen gikk fra vår stand med inntrykk av at shibaen er en reservert
hund.

Vår stand besto av 2 utstillingstelt der vi hadde hengt opp bilder av shibaer, et stort kart/bilde
over Japan, to håndduker med alle de japanske rasene på ( utlånt av Unni Greipsland), tskjorte, shibakalendere og en del seletøy og kløv (utlånt fra Sissel Skjelbred). Vi har også laget
to store streamere det står SHIBA på.

