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HOKKAIDO
Oprindelsesland: Japan
Anvendelse:

Jagthund,selskabshund.

Klassifikation:

FCIGruppe5 (Spidshunde
og hundeaf oprindetigtype),
Sektion5 (Asiatiskespidshundeog beslagtederacer).
Udenbrugsprsve.

Historie:

japanskehunde,der fulgteudvandrere
Denneracesigesat stammefra de middelstore,
fra Honshu (Japanshovedo)til Hokkaidounder Kamakura-epoken
i 1140'erne,da
samhandelenudvikledesig imellem Hokkaidoog Tohoku-distriktet.
Da racen blev
erkleret for "natur-monument'
i 1937,antogden omradebnavn.Den blev ogsa kendt
som 'Aino-ken', eftersomAino'erne- de tidligerebeboereaf Hokkaido- plejedeat
opdrattedissehundetil jag pa bjsrn og andetvildt.
Hokkaido'ens
fysiksatter den i standtil at modstastrengkuldeog voldsommesnelald.
DenbesidderogsAen praecisdammekraftog er megetudholdende.

Helhedsindtryk:

En middelstorhund med starkt markeretksnsprag. Den er helt harmonisk,robust
byggetog har kraftigknoglestruktur.
Densmuskulaturer sej og tsr.

Proponioner:

Forholdetmellemskulderhsjdeog kropslangdeer som 10 til 11. Forholdetmellem
langden af skalle-og nesepartier som 3 til 2. Skallenslengde svarertil breddenved
kinderneog udgsrca 1/4af skulderhojden.

Adta.d, karakter:

En sardeles robusthund,der udviservardighedog en naturlig,uspolerelfremtraden.
Af temperament
er den hengiven,lydig,megetarvagenog modig.

Hoved:
Skalle:
Stop:
Nese:
Naseparti:
Laber:
Bid:
Kinder:

Skalleog pandeer bredeog let flade..
lkkedybt,mentydeligt.
Sort.Ksdfarvetnese er tilladthos hundemedhvidpels.Ligenaseryg.
Kileformet.
Stramme,medsorteleberande.
Kraftigetander, medsaksebid.
Veludviklede.

Qline:

Forholdsvissma, nesten trekantede,ansat godt langtfra hinandenog af markebrun
farve.

Ater

Sma,trekantede,haldendelet fremoverog stiftoprebtaende.

Hals:

Kraftfuldog muskulas,udenlos halshud.

Krop:
Manke:
Rvq:
Land:
Kryds:
Brvst:
Buo:

H6|
Ligeog stark.
Moderatbredog muskulos.
Passendeskralstillet.
Forbrysteter veludviklet.Brysteter dybt og moderatbredt,medgodthv@lvederibben.
Godtoptrukken.
Side I af 2

HOKKAIDO
Hale:

Side 2 af 2

Hojt ansat og tyk, bAret ind over ryggen, stramt oprullet eller buet som en segl.
Halespidsenskal kunnenA nasten til haseleddet,nAr halenholdesnedefter.

Forpart:

Skuldre:
Underarm:
Mellemhind:
Bagpart:
Mellemfod:

Poter:
Bevagelse:
Pels:
HArlag:
Farve:

ModeratskrAtliggende.
Ligeog tor.
GanskeletskrAtstillet.
Kraftfuld.
Robustog tilstrakkeligkraftig.
Taerne godt hvalvede og tet sluttede.Tradepuderne er hArde og elastiske.Klserne
er hirde og sorte eller af msrk farve.
Energisk,hurtig,let og spandstig.
Yderpelsenen grov og lige,underuldenblod og tet. Pd halener pelsenganskelang og
udstAende.
Sesam,brindlet,rod, sort,black-and-tan,hvid.
48.5 - 51.5 cm
45.5 - 48.5 cm

Stsrrelse:

Skulderhojde

Fejl:

Enhver afuigelsefra de foregAendepunkter betragtessom en fejl, hvis betydningfor
bedsmmelsenskal stA i noje forholdtil afuigelsensomfang.
. Let over- eller underbid.
'Omvendt konspreg (femininehanner,maskulinetever).
NBI BlAsorttungebetragtesikke som en fejl.

hanner
tever

Diskvalificerende fejl :
.
.
.
.
Bemerk:

Udpreget over- ellerunderbid.
@rerikke opretstAende.
Hengende hale,kort hale.
Skyhed.

Hanhundeskal haveto normaltudvikledetestikleri pungen.

a a ( 2
Standarden udgivet af FCI 20 DEC 1994

Oversattelsen godkendt af DKKs Standard Komit{
NOVEMBER 1995

