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SHIKOKLJ
Oprindelsesland:
Japan
Anvendelse:

Jagthund,selskabshund.

Klassifikation:

FCI Gruppe5 (Spidshundeog hundeaf oprindeligtype),
Sektion5 (Asiatiskespidshundeog beslagtede racer).
Uden brugsprave.

Historie:

Dennerace kan fsres tilbagetil de middelstorehunde,der fandtesi Japan i aldgammel
tid. Shikoku'enblev opdraettetsom jagthund, fsrst og fremmesttil jagt pA vildsvin i de
bjergrige distrikteraf Kochi-prefekturet.Den kaldes af og til 'Kochi-ken" (ken=hund).
Der var tre varianteraf racen: Awa, Hongawa og Hata, alle med navn efter den egn,
hvor de blev opdrettet. Blandt dem bevarede Hongawa den hojeste grad af
racerenhed,da dens hjemegnvar vanskeligttilgengeligfra de omgivendeomrAder.
Hundene er robuste og tilstrekkeligt adratte til at fardes i de bjergrige egne. De er
karakteristiskeved deres sesam-farvedepels. Racen har antaget sin hjemegns navn
og blev udnavnt til "natur-monument"
i 1937.

Helhedsindtryk:

En middelstorhund,helt harmonisk,og medveludviklet,tsr og strammuskulalur.Den
har opretstaende
orer og en oprulletellerseglformethale.Denskropsbygning
er sterk
og kompakl,medkrattigknoglestruktur.

Proportioner:

Forholdetmellemskulderhojde
og kropslengdeer som 10 til 11.

Adf€rd, karaktel:

En sardeles robust hund med skarpe sanser og en naturlig,uspolerelfremtraden,
aklivog yderstawagen.Den er en passioneretj@ger,lydigoverfor sin herre.

Hoved:
Skalle:
Stop:
Nase:
Neseparti:
Laber:
Bid:
Kinder:

Pandener bred.
lkke dybt, men tydeligt.

Sort,medligenaseryg.
Temmelig
langt,kileformet.
Stramme.
Kraftigetander, med saksebid.
Veludviklede.

@jne:

ForholdsvissmA, nasten trekantede,ansat godt langt fra hinandenog af msrkebrun
farve.

Arer:

SmA,trekantede,haldende let fremoverog stift opretstAende.

Hals:

Tyk og kraftfuld.

Krop:
Manke:
Rvq:
Land:

Bryst:
Buq:
Hale:

Hajog veludviklet.
Lige og stark.
Bred og muskulos.
Dybt,med godt hvalvede ribben.
Godt optrukken.
Hojt ansat og tyk, biret ind over ryggen, stramt oprullet eller buet som en segl.
Halespidsenskal kunnenA nasten til haseleddet,nAr halenholdesnedefter.

Side I af 2

SHIKOKU
Forpart:
Skuldre:
Underarm:
Albuer:
MellemhAnd:

Bagpart:
Mellemfod:

Side 2 af 2

muskulatur.
ModeratskrAtliggende,
medveludviklet
Ligeog tor.
Sluttertat til kroppen.
Ganskelet skrAtstillet.
Kraftfuld,med veludvikledemuskler.
Moderatvinkleti haseleddet,megetsolid.

Poter:

Tet sluttede,medgodthvalvedetaer. Tradepuderneer hArdeog elastiske.Kloerne
er hardeog sorteellera{ msrkfarve.

Bev.egelse:

Spandstig,medtemmeligkorte,men letteskridt.Bevagelsener hurtig,og hundener i
standtil at foretagehurtigedrejninger..

Pels:
HArlaq:
Farve:

Yderpelsener temmeliggrov og lige, underuldenblsd og tet. PA halen er pelsen
ganskelang.
Sesam,sort sesam og rsd sesam.

Stsrrelse:

Skulderhsjde

hanner
taver
Der givesen tolerancepa 3 cm.

52 cm
46 cm

Feil:

Enhveratuigelsefra de foregaendepunkterbetragtessom en fejl, hvis betydningtor
bedsmmelsenskalsta i nojeforholdtil afvigelsensomfang.
. Skyhed
. Let over-ellerunderbid.
. Langhar.
. Omvendtksnspreg (lemininehanner,maskulinetaver).

Diskvalilicerendefeil :
. OrerikkeopreFtaende.
. Hangendehale,korthale.
. Udpragetover-ellerunderbid.
Bemerk:

Hanhundeskalhaveto normaltudvikledetestikleri pungen.
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