OM RACEN

FIND DIN HVALP

Højde:

Hanner 67 cm +/- 3 cm
Tæver 61 cm +/- 3 cm

Spidshundeklubben.dk
 Avl og opdræt
 Hvalpeliste

Farve: Rød fawn, sesam, brindlet og hvid – alle
farver undtagen hvid skal have urajiro.

Spidshundeklubben tilbyder alle opdrættere, som
er medlem af Spidshundeklubben, at få registreret
deres hvalpe på klubbens hvalpeliste.
Her vil man derfor kunne finde hvalpe, fra
opdrættere som har benyttet sig af dette tilbud.

Købhund.dk
 Søg på Akita
 Kontakt opdrætter

Dansk Kennel Klubs hvalpeliste findes på
købhund.dk
Her registreres alle hvalpekuld, når de
stambogsføres i DKK.
Opdrættere med kennelmærke i DKK har herudover
mulighed for at oprette en opdrætter annonce, og
evt. angive hvornår de forventer hvalpe næste
gang.

Akita’en er en stor harmonisk hund. Den behøver
en del motion, og især mental aktivering dagligt.
Den kan være reserveret overfor fremmede, men
knytter sig stærkt til sin familie.
Det er en selvsikker og fysisk stærk hund og kræver
derfor en kærlig, men yderst konsekvent
opdragelse.
Den har brug for mange nye udfordringer da den
hurtigt keder sig.
Den er fra naturens side rolig og værdig, og vil følge
sin ejer, men kræver en erfaren og rolig ejer som
giver tydelige direktiver for, hvad der kræves af
den.
Den kan let snige sig til at tage styringen på sin
egen charmerende måde.
Det er derfor en race som kræver nogen
hundekendskab, for at opnå et positivt resultat for
både hund og familie.

AKITA

HISTORIEN
Akita'en er opkaldt efter dens oprindelsessted,
nemlig Odate-regionen i den nordlige Akita-provins
på hovedøen i det japanske ørige, Honshu.
I 1931 blev racen gjort til nationalt monument, som
Japans nationalrace. I 1992 besluttede japanerne
så, at den kun skulle hedde Akita. Der er tale om en
meget gammel race og dens udvikling og historie
følges, som jagt-, vagt-, og trækhund.- formentlig
langt over 1.000 år, tilbage i tid.
Under 2. verdenskrig, var madrationeringen så
ekstrem, at mange opdrættere ikke længere kunne
skaffe føde til deres hunde. Tøj var også en
mangelvare, så militæret begyndte at bruge hundeog kattepelse til uniformerne, og trods vidtgående
forsøg på at bevare Akita'en, blev racen på det
nærmeste udryddet. Japanske opdrættere
fortæller, at nogle skjulte Akita'er blev brugt til at
genopbygge racen, og flere linjer med hver deres
særpræg opstod som følge heraf.

Under genopbygningen, foretrak Japan typen af
Ichinoseku-linien, og i 1948 blev Gorumaru-Go født
i Akita-distriktet, som bliver betragtet som
stamfader til racen, og i årene fra 1950, satte Japan
et målrettet avlsarbejde i gang for at bortavle
uønskede fejl. Japanerne avlede altså hen mod den
orientalske spidshund med trekantet ansigt og
fremover hældende ører af moderat størrelse, og
farverne rød, brindle, sesam og hvid med urajiro –
som ses i dag.

Akita'en kan være noget dominant. Derfor er det
vigtigt, at de allerede som hvalp socialiseres
grundigt. Særligt vigtigt er det at de lærer at omgås
andre hunde på en fornuftig måde – men det er
dog ingen garanti for at de vil kunne dette efter der
er blevet kønsmodne.
Den har et veludviklet jagtinstinkt, og man bør
derfor ikke forvente at kunne gå løs med den, og
den bør kun færdes uden snor, på indhegnede
pladser.
Akita’en befinder sig ofte rigtig godt i discipliner
som spor og andet næsearbjede, hvor den får
mulighed for at udfolde sin trang til at bruge hoved
og arbejde selvstændigt.
Den befinder sig også godt i andre discipliner som
fx agility og lydighed - dog skal man være
opmærksom på at det kræver en lidt mere kreativ
hundefører end ved mange andre racer.

Billede: Dorte Oxholm

BEHOV, TRÆNING OG ANVENDELSE

Træning af en akita skal være varierende da den
ellers hurtig taber lysten.

En akita har et stort behov for at være en del af
familien som den knytter sig nært til. Andre som
kommer ofte i hjemmet, vil den typisk knytte også
sig til.
Den er et tålmodigt og trofast medlem af familien –
som den beskytter. Over for fremmede kan den
være noget mere reserveret, og det kan derfor
være en fordel at give hunden et sted den kan
trække sig tilbage til, hvis der er meget aktivitet i
huset, fx ved børnefødselsdage mv.

Billede: Hanne Kristin Kjelsberg-Odden

