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HOKKAIDO

Oprindelsesland: Japan

Anvendelse: Jagthund, selskabshund.

Klassifikation: FCI Gruppe 5 (Spidshunde og hunde af oprindetig type),
Sektion 5 (Asiatiske spidshunde og beslagtede racer).
Uden brugsprsve.

Historie: Denne race siges at stamme fra de middelstore, japanske hunde, der fulgte udvandrere
fra Honshu (Japans hovedo) til Hokkaido under Kamakura-epoken i 1140'erne, da
samhandelen udviklede sig imellem Hokkaido og Tohoku-distriktet. Da racen blev
erkleret for "natur-monument' i 1937, antog den omradeb navn. Den blev ogsa kendt
som 'Aino-ken', eftersom Aino'erne - de tidligere beboere af Hokkaido - plejede at
opdratte disse hunde til jag pa bjsrn og andet vildt.

Hokkaido'ens fysik satter den i stand til at modsta streng kulde og voldsomme snelald.
Den besidder ogsA en praecis dammekraft og er meget udholdende.

Helhedsindtryk: En middelstor hund med starkt markeret ksnsprag. Den er helt harmonisk, robust
bygget og har kraftig knoglestruktur. Dens muskulatur er sej og tsr.

Proponioner: Forholdet mellem skulderhsjde og kropslangde er som 10 til 11. Forholdet mellem
langden af skalle- og neseparti er som 3 til 2. Skallens lengde svarer til bredden ved
kinderne og udgsr ca 1/4 af skulderhojden.

Adta.d, karakter: En sardeles robust hund, der udviser vardighed og en naturlig, uspolerelfremtraden.
Af temperament er den hengiven, lydig, meget arvagen og modig.

Hoved:
Skalle: Skalle og pande er brede og let flade..
Stop: lkke dybt, men tydeligt.
Nese: Sort. Ksdfarvet nese er tilladt hos hunde med hvid pels. Lige naseryg.
Naseparti: Kileformet.
Laber: Stramme, med sorte leberande.
Bid: Kraftige tander, med saksebid.
Kinder: Veludviklede.

Qline: Forholdsvis sma, nesten trekantede, ansat godt langt fra hinanden og af markebrun
farve.

Ater Sma, trekantede, haldende let fremover og stift oprebtaende.

Hals: Kraftfuld og muskulas, uden los halshud.

Krop:
Manke: H6|
Rvq: Lige og stark.
Land: Moderat bred og muskulos.
Kryds: Passende skralstillet.
Brvst: Forbrystet er veludviklet. Brystet er dybt og moderat bredt, med godt hv@lvede ribben.
Buo: Godt optrukken.
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Hojt ansat og tyk, bAret ind over ryggen, stramt oprullet eller buet som en segl.
Halespidsen skal kunne nA nasten til haseleddet, nAr halen holdes nedefter.

Poter:

Bemerk:

Hale:

Forpart:
Skuldre: Moderat skrAtliggende.
Underarm: Lige og tor.
Mellemhind: Ganske let skrAtstillet.

Bagpart: Kraftfuld.
Mellemfod: Robust og tilstrakkelig kraftig.

Taerne godt hvalvede og tet sluttede. Tradepuderne er hArde og elastiske. Klserne
er hirde og sorte eller af msrk farve.

Bevagelse: Energisk, hurtig, let og spandstig.

Pels:
HArlag:

Farve:

Stsrrelse: Skulderhojde hanner 48.5 - 51 .5 cm

Fejl:

tever 45.5 - 48.5 cm

Enhver afuigelse fra de foregAende punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedsmmelsen skal stA i noje forhold til afuigelsens omfang.
. Let over- eller underbid.
'Omvendt konspreg (feminine hanner, maskuline tever).
NBI BlAsort tunge betragtes ikke som en fejl.

. Udpreget over- eller underbid.

. @rer ikke opretstAende.

. Hengende hale, kort hale.

. Skyhed.

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Diskvalif icerende fejl :

a a ( 2

Standarden udgivet af FCI 20 DEC 1994

Oversattelsen godkendt af DKKs Standard Komit{

NOVEMBER 1995

Yderpelsen en grov og lige, underulden blod og tet. Pd halen er pelsen ganske lang og
udstAende.
Sesam, brindlet, rod, sort, black-and-tan, hvid.


