
KAI

Oprindelsesland: Japan

Anvendelse: Jagthund, selskabshund.

Klassitikation: FCI Gruppe 5 (Spidshunde og hunde af urtype),
Sektion 5 (Asiatiske spidshunde og beslagtede racer).
Uden brugsprove.

Historie: Denne race stammer fra de middelstore hunde, der fandtes i Japan i aldgammel tid.
Den blev etableret som race i Kai-disaiktet (Yamanashi-prafektureD, som er omgivet a{
bjerge. Et andet navn for racen er "Kai-tora-ken'. Et karakteristisk trak for racen er
dens brindlede pels. Disse hunde bruges hovedsagelig til jagt pa viEsvin og hjort.
Deres tilbojelighed til at holde sammen som et kobbel anses for at have medvirket til, at
racen har kunnet holdes ren. Racen blev erkleret for "natur-monument' i 1934.

Helhedsindtryk: En middelstor hund, helt harmonisk, robust bygget og med veludviklede muskler. Den
har de trak, der er karakteristiske for hunde tra de bjergrige omreder i Japan.
Lemmerne er starke, og haserne er sardeles veludviklede.

Proportioner: Forholdet mellem skulderhojde og kropslangde er som 10 til 1 1 .

Adfard, karakter: Af temperament er den ivrig, energisk og meget arvegen.

Hoved:
Skalle: Panden er bred.
Stop: Brat, med en let midterfure.
N@se: Sort. Naseryggen er lige.
Naseparti: Tilspidset, ikke sarlig langt, men kraftigt.
Laber: Stramme.
Bid: Kraftige tander, med saksebid.
Kinder: Veludviklede.
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ojne:.

Arer:

Hals:

Krop:
Manke: Hsj.
RVq:
Land:

Forpart:
Skuldre: Moderat skrAtliggende, med veludviklet muskulatur.
Underarm: Lige, svaer og muskulos.
Albuer: Slutter tet til kroppen.
MellemhAnd: Ganske let skrAtstillet.
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Forholdsvis smd., nasten trekantede og af msrkebrun farve.

En smule starre end hos de ovrige middelstore, japanske racer. De er trekantede,
haldende let fremover og stift opretstAende.

Tyk, kraftfuld og muskulas.

Lige og kort.
Bred og muskulos.
Dybt, med moderat hvalvede ribben.
Godt optrukken.
Hajt ansat og tyk, bAret stramt oprullet eller seglformet ind over ryggen. Halespidsen
skal kunne nA nasten til haseleddet. nAr halen holdes nedefter.

Bryst:
Bug:
Hale:
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Bagpart:
OverlAr: Langt.
UnderHr: Kort.
Mellemfod: Haser og mellemfod robuste og {jedrende.
Poter: Godt hvelvede og tat sluttede taer. Tredepuderne er tykke og elastiske. Klserne er

harde og foretrakkes af m6rk farve.

Bevagelse: Let og spandstig.

Pels:
Harlaq: Yderpelsen en grov og lige, underulden blod og tet. Pa halen er pelsen ganske lang og

udstaende.
Farve: Sort brindlet, rsd brindlet og brindlet. Et sarligt trek ved racen er, at hvalpe, der som

sma er ensfarvede, kan blive brindlede, nar de vokser til.

Stsrrelse: Skulderhojde hanner 53 cm
taver 48 cm

Der gives en tolerance pa 3 cm.

Fejl: Enhver atuigelse lra de loregaende punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedommelsen skal stA i nsje forhold til afuigelsens omfang.
. Lyst farvet nase.
- Let over- eller underbid.
. Lyse ojne.
. Langharet eller kortharet pels.
. Skyhed.
- Omvendl k6nsprag (feminine hanner, maskuline taver).

Diskvalif icerende leil :
. Udpraget over- eller underbid.
. Aret ikke opretstaende.
. Hangende hale, kort hale.
- Pelsfarve "falmet", udvasket.
. Pels med mange hvide pletter.
. Udpraget skyhed.

Bemerk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler ipungen.
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