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SHIKOKLJ

Oprindelsesland: Japan

Anvendelse: Jagthund, selskabshund.

Klassifikation: FCI Gruppe 5 (Spidshunde og hunde af oprindelig type),

Historie:

Sektion 5 (Asiatiske spidshunde og beslagtede racer).
Uden brugsprave.

Denne race kan fsres tilbage til de middelstore hunde, der fandtes i Japan i aldgammel
tid. Shikoku'en blev opdraettet som jagthund, fsrst og fremmest til jagt pA vildsvin i de
bjergrige distrikter af Kochi-prefekturet. Den kaldes af og til 'Kochi-ken" (ken=hund).
Der var tre varianter af 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 hjemegn var vanskeligt tilgengelig fra de omgivende omrAder.

Hundene er robuste og tilstrekkeligt adratte til at fardes i de bjergrige egne. De er
karakteristiske ved deres sesam-farvede pels. Racen har antaget sin hjemegns navn
og blev udnavnt til "natur-monument" i 1937.

Helhedsindtryk: En middelstor hund, helt harmonisk, og med veludviklet, tsr og stram muskulalur. Den
har opretstaende orer og en oprullet eller seglformet hale. Dens kropsbygning er sterk
og kompakl, med krattig knoglestruktur.

Proportioner: Forholdet mellem skulderhojde og kropslengde er som 10 til 1 1 .
Adf€rd, karaktel: En sardeles robust hund med skarpe sanser og en naturlig, uspolerel fremtraden,

akliv og yderst awagen. Den er en passioneret j@ger, lydig over for sin herre.
Hoved:

Skalle: Panden er bred.
Stop: lkke dybt, men tydeligt.
Nase: Sort, med lige naseryg.
Neseparti: Temmelig langt, kileformet.
Laber: Stramme.

Kraftige tander, med saksebid.
Kinder: Veludviklede.

@jne:

Arer:

Hals:

Krop:
Manke: Haj og veludviklet.
Rvq: Lige og stark.
Land: Bred og muskulos.
Bryst:
Buq:
Hale:

Forholdsvis smA, nasten trekantede, ansat godt langt fra hinanden og af msrkebrun
farve.

SmA, trekantede, haldende let fremover og stift opretstAende.

Tyk og kraftfuld.

Dybt, med godt hvalvede ribben.
Godt optrukken.
Hojt ansat og tyk, biret ind over ryggen, stramt oprullet eller buet som en segl.
Halespidsen skal kunne nA nasten til haseleddet, nAr halen holdes nedefter.
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SHIKOKU

Forpart:
Skuldre: Moderat skrAtliggende, med veludviklet muskulatur.
Underarm: Lige og tor.
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Albuer: Slutter tat til kroppen.
MellemhAnd: Ganske let skrAtstil let.

Bagpart: Kraftfuld, med veludviklede muskler.
Mellemfod: Moderat vinklet i haseleddet, meget solid.
Poter: Tet sluttede, med godt hvalvede taer. Tradepuderne er hArde og elastiske. Kloerne

Yderpelsen er temmelig grov og lige, underulden blsd og tet. PA halen er pelsen
ganske lang.
Sesam, sort sesam og rsd sesam.

er harde og sorte eller a{ msrk farve.

Bev.egelse: Spandstig, med temmelig korte, men lette skridt. Bevagelsen er hurtig, og hunden er i
stand til at foretage hurtige drejninger. .

Pels:
HArlaq:

Farve:

Stsrrelse: Skulderhsjde hanner 52 cm
taver 46 cm

Der gives en tolerance pa 3 cm.

Feil: Enhver atuigelse fra de foregaende punkter betragtes som en fejl, hvis betydning tor
bedsmmelsen skal sta i noje forhold til afvigelsens omfang.
. Skyhed
. Let over- eller underbid.
. Langhar.
. Omvendt ksnspreg (leminine hanner, maskuline taver).

Diskvalilicerende feil :
. Orer ikke opreFtaende.
. Hangende hale, kort hale.
. Udpraget over- eller underbid.

Bemerk: Hanhundeskal have to normalt udviklede testikler i pungen.
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