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SHIKOKU
Oprindelsesland: Japan

Anvendelse:
Klassifikation:

Jagt- og selskabshund
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og hunde af oprindelig type)
Sektion 5 (Asiatiske spidser og beslægtede racer)
Uden brugsprøve

Historie:

Denne race kan føres tilbage til de middelstore hunde, der fandtes i Japan i
ældgammel tid. Shikoku’en blev opdrættet som jagthund – først og fremmest til vildsvin
i de bjergrige distrikter af Kochi-præfekturet.
Den kaldes af og til ”Kochi-ken” (ken=hund). Der var tre varianter af racen: Awa,
Hongawa og Hata. Alle havde navn efter den egn, hvor de blev opdrættet. Blandt dem
bevarede Hongawa den højeste grad af racerenhed, da dens hjemegn var vanskelig
tilgængelig fra de omgivende områder.
Hundene er robuste og tilstrækkelig adrætte til at færdes i de bjergrige egne. De er
karakteristiske ved deres sesam-farvede pels. Racen har antaget sin hjemegns navn
og blev i 1937 udnævnt til ”natur-monument”.

Helhedsindtryk:

En middelstor hund, helt harmonisk og med veludviklet, tør og stram muskulatur. Den
har opretstående ører og en oprullet eller seglformet hale. Dens kropsbygning er stærk
og kompakt med kraftig knoglebygning.

Vigtige proportioner: Forholdet mellem skulderhøjde og kropslængde er som 10 til 11.
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Temperament:
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En særdeles robust hund med skarpe sanser og en naturlig, uspoleret optræden.
Racen er aktiv og yderst årvågen. Den er en passioneret jæger – lydig over for sin
herre.

Hoved:
Skalle:

Panden er bred.

Stop:

Ikke dybt – men tydeligt

Næse:

Sort

Næseparti:

Temmelig langt, kileformet med lige næseryg

Læber:

Stramme

Kæber, bid:

Stærke tænder med saksebid

Kinder:

Veludviklede

Øjne:

Næsten trekantede, ikke for små og af mørkebrun farve. Den yderste øjenkrog
vender let opefter.

Ører:

Små, trekantede, hældende let fremover og stift opretstående

Hals:

Tyk og kraftfuld

Krop:
Manke:

Høj og veludviklet

Ryg:

Lige og stærk

Lænd:

Bred og muskuløs

Bryst:

Dybt med godt hvælvede ribben

Underlinie:

Let opkneben

Hale:

Højt ansat og tyk, båret ind over ryggen stramt oprullet eller seglformet. Når halen
strækkes ud, skal spidsen næsten kunne nå til haseleddet.

Lemmer:

Forpart:
Skulder:

Moderat skråtliggende med veludviklet muskulatur

Overarm:

Danner en moderat vinkel med skulderbladet

Albuer:

Slutter tæt til kroppen

Underarm:

Lige og tør

Mellemhånd:

Let skråtstillet

Forpoter:

Tæt sluttede med godt hvælvede tæer. Trædepuderne er tykke og elastiske. Kløerne
er hårde og sorte eller af mørk farve.
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Bagpart:
Generelt indtryk:

Kraftfuld med veludviklede muskler

Mellemfoden:

Moderat vinklet haseled med stærk og veludviklet muskulatur

Bagpoter:

Som forpoterne

Bevægelse:

Spændstig med lette skridt. Bevægelsen er hurtig, og hunden er i stand til at foretage
hurtige vendinger.

Pels:
Hårlag:

Yderpelsen er temmelig grov og lige. Underulden er blød og tæt. På halen er pelsen
ganske lang.

Farve:

Sesam ( en ligelig blanding af sorte, røde og hvide hår), rød og black/tan

Størrelse:

Skulderhøjde:

Hanner 52 cm
Tæver
49 cm
Der er en tolerance på +/- 3 cm

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
hundens sundhed og velbefindende.
•

Omvendt kønspræg

•

Let over- eller underbid

•

Langhåret

•

Skyhed

•

Farven pinto

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde.

•

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Ekstremt over- elle underbid

•

Ikke opretstående ører

•

Hængende hale, kort hale
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Bemærk:
•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun velfungerende og klinisk sunde hunde med racetypisk kropsbygning bør
anvendes i avlen.

De seneste ændringer er skrevet med ”fed” skrift.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
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Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
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NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i AUGUST 2015

Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

