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   GRUPPE:   5 
   FCIs RASENR.:  319 
   av 05.06.1995 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR SHIKOKU 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland: 

 
Japan 

  
Kort historikk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helhetsinntrykk: 

Rasen går tilbake til middels store hunder som har eksistert i 
Japan i uminnelige tider.  Den ble avlet fram som jakthund, 
hovedsakelig f or villsvin i fjellregionen i Kochi .  Den kalles 
noen ganger  Kochi-ken (ken=hund) Det fantes 3 varianter av 
denne rasen; Awa, Hongava og Hata-all, oppkalt etter 
områdene de ble avlet.  Av dem beholdt Hongawa størst 
raserenhet siden området var lite tilgjengelig.   
Disse hundene skal være tøffe og tilstrekkelig smidige til å ta 
seg fram i fjellterreng.  De er lett gjenkjennelige på sesam-
fargen.  Rasen tok navn etter regionen og ble erklært 
”Naturmonument” i 1937. 
 
Mellomstor, velproporsjonert, velutviklet tørr muskulatur. 
Hunden har ståører og en krøllet eller sigdformet hale. Kraftig 
bygget med god benstamme, kompakt. Hunden er sterk og 
tilstrekkelig bevegelig til å løpe i fjellområder. Den sesam-
fargede pelsen er karakteristisk. 

  
Viktige 
proporsjoner: 

 
Forholdet mankehøyde:kroppslengde = 10:11. 

  
Adferd/ 
temperament: 

Hund med stor utholdenhet, ivrig og troskyldig, energisk og 
meget oppmerksom, trofast, en ivrig jakthund. 

  
Hode: 
 

 

 Skalle: Bred. 
  
 Stopp: Lite, men markert. 
  
 Nesebrusk: Sort. 
  
 Snuteparti: Ganske langt, kileformet, rett neserygg. 
  
 Lepper: Tett sluttende. 
  
 Tenner: Sterke, saksebitt. 
  
 Kinn: Godt utviklet. 
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 Øyne: Ikke for små, nesten trekantede, ytre hjørne peker letter 

oppover. 
  
 Ører: Små, trekantede, en anelse fremoverbøyde, stramt stående. 
  
Hals: Tykk og kraftig. 

 
Forlemmer:  
  
 Skulder: Moderat skråstilt, muskuløs. 
  
 Overarm: Danner moderat vinkel til skulderbladet. 
  
 Albue: Ligger tett inntil kroppen. 
  
 Mellomhånd: Svakt skrånende. 
  
Kropp:  
  
 Manke: Høy manke, godt utviklet. 
  
 Rygg: Rett og sterk. 
  
 Lend: Bred og muskuløs. 
  
 Bryst: Dypt,  godt buede ribben. 
  
 Underlinje/buk: Lett opptrukket. 
  
Hale: Høyt ansatt, kraftig, båret tett ringlet eller i en sigdformet bue 

over ryggen. Den skal være så lang at halespissen når nesten 
til haseleddene. 

  
  
Baklemmer:  
  
 Helhetsinntrykk: Kraftige, meget muskuløse. 
  
 Haser: Moderat vinklede og meget sterke. 
  
 Poter: Godt sluttede, godt bøyde tær, tykke, harde og elastiske 

tredeputer. Harde negler, sorte eller mørke i fargen. 
  
Bevegelser: Spenstige og lette. Raske, snur seg lett,  
  
 Pels: Harde og rette dekkhår, myk og tett underull. Pelsen på halen 

ganske lang. 
    
 Farge: Sesam; sort sesam; rød sesam. 
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Størrelse og vekt:  
  
 Mankehøyde: Hannhunder:  52 cm (toleranse 3 cm) 
 Tisper: 49 cm              « 
  
Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
 Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i 

relasjon til rasebeskrivelsen, og virkningen den har på 
hundens helse og velferd 

  
 Feil: 
 - Skyhet 
 - Lite over- eller underbitt 
 - Lang pels 
 - Manglende kjønnspreg 

- Pinto (hvit med tegninger) 
  
Diskvalifiserende - Aggressivitet 
feil: - Stort over- eller underbitt 
 - Ikke ståører 
 - Hengende eller kort hale 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 23. februar 2017 
 
 
 


