
 
 

Gruppe: 5 
FCI rasenr: 255 

FCI dato: 13.03.2001 
NKK dato: 22.05.2002 

AKITA 

Nordisk Kennel Union 
Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Ìslands 
Norsk Kennel Klub 

Svenska Kennelklubben 
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 



Norsk Kennel Klub  2 

   GRUPPE:   5 
   FCIs RASENR.: 255 
   Original: 13.03.2001 
   Utg. 02.04.2001 E 
 
 

RASEBESKRIVELSE FOR AKITA 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Japan. 

Helhetsinntrykk: 
 

Stor, robust, solid bygget, velbalansert og med rikelig 
substans. Tydelig kjønnspreg. Meget stolt med dempet 
verdighet. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

 
Mankehøyde:kroppslengde = 10:11, noe lengre hos tisper. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

 
Behersket, trofast, håndterlig og lærevillig. 

Hode: 
 

 

 Skalle: Størrelsen harmonerer med kroppen. Bred panne med tydelig 
pannefure, uten rynker. 
 

 Stopp: Markert. 
 

Nesebrusk: Stor og sort. Lite og noe diffust pigment kun tillatt hos hvite 
hunder, men sort foretrekkes. 
 

Snuteparti: Moderat langt, kraftig og bred ved basen, avsmalnende men 
ikke spisst. Rett neserygg. 
 

Lepper: Stramme. 
 

Kjever/tenner: Sterke tenner. Saksebitt. 
 

Kinn: Moderat utviklet.  
 

Øyne: Forholdsvis små, nesten trekantede pga noe opptrukket ytre 
øyekrok. Plassert med moderat innbyrdes avstand. Mørke-
brune, jo mørkere jo bedre. 
 

Ører: Forholdsvis små, opprettstående, tykke, trekantede, svakt 
avrundete ørespisser, ansatt med moderat innbyrdes 
avstand, peker lett forover. 
 

Hals: Tykk og muskuløs, uten løs halshud, i harmoni med hodet. 
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Forlemmer:  
 

Skulder: Velutviklet, moderat skrånende. 
 

Albue: Godt tilliggende. 
 

Underarm: Rett. Kraftig benstamme. 
 

Poter: Tykke, runde, hvelvede og samlede. 
 

Kropp:  
 

Rygg: Rett og sterk. 
 

Lend: Bred og muskuløs. 
 

Bryst: Dypt, velutviklet forbryst. Moderat hvelvede ribben. 
 

Underlinje/buk: Godt opptrukket. 
 

Hale: Høyt ansatt, tykk, båret godt rullet over ryggen, når nesten til 
haseleddet når den dras ut. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Velutviklet, sterke. Moderat vinklet. 
 

Poter: Tykke, runde, godt hvelvet og samlet. 
 

Bevegelser: 
 

Spenstige og kraftfulle. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Dekkpelsen grov og rett, underullen bløt og tett. Manken og 
bakparten dekket med noe lenger pels, Pelsen på halen 
lenger enn resten av kroppen. 
 

Farge: 
 

Rød; sesamfarget (rød fawn med sorte tupper); tigret; hvit. 
Alle nevnte farger, unntatt hvit, må ha ”URAJIRO” (= hvitaktig 
pels på sidene av snutepartiet, på kinnene, på undersiden av 
kjeven, halsen, på brystet, magen, undersiden av halen og på 
innsiden av bena). 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 67 cm ± 3 cm 
Tisper: 61 cm ± 3 cm 
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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. 
− Manglende kjønnspreg 
− Over- eller underbitt 
− Manglende tenner 
− Blå eller sortflekket tunge 
− Lyse øyne 
− Kort hale 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Ikke opprettstående ører 
− Hengende hale 
− Lang pels 
− Sort maske 
− Tegninger på hvit bunn 

  
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 22. mai 2002. 
 


