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OM RAS FOR KAI
Kai er en av rasene som hører inn under Norsk shiba klubb.
Per 31.12.2013 finnes det 3 individer av denne rasen registrert i Norge. Vi har derfor ikke laget en
"fullverdig" RAS for kai.
Vi har lagt informasjon om rasen og helsestatus i Japan til grunn for dokumentet. Klubben følger med
utviklingen i rasen, og vil øyeblikkelig tilføye opplysninger hvis det blir tatt inn individer, eller ny
informasjon blir tilgjengelig.
Det finnes noen individer i Europa, og klubben vil følge med utviklingen for å kunne gi interesserte råd
om rasen og informasjon om helsestatus.

Kai, også kjent som Tora Inu ("tigerhund") og er en av de 6 japanske spisshundrasene. Rasen skiller
seg fra de andre middels store japanske rasene, ved å være tigrert.
Kai er større enn shiba, men bare marginalt mindre enn shikoku, hokkaido og kishu, noe som gir den
en unik plass i gruppen med japanske raser.
Rasen har fått navn fra fjellregionen Kai, som vi i dag kjenner som Yamanashi. Historien forteller om
berømte tigrerte jakthunder fra denne regionen, med jaktegenskaper ingen andre kunne vise.
Tradisjonelt ble den brukt til jakt på en fjellantilope, kamoshika, men med sin fleksibilitet og fysikk ble
de også brukt på mange andre byttedyr, alt fra fasan til bjørn. I dag brukes kai hovedsakelig som
jakthund på fasaner, villsvin og hjort.
Man antar at de første domestiserte hundene kom til Japan med folkegruppene Jomon og Yayoi. På
grunn av landets geografi og isolasjon, ble hundene uforandret gjennom tusener av år. Da Japan
åpnet seg for resten av verden, ble de innfødte hundene krysset med vestlig raser, og dermed ble det
færre og færre av de originale japanske hundene. Med Showa-perioden begynte arbeidet for å
klassifisere og bevare de gjenlevende japanske rasene. Man lette på landsbygda og i isolerte strøk, for
å finne hunder med minst mulig innblanding av vestlige raser. Takket være Yamanashi-regionens
geografi og utilgjengelighet fantes det flere individer av rasen Kai der.
Da Dasuke Adachi, en advokat fra Kofu, så en av disse tigrete hundene i 1931, gjorde den et sterkt
inntrykk på ham. Etter noe leting fant han hundene i landsbyen Ashiyasu, og sammen med andre
prominente innbyggere begynte han arbeidet med å lokalisere og bevare denne sjeldne japanske
spisshundtypen. Det lyktes ham til slutt å få tak i to av de beste individene. Disse tok han med til
Kofu, der han startet arbeidet med å redde rasen kai.
Kai Ken Aigokai (KKA) ble dannet i november samme år. På den første utstillingen arrangert av NIPPO,
fikk kaiene mye oppmerksomhet fra deltakerne. Dette bidro til å få rasen definert som levende
nasjonalmonument i 1933.
Antallet kaier økte under den nasjonale og regionale beskyttelsen, og de regionale myndighetene ga
skattelettelser til eiere av disse levende nasjonalmonumentene. Takket være dette ble rasen kai
relativt lite berørt av 2. verdenskrig, siden mange av hundene ble holdt i offisielle kontorer og på
politistasjoner. Etter krigen var over halvparten av hundene i Yamanashi-regionen kaier, noe som viser
hvor effektive tiltakene for å bevare rasen hadde vært.

FCI standarden beskriver rasen som medium stor, velbalansert, robust med velutviklede muskler.
Hunden har typiske trekk for hunder fra fjellene i Japan, som sterke lemmer og godt utviklede haser.
Rasen har tre godkjente farger, alle tigrert: Aka-tora (rødtigrert), Chu-tora (mellomtigrert) og KuroTora (svarttigrert). Aka-tora er den mest sjeldne varianten. Rasen har et recessivt gen som gir
hvit/krem. De fleste kaier har mørke flekker på tungen. I likhet med alle de japanske spisshundrasene
har den en dobbelpels, med strie dekkhår og tykk, tett underull som røytes 2 ganger i året.
Når det kommer til størrelsen, spriker beskrivelsene mellom de ulike organisasjonene. KKA godtar alt
mellom 40-50 cm. JKC sier 47-53 for hannhunder og 42-48 for tisper, mens NIPPO har 47-55 for
hanner og 44-52 for tisper og "vår" FCI-standard sier 50-56 for hannhunder og 45-51 for tisper.
Kai er en intelligent, sporty og våken rase, med et stort jaktinstinkt. Som de fleste japanske
spisshundraser tar den selvstendige avgjørelser. Mange er sterkt knyttet til sine eiere og kan bli
utmerkede følgesvenner for de som er villige til å gi dem den oppmerksomheten og fysiske
aktiviteten den trenger. De kan være territorielle og kan bli brukbare vakthunder, men de er ikke
voktere eller beskyttende av natur. De lærer raskt og noen få er søks- og redningshunder i Japan.
Selv i Japan er dette en liten rase. Totalt finnes det 12-14 000, og årlig registreres det 900 – 1000
valper, de fleste registreres i KKA.
Det finnes lite dokumentasjon på helsestatus for rasen, men man har sett allergier, kramper/anfall,
patellaluksasjon, tannfeil og en høy forekomst av kryptorkisme.
Første RAS godkjent av styret i Norsk shiba klubb 6/3-2014

Tispe med sigdformet hale

