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         GRUPPE: 5 

        FCI STANDARD NR: 318 

        FCI dato:  20.02.2017 

        NKK dato: 23.02.2017 

 

 

   KISHU 

    

Oversatt av  fra XXX av NKKs Standardkomité 

 

OPPRINNELSESLAND 

/HJEMLAND: Japan 

 

BRUK: Jakt- og selskapshund 

FCI-KLASSIFIKASJON:  Gruppe 5 Spisshunder og primitive  

Seksjon 5, asiatiske spisshunder og beslektede raser.  Uten krav til prøve 

 

KORT HISTORIKK: Rasen stammer fra middels store hunder hunder som har eksistert i Japan i 

uminnelige tider.  Den ble etablert som rase i fjellregionen Kishu.  Opprinnelig hadde den ofte slående 

tegninger i rødt, sesam eller tigret.  Fra 1934 er imidlertid kun ensfargede hunder godtatt og de slående 

tegningene er helt borte i 1945 og har aldri dukket opp igjen.  For tiden finner man hvite pelser i rasen.  

Hundene brukes til jakt, hovedsakelig villsvin, men før i tiden også hjort.  Rasen har tatt navn etter 

regionen hvor den ble avlet fram.  Den ble erklært ”Nasjonalmonument” i 1934.  

 

HELHETSINNTRYKK:  Mellomstor, velproporsjonert, kraftig bygget, velutviklet muskulatur. Ståører, krøll- 

eller sigdformet  hale.  Kraftig, kompakt og med god benstamme.   

 

VIKTIGE PROPORSJONER:  Forholdet mankehøyde:kroppslengde = 10:11 

 

ADFERD/ 

TEMPERAMENT:  Bemerkelsesverdig utholdenhet.  Viser edelhet, verdighet og troskyldighet.  Av 

temperament trofast, rolig, meget våken.   

 

HODE  
Skalle:  Bred  

Stopp:   Nokså bratt med liten pannefure.   

 

ANSIKTSDEL: 

NESEBRUSK:  Sort.  Litt pigmentmangel godtas hos hvite hunder.   Rett neserygg. 

SNUTEPARTI:  Rett neserygg, Kileformet ,ikke spesielt lang, men moderat kraftig.   

LEPPER:  Stramme 

KJEVER/TENNER:  Sterke, saksebitt.   

KINN: Forholdsvis velutviklet 

ØYNE:  Nesten trekantede,  ikke for små,  mørk brune .  Ytre hjørne peker lett oppover.  

ØRER: Trekantede, en anelse framoverlutende, stramt stående.  .   

 

HALS: Tykk og muskuløs  

 

KROPP: 

Manke:  Høy 

RYGG:  Sterk og rett 

LEND: Bred og muskuløs 

BRYST:.  Dyp, moderat velvede 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.   

 

LEMMER: 
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FORPART: 

SKULDER:  Moderat skråstilt, muskuløs 

OVERARM:  Danner moderat vinkel til skulderbladet 

ALBUE:  Ligger tett inntil kroppen 

MELLOMHÅND: Lett skråstilt  

FORPOTER:  Godt samlede og velvede, tykke og elastiske tredeputer.    Harde negler, mørk farge ønskelig.   

 

BAKPART: 

HELHETSINNTRYKK:  Godt utviklet, kraftig, moderat vinklet  

HASER: Kraftige, elastiske.   

BAKPOTER:  som for forpotene 

 

BEVEGELSER:  Lette og spenstige   

 

PELS:  

HÅRLAG:  Harde og rette dekkhår, myk og tett underull.  Pelsen på kinn og hale ganske lang.   

FARGE:  Hvit, rød og sesam (god blanding av sorte, røde og hvite hår over det hele.)   

 

STØRRELSE OG VEKT:   

MANKEHØYDE. Hannhunder: 52  cm, tisper 49 cm , +/- 3 cm 

 

FEIL: 

Ethvert avvik fra foregående punkter  skal betraktes som feil.  Hvor alvorlig feilen er skal graderes etter hvor 

stort avviket er og effekten på hundens helse og velferd.    

 

- manglende kjønnspreg 

- lang pels 

- lite over- eller  underbitt 

- lang eller kort pels 

- skyhet 

- Pinto (tofarget) 

-  
DISKVALIFISERENDE FEIL: 

. aggressive eller svært sky hunder (obligatorisk i alle standarder!) 

-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter (obligatorisk!) 

-utypisk 

-stort over- eller underbitt 

- ikke ståører 

-hengende eller kort hale 

-Pinto (hvit med tegning). 

  

NB!: 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   

Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt. 

 

Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.   
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