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Allmänt
Namn: Hokkaido
Grupp: 5, sektion 5, FCI nr 261
Ursprungsland/Hemland: Japan
Användning: Jakt- och sällskapshund
Rasklubb: URCANIS-Svenska Urhundsklubben
Specialklubb: Svenska Spets- och Urhundklubben
FCI-standard på engelska publicerad 2017-02-09
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2016-10-30
Översättning fastställd av SKK:s Standardkommitté 2017-09-13

Rasens historia
Bakgrund och ändamål:
Rasen anses härstamma från de medelstora japanska hundar som åtföljde emigranter från Honshu (Japans
största ö) till Hokkaido under Kamakura-perioden (1140-talet) när utbyte utvecklades mellan
Hokkaido och Tohokudistriktet. När rasen 1937 hedrades med beteckningen nationalsymbol fick den sitt namn
efter området. Rasen blev även känd som Ainu-hund emedan Ainu-folket – vilka är ursprungsinnevånarna på
Hokkaido – hade fött upp dem till att jaga björn och annat vilt med. Rasens fysik gör det möjligt för dem att
klara svår kyla och kraftiga snöfall. Hokkaido visar också utmärkt omdömesförmåga och stor motståndskraft.

Helhetsintryck
En medelstor hund där könsprägeln skall vara tydligt uttalad. Rasen skall vara välbalanserad och robust byggd
med god benstomme. Muskulaturen skall vara hård och stram.
Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara som 10:11, men tikar kan vara något längre.
Förhållandet mellan skallens och nospartiets längd skall vara som 3:2. Skallens längd skall vara densamma som
bredden mellan kinderna.

Uppförande och karaktär
Hokkaido är en ras med anmärkningsvärd uthållighet som visar värdighet och ursprunglighet. Den är trogen,
läraktig, mycket alert och orädd. Rasen visar också stor anpassningsförmåga och stor härdighet.
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Hokkaido i Sverige
Det finns endast ett fåtal av rasen i Sverige och enligt SKK:s avelsdata registrerades de första importerade
hundarna i SKK 2009. Det var 2st tikar och 1st hane. De kommer ifrån Polen, Frankrike och Tjeckien.
Det har fötts 1 kull i Sverige 2010 med 3 valpar. Där efter finns inga nya registreringar på SKK.
Några av hundarna har blivit meriterade med championat en i Sverige och en med belgiskt championat.
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Population
Antal registreringar
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Djur använda i avel

Ålder första valpkull

Kullstorlek
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Barnbarn

Inga uppgifter om barnbarn.

Inavelstrend

Mål
Bevara en låg inavelsgraden i framtida kullar

Strategi
Genom att använda hundar som är så obesläktade som möjligt, kan inavelsgraden bevaras på en låg nivå.

Hälsa
Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Mål

Strategi
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Mentalitet
Rasens fysik gör det möjligt för den att klara svår kyla och kraftiga snöfall. Hokkaidon uppvisar också utmärkt
omdömesförmåga och stor motståndskraft. Hokkaido är en ras med anmärkningsvärd uthållighet, vilken visar
sin värdighet och ursprunglighet. Den är trogen, läraktig, mycket alert och orädd. Rasen visar också stor
anpassningsförmåga och stor härdighet. Den får inte vara aggressiv eller extremt skygg.

Mål
Att få hundägarna att genomföra BPH/MH för att kartlägga rasens mentala status då detta är en mycket viktig
aspekt, för att få så mentalt sunda hundar som möjligt till en framtida avel samt att uppfödarna är extremt
måna om att inte sälja valpar till oerfarna hundägare.

Strategi
Nå målet genom att informera så mycket som möjligt om rasen samt att arbeta tillsammans med ras- och
specialklubb för att sprida kunskap om vikten av att veta vad det är för typ av hund man har i kopplet.

Funktionell exteriör.
En medelstor hund, där könsprägeln ska vara tydlig. Rasen är välbalanserad och robust, byggd med god
benstomme. Muskulaturen är hård och stram. Bakstället skall vara väl utvecklat, starkt och måttligt vinklat.
Mankhöjd för hanar är 48,5–51,5 cm och tikar 45,5–48,5 cm. Täckhåret skall vara hårt och rakt. Underullen skall
vara mjuk och tät. Pälsen på svansen skall vara tämligen lång och strittande. Färgen är röd fawn med svärtade
hårspetsar, brindle, röd, svart, svart med tanteckning eller vit.

Mål
Att bibehålla den ursprungliga rastypen.

Källor:
RAS-presentation vid SSUKs domarkonferens 2015
Standard för Hokkaido
RAS har sammanställts av Lena Björklund, därefter genomgånget av SSUK.
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SRD
Denna ras omfattas inte av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD), dock gäller generella anvisningar:
Kommentar: Observandum finns.
Andning:
Alla hundar ska kunna andas obesvärat även under rörelse.
Ögon:
Alla hundar ska kunna uppvisa ögon fria från irritation.
Hud:
Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation
Bett och tänder:
Alla hundar ska ha friska tänder och standardenligt bett. Felplacerade tänder som skadar tandköttet eller
gommen är diskvalificerande fel.
Kondition:
Inga hundar ska vara överviktiga.
Päls:
Päls ska inte vara så omfångsrik att den besvärar hunden eller hindrar rörelsefriheten.
Rörelser:
Alla hundar ska röra sig rastypiskt och utan synbar ansträngning eller besvär.
Mentalitet:
Alla hundar skall ha en mentalitet som tillåter att de kan fungera i samhället. Rastypiska beteenden måste
beaktas och tillåtas, men överdrivet reserverat eller skarpt beteende är aldrig önskvärt.
Aggressivitet och paniskt flyktbeteende kan icke tolereras och skall rendera hunden ”Disqualified”.
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