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Bakgrund/ändamål

Enligt urgamla dokument kan man dra slutsatsen att japanese chin
härstammar från hundar som det japanska hovet fick i gåva av Koreas härskare (under Silla-dynastin, år 377–935) år 732. Det verkar
som om det successivt under en hundraårsperiod kommit ett stort
antal av dessa hundar till Japan. Uppgifter från historiska arkiv tyder också på att japanska sändebud till Kina (under Tung-dynastin,
år 618–910) och Nordkorea (under Po H’ai-dynastin, år 698-926)
införde hundar av denna typ när de återvände hem. Under den
period då shogun Tsunayoshi Tokugawa härskade (1680–1709)
föddes rasen upp och hölls inomhus som en liten sällskapshund
på slottet Edo. År 1613 medförde den brittiske kaptenen Searles
en chin till England och 1853 tog den amerikanske kommendören
Perry flera stycken med sig till USA. Två av dem överlämnades som
present till Englands drottning Victoria. Sedan 1868 har japanese
chin varit favoriten bland knähundar hos överklassens damer och
är idag vida spridd som sällskapshund.

Helhetsintryck

Japanese chin skall vara en liten hund med brett ansikte, ymnig
päls och elegant och graciöst utseende.

Viktiga
måttförhållanden
Uppförande/karaktär

Kroppslängden skall vara lika med mankhöjden. Tiken kan vara
något längre i kroppen.
Rasen skall vara klok, blid och älsklig.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen skall vara bred och rundad.

Stop

Stopet skall vara djupt och markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara placerad i höjd med ögonen. Den skall vara
svart eller mörkt köttfärgad, beroende på vilken pälsfärg tecknen
har. Näsborrarna skall vara väl öppna.

Nosparti

Nosryggen skall vara mycket kort och bred.

Käkar/tänder

Tänderna skall vara vita och starka. Tångbett föredras, men saxbett
och underbett är tillåtet.

Ögon

Ögonen skall vara stora utan överdrift, runda, sitta brett isär och
vara glänsande svarta.

Öron

Öronen skall vara långa, trekantiga, hängande och täckta av långt
pälshår. De skall vara ansatta brett isär.

Hals

Halsen skall vara tämligen kort och hållas högt.

Kropp
Rygg

Ryggen skall vara kort och rak.

Ländparti

Länden skall vara bred och något rundad.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara måttligt bred och djup med måttligt välvda
revben.

Underlinje och buk

Buklinjen skall vara väl uppdragen.

Svans

Svansen skall vara täckt av vacker ymnig och lång päls och bäras
upp över ryggen.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Frambenen skall vara raka med lätt benstomme. Det skall finnas
fanor på baksidan av frambenen nedanför armbågarna.

Framtassar

Framtassarna skall vara små och ha formen av hartassar, helst med
längre pälshår mellan tårna.

Bakställ
Helhet

Bakbenen skall vara måttligt vinklade. På lårens baksidor skall det
finnas behäng.

Baktassar

Baktassarna skall vara små och ha formen av hartassar. Det är
önskvärt med längre pälshår på tassarna.

Rörelser

Rörelserna skall vara eleganta, lätta och stolta.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara silkig, rak och lång. Hela kroppen men inte ansiktet skall vara täckt av ymnig päls. Öronen, halsen, baksidan av
låren och svansen skall ha ymniga behäng.

Färg

Japanese chin skall vara vit med svarta eller röda tecken. Det är
önskvärt med tecken symmetriskt fördelade runt ögonen över hela
öronen liksom på kroppen. Speciellt önskvärt är det med en vit,
bred bläs som löper från nospartiet upp över hjässan.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund:		
Tik:		

ungefär 25 cm
något mindre än hanhundar

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.
• Blyghet.
• Nostryffel som inte är svart hos vita hundar med svarta tecken.
• Överbett.
• Helt vit päls utan svarta eller röda tecken.
• Endast ett tecken i ansiktet.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Sned underkäke.
• Trefärgad.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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