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KISFILT
Oprindelsesland: Japan
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Jagthund,selskabshund.
FCIGruppe5 (Spidshunde
og hundeai oprindetigtype),
Sektion5 (Asiatiskespidshundeog beslegtederacer).
Udenbrugsprsve.
RacenstammerJramiddelstorehunde,der fandtesi Japani aldgammeltid. Den blev
etableretsom racei de biergrigedistrikteri Kishu(pr@fektoraleme
Wakayamaog Mie).
Oprindeligbar disse hundespels attegningeraf iojnefaldendeJarversom rsdl, der
kunnevare sesamellerbrindlet.lmidlertidblev fra 1934kun ensfarvetDelsacceoteret
for dennerace;de tydeligeattegningerforsvandtomkring1945og har aldrigsidenvist
sig. I voredagefindeshundeat denneraceogsAmedhvidpels.
Hundenebrugestil jagt, nu hovedsagelig
vildsvin,mentidligereogsa hjort. Racenhar
faet sit navn fra den egn, hvor den blev opdrettet. Den blev udnavnt til 'naturmonumenl"
i 1934.

Helhedsindtryk:

Middelstor hund, helt harmonisk og med veludviklet muskulatur. Hunden har
oprebteendesrer og en oprulleteller seglformethale. Dens kropsbygninger slark,
medkraftigknoglestruktur
og kompakt.

Proportioner:

Forholdetmellemskulderhoide
og kropslangdeer som 10 til 11.
-{n
Adterd, karakter:
serdeles robusthund,der virker lornem og vardig og har en naturlig,uspoleret
fremtraden.Af temperament
er den hengiven,larvilligog megetarvagen.
Hoved:
Skalle:
Stop:
Nase:
Naseparti:
Laber:
Bid:
Kinder:

Pandener bred.
Temmeligbrat, med en let midterfure.
Sort. Ksdfarvetnase tilladthos hunde med hvid pels. Lige naseryg.
Ganske fyldigt,kileformetog smallereudefter.
Stramme.
Kraftigetander, med saksebid.
Forholdsvisveludviklede.

Qinez

Forholdsvissmd, nasten trekantede,ansat godt langt fra hinanden og at markebrun
farve.

Qrer:

SmA,trekantede,haldende let fremoverog stift opretstAende.

Hals:

Tyk og muskulss.

Krop:
Manke:
Rv q:

Land:
Brvst:
Bug:

Hsj.
Lige og kort.
Bred og muskulos.
Dybt,med moderathvalvede ribben.
Godt optrukken.

Side 1 af 2

KISHU
Hale:
Foapart:
Skuldre:
Albuer:
Underarm:
Mellemhand:
Bagpart:
Overl6r:
Underlar:
Mellemfod:
Poter:
Bevagelse:
Pels:
Harlao:
Farve:

Side2af 2

Hojt ansat og tyk, baret stramtoprulleteller seglformetind over ryggen.Halespidsen
skal kunnena neesten
til haseleddet,nar halenholdesnedefter.
Moderatskratliggende,
medveludvikletmuskulalur.Skulderleddet
er moderatvinklet.
Sluttert@ttil kroppen.
Lige.
Ganskeletskratstillet.
Langt.
Kort.
Robustog sterk.
Godt hvelvede og tet sluttedetaer. Tradepuderneer tykkeog elastiske.Klsemeer
hardeog foretr€kkesaf morkfarve.
Let og spandstig.
Yderpelsener grovog lige,underuldenblod og tat. Pa kinderog haleer pelsenganske
lang.
Hvid,rsd og sesam.

Stsrrelse:

Skulderho.ide

Feil:

Enhveratuigelsefra de foregaendepunkterbetragtessom en fejl, hvis betydningfor
bedummelsenskalsta i nojeforholdlil atuigelsens
omfang.
. Langhar.
. Omvendtksnsprag (femininehanner,maskulinetaver).

hanner
tever
Dergivesen tolerancepe 3 cm.

52 cm
46 cm

Diskvalificerendefeil :
. @rerikkeopretstaende.
. Udpregetover-ellerunderbid.
. Hangendehale,korthale.
. Skyhed.
Bemark:

Hanhundeskalhaveto normaltudvikledetestikleripungen.
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