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KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästys- ja seurakoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 5 aasialaiset pystykorvat ja
niiden sukulaisrodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rodun sanotaan polveutuvan keskikokoisista japanilaisista koirista, jotka tulivat Hokkaidon saarelle Japanin pääsaarelta Honshulta
muuttaneiden siirtolaisten mukana 1140-luvun Kamakura-kaudella, jolloin Hokkaidon ja Tohokun alueen välinen muuttoliike voimistui. Rotu nimettiin kansallisaarteeksi vuonna 1937, ja se sai nimensä alueen mukaan. Se tunnettiin myös nimellä "ainu-ken", koska Hokkaidon alkuperäiset asukkaat ainut kasvattivat tällaisia
koiria karhun ja muun riistan metsästykseen. Fyysisten ominaisuuksiensa ansiosta
hokkaidonkoira sietää ankaraa kylmyyttä ja sakeita lumisateita.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen koira, jolla on selvä sukupuolileima.
Hokkaidonkoira on tasapainoinen, vankkarakenteinen ja hyväluustoinen. Lihakset
ovat kiinteät ja sileät.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
• Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 10:11, narttujen runko voi olla hieman
pitempi.
• Kallo-osan pituuden suhde kuonon pituuteen on 3:2.
• Kallo-osan pituus on sama kuin pään leveys poskien kohdalla.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Huomattavan kestävä, omanarvontuntoinen
ja aito. Luonteeltaan uskollinen, nöyrä, hyvin valpas ja rohkea, sisukas ja älykäs.
PÄÄ
Kallo ja otsa: Leveä ja melko tasainen.
Otsapenger: Vähäinen, mutta erottuva.
Kirsu: Musta. Valkoisilla koirilla sallitaan vähäinen pigmentin puute.
Kuono: Kiilamainen; kuononselkä on suora.
Huulet: Tiiviit ja mustareunaiset. Sinimusta väri kielessä ei ole virhe.
Leuat / hampaat: Vahvat hampaat, leikkaava purenta.
Posket: Hyvin kehittyneet.
Silmät: Muodoltaan lähes kolmiomaiset, eivät liian pienet, tummanruskeat. Silmät
ovat hieman vinoasentoiset.
Korvat: Pienet, kolmiomaiset, hieman eteenpäin kallistuneet ja tanakasti pystyt.
KAULA: Vahva ja lihaksikas, ei löysää kaulanalusnahkaa.
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RUNKO
Säkä: Korkea.
Selkä: Suora ja vahva.
Lanne: Kohtalaisen leveä ja lihaksikas.
Lantio: Hieman viisto.
Rintakehä: Eturinta on hyvin kehittynyt. Rintakehä on syvä ja kohtuullisen leveä.
Kylkiluut ovat kaareutuneet.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava.
HÄNTÄ: Ylöskiinnittynyt ja paksu. Asennoltaan joko tiukasti kiertynyt tai sirppimäisesti kaartunut selän päälle. Hännän kärki ulottuu alas vedettynä lähes kintereeseen.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Kohtalaisen viistot.
Olkavarret: Kohtuullinen lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus.
Kyynärvarret: Suorat ja kuivat.
Välikämmenet: Hieman viistot.
Etukäpälät: Varpaat ovat selvästi kaartuneet ja tiiviisti yhdessä, päkiät lujat ja joustavat. Kynnet ovat kovat, väriltään mustat tai tummat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Hyvin kehittyneet, voimakkaat ja kohtuullisesti kulmautuneet.
Kintereet: Vakaat ja riittävän vahvat.
Takakäpälät: Varpaat ovat selvästi kaartuneet ja tiiviisti yhdessä, päkiät lujat ja
joustavat. Kynnet ovat kovat, väriltään mustat tai tummat.
LIIKKEET: Tehokkaat, nopeat, keveät ja joustavat.
KARVAPEITE
KARVA: Peitinkarva on karheaa ja suoraa, aluskarva pehmeää ja tiheää. Hännän
karvapeite on melko pitkää ja pystyä.
VÄRI: Seesami (mustan, punaisen ja valkoisen karvan tasainen yhdistelmä), juovikas (brindle), punainen, musta, musta ruskein merkein (black and tan) tai valkoinen.
KOKO
Säkäkorkeus:

Urokset 48,5–51,5 cm
Nartut 45,5–48,5 cm
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VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
puutteellinen sukupuolileima
•
lievä ala- tai yläpurenta
•
arkuus
•
valkokirjava (laikukas) väritys
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
voimakas ala- tai yläpurenta
•
muut kuin pystyt korvat
•
riippuva tai lyhyt häntä

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

