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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

9
206

Original: 1987
Revidert: 20.04.1998 GB

RASEBESKRIVELSE FOR JAPANESE
(Chin)
Opprinnelsesland/
hjemland:

CHIN

Japan.

Helhetsinntrykk:

Liten hund med bredt hode, rikelig pels og et elegant og edelt
utseende.

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengden lik mankehøyden. Tisper kan være noe
lengre.

Adferd/
temperament:

Klok, blid og hengiven.

Hode:
Skalle:

Bred og rund.

Stopp:

Dypt og markert.

Nesebrusk:

Plassert i høyde med øynene. Sort eller mørk kjøttfarget i
henhold til fargen.

Snuteparti:

Neserygg meget kort og bred.

Kjever/tenner:

Hvite og sterke tenner. Tangbitt foretrekkes, sakse- eller
underbitt tillatt.

Øyne:

Store, runde, skinnende sorte, bredt plasserte.

Ører:

Lange, trekantede, hengende og dekket av lang pels. Bredt
plasserte.

Hals:

Ganske kort, bæres høyt.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, lett benstamme.

Underarm:

Faner på baksiden.

Poter:

Små harepoter. Ønskelig at de er dekket av frynser.
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Kropp:
Rygg:

Kort og rett.

Lend:

Bred og lett hvelvet.

Bryst:

Moderat bredt og dypt, moderat hvelvede ribben.

Underlinje/buk:

Godt opptrukket.

Hale:

Dekket med vakker, rikelig og langt pels. Bæres opp over
ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Moderat vinklet.

Lår:

Ønskelig med beheng bak.

Knær:

Moderat vinklet.

Haser:

Moderat vinklet.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Elegante, lette og stolte.

Pels:
Hårlag:

Silkeaktig, rett og langt. Hele kroppen, bortsett fra ansiktet,
dekket med rikelig pels. Rikelig beheng på ører, hals, lår og
hale.

Farge:

Hvit med sorte eller røde tegninger. Ønskelig med
symmetriske tegninger fordelt fra rundt øynene og over
ørene, og på resten av kroppen. Et hvitt, bredt bliss fra
snutepartiet til skallen er ønskelig.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

ca 25 cm
Tisper noe mindre enn hannhunder

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Nesebrusk: annen farge enn sort for hvite med sorte
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tegninger.
− Overbitt, skjev kjeve.
− Ensfarget hvit uten tegninger, bare en tegning i ansiktet.
− Sky.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 10. februar 2004

