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SLOLIGHI
Oprindelsesland:Marokko
Anvendelse:

Mynde.

Klassifikation:

FCIGruppe10 (Mynder),
Sektion3 (Korthdrede
mynder).
UdenBrugsprave.
Labs-licens.

Historie:

Sloughien
hareksisteret
i drhundreder
i Nordafrika.
I voredageer racenmestudbredti
Marokko,som er ansvarligfor standarden.
Sloughien
forekommer
udelukkende
i en
enkelt,korthdretvariant.

Helhedsindtryk:

Vedsin opforsel,
sin tyndehudog muskulsse
stramhed
fremtraderen Sloughisomen
yderstadel og letbygget,
eleganthund.

Proportioner:

Hos en han af idealstarrelsen
70 cm bor kropslangdenfra skulderspidstil sadeben
ligge pA 67-68 cm. En tave at idealstarrelsen65 cm bar tilsvarendehave en
kropslengdepd 62-63cm.
Forholdetmellem kropslangden(fra skulderspidstil sadeben) og skulderhsjdenbor
vare som9.6til 10.
Forholdetmellembrystdybden
og skulderhojden
bar vare som 4 til 10.
Forholdetmellemnasepartietsog hovedetstotalelangde bsr vare som 1 til 2.

Temperament:

Selv om den er fornemog stolt,er den starkt knyttettil sin herreog forsvarerham, om
det er nsdvendigt.Af natur er den en meget udholdendejager, men forstArogsA at
vardsatte den hjemligekomfort.
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SLOUGHI
Hoved:

Skalle:

Stop:
Nase:
Naseparti:
Laber:
Kaber, bid:
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Set fra siden er hovedetlangstrakt,elegant og fintbygget,men ret kraftigt.Set fra oven
har hovedetform som en meget lang kile med skallensom den bredestedel, gradvis
smallereud mod nasespidsen.
Temmelig bred,'set fra siden flad. Fra are til are mAlerskallen 12 - 14 cm. Den er
tydeligt afrundet bagtil og buer harmoniskpA siderne. @jenbrynsbuerne
er ubetydeligt
fremtradende, og pandens midterfure knapt markbar. Nakkekam og nakkeknudeer
netopsynlige.
Lige netop markeret.
Sort; tilstrakkeligt fyldig til ikke at virke spids. Naseborene godt dbne. Da
nasebruskenikke bares af nogenknogledel,buer den ganskelet nedefter.
Har form som en langstraktkile (uden overdrivelse)og er tydeligt af samme langde
som skallen.Naseryggener lige helt fra roden.
Tynde og smidige,dakker lige netop underkaben. Mundvigenskal kunne ses sA lidt
som muligt.
Normalttandsat, starke og velbyggedekaber. Saksebid.

Oine:

Store og morke, godt indsat i ojenhulerne;af og til let lukkede,da ojenlAgeneer en
smule skrAtstillede.
Udtrykketer blidt, lidt sorgmodigt,blikketligesomnostalgisk.Hos
hunde med lys pels kan ojnenevare ravfarvede.@jenrandene
er pigmenterede.

6rer:

Ansat hajt, lidt over ajenhojde,hangende tat ind til hovedet og ikke for store. De er
trekantedeog let afrundedeved spidserne.

Hals:

Lang, godt afsat fra skuldrene,med let buet overlinie.Halsen har tydeligt samme
lengde som hovedet.Huden er tynd og stram, uden los halshud,og halsenspels er
meget glathdret.

Krop:
Overlinie:
Manke:
Ryo:
Land:
Kryds:
Bryst:
Underlinie:
Hale:

Forlaber i en blsd og harmonisk kurve, med fremtradende hofteben, der ligger pd
hajde med mankeneller en smule hojere.
Godt fremtradende.
Kort, nasten vandret.
Kort, !ar, bred og let hvalvet.
Knoglet,bredtog skrAtstillet,
men ikke starkt faldende.
lkke for bredt. I dybdenndr det knapttil albuerne.Veludvikleti langden. Ribbeneneer
flade.
Brystbeneter langt og opadbuet,bug og flanker godt optrukne.Underliniener javnt
buet, hverkenbrat opadgaendeelleraf form som hos en whippet.
Tynd og lar, ansat i forlangelse af krydset og bAret lavere end ryglinien.Den skal
mindstv@re lang nok til at nA haseleddet.I ro dannerspidsenen udpraget kurve.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Overarm:
Underarm:
MellemhAnd:

Generelt:Forbeneneer lodretstilledeog parallelle.
Langeog skrdtliggende.
Stark.
Knoglestarkog muskulss.
Hdndrodog mellemhAnd
smidigog stark.

Bagpart:

Generelt:Set bagfraer bagbenenelodret stilledeog parallelle,med flade musklerog
plastiskudmejsledesener.
Fladtog muskulost.
Langtog godt muskulast.
Kraftigt,velvinklet.
Stark, uden vildtklser.

OverlAr:
UnderlAr:
Haseled:
Mellemfod:
Poter:

Tarre, af form som en aflang oval. Hos mange letbyggedeSloughierhar poten form
som en harepote.De to midterstetaer er tydeligtlangere end de avrige.Klaerneer
sorte ellerfarvede.

SLOUGIII
Bevagelse:
Hud:
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Skridt,trav og galop.Bevagelsener smidigog flydende,med langeskridt,der gsr den
sardeles iordvindende.
M€gettynd. Denslutt€rtat til kroppenudenfolderellerlss halshud.

Pels:
Harho:

Megelkort,tat og fint.

Farve:

Farvengar fra lystsandfarvetoveralletankeligenuancertil rod sandfarvet(lawn),med
eller udensort maske,med eller udsn sort 'mantle",medeller udensort brindling,med
eller udensorteharspidser.
("Mantle"- dvs m6rkfarveover ryg,skuldreog sidor.)
for
hanner
66 - 72 cm
Skulderhoide
t@ver
61 - 68 cm.

Sttrelse:

Enhveratuigelsefra de foregdendepunkterbetragtessom en fejl, hvis betydningfor
bedammelsen
skalsta i nojeforholdtil atuigelsens
omfang.
. Ukorrektforholdmellemkropslangdeog skulderhojde.
. Hovedog kropen smulefor tunge.
Stopfor megetellerfor lidt markeret.
. For lyseojne.
. Overlinienikkevandret.
. Krydsetsmalt,for lidt ellerfor megetskratstillet.
. Bugenlkketilstrakkoligtoptrukken.
. For hvalvederibben.
. Bryst€tikkelangtnok;set fra sidenmedbratstigendeellermegetbuetunderlinie.
. Halenfor kort,medfor kraltigtharlag,darligtbaret.
. Fyldige,fremtradendemuskler.
. Pelsenhdrdog grov.
. Lille,hvidbrystplet.

Fejl:

Diskvalificerendefejl:
.
.
.
.
.
.
.
.
Bemark:

Kroppentydeligtl@ngereend hoj; hoftebenliggerlavereend manken.
Pigmentlsse
omraderpa slimhinderne.
Over-ellerunderbid.
6rer opreFtaende;rejsteorer med'kippede"spidser;arer lor lange,bagudfoldede
(rosenzrer).
Pelsenhalvlang.
Frynserpa benellerhale.
Hvide"sokker';starre,hvideaftegninger.
Farvenikkesvarendetil slandarden.

Hanhundeskal haveto normaltudvikledetestikleripungen.
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