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Anvendelse:

Helhedsindtryk:

Hyrdehund, vagthund. Dens imponerende holdning og smukke udseende gør den til en
god ledsagehund.
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde, undtagen Schweizer Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde)
Uden brugsprøve.
Dens stærke og kompakte bygning giver indtryk af udholdenhed og adræthed.

Proportioner:

Rektangulært bygget, idet kropslængden hos hanner er lidt kortere end hos tæver.

Temperament:

Roligt temperament, intelligent og årvågen.

Hoved:

Tørt, vel proportioneret i forhold til kroppen. Det bæres middelhøjt både i bevægelse
og stand.

Klassifikation:

Skalle :

Set fra siden let rundet. Pandefuren er ganske let markeret.

Stop :

Tydeligt markeret, men ikke brat.

Næse :

Sort, af middelstørrelse, med vidt åbne næsebor.

Næseparti :

Kraftigt, gradvis aftagende udefter. Det er en smule længere end skallen eller af
samme længde. Næseryggen er bred.

Læber :

Ønskes stramme og godt sluttende. Læberandene skal være mørke.

Kæber, bid :

Stærke og regelmæssige med saksebid. Tangbid accepteres.

Øjne:

Middelstore og udtryksfulde, let skråtstillede. Øjenfarven er mørkebrun, øjenrandene
mørke.

Ører:

Ansat i højde med yderste øjenkrog eller lidt højere. De er middellange, ret tykke,
trekantede og godt beklædt med pels. Ørets forkant berører hovedet let. Ørebrusken er
bevægelig.
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Hals:

Middellang og muskuløs, uden løs hud ved struben. Med fyldig pelsmanke. Halsens
overlinie ligger højere end kroppens overlinie.

Krop:

Lang og massiv.

Manke :

Tydeligt markeret og bred.

Ryg :

Vandret og bred.

Lænd :

Bred, slutter godt til ribbenspartiet.

Kryds :

Skråtliggende, let faldende.

Bryst :

Dybt.

Ribben :

Skråtstillede, temmelig flade.

Underlinie :

Ganske let optrukken.

Hale:

Ikke for højt ansat, båret lavere end ryglinien. Når hunden er i affekt, bæres halen over
ryglinien, men ikke i en bue. Den nedhængende hale når til haseleddet. Halespidsen
kan være let buet.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er muskuløse, med rigelig knoglekraft, men ikke for svære. Set fra siden er
de lige og parallelle.

Skuldre :

Let skråtliggende skulderblade, der slutter godt til kroppen.

Mellemhånd :

Let skråtstillet fremad.

Forpoter :

Kompakte og ovale, af form som en ret stor knytnæve. Der er et hårlag mellem tæerne.
Trædepuderne stærke, hårde og mørke. Kløerne er stærke og mørke, ikke spidse.

Bagpart:

Set bagfra er bagbenene lodrette, set fra siden er de ler bagudstillede. Moderate
vinkler.

Mellemfod :

Set fra siden er den lodret stillet.

Bagpoter :

Som forpoterne.

Pels:
Hårlag :

På hovedet, næsepartiet, forsiden af forbenene og på bagbenene fra haseleddet og
nedefter er hårlaget kort og tæt. Hals og krop er dækket af lang, tyk pels, der er lige
eller let bølget og føles hård. Underulden er rigelig. På halsen ses en fyldig pelsmanke,
og lårene er dækket af fyldig, lang pels. Halen har et rigeligt hårlag, der danner fane.

Farve :

Ensfarvet hvid. Lidt cremefarvede aftegninger er uønskede.

Størrelse:

Skulderhøjde for hanner 65 til 70 cm, tæver 60 til 65 cm.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.
•

Pandefuren tydeligt markeret.

•

Mangelfuld pigmentering af næse, øjenrande og læber.

•

Lyse øjne (kaldet ”bjørneøjne”).

•

Entropion.

•

Ørerne højt ansatte, bagudrettede eller kuperede.

•

Halsen båret vandret.

•

Krydset overbygget.

•

Halen vedvarende båret højere end overlinien.

•

Vildtkløer (NB! Fjernelse af vildtkløer er forbudt i Danmark).

•

Manglende hårlag mellem tæerne.

•

Pelsmanke eller faner på benene mangler.
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Diskvalificerende fejl:
•

Aggressivitet eller overdreven skyhed.

•

Stoppet for fladt.

•

Tilspidset næseparti.

•

Adskillige tænder mangler.

•

Overbid, underbid.

•

Ektropion.

•

Pelsen krøllet eller silkeagtig.

•

Manglende underuld.

•

Farvede aftegninger i pelsen.

•

Nervøst temperament.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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