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AUSTRALSK CATTLEDOG
(AUSTRALIAN CATTLE DOG)
Oprindelsesland: Australien
Anvendelse:

Kvæghund

Klassifikation:

FCI Gruppe 1 Hyrde- og kvæghunde, undtagen Schweizer Sennenhunde.
Sektion 2 Kvæghunde.
Uden brugsprøve.

Illustrationen viser ikke nødvendigvis et ideelt eksemplar af racen.

Historisk Resumé:

Den Australske Cattledog blev fremavlet for at hjælpe i forbindelse med
grundlæggelsen af kvægindustrien under de tidlige australske betingelser.
Hovedkravene var en kraftig, bidstærk hund, som havde stor udholdenhed, og som
var dygtig til at samle og drive vildt kvæg. De tidligt importerede racer af
arbejdshunde havde ikke disse egenskaber. De første bosættere havde en
begrænset adgang til arbejdskraft, og dette gav problemer når hjorde af kvæg og
flokke af får skulle kontrolleres. De fleste ejendomme var uden hegn, og
kratlandskabet var endnu ikke ryddet. For at gøre det lettere at få effektivt styr på får
og kvæg begyndte de at fremavle hunde, der kunne gøre dette arbejde for dem. En
hel del forskning er udført for at fastslå, hvorledes den Australske Cattledog opstod,
men da de første opdrættere efterlod meget få nedskrevne oplysninger, er der
udprægede forskelle i meningerne om, hvilke racer, der blev brugt til at frembringe
den racehund, som vi kender i dag. Det er dog almindeligt anerkendt, at den er
resultatet af krydsning mellem den korthårede, blue merle Collie og Dingoen, med
senere indkrydsning af Dalmatiner og black og tan Kelpie. Også anden indkrydsning
blev forsøgt, for eksempel en Bull Terrier krydsning, men alle disse andre
indkrydsninger viste sig at være forfejlede i forbindelse med arbejdet med kvæg.
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Helhedsindtryk:

Det generelle indtryk er en stærk, kompakt, symmetrisk bygget arbejdshund, med
evne og villighed til at udføre sin tildelte opgave uanset hvor vanskelig denne måtte
være. Dens kombination af substans, styrke, balance og hård muskel kondition skal
bibringe indtrykket af stor adræthed, styrke og udholdenhed. Enhver tendens til
grovhed eller spinkelhed er en alvorlig fejl.

Vigtige proportioner: Kropslængden, målt i lige linie fra spidsen af brystbenet til sædebenet, er større end
skulderhøjden i forholdet 10:9.
Adfærd/
Temperament:

Dens loyalitet og beskytterinstinkt gør den selvskreven som vogter for kvægpasseren,
hans hjord og ejendom. Skønt den er naturligt mistænksom over for fremmede, skal
den være medgørlig ved ”handling” – især i udstillingsringen. Ethvert træk i dens
temperament eller bygning, der ikke passer sig for en brugshund, skal betragtes som
en alvorlig fejl. Som navnet antyder, er hundens primære funktion, og til hvilken
dens lige ikke findes, at kontrollere og flytte kvæg i både vidt åbent terræn og
indhegninger. Altid årvågen, utroligt intelligent, på vagt, modig og pålidelig,
med en ubetinget hengivenhed for opgaven er den en ideel arbejdshund.

Hoved:

Hovedet er kraftigt og skal svare til hundens øvrige proportioner og generelle
bygning.

Skalle:

Den brede skalle er let buet mellem ørerne.

Stop:

Skallen flader ud til et let, men tydeligt stop.

Næse:

Sort.

Næseparti:

Bredt og godt udfyldt under øjnene og gradvis smallere udefter, middellangt, dybt og
kraftfuldt. Næsepartiets overlinie er parallel med skallen.

Læber:

Stramme og tørre.

Kæber/Tænder:

Kraftig, dyb og veludviklet underkæbe. Tænderne er sunde, stærke og regelmæssigt
placerede med saksebid, dvs. at de underste fortænder går op tæt bag de øverste,
som de netop berører. Da hunden bruges til at drive genstridigt kvæg ved at nappe
eller bide, er det meget væsentligt, at tænderne er sunde og stærke.

Kinder:

Muskuløse, men hverken grove eller fremtrædende.

Øjne:

Øjnene skal være ovale og middelstore, hverken udstående eller dybtliggende, og
skal have et vågent og intelligent udtryk. Øjenfarven er mørkebrun Et advarende eller
mistroisk glimt er karakteristisk, når en fremmed nærmer sig.

Ører:

Ørerne skal være moderat store, hellere små end store. De er brede ved basis,
muskuløse, opretstående og moderat spidse, hverken ske-formede eller flagermusører. De er bredt ansat på skallen og har hældning udefter. De er meget
fintmærkende og rejste, når hunden er opmærksom. Selve øret er tykt og godt
beklædt med hår på indersiden.

Hals:

Halsen er særdeles stærk og muskuløs, af middel længde. Den bliver gradvis bredere
og går jævnt over i kroppen. Uden løs halshud.

Krop:
Overlinien:

Vandret.

Ryg:

Stærk.

Lænd:

Bred, stærk og muskuløs. Stærkt sammensat med dybe flanker.

Kryds:

Ret langt og skråtliggende.

Bryst:

Dybt, muskuløst og moderat bredt. Godt hvælvede og tilbagelagte ribben, der når godt bagud.
Ikke tøndeformet.
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Hale:

Moderat lavt ansat, følger linien fra det skråtliggende kryds og har en sådan længde,
at den kan nå cirka til haseleddet. I ro hænger halen ned i en meget let bue. Når
hunden er i bevægelse eller opildnet, kan halen løftes, men under ingen
omstændigheder må nogen del af halen nå frem foran en lodret linie gennem
haleroden. Halen skal være godt busket.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene har helt ned til poterne stærke knogler med rundt tværsnit. De skal være
lige og parallelle set forfra.

Skuldre:

Skuldrene er stærke og skråtstillede, muskuløse og velvinklede mod overarmen. De
må ikke nå for tæt sammen ved manken. Selv om skuldrene er muskuløse med
stærke knogler, vil for svære skuldre og en tung front hæmme den korrekte
bevægelse og begrænse hundens evne til at arbejde.

Mellemhånd:

Skal være smidig, set fra siden med en let vinkel mod underarmen.

Bagpart:

Bagparten er bred, stærk og muskuløs. Set bagfra er bagbenene fra haseled til pote
lige og parallelle, hverken for tæt eller for bredt stillede.

Lår:

Lange, brede og veludviklede.

Knæ:

Velvinklede.

Haseled:

Stærkt og lavt ansat

Bagpoter:

Poterne skal være runde, med korte, stærke og godt hvælvede tæer, der er tæt
sluttede. Trædepuderne er hårde og tykke, og kløerne skal være korte og stærke.

Bevægelse:

Bevægelsen er præcis og fri, smidig og utrættelig. Skuldre og forben harmonerer i
deres bevægelse med bagpartens kraftfulde fraskub. Evnen til hurtige og pludselige
bevægelser er væsentlig. Sundhed er af afgørende betydning. I trav har poterne
tendens til at nærme sig hinanden, når tempoet øges, men i stand skal hunden have
den rette bredde i stillingen.

Pels:
Hårlag:

Pelsen er en glathåret, dobbelt pels med en kort, tæt underuld. Dækpelsen er fladt
tilliggende, og de enkelte pelshår er lige, hårde og fladt liggende, så pelsen kan
modstå regn. På kroppens underside indtil bagved bagbenene er pelsen længere og
danner en mild form for bukser. På hovedet (og indersiden af ørerne), på forsiden af
forbenene og på poterne er pelsen kort. Ned langs halsen er den længere og tykkere.
Såvel en for lang som for kort pels er en fejl. Kroppens pels bør være fra 2.5 til 4 cm
lang, taget som gennemsnit.

Farve:
Blue mottled: Farven er blå, blåplettet eller blå spættet med eller uden andre aftegninger.
De tilladte aftegninger er sorte, blå eller tanfarvede aftegninger i hovedet, helst fordelt
regelmæssigt. Forbenene kan have tan halvvejs op ad benene og videre op over
fronten til bryst og strube, med tan på kæberne. På bagparten tan indvendig på
bagben og lår, således at tan-farven ses ned langs forkanten af lår og knæ, hvorfra
den breder sig til ydersiden af bagbenene fra haseled til tæer. En tan-farvet underuld
er tilladt på kroppen, forudsat at den ikke skinner igennem den blå dækpels. Sorte
aftegninger på kroppen er ikke ønskelige.
Red Speckle: Farven er en god, jævnt fordelt rød spættet overalt, også i underulden
(hverken hvid eller cream), med eller uden mørkere, røde aftegninger i hovedet, hvor
de ønskes jævnt fordelt. Røde aftegninger på kroppen er tilladte, men ikke ønskelige.
Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner: 46 – 51 cm
Tæver:

Fejl:

43 – 48 cm.

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
funktionel sundhed og velbefindende og på hundens evne til at udføre sit
traditionelle arbejde.
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Alvorlige fejl:
Skuldre der er grove, løse eller stejle.
Svaghed i albuer, mellemhånd eller poter.
Stejle knæ.
Kohaser eller hjulbenethed.
Bevægelser der virker stive.

Diskvalificerende fejl:

Aggressive eller overdrevent sky hunde.
Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige
abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Seneste ændringer er i fed.

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