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CIMARRON URUGUAYO
Oprindelsesland: Uruguay

Illustrationen viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen og er lånt fra VDH.

Anvendelse:
Klassifikation:

Fortrinlig som kvæghund / drivhund, til storvildtjagt eller som vagthund
FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser og Sennenhunde)
Sektion 2.1 (Molosser af dogge-type)
Uden brugsprøve

Historie:

Oprindelsen til Cimarron Uruguayo er usikker. Man ved, at den nedstammer fra de
hunde, der blev indført af de spanske og portugisiske erobrere. Disse hunde, der blev
efterladt i landet, krydsede sig selv indbyrdes, og den naturlige udvælgelse resulterede
i, at kun de bedst egnede, de stærkeste og mest intelligente overlevede. Således blev
racen Cimarron til.
Datidens indbyggere blev klar over, hvor værdifulde disse hunde var, så de tog dem til
sig og begyndte med held at bruge dem som vaghunde på deres ejendomme og som
drivhunde under det daglige arbejde med kvæget.

Proportioner:

•
•
•
•

Helhedsindtryk:

Cimarron Uruguayo er en middelstor hund af dogge-type, stærk og kompakt med
god benstamme, meget muskuløs og adræt.

Temperament:

Ligevægtig, intelligent og meget modig

Forholdet mellem skulderhøjde og længde er som 10 til 11.
Skulderhøjden er den samme som krydsets højde.
Næsepartiet er kun en smule kortere end skallen (målt fra nakkeknude til stop).
Albuehøjden svarer til afstanden fra albuen til manken.
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Hoved:
Skalle:

Bredere end lang. Let fremtrædende nakkeknude

Stop:

Moderat

Næse:

Bred, sort eller i overensstemmelse med pelsens farve

Næseparti:

Kraftfuldt og middelbredt, kun en smule kortere end skallen

Læber:

Overlæben dækker underlæben – men er ikke hængende.

Kæber, bid:

Stærke og kraftfulde kæber. Tænderne er stærke og velplacerede. Komplet bid
foretrækkes. Manglende PM1 er tilladt. Saksebid, dvs. at overkæbens fortænder tæt
overlapper de underste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Kinder:

Veludviklede – men ikke fremtrædende

Øjne:

Middelstore og mandelformede med et inkvisitorisk udtryk. Øjenfarven kan være alle
nuancer af brunt eller i overensstemmelse med pelsfarven. De foretrækkes så mørke
som muligt. Øjenrandene slutter godt til øjet og er fuldt pigmenterede.

Ører:

Middelstore, hverken for højt eller for lavt ansatte, trekantede og hængende, men
ikke tæt mod hovedet eller som rosenører. I hjemlandet er de pr. tradition kuperet.
NB! Ørekupering er forbudt i Danmark.

Hals:

Stærk, godt muskuløs, ikke for lang

Krop:
Overlinie:

Lige eller med et let fald bag manken

Manke:

Vel defineret

Lænd:

Kort, stærk og let hvælvet

Kryds:

Af god længde, bredt, hælder ca. 30º mod vandret

Bryst:

Dybt, når mindst til albuerne. Det er bredt og veludviklet med godt hvælvede ribben –
men ikke tøndeformet. Forbrystet er veludviklet.

Hale:

Tyk, middelhøjt ansat og når til haseleddet. I ro bæres halen lavt, men under
bevægelse bæres den vandret eller ganske let opefter.

Lemmer:
Forpart:

Set forfra er forbenene lige og parallelle.

Skuldre:

Godt tilbagelagte skulderblade

Overarm:

Af samme længde som skulderbladet

Albuer:

Hverken ind- eller udaddrejede

Underarm:

Lige med kraftig benstamme

Mellemhånd:

Set fra siden let skråtstillet

Forpoter:

Af oval form med tæt sluttede tæer og stærke trædepuder

Bagpart:

Godt muskuløs og kraftfuld. Set bagfra er bagbenene lige og parallelle.

Overlår:

Veludviklede

Knæ:

Velvinklede

Mellemfod:

Fast, af middel længde

Bagpoter:

Kattepoter med stærke trædepuder
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Bevægelse:

Ubesværet. God rækkevidde fortil og godt fraskub fra bagparten. Under bevægelsen er
benene parallelle set forfra og bagfra, men hunden går i ét spor (single tracking), når
farten øges.

Hud:

Tyk og smidig

Pels:
Hårlag:

Kort, glathåret og ligger tæt til kroppen – med underuld

Farve:

Brindlet eller alle nuancer af fawn. Den sidstnævnte kan have sorte schatteringer.
Også blåbrindle og blåfawn, alle med eller uden maske. Hvide aftegninger tillades
således: På underkæben, på halsen, på forbryst, bug og nederst på benene – må
ikke nå længere op end til håndleddet eller til midt på mellemfoden

Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner 58-61 cm
Tæver 55-58 cm
Tolerance 2 cm
Vægt:

Fejl:

Hanner 38-45 kg
Tæver 33-40 kg

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

Overdrevent hængende læber ved mundvigen

•

Overdreven løs halshud (dewlap)

•

Kinderne for fremtrædende

•

Hvide aftegn udover de tidligere nævnte

•

Tydelig afvigelse fra de ønskede proportioner

•

Manglende kønspræg

•

Størrelser over eller under de nævnte – inklusiv tolerancen

•

Faldende overlinie

Alvorlige fejl:
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Diskvalificerende fejl:
•

Aggressivitet eller overdreven skyhed

•

Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Tydelig mangel på type

•

Underbid

•

Overbid

•

Upigmenteret næse

•

Langhåret

•

Genetisk brun (chocolate) pelsfarve hos fawnfarvede eller brindlede hunde
med brune næser og gummer samt lyse øjne

•

Enhver anden farve end tidligere nævnt

•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Bemærk:

De seneste ændringer er skrevet med ”fed” skrift.

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