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KOMONDOR
Oprindelsesland: UNGARN
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Hyrdehund.
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen Schweizer Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde).
Uden brugsprøve.
Komondoren er en meget gammel ungarsk hyrdehunderace af asiatisk oprindelse.
Dens fjerne forfædre er ganske sikkert bragt til Karpaterbækkenet af de magyariske
nomader, som ernærede sig ved kvægavl.

Helhedsindtryk:

Komondoren er stor og kraftig af bygning. Alene synet af dens tiltrækkende ydre og
værdige holdning vækker respekt og endda frygt. Den er ikke indladende af natur.
Dens robuste krop er beklædt med en filtet snorepels, overalt helt tæt og lang. Set fra
siden har kroppen en let rektangulær form, ikke meget afvigende fra et kvadrat. Det
tæt behårede hoved hæver sig over kroppen. Halen bæres hængende, med spidsen
bøjet opefter næsten til vandret. Pelsen er elfenbensfarvet.

Proportioner:

•

Kropslængden er en smule større end skulderhøjden.

•

Brystdybden måler nogenlunde det halve af skulderhøjden.

•

Næsepartiet måler lidt under halvdelen af hovedets totale længde.

Temperament:

Den udviser urokkeligt mod under arbejdet som vogter og beskytter af hjorden, der er
den betroet, og af sin herres hjem og ejendom, og den angriber lydløst og dristigt. Den
betragter sit territorium som sin pesonlige ejendom og tolererer intet andet levende
væsen på grunden. Den er mistænksom af natur. Om dagen lægger den sig gerne
sådan, at den kan overskue sit område, men om natten er den i stadig bevægelse.

Hoved:

Bredt, godt proportioneret efter kroppen. Selv ikke den tykke, skærmende pels generer
harmonien i helheden.

Skalle :

Hvælvet, med veludviklede øjenbrynsbuer.
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Stop :

Vel markeret, men ikke for stejlt.

Næse :

Lige, afsluttet brat. Sort.

Næseparti :

Ikke tilspidsende. Næseryggen er lige.

Læber :

Sorte. De slutter tæt til tænder og kæbe. De er ”takkede” ved mundvigen.

Kæber, bid :

Kæberne meget muskuløse, stærke og kraftige. Regelmæssigt og komplet saksebid,
med fuldtalligt tandsæt svarende til tandformlen.

Kinder :

Brede og middellange.

Øjne:

Vandret placerede, mørkebrune. De sorte øjenrande slutter tæt til øjet.

Ører:

Ansat middelhøjt på den hvælvede skalle. De er tydeligt nedhængende fra basis og
har V- eller U-form. De løftes ikke, når hunden er opmærksom eller angriber.

Hals:

Meget muskuløs. Den bæres i en vinkel på ca 35º mod vandret. Når hunden er helt i
ro, bæres halsen næsten i forlængelse af ryglinien. Den er nærmere kort end
middellang. Uden løs halshud eller halskrave.

Krop:
Overlinie :

De dele af kroppen, der indgår i overlinien, er brede og har kraftige muskler.

Manke :

Af passende længde, fortil markeret.

Ryg :

Kort.

Lænd :

Middellang.

Kryds :

Bredt, middellangt og let faldende.

Bryst :

Bredt, med kraftig muskulatur. Brystkassen er middeldyb, bred og lang.

Underlinie :

Bugen er let optrukken.

Hale:

Lavt ansat, udpræget hængende. Halespidsen er bøjet let opad, næsten til vandret.
Det er ønskeligt, om halen når til haseleddet. Når hunden er opildnet, løfter den halen,
dog højst på højde med ryglinien.

Lemmer:
Forpart:

Bedømmelsen af lemmerne er vanskelig på grund af den lange snorepels. Forbenene
står som søjler og er – set både forfra og fra siden – lige, parallelle og lodrette. Brystet
er bredt, hvad der medfører bredt stillede, stærke og frit bevægelige lemmer, som er
solidt forbundet til kroppen. Benstammen er stærk og kraftfuld, og leddene er fyldige.

Skuldre :

Skulderbladene er moderat skråtliggende. Den bageste spids af skulderbladet ligger
lodret over brystets dybeste punkt.

Forpoter :

Store og stramme, med tæt sluttede tæer. Trædepuderne er skifergrå, tykke og fyldige.
Kløerne er grå.

Bagpart:

Bagbenenes stilling understøtter kroppen med moderate vinkler. I fortsættelse af det
middellange kryds ønskes brede og meget muskuløse bagben.

Overlår :

Med kraftig muskulatur, fyldige.

Bagpoter :

Længere end forpoterne, men i øvrigt tilsvarende. Vildtløer skal fjernes.(NB! Fjernelse
af vildtkløer er forbudt i Danmark).

Bevægelse:

Let, fri og regelmæssig, med lange og jordvindende skridt.

Hud:

Huden indeholder meget pigment og er skifergrå. Det er en fordel, om også tandkød
og gane er mørkt pigmenteret. For lidt pigmentering og rosafarvet hud er uønsket.

Pels:
Hårlag :

Hele kroppen er beklædt med lange hår. Pelsen består af mere grove dækhår og en
finere underuld. Pelsens karakter bestemmes af forholdet mellem dækhår og underuld.
Den tjavsede pels, der er tilbøjelig til at filte, er et grundlæggende krav. En lige så tæt,
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bølget snorepels forekommer dog også. De mindre ”totter” filter kun lidt eller slet ikke.
Pelsen er længst på kryds, lændeparti og baglår (mindst 20-27 cm). På ryggen, på
siderne af brystet og på skulderpartiet er den middellang (mindst 15-22 cm). Pelsen er
kortere (10-18 cm) på kinder, øjenbrynsbuer, øverst på hovedet, på ører, hals og ben,
mens den er kortest (9-11 cm) på læberne og nederst på benene. Man ønsker hverken
en udredt eller totalt uplejet pels.
Farve :

Elfenbensfarvet.

Størrelse:

Skulderhøjde for hanner mindst 70 cm, for tæver mindst 65 cm.
Vægt for hanner 50 – 60 kg, tæver 40 – 50 kg
Racen udviser kun få typefejl og er stort set homogen, da den altid er blevet opdrættet
til det samme formål.

Fejl:

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

Mangelfuld pigmentering på næse, øjen- og læberande.

•

Løse øjenrande.

•

Oprullet hale.

Diskvalificerende fejl:
•

Slap og muskelfattig kropsbygning.

•

Underbid, overbid, krydsbid.

•

Entropion, ektropion.

•

Opretstående, ”lette” ører.

•

Kort hale (til 3 cm over haseleddet).

•

Svære lemmer og fejl i bevægelsen.

•

Størrelse under standardens mindstemål.

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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