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ISLANDSK FÅREHUND
(ÍSLENSKUR FJÁRHUNDUR)
Oprindelsesland: Island
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Helhedsindtryk:

Hyrdehund.
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type)
Sektion 3 (Nordiske vagt- og hyrdehunde)
Uden brugsprøve
Den Islandske Fårehund er Islands indfødte hunderace. Den nedstammer fra de
hunde, der blev bragt til Island af de første vikingenybyggere (år 874 – 930). Den
Islandske Fårehund blev uundværlig i arbejdet med at holde sammen på dyreflokkene
og i det daglige arbejde på gårdene. Hundenes arbejdsmetoder tilpassede sig det
lokale terræn, det daglige arbejde på gården og menneskenes hårde kamp for at
overleve igennem århundreder.
Islandsk Fårehund er en nordisk hyrdehund af spidstypen – lidt under middelstørrelse,
robust med opretstående ører og oprullet hale. Set fra siden er hunden rektangulær.
Udtrykket er venligt, intelligent og muntert. Et tillidsfuldt og livligt væsen er typisk for
racen. Der findes to pelstyper – lang- og korthåret, som begge er tykke og beskytter
særdeles godt mod vind og vejr. De to køn har tydeligt kønspræg.

Vigtige proportioner: Set fra siden er hunden rektangulær, kroppens længde fra skulderspids til
sædebensknude er større end skulderhøjden. Brystdybden er den samme som
forbenets længde. Næsepartiet er lidt kortere end skallen.
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Temperament:

Islandsk Fårehund er en hårdfør og adræt spidshund. Det er en gøende hyrdehund,
hvad der gør den særdeles nyttig som hyrde- og drivhund på græsgangene og i
fjeldene til at finde får eller andre husdyr. Den Islandsk Fårehund er af naturen meget
årvågen og giver altid gæster en entusiastisk velkomst uden aggressivitet. Racen er
munter, venlig, nysgerrig, legelysten og tillidsfuld med et imødekommende
temperament.

Hoved:

Stærkt bygget med tætsluttende hud. Set fra oven eller fra siden er hovedet trekantet.

Skalle:

Noget hvælvet

Stop:

Klart defineret – men hverken stejlt eller dybt

Næse:

Sort, dog mørkebrun hos chokoladebrune og nogle cremefarvede hunde

Næseparti:

Veludviklet og stærk med lige næseryg. Næsepartiet er en smule kortere end skallen.
Det aftager jævnt udefter mod næsen og har form som en stump trekant, når det ses
fra oven og fra siden.

Læber:

Sorte og tætsluttende – dog mørkebrune hos chokoladebrune og nogle
cremefarvede hunde

Bid:

Saksebid. Komplet tandsæt foretrækkes.

Kinder:

Flade og godt udfyldte

Øjne:

Middelstore, mandelformede og mørkebrune – kan være en smule lysere hos
chokoladebrune og nogle cremefarvede hunde. Øjenrandene er sorte eller
mørkebrune hos chokolade-brune og nogle cremefarvede hunde. Udtrykket er mildt.

Ører:

Opretstående og middelstore. De er ansat med god afstand – uden at være lavt
ansatte. Formen er tæt på en ligesidet trekant med faste rande og let rundet spids.
De er meget bevægelige, reagerer meget sensitivt på lyde og viser hundens humør.

Hals:

Moderat lang, renskåret og muskuløs. Den er let buet og bæres højt.

Krop:

Stærk og i harmoni med helhedsindtrykket

Ryg:

Vandret, muskuløs og stærk

Lænd:

Bred, muskuløs og temmelig kort

Kryds:

Moderat kort og bredt, let skråtstillet og godt muskuløst

Bryst:

Langt, dybt og godt hvælvet

Underlinie:

Kun let optrukken bug

Hale:

Højt ansat, oprullet over og i berøring med ryggen

Lemmer:
Forpart:

Set forfra er forbenene lige, parallelle og stærke. Normalt vinklede

Skuldre:

Skråtliggende og muskuløse

Vildkløer:

Kan være dobbelte

Forpoter:

Let ovale med godt hvælvede, tæt sluttede tæer og veludviklede trædepuder
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Bagpart:
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Set bagfra er bagbenene lige, parallelle og stærke. Normalt vinklede

Lår:

Brede og godt muskuløse

Vildkløer:

Veludviklede, dobbelte vildkløer er ønskelige.

Bagpoter:

Let ovale med godt hvælvede, tæt sluttende tæer og veludviklede trædepuder

Bevægelse:

Viser adræthed og udholdenhed med godt fraskub, jordvindende og ubesværet.

Pels:

Dobbelt pels – tyk og særdeles godt beskyttende mod vind og vejr.

Hårlag:

Der findes to varianter:
a) Korthåret: Yderpelsen er ret grov med en tyk og blød underuld. Pelsen er kortere i
ansigtet og oven på hovedet, på ørerne og forsiden af benene. Den er længere på
halsen, brystet og på bagsiden af lårene. Halen er busket med en pels hvis længde
svarer til den øvrige pels.
b) Langhåret: Yderpelsen er længere og ret grov med en tyk og blød underuld.
Pelsen er kortere i ansigtet, oven på hovedet, på ørerne og forsiden af benene.
Den er længere bag ørerne, på hals, skulder, bryst, på bagsiden af baglårene
og med frynser på bagsiden af forbenene. Halen er meget busket med en pels
hvis længde svarer til den øvrige pels.

Farve:


Fawn og rød i forskellige nuancer – i en skala fra creme til rødbrun



Grå nuancer



Chokoladebrun i forskellige nuancer



Sort

Hvidt følges altid med den dominerende farve. Lysere nuancer findes ofte på
hundens underside fra strube til halespids.
Hos grå hunde og temmelig ofte hos fawn og røde hunde ses en sort maske,
sorte hårspidser eller endog af og til sorte pelshår (zobelfarvet).
Sorte og chokoladebrune hunde har ofte de traditionelle tan-farvede aftegn – i
forskellige nuancer – på kinderne, over øjnene, under halen, på undersiden af
halen og på benene.
Brogede hunde har på kroppen farvede aftegn på en hvid baggrund. De kan også
have medfølgende hvide aftegn. De farvede aftegn – der kan variere i størrelse –
bør være dominerende.
De hvide aftegn, der ofte er uregelmæssige, er en blis eller et halvt farvet hoved,
halsring, bryst, sokker af forskellig længde og halespids.
Farve på eller tæt ved ørerne foretrækkes.
Størrelse:

Ideel skulderhøjde: Hanner 46 cm
Tæver

Fejl:

42 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 indvirkning på
hundens sundhed og velbefindende.


Ensfarvet sort eller brun mantle eller sadel hos en fawn eller rød hund (houndfarver)



Meget lyse øjne
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Runde øjne



Total mangel på vildkløer på bagbenene



Blå øjne



Gule øjne
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Alvorlige fejl:

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



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



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg 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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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

