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ODDERHUND
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

En stor, stærk hund, der oprindelig er bygget til en lang dags arbejde i vand, men som
også er i stand til at galopere på land.
FCI Gruppe 6 (Støvere og beslægtede racer)
Sektion 1.1 (Store støvere)
Uden brugsprøve

Kort historisk
oversigt:

Det er almindelig kendt, at Odderhundens oprindelse består af et fransk islæt
kombineret med engelske hound-linier. Racen er venlig med en typisk høj, krævende
glammen, som hunden virkningsfuldt bruger, når den har fundet et interessant bytte.
Racens oprindelige formål var at jage oddere, hvilket i dag er forbudt. Lugtesansen er
veludviklet. Når hunden følger sporet af en odder på land, kaldes det ”et slæb”. Følges
sporet i vand, kaldes det ”en dønning”. En odderhund kan følge et slæb i op til tolv
timer og svømme efter en dønning i op til fem timer. Racens pels er olieret, og der er
svømmehud mellem tæerne.

Helhedsindtryk:

Stor og sund med lige lemmer. Den er ruhåret med et majestætisk hoved, stærk krop
og en ubunden, langskridtet bevægelse. En strid dobbeltpels og store poter er
væsentlige. Bevægelsen er fri.
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Vigtige proportioner: Afstanden fra næsen til stoppet er lidt kortere end afstanden fra stoppet til
nakkeknuden.
Temperament:

Elskelig og ligevægtig. Ethvert tegn på aggressivitet eller nervøsitet skal
bedømmes strengt.

Hoved:

Tørt og rent i linierne, meget imponerende, hellere dybt end bredt. Udtrykket er åbent
og venligt. Hele hovedet – undtagen næsen – er godt dækket af en strid pels, der
ender i en let moustache og et hageskæg.

Skalle:

Smukt hvælvet – hverken grov eller overdreven. Den stiger fra stoppet til en let top ved
nakkeknuden. Der er ingen antydning af rynker eller fortykkelser i panden.

Stop:

Tydeligt – men ikke overdrevet

Næse:

Godt bred med brede næsebor

Næseparti:

Kraftigt og dybt

Læber:

Meget fyldige og hængende – men ikke overdrevent

Kæber, bid:

Store og kraftige kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid - dvs., at
overmundens fortænder tæt overlapper undermundens, og at biddet ligger vinkelret på
kæberne.

Kinder:

Tørre kindben

.

Øjne:

Intelligente, moderat dybtliggende. Blinkhinderne må kun lige skimtes. Øjenfarven og
øjenrandenes pigment varierer med pelsens farve (en blue/tan hund kan have
nøddebrune øjne). Gule øjne er uønskede.

Ører:

Et træk, der er specielt for racen. De er lange og hængende og ansat i højde med
øjenkrogen. De skal kunne nå til næsen, når de trækkes fremefter. De folder på en
karakteristisk måde, idet forkanten er foldet eller rullet indad, hvad der giver et helt
specielt, draperet udseende – et væsentligt punkt, der ikke må gå tabt. Ørerne er godt
beklædt med hår, der danner frynser.

Hals:

Lang og kraftig, glider blødt over i de godt tilbagelagte skuldre. En smule løs halshud
er tilladt.

Krop:

Meget kraftfuld

Overlinie:

Vandret

Ryg:

Bred

Lænd:

Kort og stærk

Bryst:

Dybt, med godt hvælvet og ret dybt ribbensparti. Ribbenene når godt tilbage, så der er
rigelig plads til hjerte og lunger. Brystkassen er hverken for bred eller for smal.

Hale:

Højt ansat og bæres løftet under bevægelse, eller når hunden er opmærksom – dog
aldrig over ryggen. I stand kan halen bæres hængende. Den er tyk ved roden og bliver
gradvis tyndere mod spidsen. Halehvirvlerne skal kunne nå til haseleddet, og halen
bæres lige eller i en svag bue. Hårlaget på halens underside er noget længere og
fyldigere end på oversiden.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Tørre og godt tilbagelagte

Forben:

Kraftige benstammer, der er lige fra albuen til jorden.

Mellemhånd:

Stærk og let fjedrende

Forpoter

Store og runde, godt hvælvede med tykke trædepuder. De er ikke drejet ind- eller
udefter. De er kompakte, men i stand til at spredes. Der er tydelig svømmehud.

Bagpart:

Meget stærk og godt muskuløs – set fra alle vinkler. Bagstillingen er hverken for bred
eller for snæver. Vinklingen er moderat. I naturlig stilling er mellemfoden lodret fra
haseleddet til jorden.
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Overlår:

Kraftigt bemusklet

Underlår:

Kraftigt bemusklet

Mellemfod:

Godt lavt ansat haseled – hverken ind- eller udaddrejet

Bagpoter:

Bagpoterne er kun lidt mindre end forpoterne. De er store og runde, godt hvælvede
med tykke trædepuder. De drejer hverken ind- eller udad. De er kompakte, men i stand
til at spredes. Der er tydelig svømmehud.

Bevægelse:

Meget løs og slæbende i skridt, men slår direkte over i et frit, langt, sundt og energisk
trav. Galoppen er flydende med særdeles lange skridt.

Pels:
Hårlag:

Lang pels (4-8 cm), tæt ruhåret, strid og vandafvisende – men ikke stivhåret. Den
virker pjusket. En blødere pels på hovedet og på det nederste af benene er normalt.
Underulden er tydelig, og der kan være en let olieret struktur i både dækpels og
underuld. Pelsen trimmes ikke til udstilling, men vises naturlig.

Farve:

Enhver anerkendt hound-farve er tilladt: Ensfarvet grizzle, sandfarvet, rød, hvedefarvet
eller blue, evt. med lette hvide aftegninger på hoved, bryst poter og halespids. Hvide
hunde kan have lette, brogede aftegninger i farverne lemon, blue eller badger
(grævling-farvet). Endvidere forekommer black/tan, blue/tan eller black/creme. Af og til
ses leverbrun, tan/leverbrun og tan/hvid.
Følgende farver er ikke tilladt: Leverbrun/hvid, hvid krop med sorte og tan-farvede
pletter, hvor hver farve tydeligt optræder for sig.
Pigmentet skal være afstemt efter pelsens farve uden nødvendigvis at falde sammen
med den, f.eks. kan en hund med tan-farve have brun næse og brune øjenrande. En
anelse sommerfugle-næse er tilladt.

Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner tilnærmelsesvis: 69 cm
Tæver tilnærmelsesvis:

Fejl:

61 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 velfærd.

Diskvalificerende fejl:
Aggressive eller for sky hunde
Enhver hund, der viser tydelige psykiske eller fysiske abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk:
Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i avlen.
De seneste ændringer er skrevet med ”fed” skrift.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker hundens 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

