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Helhedsindtryk:

Hyrdehund, vagt- og gårdhund
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen Schweizer Sennenhunde)
Sektion 1 (Hyrdehunde)
Uden brugsprøve
En hyrdehund, der bruges i Alentejo-regionen, til hyrdning og beskyttelse af forskellige
former for husdyr så som får, kvæg, heste, geder og svin. En nøjsom og robust hund,
der er perfekt tilpasset til områdets temperaturforandringer. Den er i besiddelse af stor
udholdenhed og kan drive flokkene af husdyr over lange distancer hen over Alentejoregionens sletter.

En hund af middelstørrelse med middellang krop. Den har en tiltalende robusthed og
nøgternhed. Den er yderst smidig og hurtig med lange og svævende bevægelser.
Pelsen er lang af en ”gedeagtig” struktur. Der er ingen underuld..Den kan virke abeagtig i bevægelser og udseende, hvad der i hjemegnen har givet den tilnavnet
”abehunden”.

Vigtige proportioner: Kroppens længde er ca. 10% større end skulderhøjden. Brystdybden er mindre end
50% af skulderhøjden. Næsepartiets længde er 2/3 af skallens længde. Skallens
bredde er lidt mindre end dens længde.
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Temperament:

Særdeles intelligent og livlig. Meget hengiven over for hyrden og flokken. Den kan
være noget tilbageholdende over for fremmede og vagtsom om natten. I dag fungerer
den også som en udmærket selskabshund, sportshund og vagthund. Den er kendt for
sin dygtighed til at holde flokkene samlede og også for at finde omstrejfende
flokmedlemmer. Den er altid vagtsom og opmærksom over for tilstedeværelse af
rovdyr. Racen er særdeles loyal over for sit arbejde og hyrden. Den udfører sit arbejde
med munterhed og glæde.

Hoved:

Middelstort, kraftigt og bredt, hverken langt eller tungt

Skalle:

Nærmer sig det kvadratiske, en smule mere lang end bred, hvælvet både i længden og
bredden, men mest i bredden. Overlinierne på næseryg og skalle er divergerende.
Øjenbrynsbuerne er ikke fremtrædende. Pandefuren er udtalt og strækker sig op til
midt på panden. Flad mellem ørerne og med tydelig nakkeknude.

Stop:

Godt markeret

Næse:

Godt afsat og let stigende med store næsebor. Den er afrundet, cylindrisk og afsluttes
næsten lodret. Farven foretrækkes sort. Den kan være leverfarvet hos gule eller brune
hunde, men skal altid være mørkere end pelsfarven.

Næseparti:

Det er kort, næsten cylindrisk og ca. 2/3 af skallens længde. Det har en bredde, der
harmonerer med dets længde og form. I profil er det lige eller let konkavt.

Læber:

Stramme, ikke overhængende. Tynde og sluttede med næsten lige læberande, der har
samme farve som næsen.

Kæber, bid:

Normalt udviklede. Perfekt tilpasning i biddet med hvide og stærke tænder. Fuldt
tandsæt, saksebid – tangbid accepteres.

Øjne:

Middelstore og rundede. De foretrækkes mørke, men kan være hasselnødfarvede eller
ravfarvede hos brune og gule hunde. De er vandret stillede og ikke udstående.
Udtrykket er livligt og intelligent, men lærevilligt. Øjenrandene er pigmenteret med sort
eller altid mørkere end pelsfarven – i harmoni med næsens farve.

Ører:

Højt ansatte, hængende uden fold. De er trekantede, middellange, tynde og glatte.
Længden og bredden er næsten den samme – ca. 10 cm.

Hals:

Med harmonisk overgang til både hoved og krop. Af moderat længde, lige og let rejst,
moderat tyk med stærk muskulatur og uden løs halshud.

Krop:
Overlinie:

Lige eller let faldende

Skulder:

Stærk med harmonisk tilslutning til hals og ryg

Ryg:

Lige eller let faldende og lang, muskuløs, næsten dobbelt så lang som lænden

Lænd:

Kort og hvælvet set i profil, bred og buet set forfra. Meget muskuløs og godt forbundet
med både ryg og kryds.

Kryds:

Af middel længde og bredde, let skråtstillet, stærk muskulatur

Bryst:

Brystkassen når ned til albuerne, af middel bredde og dybde. Forbrystet er
fremtrædende og rummeligt med god længde og dybde. Ribbenene er kun let
hvælvede, så brystkassen har ovalt tværsnit. De er skråtstillede nedad/bagud.

Flanker, bug:

Passende fyldige med let stigende underlinie
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Hale:

Højt ansat og tilspidset, tykkere mod haleroden, når til haseleddet. Den er dækket af
rigelig pels. I hvile bæres den hængende mellem bagbenene mere eller mindre buet
ved halespidsen. I bevægelse er den enten en forlængelse af ryglinien eller buer en
smule over. Den må aldrig krølle over ryggen.

Forpart:

Stærke forben, stillet med korrekt bredde. Lodrette og velstillede set både forfra og fra
siden. Afstanden fra skuldertoppen til albuen er lidt mindre end fra albuen til jorden.
Middellang, godt muskuløs med en hældning på ca. 45°. Vinklen mellem skulderblad
og overarm er ca. 90°.
Middellang og stærk, hælder ca. 45°, muskuløs
Parallelle, ligger tæt til brystet med en vinkel mellem overarm og underarm på ca. 135°.
Lang, lodret, muskuløs med middelkraftige knogler
Tør og ikke fremtrædende

Skulder:
Overarm:
Albuer:
Underarm:
Håndrod:
Mellemhånd:

Af passende tykkelse, middellang. Hverken for skråtstillet eller for lodret.

Forpoter:

Rundede, ikke flade, med lange, højt hvælvede og tæt sluttede tæer. Kløerne er
kraftige og sorte eller mørkere end pelsfarven. Tykke og robuste trædepuder

Bagpart:
Overlår:
Knæled:
Underlår:
Haseled:
Mellemfod:
Bagpoter:

Middelbredt stillet, lodret set bagfra. Giver et perfekt indtryk af kraft og smidighed.
Af middel længde og bredde, meget muskuløst. Vinklen mellem hofte og overlår er ca.
105°.
Vender lige fremad set bagfra. Stærk vinkel på ca. 130° mellem overlår og underlår.
Langt, let skråtstillet, muskuløst med stærke knogler
Lavt ansat, af middel bredde, kraftigt og tørt med en åben hasevinkel på ca. 120°.
Af middel længde og tykkelse, kraftig. Hverken skråtstillet eller helt lodret. Kan have
dobbelte eller enkelte vildkløer.
Som forpoterne

Bevægelse:

Den dominerende bevægelse er trav, der udføres i en let, lang og glidende bevægelse.
Når arbejdet kræver det, er galoppen energisk.

Hud:

Tyk og smidig. Ikke særlig stramtliggende. De indre og ydre slimhinder foretrækkes
pigmenterede.

Pels:
Hårlag:

Glat eller let bølget og lang. Der er langt skæg, moustacher og øjenbryn, der dog ikke
skjuler øjnene. Pelsen er meget lang på hoved, krop og ben, også mellem tæerne.
Hårene er middeltykke, af tekstur som gedehår. Pelsen er tæt og ensartet over hele
kroppen og er uden underuld.

Farve:

Pelsfarven er gul, brun, grå, fawn og ulvegrå (alle i nuancer fra lys over normal til
mørk) samt sort. Alle pelsfarver har i større eller mindre grad tan-aftegninger og kan
være med eller uden indblandede hvide hår, dog aldrig med hvide aftegninger bortset
fra en lille brystplet.

Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner 45 – 55 cm
Tæver 42 – 52 cm
Vægten for begge køn: 12 – 18 kg

Fejl:

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.
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Alvorlige fejl:


Temperament: Nervøs og ubalanceret



Kæber: Ukorrekt tandstilling, mangel på 2 præmolarer (P1 undtaget)



Stop: Ikke markeret



Næse: Tilspidset



Læber: Overlappende eller hængende



Øjne: Lyse, små, skråtstillede eller runde



Ører: Foldede eller rosenører



Forbryst: For smalt



Brystkasse: Smal, flad ribbensbue



Overlinie: Svajryg eller for faldende



Kryds: Vandret eller for faldende



Underlinie: For optrukken



Lemmer: Skråtstillede for- og bagpoter, kohaset, for lige bagstilling



Hale: Lavt ansat, kort eller krøllet over ryggen i hvile



Kløer: Hvide



Pels: Ikke hård eller lang nok



Farve: For stor hvid brystplet, tanaftegningerne ikke tilstrækkelig tydelige



Bevægelse: Ikke tilstrækkelige og jordvindende, udaddrejede albuer, for tætstillede
haser

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



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



Helhed: Svaghedstegn, tynde knogler, alvorlige afvigelser fra de vigtige
proportioner



Hoved: Smalt eller langt



Skalle: Smal, flad eller kugleformet



Ører: Lavt ansatte, for bredt ansatte, rejste eller halvt rejste



Næseparti: Konveks set i profil



Kæber: Overbid, underbid, mangel på mere end 2 præmolarer (undtagen P1)
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Pigment: Total pigmentmangel på næse, øjenrande og læber (albinisme)



Hale: Kuperet eller født uden hale



Pels: Kort, krøllet eller med underuld



Farve: Hvidt på benene eller skimlet, mangel på tan-aftegninger hos brune, grå og
sorte hunde



Bevægelse: For klumpede og tunge, unormale forbensbevægelser, svaghed



Størrelse: Over- eller understørrelse



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



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

Bemærk:

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