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DANSK-SVENSK GÅRDHUND
Oprindelsesland: Danmark og Sverige
Anvendelse:
Klassifikation:

Gårdhund og selskabshund
FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser og Sennenhunde)
Sektion 1.1 (Pinschertype)
Uden brugsprøve

Historie:

Anerkendt i Danmark og Sverige i 1987 under navnet Dansk-Svensk Gårdhund. Racen
har været kendt i lang tid på gårde i Danmark og Sverige. Gårdhunden anvendes som
vagthund, rottehund og som selskabshund.

Helhedsindtryk:

En lille, kompakt og let rektangulært bygget hund. Den er sent udviklet i sit eksteriør.

Proportioner:

Kroppen er let rektangulær i forholdet 9 til 10. Forholdet mellem brystdybden og
skulderhøjden bør være 1 til 2.
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Temperament:

Opvakt, opmærksom og livlig

Hoved:

Bør have trekantet form og virke lidt lille i forhold til kroppen

Skalle:

Temmelig bred og let hvælvet

Stop_

Veldefineret

Næse:

Af farve svarende til aftegningerne

Næseparti:

Veludviklet og bliver gradvis smallere mod næsen, men må ikke virke spidst eller
spinkelt. Næsepartiet er en smule kortere end skallen. Næseryggen er lige.

Kæber, bid:

Stærke kæber. Saksebid med regelmæssige, veludviklede fortænder. Tangbid
tolereres.

Kinder:

Fremtrædende, men uden overdrivelse

Øjne:

Middelstore, let rundede, hverken udstående eller dybtliggende. Opmærksomt og
venligt udtryk. Øjenfarven er mørk hos hunde med sorte aftegninger. Lidt lysere øjne er
tilladt hos hunde med gule eller leverbrune aftegninger.

Ører:

Middelstore. Rosenører eller knapører. I begge tilfælde skal ørets fold ligge netop over
skallen. Ved knapører skal ørespidsen ligge tæt ind mod kinden.

Hals:

Middellang, stærk og let buet. Uden løs halshud

Krop:

Kompakt med god substans

Lænd:

Kort, bred og let hvælvet

Kryds:

Let afrundet

Bryst:

Langt, dybt og rummeligt med godt hvælvede ribben. Veldefineret forbryst

Underlinie:

Bugen er kun let optrukken.

Hale:

Ikke for højt ansat. Den kan være medfødt lang eller kort (stumphale). Halen skal
bæres lige, i en let bue eller seglformet.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er lige og parallelle. Fronten er forholdsvis bredere end brystets bredde.

Skuldre:

Skråtliggende

Overarm:

Skråtliggende

Mellemhånd:

Stærk og spændstig

Forpoter:

Små, ovale og næsten samlede tæer.

Bagpart:

Parallelle og godt muskuløse bagben

Lår:

Ganske brede

Knæ:

Velvinklet

Haseled:

Velvinklet

Bagpoter:

Små, ovale og næsten samlede tæer.

Bevægelse:

Parallelle og frie bevægelser
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Pels:
Hårlag:

Pelsen skal være kort, hård og glat.

Farve:

Hvidt er dominerende. Aftegninger af forskellige farver, størrelse og kombinationer er
tilladt (sort, tan, gul, brun, grævlingefarver og alle nuancer af fawn). Aftegn skal også
findes på hovedet – med eller uden tan-aftegninger. Meget små pletter eller prikker er
tilladt i den hvide grundfarve.

Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner 34 – 37 cm
Tæver 32 – 35 cm
Tolerance +/- 2 cm

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.
 Elegant helhedsindtryk
 Lavtstillet
 Opretstående ører
 Halsen for lang
 Manglende brystdybde
 Flad eller kort brystkasse
 Smal front
 Stejlt kryds
 Halen oprullet eller båret fladt over ryggen
 Helt hvidt hoved

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



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



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 med ”fed” skrift.
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Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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