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Miniature American Shepherd
Oprindelsesland: U.S.A

Protektion: Ungarn.
Anvendelse:

Gård- og Hyrdehund.

Klassifikation:

F.C.I. klassifikation:
Gruppe 1: Hyrde- og kvæghunde, undtagen Schweizer Sennenhunde.
Sektion 1: Hyrdehunde
Uden brugsprøve.

Historie:

Miniature American Shepherd blev udviklet i Californien i slutningen af 1960’erne ved
at parre små Australien Shepherd’s. Hundene blev opdrættet med det mål at
bibeholde deres lille størrelse, aktive temperament og intelligens. Racen blev første
gang registreret i The National Stock Dog Registry i 1980 og blev oprindeligt kaldt
Miniature Australian Shepherd. I starten af 1990’erne havde racen opnået popularitet
over hele nationen og blev udstillet i forskellige organisationer for sjældne racer. Den
første moderklub og register, MASCUSA, blev dannet i 1990 og optaget i 1993.
Racen blev optaget i American Kennel Club Foundation Stock Service med
racenavnet Miniature American Shepherd i maj 2011. Miniature American Shephed
Klubben i USA (MASCUSA) er udpeget som moderklub af den Amerikanske Kennel
Klub.
Racen har været brugt til at hyrde mindre husdyr så som får og geder, selvom de
også har viljen til at håndtere større husdyr. Man anså deres beskedne størrelse som
en fordel, da de således også samtidig kunne være et kæledyr i hjemmet. De blev
specielt populære hos ryttere der rejste til heste shows, da deres intelligens, loyalitet
og størrelse gjorde dem til fremragende rejsekammerater. På denne måde spredtes
deres popularitet over hele landet.
I dag er racen Miniature American Shepherd etableret over hele USA og
internationalt. Det er en race med en unik identitet, en iøjnefaldende, alsidig lille
hyrdehund, både i hjemmet, på en gård eller i byen.

Helhedsindtryk:

Miniature American Shepherd er en lille hyrdehund der stammer fra USA. Den er lidt
længere end høj med moderate benstammer der er velproportionerede i forhold til
kroppens størrelse og højde, uden overdrivelser. Bevægelsen er stabil, let og
balanceret. Exceptionel adræthed kombineret med styrke og udholdenhed gør det
muligt for hundene at arbejde i varieret terræn. Denne højst alsidige og energiske
hund er en excellent atlet med stor intelligens og villighed til at adlyde dem den er
hengiven. Den er både en loyal følgesvend og en medgørlig arbejder, hvilket tydeligt
ses i dens vagtsomme udtryk. Den dobbelte pels er af medium længde og hårdhed
og kan være ensfarvet eller merle, med eller uden hvide/eller tan (kobberfarvede)
aftegninger. Den er traditionelt halekuperet eller har naturlig stumphale. NB.
Halekupering er forbudt i Danmark.

Vigtige proportioner: Målt fra spidsen af brystbenet til sædebenet og fra skuldertoppen til jorden, er den en
smule længere end høj. Substans: Solidt bygget med moderat benstamme der er
velproportioneret i forhold til kroppens højde og størrelsen. Hannerne er maskuline
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uden at være grove, tæverne er feminine uden at være spinkle. Den overordnede
konstruktion giver indtryk af dybde og styrke uden at være svær.
Adfærd/
Temperament:

Miniature American Shepherd er intelligent, oprindelig en brugshund med stærke
hyrde- og beskytter instinkter. En fortrinlig ledsager, da den er alsidig og let at træne.
Den udfører sine pålagte opgaver med dygtighed og entusiasme. Selvom den kan
være reserveret overfor fremmede er den aldrig sky. Den er en ukuelig og
vedholdende arbejder, der afpasser sin opførsel til de opgaver der gives den.
Sammen med sin familie er racen beskyttende, venlig, hengiven og loyal.

Hoved:
Skalle:

Skallen er flad eller svagt rundet. Nakkeknuden kan være svagt markeret. Skallen har
samme længde som bredde.

Stop:

Stoppet er moderat men defineret.

Næse:

Røde og røde merles har rødt (lever) farvet pigment på næsen. Blå merles og sorte
hunde har sort pigment på næsen. Fuldt pigmenterede næser foretrækkes. Næser
der ikke er fuldt pigmenterede er en fejl. Hvis 25 til 50 % af næsen er upigmenteret er
det en alvorlig fejl.

Næsepartiet:

Næsepartiet er moderat bredt og dybt og aftager gradvist mod den velafrundede
næse, uden at næsepartiet virker tungt, firkantet, indknebent eller løst. Næsepartiets
længde svarer til skallens længde. Set fra siden, er næsepartiet og skallens overlinje
svagt skråtstillede i forhold til hinanden, således at den forreste del af skallen har en
let nedadgående vinkel mod næsepartiet.

Læber:

Pigmenteringen følger pelsfarven og læberne er stramt tilliggende.

Tænder:

Fuldtalligt saksebid. Tænder der er knækkede, mangler eller er misfarvede efter en
skade, påvirker ikke bedømmelsen. Underbid og overbid er diskvalificerende fejl.

Øjne:

Øjnene er skråtstillende og mandelformede. Hverken fremtrædende eller indsunkne.
Øjnenes størrelse skal være proportioneret efter hovedet størrelse.
Hos alle pelsfarver kan et eller begge øjne være brune, blå, hasselnødfarvede,
ravfarvede eller
marmorerede.

andre

farvekombinationer

af

disse

– også plettede

eller

Øjenlågskanterne på røde og røde-merles har fuldt rødt (lever) farvet pigment.
Øjenlågsrandene på blå eller sorte hunde har fuldt sort pigment.
Udtrykket er årvågent, opmærksomt og intelligent. Udtrykket kan virke reserveret
og/eller mistroisk overfor fremmede.
Ører:

Ørerne skal være trekantede af moderat størrelse og placeret højt på hovedet. Når
hunden er opmærksom bøjes ørerne forover og fremefter, eller til siden som et
rosenøre. Stritører eller ører der hænger uden løft er en alvorlig fejl.

Hals:

Halsen er fast, uden løs halshud og skal være proportioneret i forhold til kroppen. Den
er af medium længde, let hvælvet ved nakken og godt indpasset i skuldrene.

Krop:

Kroppen er fast og i god muskelkondition.

Overlinie:

Ryggen er fast og lige fra skulderkammen til hoften både når hunden står og går.

Skuldre:

Skulderbladene er lange, flade, godt tilbagelagte og forholdsvis tætte ved
skulderkammen.

Lænd:

Lændepartiet er stærkt og bredt set ovenfra.

Kryds:

Krydset er moderat faldende.

Brystkasse:

Brystkassen er bred og dyb og når ned til albuerne. Ribbenene skal være godt
hvælvede.

Underlinje og bug: Buglinjen er moderat optrukken.
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En kuperet hale eller stumphale foretrækkes. Bemærk: Halekupering er forbudt i
Danmark.
Den ukuperede hale må i hvile hænge ned i en let sabelform. Når hunden er ophidset
eller bevæger sig, løftes halen og sabelformen fremhæves.

Lemmer:
Generelt:

Forparten er i god kondition og i god balance med bagparten.

Forben:

Forbenene er lodret stillede. De er lige og stærke. Knoglerne er mere ovale end
runde i tværsnit.

Skuldre:

Skulderbladene er lange, flade, godt tilbagelagte og forholdsvis tætte ved
skulderkammen.

Overarmen:

Overarmen skal være af sammen længde som skulderbladet og møder skulderbladet
i en vinkel på omtrent 90 grader.

Albuer:

Albuerne er placeret lige langt fra manken som til jorden. Set fra siden er albueleddet
placeret under manken. Albuerne skal slutte tæt til kroppen og må ikke være løse.

Underarm:

Underarmen skal være lige og stærk. Benstammen har ovalt, snarere end rundt
tværsnit.

Mellemhånden:

Kort, tyk, stærk, men alligevel flexibel. Set fra siden er mellemhånden let skråtstillet.

Poter:

Poterne er ovale, kompakte og med tæt samlede og hvælvede tæer. Trædepuderne
er tykke og elastiske. Neglene er korte og stærke. Neglene må have alle farver eller
kombination af farver.

Bagpart:
Generelt:

Bredden på bagparten er omtrent den samme som bredden af forparten ved
skuldrene. Vinklen mellem bækkenet og overlåret er næsten den samme som vinklen
mellem skulderbladet og overarmen, altså en vinkel på ca. 90 grader.

Overlår:

Overlåret er muskuløst, men ikke overdrevet.

Knæ:

Knævinklen er klart defineret.

Haseled:

Haserne er korte og haseleddet moderat vinklet så haserne kan være lodret stillede
på jorden.

Haser:

Haserne er korte, lodrette set fra siden og parelle set bagfra.

Poter:

Poterne er ovale, kompakte og med tæt samlede og hvælvede tæer. Trædepuderne
er tykke og elastiske. Neglene er korte og stærke. Neglene må have alle farver eller
kombination af farver.

Bevægelse:

Bevægelsen er jævn, fri og uanstrengt. Hundens bevægelser er adrætte,
velbalancerede, og jordvindende. Forben og bagben bevæges lige og parallelt med
kroppens centerlinje. Efterhånden som farten øges vil poterne søger mod centerlinjen
under hundens tyngdepunkt, mens ryggen forbliver fast og lige.
Når hunden traver, bæres hovedet naturligt med halsen båret fremad og hovedet
næsten i lige linje, eller en anelse højere end overlinjen. Hunden skal være adræt og
istand til at ændre retning eller gangart øjeblikkeligt.

Hud:

Huden er af typisk tykkelse og elasticitet.

Pels:

Det overordnede indtryk af pelsen skal være moderat. Pelsstrukturen skal være
medium. Pelsen er lige eller bølget, af medium længde og modstandsdygtigt mod
vejrforholdene. Underulden varierer i mængde i forhold til forskellige klimaforhold.
Pelsen er kort og glat på hovedet og forrest på benene. Pelsen på forbenenes
bagside og bukserne er af moderat længde. Der skal være en moderat manke og
krave, mere udpræget på hanner end på tæver. Pelsen må trimmes på ørerne,
poterne, bag på haserne, på mellemhænderne og på halen. Bortset fra disse steder
skal pelsen være naturlig. Det foretrækkes at man ikke klipper knurhårene. Alvorlig
fejl – Ikke typisk pels.
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Kropsfarver: Farverne viser en mængde variationer og individualitet. Uden
præferencer er de tilladte farver: sort, blå-merle, rød, lever og rød og lever-merle. De
merle farvede hunde kommer i forskelligt udtryk af marmorering, stænk og pletter.
Underulden kan være i en lysere farve end dækpelsen. Asymmetriske aftegninger er
ikke en fejl.
Tan farvede aftegninger: Tan farvede aftegninger er ikke obligatoriske, men når de
forekommer, er de tilladt på nogen af eller alle nævnte steder: Rundt om øjnene, på
poterne, benene, brystet, næsepartiet, undersiden af halsen, hovedet, undersiden af
ørerne, kroppens underlinje, på halens underside og på bukserne. De tan farvede
aftegninger varierer i farve fra cremet beige til mørk rustfarvet, uden præference.
Tanfarven kan blande sig med grundfarven og merle aftegningerne og forekomme på
hovedet, benene, poterne og på bukserne.
Hvide aftegninger: Hvide aftegninger er ikke obligatoriske, men når de er til stede må
den hvide farve ikke være den dominerende. Der kan være pletter i de hvide
aftegninger. Det hvide i hovedet dominerer ikke når øjnene er omgivet af farve og
pigment. Red merles og røde hunde har rødt (liver) pigment på øjenrandene. Blue
merles og sorte har sort pigment på øjenrandene. Det foretrækkes at ørerne er helt
dækket af farve. Hvide aftegninger ses i forskellige kombinationer, men er forbeholdt:
næsepartiet, kinderne, skallen, blis i hovedet, halsen i form af en hel eller delvis hvid
krave, brystet, bugen, forbenene, bagbenene up til haserne og må fortsætte i en tynd
streg op af låret. En smule hvidt der strækker sig fra bugen må kunne ses fra siden,
men det hvide må ikke strække sig over en imaginær linje der ligger 2,5 cm højere
end albueleddet. Hårgrænsen på den hvide halskrave må ved huden ikke være
længere bagud end manken. Der kan være hvid halespids

Højde:
Højde:

Skulderhøjden for Hanner: 35,5 - 46 cm
Tæver: 33 – 43,5 cm

Vægt:

Korrekt vægt vil variere baseret på hundens størrelse, køn og substans.

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 og dens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.

Alvorlige fejl:


Utypisk pels



Stritører eller hængende ører uden løft.



25 – 50 % af næsen uden pigment.



Hvide aftegninger der dækker mere end 25 % af et øre.

Diskvalificerende fejl:


Aggressivitet eller overdreven skyhed.



Højde under 35,5 cm eller over 46 cm for hanner og under 33 cm og over 43,5 cm for
tæver. De angivne minimums højder i standarden skal ikke opnås før hundene er 6
måneder.



Mere end 50 % af næsen uden pigment



Underbid eller overbid.



Andre farver end de nævnte.



Hvide pletter, hvormed menes alle iøjnefaldende, afgrænsede pletter eller stænk af
hvidt mellem manken og halen, på ryggen, eller på siderne mellem albuerne og
bagsiden af bagbenene.

Miniature American Shepherd

Side 5 af 5

Hunde som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør anvendes i
avlen.

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