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GRUPPE:
FCIs RASENR.:
av 10.12.96

RASEBESKRIVELSE FOR RHODESIAN

6/4
146

RIDGEBACK

Opprinnelsesland/
hjemland:

Syd Afrika.
(Rasebeskrivelsen utarbeidet i samarbeid med Kennel Union
of Southern Africa and the Zimbabwe Kennel Club.)

Helhetsinntrykk

Harmonisk, sterk, muskuløs og aktiv, symmetriske linjer.
Utviser stor utholdenhet og med god fart. Det legges vekt på
energi, eleganse og sunnhet uten grovhet.
Rasens særpreg er ridgen på ryggen, som dannes ved at
håret vokser i motsatt retning av pelsen forøvrig. Ridgen
ansees som rasens adelsmerke. Den skal være tydelig
markert, symmetrisk og avsmalnende mot hoftebenet. Den
starter like bak skulderen og fortsetter til hoftebensknutene.
Ridgen skal inneholde to identiske kroner (virvler) plassert
like overfor hverandre. Kronene må ikke utgjøre mer enn 1/3
av ridgens lengde. En god gjennomsnittlig bredde er 5 cm.

Adferd/
temperament:

Verdig, intelligent, reservert overfor fremmede, men ikke
aggressiv eller sky.

Hode:

God lengde. Bredden mellom ørene, lengden fra nakkeknøl til
stopp, fra stopp til snutespiss skal være lik.

Skalle:

Flat og bred mellom ørene, uten rynker når hunden er
avslappet.

Stopp:

Godt markert.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Sort eller brun. Med sort nesebrusk følger mørke øyne, med
brun ravfargede øyne.

Snuteparti:

Langt, dypt og kraftig.

Lepper:

Tørre og stramme.

Kjever/tenner:

Sterke kjever. Saksebitt, komplett tannsett. Velutviklete
tenner, spesielt hjørnetennene.

Kinn:

Flate.
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Øyne:

Moderat innbyrdes avstand, runde, klare og skinnende med
intelligent uttrykk. Fargen harmonerer med pelsfargen.

Ører:

Ganske høyt ansatt, middels store, ganske bred ved basen
og gradvis avsmalnende til en avrundet spiss. Bæres tett
inntil hodet.

Hals:

Ganske lang, sterk og uten løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, sterke, god benstamme, som sett fra siden er bredere
enn sett forfra.

Skulder:

Skråstilt, tørr og muskuløs.

Albue:

Tett inntil kroppen.

Mellomhånd:

Sterk og fjærende.

Poter:

Kompakte og runde med godt hvelvede tær. Harde, elastiske
tredeputer, beskyttet av hår mellom tær og tredeputer.

Kropp:
Rygg:

Sterk.

Lend:

Sterk, muskuløs og lett buet.

Bryst:

Ikke for bredt, men meget dypt og romslig. Når til albuen.
Moderat hvelvede ribben, aldri tønneformet. Godt utviklet
forbryst.

Hale:

Kraftig ved roten og gradvis avsmalnende mot spissen, ikke
grov. Moderat lang. Verken for høyt eller lavt ansatt. Bæres i
en svak bue oppover, aldri ringlet.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Tørre, godt markert muskulatur.

Knær:

Velvinklet.

Haser:

Lave.

Poter:

Kompakte og runde med godt hvelvede tær. Harde, elastiske
tredeputer, beskyttet av hår mellom tær og tredeputer.

Bevegelser:

Parallelle, frie og aktive.
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Pels:
Hårlag:

Kort og tett, glatt og glansfullt, verken ullen eller silkeaktig.

Farge:

Lys til rød hvetefarget. Litt hvitt på bryst og tær tillatt, men
overdrevent hvitt på bryst. tær, buk eller over tærne uønsket.
Mørkt snuteparti og ører tillatt. Overdrevent sorte hår i pelsen
er meget uønsket.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

63-69 cm
61-66 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

36,5 kg
32 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 19. april 1999

Norsk Kennel Klub
Kommentar fra NKKs Standardkomite
Nedenfor vises 6 eksempler på korrekte ridger, samt korrekt plassering.
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TENNER OG BITT

Overkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),
4 jeksler (molarer)
Underkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),
6 jeksler (molarer)
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