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RASEBESKRIVELSE FOR GRØNLANDSHUND
Opprinnelsesland:

Grønland.

Hjemland:

Danmark.

Helhetsinntrykk:

Meget kraftig polar spisshund bygget for utholdenhet i hardt
arbeid som trekkhund under arktiske forhold. Tillatt med noe
størrelsesvariasjon, så sant arbeidsevne og harmoni ikke
påvirkes.

Viktige
proporsjoner:

Kort rektangulær kropp.
Mankehøyde:lengde = 10:11. Tisper kan være litt lengre.

Adferd/
temperament:

Energisk, mentalt sterk, uredd. Energisk og utrettelig
trekkhund. Vennlig overfor fremmede, som trekkhund føler
den seg ikke tett knyttet til et bestemt menneske. Egner seg
ikke som vakthund. Viser sterkt jaktinstinkt ved jakt på sel og
bjørn.

Hode:
Skalle:

Bred og svakt hvelvet, bredest ved ørene.

Stopp:

Tydelig, men ikke skarpt markert.

Nesebrusk:

Stor og mørk; følger pelsens farge. Ofte leverfarget hos
hunder med rødgylden pels. Kan være kjøttfarget om vinteren
(vinternese).

Snuteparti:

Kileformet, kraftig. Bredt ved roten og gradvis avtagende mot
snutespissen, men ikke spisst. Neseryggen rett og bred fra
stoppen til nesebrusken.

Lepper:

Tynne, stramme.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Regelmessige, meget kraftige, sunde og
sterke tenner. Saksebitt.

Øyne:

Fortrinnsvis mørke, men fargen kan harmonere med
pelsfargen. Svakt skråstilte, verken dyptliggende eller
utstående. Stram øyelokksrand. Uttrykket frimodig og uredd.

Ører:

Forholdsvis små, trekantede, avrundede spisser, bæres
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stramt stående. Meget bevegelige og uttrykksfulle.

Hals:

Sterk, forholdsvis kort.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett forfra helt rette, meget muskuløse, grov benstamme.

Skulder:

Moderat tilbakelagt.

Overarm:

Rett og kraftig, noe lengre enn skulderbladet.

Albue:

Godt tilliggende, men fritt bevegelig.

Underarm:

Rett og sterk.

Håndrot:

Sterk og elastisk.

Mellomhånd:

Sterk og spenstig, svakt skråstilt.

Poter:

Forholdsvis store, kraftige og runde. Sterke klør og tredeputer.

Kropp:

Sterk og ganske kompakt, bare litt lenger enn høy.

Overlinje:

Rett eller bare litt fallende.

Rygg:

Rett.

Lend:

Bred.

Kryss:

Lett fallende.

Bryst:

Dypt og bredt, ikke tønneformet.

Underlinje/buk:

I forlengelse av brystets underlinje. Lett opptrukket buk
tillates.

Hale:

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Høyt ansatt, tykk og busket. Bæres i en bue eller lett rullet
over ryggen.

Sett bakfra helt rette. Meget muskuløs bakpart med kraftig
benstamme. Moderat vinklet.

Lår:

Kraftige og meget muskuløse.

Haser:

Brede og sterke, moderat vinklet.

Poter:

Forholdsvis store, kraftige og runde. Sterke klør og
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tredeputer.

Bevegelser:

Effektivt, harmonisk, flytende og utrettelig trav, viktig for en
trekkhund. I utstillingsringen bør den føres i løs line i et
moderat trav. God steglengde i fronten og godt fraspark bak.
Snorer sett forfra når farten økes.

Pels:
Hårlag:

Dobbelt, dvs bløt, tett underull og overpels bestående av tett,
rette, grove hår uten krøller eller bølger. På hodet og bena er
pelsen forholdsvis kort, på kroppen lengre og rikelig. Lang
pels på undersiden av halen slik at den virker busket.

Farge:

Alle farger og fargekombinasjoner tillatt, bortsett fra albino.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

60 cm eller mer
55 cm eller mer

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.
 Lett benstamme.
 Korte ben, lavstillet.
 Skyhet.

Grove feil:

 Lang og bløt pels.
 Ører ikke stramme nok.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
 Skyhet
 Albino
 Blå øyne
 Forskjellig fargete øyne

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er øre- og halekupering og fjerning av sporer forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 10. februar 2004
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