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RASEBESKRIVELSE FOR JÄMTHUND
Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk

Sverige
Stor, rektangulær spisshund, tørr, kraftig og samlet, men
smidig og med god reisning. Kroppen skal ikke virke lang og
heller ikke for tung.

Adferd/
temperament:

Modig og energisk, men samtidig rolig.

Hode:

Tørt og langstrakt, forholdsvis bredt mellom ørene.

Skalle:

Svakt hvelvet.

Stopp:

Tydelig, men ikke for skarpt markert.

Snuteparti:

Noe kortere enn skallepartiet. Jevnt avsmalnende. Skal ikke
virke spisst verken fra siden eller sett ovenfra.
Rett
neserygg, bred og kraftig med bred nesebrusk.

Lepper:

Stramme.

Kjever/tenner:

Perfekt, jevnt saksebitt. Komplett tannstilling.

Kinn:

Flate.

Øyne:

Brune. Våkent og rolig blikk. Svakt ovale øyenåpninger.

Ører:

Høyt ansatte, stivt stående, spisse og lettbevegelige. Høyden
skal være noe mer en basens største bredde. Innsiden skal
være rikelig behåret.

Hals:

Lang, tørr, kraftig og med god reisning.

Forlemmer:
Skulder:

Langt skulderblad, godt tilbakelagt.

Albue:

Ligge godt inntil brystkassen.

Underarm;

Tørre, rette og kraftige.
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Kraftige, noe ovale, godt samlet og peker rett fremover.
Kraftig og tørr. Lengden noe mer enn mankehøyden.

Overlinje:

Rett og noe fallende fra manken til krysset.

Lend:

Bred og godt utviklet.

Kryss:

Bredt og ubetydelig fallende.

Bryst:

Dypt med godt hvelvede ribben.

Underlinje/buk:

Buken noe opptrukket.

Hale:

Høyt ansatt, middels lang og jevn tykkelse. Bæres ringlet,
men ikke hardt rullet, over eller nær inntil ryggen. Tett
behåret, uten fane.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Parallelle sett bakfra.

Knær:

Velvinklete.

Haser:

Velvinklete.

Poter:

Kraftige, noe ovale, godt samlet og peker rett fremover.

Bevegelser:

Kraftfulle og frie med god steglengde. I trav skal for- og
bakbena settes ned i eller nesten inntil kroppens midtlinje
(snoring).

Pels:
Hårlag:

Strie, men ganske tilliggende dekkhår, og underull bestående
av korte, bløte, lyse, helst kremfargete hår. Kort og glatt pels
på hodets og benas fremsider. Lengre pels på bryst, hals og
hale, samt på forlemmenes og lårenes bakside.

Farge:

Mørkere eller lysere grå. Karakteristisk lyse grå eller
kremfargede tegninger på snutepartiets sider, kinn, strupe og
bryst, buk, ben og på halens underside, såkalt ulvetegning.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder:
Tisper:

57-65 cm, ideal 61 cm
52-60 cm, ideal 56 cm

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
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i relasjon til rasebeskrivelsen.
 Gule øyne
 Hardt ringlet hale, kort hale, rett hale
 Sotete farger
 Alt for kort pels
 Dårlig benstamme

Grove feil:









Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
 For små eller for høye hunder
 Over- eller underbitt
 Hengeører
 Manglende karakteristiske kremfargete tegninger
 Skyhet

Kuplet skalle, runde kinn
Snipete snuteparti
Mangel av andre tenner enn P1
Kvadratisk kroppsbygning
For lett eller for tung kropp
Flate poter
”Slips” (sammenhengende godt synlig og tydelig
avgrenset hvit tegning mellom strupen og brystbenspissen)
 Utilstrekkelig bakbensvinkling
 Tynn piskeaktig hale

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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