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RASEBESKRIVELSE FOR AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG
Bruksområde:

Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk

Gjeterhund for storfe. Har naturlige evner til å arbeide
med og kontrollere storfe. Lojal, modig og oppofrende.

Australia
Velproporsjonert, kvadratisk hund med et røfft og tøfft
utseende. Tilstrekkelig masse til å gi inntrykk av evne til å
holde ut lange perioder med hardt arbeid under alle slags
forhold.

Viktige proporsjoner: Lengden fra brystbensspiss til sittebensknuten
mankehøyden, noe som gir en kvadratisk profil.
Adferd/
temperament:

Hode:
Skalle:

er

lik

Alltid årvåken, vaktsom og lydig. Kjærlig og lydhør overfor
eier, men reservert overfor fremmede. Alltid mulig å håndtere
i utstillingsringen.

Bred mellom ørene, flat. Smalner noe mot øynene.

Stopp:

Lett, men tydelig.

Nesebrusk:

Sort, uavhengig av hundens farge.

Snuteparti:

Moderat langt, godt utfylt under øynene.
jevnt avsmalnende til en butt, kraftig snute.

Kjever/tenner:

Kraftig kjeveparti, Sterke, sunne, regelmessig plasserte
tenner. Fortennene i underkjeven står like bak eller berører
fortennene i overkjeven. Aldri over- eller underbitt.

Kinn:

Muskuløse uten å være grove.

Øyne:

Mandelformede, moderat store, verken store eller
framtredende, med et våkent og intelligent uttrykk. Mørk
brune.

Ører:

Middels store ståører, nesten spisse. Høyt ansatt med god

Dypt og kraftig,
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avstand. Moderat tykt ørelær. Innsiden godt behåret.

Hals:

Buet, senet, usedvanlig kraftig og muskuløs. Middels lang,
blir gradvis bredere for å passe godt inn i kroppen. Uten løs
halshud.

Forlemmer:
Skulder:

Tørr, muskuløs, skråstilt.

Albue:

Parallell med kroppen.

Underarm:

God benstamme, muskuløs, rett sett både forfra og fra siden.

Mellomhånd:

Kraftig, fleksibel.

Poter:

Runde, kraftige med tykke tredeputer og godt buede tær.
Korte, kraftige, mørke klør.

Kropp:
Rygg:

Kraftig., bred og rett.

Lend:

Dyp og muskuløs.

Bryst:

Dypt,moderat bredt, godt buede ribben.

Underlinje:

Lett opptrukket.

Hale:

Ukupert * naturlig lengde skal ikke overstige 10 cm. Høyt
ansatt, men ikke båret mye over rygglinjen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Brede, kraftige og muskuløse. Sett bakfra rette og parallelle
fra hasene og ned, verken for trange eller for bredstilte.

Lår:

Velutviklede.

Knær:

Moderate vinkler

Haser:

Moderat lave og vinklede.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Sunne bevegelser er ytterst viktig. Parallelle, frie, myke og
utrettelige. Bevegelse i skulder og forben i harmoni med
kraftfullt skyv fra bakparten.

Pels:
Hårlag:

Middels kort, rett og tykk, middels hard dekkpels. Kort, tett
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og myk underull. Litt lengre pels rundt nakken danner en lett
krage. Pels på hode, ben og poter er kort.

Farge:

Blå: Jevnt blåmarmorert eller blåflekket, med eller uten sorte
tegninger på hode og kropp. Skal ikke ha rød underull eller
noe tegn til rødt i pelsen eller på hodet.
Rød: Jevnt rødmarmorert eller rødflekket, med eller uten røde
tegninger på hode og kropp. Skal ikke ha blå underull eller
noe tegn til blått i pelsen eller på hodet.
Tan: Tan tegninger er ikke tillatt under noen omstendighet,
verken hos blå eller røde hunder.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde

Feil:

Alvorlige feil:

Diskvalifiserende
feil:

Hannhunder: 46 - 51 cm
Tisper: 43 - 48 cm.
Over eller under disse mål er uønsket.
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
og effekten på hundens helse og velferd og dens evne til å
utføre sitt tradisjonelle arbeid.
-kremfarget eller hvit underull
-annen farge enn sort på nesebrusk og klør.

-tan tegninger
-tan/rødt skjær på hode og kropp hos blå hunder
-blå snute og blått skjær på hode og kropp hos røde hunder
-stive, styltende bevegelser
-kuhaset eller hjulbent
-tung eller slapp muskulatur i skuldre, steile skuldre
-svakhet i albue, mellomhånd eller poter
 Aggressive eller meget sky hunder
 Alle hunder som viser tegn på fysiske defekter som
påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
* ifølge norsk lov er halekupering ikke tillatt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende AKC-standard.
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