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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

1
223

Original: 02.02.1990 D

RASEBESKRIVELSE FOR HOLLANDSK GJETERHUND
(Hollandse Herdershond)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Holland.

Helhetsinntrykk:

Middels stor, middels kraftig, meget muskuløs med
velproporsjonert kropp. Intelligent uttrykk, livlig temperament.
Forekommer i tre hårlagsvarianter, men regnes som en og
samme rase.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyde:kroppslengde = 9:10

Adferd/
temperament:

Lojal, lettlært, våken, arbeidsvillig, meget lojal og pålitelig.
Fordringsløs og meget utholdende, alltid oppmerksom, aktiv
og med typisk gjeterhundtemperament.

Hode:

I proporsjon til kroppen. Heller langt enn massivt. Tørt uten
rynker. Hos den strihårete gir det inntrykk av å være mer
kvadratisk, dette er et synsbedrag. Parallell skalle/neserygg.

Skalle:

Flat.

Stopp:

Svakt markert.

Nesebrusk:

Alltid sort.

Snuteparti:

Noe lengre enn skallen.

Lepper:

Stramme.

Kjever/tenner:

Kraftig og regelmessig saksebitt.

Øyne:

Mørke, middels store, mandelformede, noe skråstilte.

Ører:

Høyt ansatte. Heller små enn store, ikke skjeformete. Når
oppmerksom stramt stående foroverrettet.

Hals:

Ikke for kort, tørr uten løs halshud. Går jevnt over i overlinjen.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, muskuløse, god benstamme. Rette.
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Skulder:

Godt tilbakelagt, skråstilt.

Overarm:

God lengde.

Mellomhånd:

Fjærende.

Poter:

Godt sluttede og hvelvede, ikke lange. Sorte klør. Mørke og
elastiske tredeputer.

Kropp:

Kraftig.

Rygg:

Kort, rett og kraftig.

Lend:

Kraftig, verken lang eller smal.

Kryss:

Ikke kort eller avfallende.

Bryst:

Dypt, ikke smalt. Lett hvelvede ribben.

Underlinje/buk:

Brystkassens underlinje går mykt over i buken.

Hale:

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

I hvile hengende rett ned eller svakt buet, rekker til
haseleddet. I bevegelse elegant båret oppover, aldri ringlet
eller ut til siden.

Kraftige, muskuløse, god benstamme.

Knær:

Normalt vinklet.

Haser:

Moderat vinklet.

Mellomfot:

Loddrett under sittebensknuten.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Ledige, smidige, effektive. Ikke bundne eller stive, heller ikke
svevende med for langt steg.

Pels:

Tre hårlagsvarianter:
Korthåret:

Hårlag:

Ganske hård, ikke for kort pels, rikelig underull. Tydelig
halskrage, bukser og fane på halen.

Farge:

Mer eller mindre tydelig tigrering på brun bunn (gultigret) eller
på grå bunn (sølvtigret). Hele kroppen skal være tigret, også
halskrage, bukser og halen. Sort maske foretrekkes. Mye sort
i dekkpelsen uønsket.
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Langhåret:
Hårlag:

Hele kroppen dekket av lang, rett og tilliggende pels uten
krøller eller bølger. Føles grov ved berøring. Rikelig underull.
Hodet, ører, poter og bakben under haseleddet dekket av
hard, kort, rett pels. Baksiden av forbena har rikelige faner
som blir kortere mot potene. Godt behåret hale. Ørene skal
ikke ha beheng.
Som hos korthårsvarianten.

Farge:

Strihåret:
Hele kroppen dekket av tykk, stri, grov og raggete pels med
tett underull, bortsett fra hodet. Tett dekkpels. Rikelig stri
behåring på over- og underleppe (såkalt skjegg), ikke bløtt.
Strie og buskete øyebryn. Pelsen på skallen, kinn og ører
mindre rikelig. Kraftig behåret hale rundt det hele. Velutviklete
bukser ønskelig.
Blågrå; pepper og salt; gul- eller sølvtigret. Tigreringen
mindre utpreget enn hos de andre hårlagsvarianter.

Hårlag:

Farge:

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

57-62 cm
55-60 cm

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.
− For mye hvitt på bryst eller poter, hvite striper eller flekker
annet sted på kroppen
− Nesebrusk med annen farge enn sort
− Slapt hengende eller skjeformete ører
− Feilfarget eller –tegnet, for mye sort dekkpels
− Over- eller underbitt
− Kupert hale eller ører, ringlet hale

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.
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