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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

1
349

Original: 29.03.2002
Revidert: 13.07.2005

RASEBESKRIVELSE FOR Romanian Mioritic shepherd dog

Bruksområde:

Utmerket gjeterhund, ubestikkelig vokter og fantastisk
følgesvenn.

Historikk:

Rasen ble utviklet i Karpatene som en brukshund. Sterke
tilhengere i Romania pga sin kraftfulle utstråling. Standarden
ble skrevet av den rumenske kennelklubben i 1981 og senere
revidert i 2002.

Opprinnelsesland/
hjemland:

Helhetsinntrykk:

Viktige
proporsjoner:

Adferd/
temperament:

Romania

Stor, men aldri tung hund; aktiv og iøynefallende. Lang pels,
kraftig på hode, kropp og lemmer. Hannhunder større og
kraftigere enn tisper.
Kroppslengde : mankehøyde = 11 : 10
Brystdybde = halve mankehøyden
Snuten noe kortere enn skallen.
Rolig og stabil hund. En god vokterhund, svært modig og
effektiv i kamp mot rovdyr (bjørn, ulv, gaupe) Reservert mot
fremmede. Glad i barn.

Hode:
Skalle:

Moderat bred, lett hvelvet. Skallens og snutens overlinje
nesten parallelle.
Sett forfra er overlinjen lett buet.
Kinnbensbuene bare lett definert. Tydelig nakkeknøl.

Stopp:

Bare lett markert

Nesebrusk:

Bred, godt utviklet, sort.

Snuteparti:

Litt kortere enn skallen, godt utviklet, avtar gradvis mot
nesebrusken, men aldri spiss. kraftig underkjeve.

Lepper:

Tykke, tettsluttende, kraftig pigment.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever, fullt tannsett, kraftige og sunne tenner godt
ansatt i kjeven, saksebitt.
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Kinn:

Ikke framtredende.

Øyne:

Moderat store, skråstilte, hasselnøttbrune, mørkebrune eller
litt lysere, men aldri gule. Godt pigmenterte øyelokksrender.
Rolig og intelligent uttrykk.

Ører:

Relativt høyt ansatt, V-formede med lett avrundet spiss, 1015 cm lange, henger tett til kinnet, kupering ikke tillatt.

Hals:

Moderat lang, bred og kraftig, uten løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette sett både forfra og fra siden.

Skulder:

Moderat lang, skråstilt, svært muskuløs og godt tilsluttet,
Vinkel skulderblad/overarm er ca 100-105 grader.

Overarm:

Moderat lang, svært muskuløs.

Albue:

Ligger tett inntil kroppen, verken innover- eller utover vendt.

Underarm:

Tilstrekkelig lang, kraftig og muskuløs,

Håndrot:

Fast

Mellomhånd:

Lett skrå sett fra siden.

Poter:

Ovale, kompakte, store, med godt knyttet tær, klør askegrå.

Kropp:

Godt utviklet.

Overlinje:

Rett og sterk.

Manke:

Moderat definert.

Rygg:

Horisontal, kraftig og muskuløs.

Lend:

Moderat lengde, bred og svært muskuløs.

Kryss:

Muskuløst og lett skrånende mot halefestet

Bryst:

Ikke for langt, bredt, dybden ca halve mankehøyden. Godt
buede ribben.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket uten å være mynde-aktig.

Hale:

Høyt ansatt. I hvile hengende og når til eller litt lengre enn til
hasene. Når oppmerksom eller i aksjon bæres den høyere,
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lett buet, noen ganger over overlinjen, men aldri krøllet over
ryggen. Kupering er ikke tillatt.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Svært muskuløse og kraftfulle.
bakfra. Kun lett åpen vinkling.

Rette og parallelle sett

Lår:

Lange, brede og svært muskuløse

Knær:

ca 100 - 105 grader vinkling.

Underlår:

Tilstrekkelig lange, muskuløse med god benstamme

Haser:

Moderat høye, kraftige, godt vinklede, verken innover- eller
utover vendte.

Mellomfot:

Ikke for lang, robust og nesten loddrett sett fra siden.
Ulveklør skal ikke trekke ned. *

Poter:

Litt lengre enn forpotene.

Bevegelser:

Harmoniske, frie, godt koordinerte, kraftfulle og uten
anstrengelser. Trav foretrekkes. Utholdende og balansert
galopp.

Hud:

Tykk, tettsittende og godt pigmentert

Pels:
Hårlag:

Rikelig på hode og kropp, hard, rett og minst 10 cm lang.
Underullen er tettere, myk og lysere på farge. Kortere på
lemmene. Halen tett dekket av pels.

Farge:

Flekket. Bunnfargen må være hvit med klart adskilte sorte
eller grå tegninger.
Ensfarget. Hvit eller grå.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: Minimum 70 cm, ideelt 75 cm
Tisper: minimum 65 cm, ideelt 70 cm

Vekt:

I forhold til størrelsen.

Feil:

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, samt dens evne til å
utføre sitt tradisjonelle arbeid.
-overvektig eller svakelig
-krøllhale eller hale båret ringlet
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-tannmangel, unntatt P1
-albuer som vender ut- eller innover
-tunge bevegelser

Alvorlige feil:

Diskvalifiserende
feil:

: manglende kjønnspreg
 utypisk uttrykk
 runde, utstående øyne
 glassøyne
 ståører
 for kort pels (mindre enn 8 cm)
 krøllet pels eller annen struktur enn angitt i standarden
 Svak overlinje, karperygg.
 Åpne poter som vender inn- eller utover
 For åpen vinkling i bakparten
 kuhaset
 brindle tegninger

 Aggressiv eller for sky
 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
 manglende rasetype
 manglende fortenner eller hjørnetenner
 over- eller underbitt
 albino
 naturlig kort eller manglende hale
 kupert hale
 Mankehøyde mindre enn 68 cm for hannhunder, 63 for
tisper.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering og fjerning av sporer forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 11.10.2012

