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RASEBESKRIVELSE FOR HOLLANDSK SMOUSHOND
(Hollandse Smoushond)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Nederland

Helhetsinntrykk:

Ruhåret, livlig, kraftig og kvadratisk,kompakt og solid. Tisper en aning
lengre i kroppen.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyde = kroppslengden. Skalle, fra nakkeknøl til stopp : stopp til
snutespiss = 2 : 1. Brystdybden = halve mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Kjærlig, munter, vennlig og selvstendig. Livlig, uten å være nervøst overaktiv eller lettskremt.

Hode:

Bredt og kort med tydelig stopp. Karakteristisk skjegg og barter.

Skalle:
Stopp:
Nesebrusk:
Snuteparti:
Lepper:
Kjever/tenner:

Bred og kort, lett hvelvet.
Tydelig
Helst sort, bred.
Bred. Helst halve skallelengden. Rett neserygg.
Stramme med sorte lepperender.
Helst saksebitt. Tangbitt eller lett underbitt anses ikke som feil.

Øyne:
Ører:

Hals:
Forlemmer:

Mørke brune, typisk for rasen, med vennlig og livlig uttrykk. Store og
runde, verken utstående eller dyptliggende.
Ganske høyt ansatt, relativt små og hengende. Når oppmerksom legges
forkanten litt framover mot kinnet.
Heller kort og muskuløs.

Helhetsinntrykk:
Skulder:
Overarm:
Albue:
Underarm:

Moderat vinklet, kraftig og muskuløs.
Moderat skråstilt.
Omtrent samme lengde som skulderbladet.
Ligger tett inntil kroppen.
Rette med kraftig benstamme, plassert godt under kroppen.

Mellomhånd:
Poter:

Ganske rett.
Runde, tette og små (kattepoter) Mørke klør foretrekkes.

Kropp:

Må virke robust

Overlinje:

Glir mykt over fra nakke til overlinje.

Rygg:
Lend:
Kryss:
Bryst:

Rett
Lett buet
Lett avfallende
Virker bredt, ikke overdrevent dypt, med godt buede ribben. Ikke uttalt
forbryst.
Lett opptrukket.

Underlinje/buk:
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Hale:
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Ganske kort, når fortrinnsvis ikke lenger enn til hasene, båret muntert,
men ikke krøllet over ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:
Lår:
Knær:
Underlår:
Haser:
Mellomfot:
Poter:
Bevegelser:

Moderat vinklet, kraftige og muskuløse.
Like langt som underlåret
Moderat vinklet
Like langt som låret
Moderat vinklet
Uten sporer *
som forpotene
Lette, fleksible og regelmessige.

Pels:
Hårlag:

Grov, stri på kroppen, rett med et ustelt uttrykk. Ca 4 - 7 cm med
tilstrekkelig underull. Krøllet eller ullen pels og tendens til filting er
uønsket. Pelsen på hodet foretrekkes stri som på kroppen. Lengre på
kinnene og danner skjegg, barter og øyenbryn. Øyenbrynene kan henge
litt ned over øynene, men må ikke dekke dem eller hemme synet. Benhår
av samme kvalitet som pelsen ellers, men noe kortere. Benhårene peker
bakover og gir dermed inntrykk av faner. Tett, ullen pels på bena må ikke
skjule konturene. Buskete pels over hele halen.

Farge:

Ensfarget gul i alle nyanser, mørk strågul foretrekkes. Ører, øyenbryn,
skjegg og barter kan være noe mørkere gul. Alle andre farger enn gul er
uønsket.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: ca 37 - 42 cm
Tisper: ca 35 - 40 cm

Vekt:

Mellom 7 og 11 kg

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.

Diskvalifiserende
feil:






Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Manglende rasetype
Alle for søk på endringer av hunden, enten kirurgisk eller ved å bruke
produkter.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er fjerning av sporer forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 27.03.2012

