Gruppe: 6
FCI rasenr: 151
FCI dato: 25.10.2000
NKK dato: 01.03.2007

ISTARSK KORTHÅRET STØVER

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub

2

GRUPPE:
FCIs RASENR.:

6
151

Original: 25.10.2000
Utg: 10.04.2002 GB

RASEBESKRIVELSE FOR ISTARSK KORTHÅRET
(Istarski Kratkodlaki Gonic)
Opprinnelsesland/
hjemland:

STØVER

Kroatia.

Helhetsinntrykk:

Gir et edelt inntrykk med snøhvit, kort pels med oransjegule
flekker. Langt, smalt og tørt hode, smidig kropp. Tynn hale
som bæres sabelformet. Støver med en utholdende, skarp og
klangfylt mål.?

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengden skal ikke overstige mankehøyden med mer
enn 10%.

Adferd/
temperament:

Vennlig, rolig, lydig og meget lojal til sin eier. Livlig og
entusiastisk under jakten.

Hode:

Hodelengden varierer mellom 20 og 24 cm.

Skalle:

Sett fra siden markert nakkeknøl og lett avrundet panneben.
Sett ovenfra er pannebenet ganske smalt og avlangt med
tydelig pannefure.

Stopp:

Svakt markert, ikke bratt.

Nesebrusk:

Sort eller mørk brun. Godt åpne nesebor.

Snuteparti:

Langt, bredt ved basen, gradvis avsmalnende. Rett neserygg.

Kjever/tenner:

Sterke, regelmessige. Saksebitt, komplett tannsett.

Øyne:

Ovale, verken innsunkne eller utstående. Så mørke som
mulige. Sorte eller brune øyelokksrender. Klare og meget
uttrykksfulle.

Ører:

Ansatt litt overfor øyelinjen, tynne, brede ved ansatsen og
avsmalnende mot tuppen. Middels lange og rekke frem til
øyebrynsbuene. De ansees lange dersom de rekker frem til
hjørnetennene når de trekkes fremover lang snutepartiet.

Hals:

Kraftig med lett nakkebue. Ansettingen markert bak
nakkeknølen. Sterk og skråstilt. Lengden målt fra nakkeknøl
til manke ca 15 – 20 cm. Stram hud uten løs halshud eller
rynker.
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Forlemmer:
Skulder:

Lang, skråstilt, muskuløs, godt tilliggende.

Albue:

Godt tilliggende.

Underarm:

Helt rett, muskuløs.

Håndrot:

I jevn overgang fra underarmen.

Mellomhånd:

Rett, kort. Kan være lett skråstilt, men ikke mer enn 10%.

Poter:

Heller kattepoter enn harepoter. Lette
Tredeputene runde og faste, kraftige klør.

og

knyttede.

Kropp:
Overlinje:

Gradvis fallende fra manken til krysset.

Rygg:

Rett, bred og muskuløs.

Lend:

Kort og bred.

Kryss:

Lang og bred, rett eller meget lett fallende, lengre hos tisper
enn hos hannhunder. Hoftekammene knapt synlige. Krysset
høyde ca en fingerbredd mindre enn manken.

Bryst:

Dypt, rekker minst til albuene. Omkretsen overskrider
mankehøyden med ca 12 cm. Godt hvelvede ribben.
Velutviklet brystkasse, men brystbenspissen knapt synlig.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket buklinje fra brystbenet til lysken.

Hale:

Kraftig ved ansatsen, avsmalnende mot tuppen. Jo tynnere
hale desto edlere virker hunden. Høyt ansatt, middels lang,
rekker sjelden nedenfor haseleddet. Halen lett oppoverbøyet.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett bakfra skal låret, underlåret, hasen og mellomfoten være
parallelle.

Lår:

Kort, bredt og muskuløst.

Knær:

Brede og høyt plasserte kneskåler.

Underlår:

Lange, skråstilte og muskuløse.

Haser:

Karftige.
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Mellomfot:

Kort, rett eller meget lett skråstilt, danner en vinkel på 10-12°.

Poter:

Som forpotene, men litt lengre.

Bevegelser:

Meget jevne, smidige og frie.

Hud:

Smidig og stram over hele kroppen uten folder. Ikke rynker
på hodet. Rosafarget.

Pels:
Hårlag:

Kort, fin, tett, blank. Noen ganger lengre på baksiden av
lårene og på undersiden av halen, men ikke ønsket.

Farge:

Bunnfargen snøhvit. Ørene vanligvis oransje, fargen går fra
øreansatsen over begge sider av pannebenet frem til
øynene. Dette gir hodet den typiske masken. Noen ganger
forekommer en liten eller stor flekk i samme oransjefarge i
pannen, kalt stjerne. Ørene kan også ha oransje flekker, noe
som er ettertraktet. Mer eller mindre spredte oransjegule
flekker eller bånd kan finnes hvor som helst på kroppen, men
oftest ved haleroten.
Flekkene kan ikke være så mange at de dominerer over den
hvite bunnfargen. Fargeflekkene skal være klare, verken
mørke, bleke eller brune. En tredje farge, selv om det bare er
noen få hårstrå, er uønsket. Pelsen kan også være helt hvit
uten flekker.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:
Hannhunder:
Tisper:
Vekt:

44-56 cm
Ideal: 50 cm
Ideal: 48 cm

ca 18 kg for voksen hannhund.

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.
− Delvis rosa nesebrusk eller øyelokksrender. For blek
nesebrusk.
− Karpelend. Sadelrygg.
− For avfallende kryss.
− For opptrukket buk. Hengebuk.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Avvikende proporsjoner mellom høyde og lengde.
− For kort hode.
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− Store upigmenterte områder eller total rosa nesebrusk
eller/og øyelokksrender.
− Snuepartiet for kort, for snipete eller skjeve kjever.
− Over- eller underbitt. Ukorrekt bitt.
− Skråstilte øyne.
− Meget høyt ansatte ører.
− Halen ringet, båret til siden eller skrudd, halen for kort.
− Utoverdreide albuer.
− Krokete forben. Meget skråstilt mellomhånd.
− For lang pels.
− Andre farger enn oransje. Gråaktig eller sorte tegninger
meget uønsket.
− Størrelse utover de mål angitt i standarden.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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