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RASEBESKRIVELSE FOR SARPLANINAC
(Jugoslovenski Ovczarski Pas-Sarplaninac)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Serbia og Montenegro – Makedonia.

Helhetsinntrykk:

Robust, velproporsjonert med kraftig benstamme. Over
middels høy med tykk, lang, ganske grov pels som
understreker det kompakte inntrykket. Kraftig kroppsbygning.

Viktige
proporsjoner:

Litt lengre enn høy.
Kroppslengde:mankehøyde= hannhunder: 10:8, tisper: 12:10.
Skalle:snuteparti = 57 : 43%.

Adferd/
temperament:

Jevnt humør, godt temperament. Pålitelig
vaktinstinkt, men ikke aggressiv. Meget lojal.

Hode:

I forhold til kroppen. Total lengde 25 cm som er ca 40% av
mankehøyden.
Skallens
og
snutepartiets
overlinjer
konvergerende.

med

godt

Skalle:

Skallen noe lengre enn snutepartiet. Bred medgodt markert
pannefure. Lett konveks og avrundet sett både i profil og fra
siden. Lett markerte øyebrynsbuer. Ikke synlig nakkeknøl.

Stopp:

Svakt markert.

Nesebrusk:

Sort, bred.

Snuteparti:

Rett og bred neserygg. Kortere enn skallen, bredt og dypt
ved ansatsen, lett avsmalnende. Sett i profil begynner
underkjeven med en bøy og fortsetter i en rett linje som
avviker fra neseryggens overlinje.

Lepper:

Moderat tykke og stramme. Overleppen dekker bare lett
underleppen. Stram leppefold uten løshet.

Kjever/tenner:

Komplett tannsett. Saksebitt.

Øyne:

Mandelformete. Mørk eller lys brun. Verken store eller
dyptliggende. Uttrykket rolig, men gjenomtrengende uten
tegn til redsel. Sorte øyelokksrender og blinkhinner.

Ører:

Ansatt på en tenkt linje fra nesebrusken gjennom det indre
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øyekrok eller litt nedenfor denne. V-formet, hengende, bæres
tett inntil kinnende. Dekket med kort, tett pels.

Hals:

Enten noe hvelvet eller rett. Fremre halslinje rett. Middels
lang, men ser kortere ut pga pelsens mengde og tykkelse.
Bred, kraftig og muskuløs, går mykt over i hodet og skuldre.
Bæres noe høyere enn rygglinjen. Huden stram uten løs
halshud. Pelsen tett, lang og grov med en markert krøll ved
hode- og halsansatsen, som understreker inntrykket av
bredde og dybde.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og i proporsjon til kroppen.

Skulder:

Ganske lang og bred, flat, skråstilt og danner en vinkel på 65º
mot horisontalplanet.

Overarm:

Mer skråstilt enn skulderbladet, vinkelen mot horisontalen
55º, og danner mot skulderbladet en vinkel på 145º.

Albue:

Brede, verken inn- eller utoverdreide. Plassert i en høyde av
ca 55% av skulderhøyden. Ligger nesten inntil brystkassen.

Underarm:

Rett, lang, kraftig benstamme og med velutviklet muskulatur.

Mellomhånd:

Brede og sterke, lett skråstilte.

Poter:

Faste, ovale med godt hvelvete og sluttede tær. Sterke og
sorte klør. Tredeputene sorte og robuste, men elastiske.

Kropp:

Kroppen noe lengre enn mankehøyden.

Overlinje:

Rett eller lett fallende mot krysset. Det tillates et kryss som
ligger litt over manken, men dette er ikke foretrukket.

Manke:

Moderat utviklet, bred. Kraftig halsansats og overgangen
ubetydelig markert.

Rygg:

Rett og bred, ikke for lang.

Lend:

Kort, bred og muskuløs.

Kryss:

Middels langt, meget muskuløst. Går i en jevn bue over i
haleansatsen.

Bryst:

Dypt, rekker til albuene. Middels langt, let hvelvede ribben.
Bredt og muskuløs forbryst. Brystkassens omkrets skal
overskride mankehøyden med minst 20%.
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Svakt opptrukket og muskuløs. Korte flanker med markert
kontur.
Lang og rekker minst til haseleddet. Kraftig ved ansatsen og
avsmalnende mot tuppen med fane på undersiden. Bæres i
en sabelform, når opphisset blir kurven mer utpreget og halen
kan løftes over rygglinjen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett bakfra loddrette og noe bredere stilt enn forbena. Sett fra
siden velstilte og velvinklete.

Lår:

Muskuløs, avrundet,
skulderbladet.

Knær:

Noe mindre vinklet enn skulderleddet (ca. 125º). Kraftige og
brede ledd.

Underlår:

Kraftig, skråstilt, meget muskuløs. Godt behåret.

Haser:

Brede med ganske åpen vinkling (130º).

Mellomfot:

Mindre skråstilt enn mellomhånden.

Poter:

Se forpotene.

skråstilt

i

en

vinkel

tilsvarende

Bevegelser:

Lange og fjærende. Vanligste gangart er trav med moderat
steglengde. I galopp virker den tung, men sprangene er lange
og meget jordvinnende.

Hud:

Moderat tykk, elastisk og tilliggende over hele kroppen. Ingen
løs halshud. Alle synlige slimhinner sorte eller mørkt
pigmenterte.

Pels:
Hårlag:

Hode, ører og forsiden av bena dekket med kort pels. Lang,
nesten flatliggende og noe grov pels rundt halsen, på
bakkroppen, benas bakside og på halen. Kort, tett og fin
underull under dekkpelsen. Pelslengden over manken 10-12
cm, bør ikke være kortere enn 7 cm.

Farge:

Ensfarget. Alle farger tillatt fra hvit til mørk brun som er
nesten sort. Foretrukket nyanse er jerngrå og mørkegrå.
Flekker og hvite tegninger ikke tillatt. Pigmenterte hunder kan
ha små hvite tegninger på bryst og tær, men uønsket. Den
øverste del av hodet, halsen og kroppen har en mørkere
nyanse som toner ut i skittenhvit eller gulgrått på bena.
Overgangen skal være gradvis og må aldri gi inntrykk av en
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flerfarget eller flekkete pels.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

Ideal 62 cm
Ideal 58

Hannhunder:
Tisper:

35-45 kg
30-40 kg

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.
− Utilstrekkelig skallebredde, for langt snuteparti, for kraftige
kjever
− Brystkassen med utilstrekkelig dybde og bredde, flat eller
tønneformet
− Mindre avvikelser i benstillingen
− Pels litt kortere enn ønskelig, men med korrekt beheng
− Hvite tegninger på bryst og poter
− Halen litt for kort
− Harepoter og andre mindre fysiske småfeil

Grove feil:

− Snutepartiet for langt eller snipete, ørene for høyt ansatte
eller står ut fra hodet
− Tangbitt
− Svai rygg. Halen båret i en bue til siden
− Sløv fremtreden eller andre grove, fysiske feil.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Aggressiv eller redd
− Over- eller underbitt, mangle premolarer
− Påfallende misforhold mellom kroppens høyde og lengde
− Hannhunder under 56 cm og tisper under 54 cm
− Upigmenterte synlige slimhinner og øyelokkrender
− Tydelig kuhaset, svai rygg
− Medfødt stumphale
− Store hvite flekker, tigrering

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 27. september 2006

