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RASEBESKRIVELSE FOR SHAR

PEI

Opprinnelsesland:

Kina

Hjemland:

FCI

Helhetsinntrykk

Aktiv, kompakt. Godt samlet og kvadratisk bygget, middels
stor. Rynker over skallen og manken, små ører og et
”flodhest-liknende” snuteparti som gir et særpreget utseende.
Hannhunder større og kraftigere enn tisper.

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengden (fra brystbenspissen til sittebensknuten)
nesten lik mankehøyden, spesielt hos hannhunder. Snutelengden lik skallelengden.

Adferd/
temperament:
Hode:

Rolig, uavhengig, lojal og hengiven.
Ganske stort i forhold til kroppen. Folder i pannen og kinn
danner løs halshud.

Skalle:

Flat, bred.

Stopp:

Moderat.

Nesebrusk:

Stor, bred. Sort farge foretrekkes, men enhver farge tilpasset
pelsfargen tillatt. Vide og åpne nesebor.

Snuteparti:

Meget rasetypisk. Bred fra ansatsen til snutespissen uten
antydning til å avsmalne. Lepper og neserygg godt utfylt. Bulk
på snuteansatsen tillatt.

Lepper:

Blåsort tunge, tannkjøtt og lepper foretrekkes, rosa flekket
tunge tillatt. Rosa tunge meget uønsket. Lysere farget hunder
har ensfarget lavendelfarget tunge.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Perfekt, jevnt saksebitt, rette
Overleppens folder ikke så tykke at de hindrer bittet.

Øyne:

Mørke, mandelformede med et spesielt uttrykk. Lysere øyne
tillatt hos lysere hunder. Øyelokk og syn skal ikke forstyrres
av omliggende hud, rynker eller pels. Alle tegn på irritasjon av
øynene er høyst uønsket. Ikke entropion.

tenner.
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Meget små, ganske tykke, formet som en likesidig trekant,
lett rundet i tuppen. Høyt ansatte, tuppene peker forover mot
øynene. Bredt plassert, ligger tett til skallen. Stående ører
meget uønsket.
Middels lang, kraftig, godt ansatt mot skuldrene. Den løse
halshud må ikke være overdrevent.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, moderat lange, god benstamme. Ikke rynker på
forbena.

Skulder:

Muskuløs, godt tilbakelagt, skråstilt.

Mellomhånd:

Lett skråstilt, kraftig og smidig.

Poter:

Middels store, kompakte, ikke sprikende. Godt knyttede.

Kropp:

Overdrevent hud på kroppen hos voksne hunder er meget
uønsket, bortsett fra moderate folder på manken og
haleansatsen.

Overlinje:

Lett markert dip, svak lendebue.

Rygg:

Kort, sterk.

Lend:

Kort, bred, lett hvelvet.

Kryss:

Ganske flatt.

Bryst:

Bredt og dypt. Rekker til albuene.

Underlinje:

Lett opptrukket under lenden.

Hale:

Tykk og rund ved ansatsen, avsmalnende til en fin tupp.
Karakteristiskt meget høyt ansatt. Kan bæres høyt og bøyet;
tett rullet eller bøyet over til en av sidene av ryggen. Høyst
uønsket med helt eller delvis manglende hale.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige og muskuløse. Moderat vinklet. Sett bakfra rette og
parallelle. Uønsket med hudfolder på lår, underlår og haser,
samt tykk hud på hasene.

Haser:

Lavt ansatt.

Poter:

Som forpotene. Ikke sporer.
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Trav foretrekkes. Frie og harmoniske, energiske, med god
steglengde i fronten og godt driv bak. Tendens til å snore når
farten øker. Stive bevegelser uønsket.

Bevegelser:

Pels:
Hårlag:

Rasetypiskt kort, hardt og stritt på kroppen, vanligvis flatere
på ekstremitetene. Ingen underull. Lengden kan variere fra 1
cm til 2,5 cm. Aldri trimmet.

Farge:

Alle ensfargete akseptert, bortsett fra hvit.
Halen og
baksiden av lårene vanligvis lysere. Tillatt med mørkere
avskygninger ned langs ryggen og på ørene.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

44 - 51 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.

Grove feil:

- Avvikelser fra saksebitt (lett overbitt tillatt).
- Snipete snute.
- Flekket tunge (unntatt rosa flekket).
- Store ører.
- Lavt ansatt hale.
- Pels lenger enn 2,5 cm.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
- Flat snute med stort overbitt; underbitt.
- Ensfarget rosa tunge.
- Innrullet underleppe som forstyrrer bittet.
- Runde, utstående øyne. Entropion, ektropion.
- Hud, folder eller pels som irriterer øyet.
- Stående ører.
- Manglende hale, stumphale.
- Store hudfolder på kropp (bortsett fra manke og haleansats)
og ben.
- Ikke ensfarget (albino, brindle, flekket, black-and-tan,
markert sadel)

NB
Ethvert inngrep gjort for å endre rasen (spesielt lepper og øyelokk) eliminerer hunden
fra konkurranse.
OBS: Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 15. januar 2002

