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RASEBESKRIVELSE FOR KARST

GJETERHUND
(Kraski Ovcar)

Helhetsinntrykk:

Middels stor, harmonisk, robust, utstyrt med godt utviklet muskulatur og
en kraftig bygning. Hengende ører og hale. Stålgrå, lang og rikelig pels.

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengde : mankehøyde ikke mindre enn 9:8. Litt lengre hos tisper.
Skallen 13-14 cm mot snutepartiet 11-12 cm.
Skallens bredde = lengde (13 – 14 cm)

Adferd/
temperament:

Godt, moderat skarpt gemytt, modig og tapper, men biter ikke. Svært
knyttet til sin herre. Ubestikkelig vakthund, mistenksom mot fremmede,
men vennlig og lydig familiehund som har en sterk personlighet.

Hode:

Tiltrekkende, stort i forhold til kroppen, verken fint eller grovt. Skallen og
snutepartiets overlinje nesten på linje. Sett ovenfra bredt ved ørene og
smalner ubetydelig mot nesebrusken. Sett i profil dypt og avrundet.
Lengden fra nakkeknøl til snutespissen 24 – 26 cm. Skallen noe lengre
enn snutepartiet.

Skalle:

Ganske utviklet, tørr med fine muskler. Profilen lett konveks, rett
avrundet sett fra alle sider. Skallebredden = lengden. Moderat utviklede
øyenbrynsbuer. Moderat pannefure. Skalletaket lett konveks uten
fremtredende nakkeknøl.

Stopp:

Bare svakt markert, ikke bratt.

Nesebrusk:

Sort. Bred, velutviklet, stikker noe utenfor snutefronten.

Snuteparti:

Middels lang, bred og dyp ved roten, smalner gradvis mot nesebrusken.
Rett og bred.

Lepper:

Tykke, stramme, uten leppefold, sort pigment.

Kjever/tenner:

Fullt tannsett, sterke tenner, spesielt fortennene, saksebitt.

Kinn:

Sett fra siden lett fremtredende, ikke for kraftige, fyller ut et heller grunt
hode.

Øyne:

Ganske vidstilte, verken utstående eller innsunkne, mandelformede,
kastanjefargede eller mørke brune, frimodig uttrykk, rolig og fast blikk,
nesten melankolsk pga sorte øyenlokk.

Ører:

Moderat høyt ansatt, middels lange. Tippen kan nå den ytre øyenkroken.
Henger flatt, v-formet, mot kinnet, innerkanten foldes utover.

Hals:

Bred, tykk, muskuløs, ovalt tverrsnitt, overlinjen rett eller lett buet,
underlinjen rett. Middels lang (ca 25 cm) dypt ansatt i skulderen og festet
til hodet og kroppen med kraftige muskler. Tykk, tettsittende hud uten løs
halshud. Tykk, lang pels som danner kraftig manke, noe som gjør at
halsen virker kortere og kraftigere enn den er. Stolt holdning, lett hevet.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rett sett forfra og fra siden,
sammenføyet.

benas ulike deler er harmonisk

Skulder:

Middels lang, bred, skråstilt, muskuløs, godt festet til kroppen. Tilnærmet
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rettvinklet mot overarmen

Overarm:

Ganske lang, mer tilbakelagt enn skulderbladet, muskuløs, ligger tett til
kroppen.

Albue:

Ikke for åpen vinkel. Godt tilliggende på høyde med brystbenet.

Underarm:

Tilstrekkelig lang, rett, kraftig benstamme og muskulatur.

Håndrot:

Kraftig, godt knyttet til underarm og mellomhånd.

Mellomhånd:

Middels lang, bred, lett skråstilt.

Poter:

Velproporsjonerte i forhold til kroppen, ovale til runde, tærne godt knyttet
og buet, mørke negler, både midtre og ytre tredeputer er tilstrekkelig
kraftige, sorte eller med mørkt pigment.

Kropp:

Velutviklet, middels lang, lang brystkasse.

Overlinje:

Rett, horisontal eller lett skrånende.

Manke:

Lang og middels høy, god bredde, godt tilsluttet nakken.

Rygg:

Rett, middels lang, bred og muskuløs.

Lend:

Heller kort, muskuløs og bred.

Kryss:

Middels langt, bredt, svært muskuløst, heller lett mot haleroten.

Bryst:

Velutviklet og dypt, omfangsrikt i bredden med god lengde, brede, flate
ribben med moderat ribbensbue. Godt utviklet forbryst med avrundet
brystbensspiss. Lengde 25 – 28 cm, omkrets 70 – 78 cm.

Underlinje/buk:

Stram, svakt opptrukket buk, korte, noe innsunkne flanker.

Hale:

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig halefeste, bred ved roten, normalt i sabelfasong med en liten krok
på tuppen, middels lang, må nå hasene. Busket med lang pels, men uten
å danne fane. Når hunden er oppmerksom eller i bevegelse løftes den i
høyde med rygglinjen eller litt over. I hvile bæres lavt.

Velproporsjonerte, rette sett bakfra, i harmoni med andre kroppsdeler.
Tilstrekkelig vinklet sett i profil.

Lår:

Tilstrekkelig vinklet til hofteben. Lange, brede, muskuløse og godt utfylte.

Knær:

Ganske åpen vinkel. Kraftig med solid kneskål.

Underlår:

Moderat langt, skråstilt, robust.

Haser:

Kraftige med moderat vinkling.

Mellomfot:

Kraftig, kort og rett. Sporer skal fjernes.*

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Harmoniske, elastiske, godt koordinerte, foretrukket gangart trav, so også
er den mest elegante. Lang gallopp er mindre elegant.

Hud:

Tykk, kompakt, elastisk, tettsittende uten rynker. Mørkt pigment. Lepper
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og øyenlokksrender sorte.

Pels:
Hårlag:

Utstyrt med rikelig pels, -lang, flat og med rikelig underull. Hodet,
forkanten av ørene, foran på bena dekket av kort hår. Ørene har lengre
og mykere pels i bakkant. Øvre del av halsen har lang, stri og buskete
pels som danner en man, i nedre deler lengre og mykere pels som
danner en krave som er bredere ved anslutning til manken. Kropp og buk
har lang pels som blir mindre hard på buken. Halen er buskete, men
danner ikke fane. På baksiden av forbena er de lange hårene svært
myke og danner frynser. På baksiden av baklemmene er pelsen enda
lengre og buskete og danner bukser. Dekkpelsen er minst 10 cm.

Farge:

Stålgrå, spesielt på ryggen foretrekkes en mørk nyanse. Mot buen og
lemmene blir pelsen gradvis lys grå eller sandfarget, med mørke striper
på framsiden av lemmene. Mørk maske på snutepartiet strekker seg opp
på skallen. På bakhodet avgrenses det av grått eller sandfarget eller lyst
fawn pels blandet med sort.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: 57 – 63 cm (ideelt 60 cm)
Tisper:
54 – 60 cm (ideelt 57 cm)
2 cm over maks høyde tolereres, men har negativ virkning på
helhetsinntrykket.

Vekt:

Hannhunder: 30 – 42 kg
Tisper:
25 – 37 kg

Feil:

Mindre feil:

Alvorlige 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.
-Mindre konstruksjonsfeil
-litt lite hode, smalt , langt eller med for liten dybde.
-ikke markert stopp
-uttalte øyenbrynsbuer
-for markerte eller flate kinn
-for svakt utviklede kjever
-slakke lepper
-ører ansatt for høyt eller lavt eller ikke flate nok mot kinnet
-øyne for åpne, for lyse eller for tettsittende
-løs halshud
-for svak rygglinje, overbygget eller avfallende kryss
-smal brystkasse, ikke dyp nok eller tønneformet, smalt forbryst
-for kort hale
-for dårlig for- og bakpart, åpne poter, harepoter
-rynket hud eller lyst pigment
-manglende rynke i pannen
-utilstrekkelig pigmentering på nesebrusk, lepper og øyenlokksrender.
-for kort pels
-liten hvit flekk i brystet, manglende maske
-alvorlige konstruksjonsfeil
-kvadratisk
-smalt hode, for lett eller for grovt
-for markert stopp
-snutepartiet for spisst eller for langt
-tangbitt, skjevt bitt
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-lyse øyne
-ståører
-hengerygg, tydelig overbygget
-krøllhale eller opprullet hale
-tunge forbensbevegelser
-stive bakbensbevegelser
-klumpete bevegelser, særlig i bakpart
-myk og bølget pels
-Utilstrekkelig pigmentering på nesebrusk, lepper og øyenlokksrender.
Hvit brystflekk større enn 2 cm bred og 10 cm lang.

Diskvalifiserende
feil:













Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Overdrevne misforhold i proporsjon mellom de ulike kroppsdeler.
Mindre enn angitt størrelse
Hodet for stort til kroppen
Ikke fullt tannsett. Underbitt eller overbitt
For trang eller for vid (tønneformet) stående
Svært kort eller stumphale
Uten pigment på nesebrusk, lepper og øyenlokksrender.
Alle andre farger enn grå, må i det minste være lysegrå.
To- eller flerfargede individ, klart skille mellom gråtonene. Hvite
flekker på bryst og nakke som overstiger 2 cm i bredde og 10 cm i
lengde.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 17.01.2012

