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GRUPPE: 2
FCIs RASENR.:

2
355

Original: 23.11.2017
RASEBESKRIVELSE FOR TORNJAK
Opprinnelsesland/
hjemland:

Bosnia-Herzegovina og Kroatia

Bruk:

Gjeter- og vokterhund, gårdshund

Kort historikk:

En nesten utryddet, gammel innfødt gjeterhund har vært grunnlaget for å
gjenskape rasen Tornjak. De opprinnelige hundene fantes i fjellområdene
i
Bosnia-Herzegovina,
Kroatia
og
omkringliggende
områder.
Dokumenter
fra
1067
og
1374
nevner
den
bosniskherzegovinske/kroatiske rasen for første gang.
Man begynte å lete etter dens historiske røtter i 1972 og i 1978 begynte
man avle renrasete hunder samtidig i Bosnia-Herzegovina og Kroatia. I
dag består rasen av et stort antall renrasete individ i begge landene.

Helhetsinntrykk:

Stor og kraftfull hund, velproporsjonert og smidig. Nesten kvadratisk. Ikke
lett benstamme, men heller ikke tung eller grov. Sterk, harmonisk og
velbalansert, både stående og i bevegelse. Lang og tykk pels.

Viktige
proporsjoner:

Nesten kvadratisk. Kroppslengden må ikke overstige høyden med mer
enn 8%.
Forholdet skalle:snute er 1:1.

Adferd/
temperament:

Stødig, vennlig, modig, lydig, intelligent, full av verdighet, selvsikker.
Vokter intenst eiendommen, kan ikke bestikkes og er mistroisk overfor
fremmede. Knyttet til sin eier og svært rolig i hans nærhet. Svært kjærlig
mot sine nærmeste. Lærer fort og husker lenge. Utfører med glede sin
oppdrag. Lett å trene.

Hode:

Langstrakt. Forhold skalle:snute 1:1. Kortere snute kan aksepteres.

Skalle:

Divergerende linjer skalle/snute. Lett synlige øyenbrynsbuer. Bakskallen
er langstrakt, men bare moderat bred. Området fra øyenbrynsbuene til
nakkeknøl er flatt. Nakkeknøl lite framtredende.

Stopp:

Lett markert.

Nesebrusk:

Stor med tilstrekkelig åpne nesebor.
pelsfargen. Pigmentmangel ikke tillatt.

Snuteparti:

Rektangulært. Helt rett neserygg. .

Lepper:

Stramme med mørkt pigment..

Kjever/tenner:

Kjever lange og kraftige. Perfekt saksebitt med fullt tannsett.

Øyne:

Mandleformede, godt tilsittende øyelokksrender, mørke. Mørkt pigment
på øyelokksrendene.

Ører:

Middels store, trekantede, foldet og hengende, ganske høyt ansatt.
Bæres tett til kinnene. Kortere pels.

Mørkt pigment, i harmoni med
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Hals:

Middels lang, kraftig, bæres ganske lavt. Stramt tilliggende hud. Lang,
rikelig pels som danner en man.

Forlemmer:

Godt utviklet, kraftig benstamme, stramme muskler. Parallell og rett i
stående.

Skulder:
Overarm:

Middels lang, godt tilbakelagt. Vinkel skulderblad-overarm er ca 120
grader.
Sterk og muskuløs. Omtrent samme lengde som skulderblad.
Moderat tett tilliggende.

Albue:
Underarm:

Kraftig benstamme, godt utviklede muskler, rett..

Mellomhånd:

Lett skråstilt.

Poter:

Buede tær,
godt knyttede.
Klør pigmentert, fortrinnsvis mørke.
Motstandsdyktige tredeputer, harde og tette, fortrinnsvis mørke.
Frampotene mer utviklet enn bakpotene.

Kropp:
Manke:
Rygg:
Lend:

Moderat utviklet
Kort, stram, moderat bred og rett.
Kort og moderat bred. Noe lengre hos tisper.

Kryss:
Bryst:

Middels langt, bred og lett fallende.
Svært romslig, dypt, bredt og ovalt på fasong. Når minst til albuen. Aldri
tønneformet. Kraftig, med moderat uttalt brystbensspiss.

Underlinje/buk:

Buken muskuløs. Underlinjen ikke opptrukket, men skrår gradvis opp fra
brystkassen.

Hale:

Baklemmer:

Lang, middels høyt ansatt, svært bevegelig. Henger når hunden er
avslappet, i bevegelse er den alltid hevet over rygglinjen, noe som er
typisk for rasen. Rikelig bepelset med tydelig fane.
Sterke og parallelle. Rett i stående med tilstrekkelig vinkling.
God
knevinkling.

Overlår:
Underlår:
Knær/haser:

Brede, kraftige, godt muskelsatt.
Muskuløse, sterke, brede, samme lengde som overlår.
Faste, noe høyt ansatte. Sterke haser. Sporer kan finnes.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Tornjak er en traver. Velbalansert, harmonisk,myke, lange steg med
kraftig driv fra bakparten. Stram rygg i bevegelse.

Hud:

Tykk, godt tilliggende over hele kroppen.

Pels:
Hårlag:

Generelt er tornjak en langhåret hund med kort pels på hode og ben.
Dekkpelsen er lang, tykk, grov og rett. Spesielt lang over krysset. På
rygg og skulder kan den være lett bølget. På snuten og pannen, opp til
en tenkt linje mellom ørene, over ørene og på forsiden av ben og poter er
den kort. Den er spesielt rikelig rundt nakken (man) og lang og tett på
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overlårene (bukser) Faner på forbena. Hos godt bepelsede hunder er
den også spesielt rikelig bak på hasene. Halen er godt dekket av svært
lang pels. Om vinteren er underullen lang, svært tykk og ullen. Pelsen er
lang og tykk og skal ikke danne skille langs ryggen.

Farge:

Vanligvis er tornjak tofarget med tydelige tegninger i ulike farger.
Bunnfargen er vanligvis hvit. Det fins hunder med svart mantel og hvite
tegninger, ofte rundt halsen, på hodet og bena. Det fins også nesten
hvite hunder med bare mindre tegninger.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: 65 – 70 cm
Tisper :
60 – 65 cm
+/- 2 cm

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.
- for lett eller grov benstamme
- for fint eller grovt hode
- feil ansatte ører, feil lengde, feil pels
- tangbitt
- manglende 2 P2, 2 P3, mer enn 2 P1
- for lang rygg
- karperygg eller hengende rygg
- tydelig overbygget
- feil vinkling
- albuer vender inn- eller utover
- hale som ligger mot ryggen
- dårlig pels på halen
- utilstrekkelig pelslengde
- mørk maske
- svake poter
-

Diskvalifiserende
feil:



















Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Manglende type
Manglende kjønnspreg
Utypisk øyefarge og fasong (glassøyne, ondskapsfullt uttrykk, ulikt
fargede øyne)
Entropion, ektropion
Over- eller underbitt
Mangel av andre tenner enn nevnt tidligere (unntatt M3)
For kort pels
Manglende underull
Haleknekk
Manglende hale
Ensfargede hunder
Albinisme
Utypisk fargefordeling på kroppen
Utenfor angitt tillatt høyde
Kosmetiske inngrep eller tegn på kirurgiske inngrep

Norsk Kennel Klub

5

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering og fjerning av sporer forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 20.12.2017

