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   GRUPPE: 2   
   FCIs RASENR.:331  
     
     
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR KANGAL ÇOBAN KÖPEĞI 
 
  
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Tyrkia 
 

Kort historikk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helhetsinntrykk: 
 

Selv om alle land ønsker å koble historien om sine nasjonale 
raser til å gjelde et spesifikt geografisk område er dette 
sjelden mulig for historien om vokterhunder av buskap. 
Kangal-hunden er en slik rase, men uløselig knyttet til tyrkisk 
kultur, og oppført som Tyrkias nasjonalrase. 

Tyrkiske folkeslag som migrerte fra Sentralasia, hvor de 
livnærte seg som nomader, hadde med seg hunder som 
voktet deres sauer og geiter. Hundene var av forskjellig farge, 
men Kangal-hunden fikk en egenartet type og farge i Tyrkia. 
En teori er at det var en stor konsentrasjon av dem i de 
østlige deler av landet, og at de har  samme sorte maske og 
brune pels som akkaraman-sauene de vokter, noe som gir 
perfekt kamuflasje til dem begge.  
 
Navnet på rasen antas å komme fra Kangal, en by i 
provinsen Sivas der rasen tiltrakk seg stor oppmerksomhet 
for høy kvalitet og  stor grad av ensartethet. 

Stor, høyreist, rektangulær vokterhund av molossertype. 
Kraftig og robust bygget med mørk maske. Ikke aggressiv, 
men en god vakthund.  Skal kunne bevege seg meget raskt. 
Kompakt kropp med tykt og middels langt hårlag.  

 

Viktige 
proporsjoner: 

Ikke parallelle linjer mellom snute og skalle. Kroppslengden 
10-12% større enn mankehøyden. Brystdybden omtrent 
halvparten av mankehøyden. 

 
Adferd/ 
temperament: 
 

Stabil og modig uten aggressivitet. Naturlig uavhengig, meget 
intelligent og lærenem. Stolt og selvsikker. Lojal og kjærlig 
overfor eier, men reservert mot fremmede når den er i arbeid.  

 
Hode: 
 

Stort, men i proporsjon til kroppen.  
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 Skalle: Bred mellom ørene, lett hvelvet og noe avsmalnende mot 
stoppet. Noe lengre enn bred.  

 

 Stopp: Lett markert.  

 
Ansiktsregion:  

 
Nesebrusk: Sort  

 

Snuteparti: Kortere enn skallen. Snuten 40-44% av hodets lengde. 
Stump profil som smalner noe mot snutespissen. Hellende 
linje mot snutespiss. 
 

Lepper: Lett hengende, sorte kanter.  

Øvre leppekant skal ikke henge under underkjevens profil. 
Stramme munnviker.  
 

Kjever/tenner: Kraftige tenner. Saksebitt foretrekkes, tang- eller omvendt 
saksebitt aksepteres. Manglende P1 og M3 straffes ikke.   

 
Øyne: 

 
Mandelformede, middels til store, står i forhold til hodet. 
Vidstilte uten synlig blinkhinne. Av farge mørke til lyse brune, 
jo mørkere dess bedre. Sorte øyelokksrender.  

 
Ører: Middels store, trekantede, avrundet i spissen, hengende med 

forkanten tett inntil kinnene, høyere når hunden er 
oppmerksom.  

 
Hals: Lett hvelvet, kraftig, muskuløs, Nesten lik hodets lengde, 

ganske kraftig. Kan ha litt halshud. Bæres ikke høyt hevet. 

 
Forlemmer:  

 
Helhetsinntrykk: God innbyrdes avstand. Rette, av god lengde, god 

benstamme.  
 

Skulder: Muskuløs, skråstilt. 
 

Overarm: Må være muskuløs og sterk. Godt tilliggende 
 

Albue: Godt tilliggende, men gir frie bevegelser. 

 
Underarm: Rett, harmonerer med kroppslengden, sterk benstamme. 
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Mellomhånd: Sterk, lett skråstilt  

 
Poter: Sterke, tykke tredeputer, godt hvelvede tær. Korte, 

fortrinnsvis sorte klør.  

 
Kropp: Kraftig, muskuløs, aldri flate sider. 

 
Overlinje: Noe buet over lenden. Krysset noe høyere enn manken.  

 
Manke: Kraftig, noe markert. 

 
Rygg: Middels lang, sterk, muskuløs,  

 
Lend: Lett hvelvet. 

 
Kryss: Middels langt, muskuløst, godt forbundet med lenden. 

 
Bryst: Dypt, rekker til albuene. Godt hvelvede ribben, tilstrekkelig 

lang brystkasse.  
 

Underlinje/buk: Godt opptrukket. 

 
Hale: Lang, rekker til litt under haseleddet. Danner en fortsettelse 

av krysset og med en krøll i enden når hunden er i ro, Når 
hunden er oppmerksom bæres halen høyt og krøllet over 
ryggen, særlig hos hannhunder.  
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk Kraftige, ikke for muskuløse. Parallelle sett bakfra.  
 

Lår: Lange. 
 

      Knær: 
 

      Underlår: 

Godt vinklet. 

Muskuløse, sterke. 
 
Haser: 

 
Sterke, god innbyrdes avstand, moderat vinklet. 
 

Mellomfot: Godt utviklet, middels lang, loddrett. Gjensidig parallelle. 

 
Poter: Som forpotene.  
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Bevegelser: 
 

Påfallende stabil hode-, hals- og kroppslinje under bevegelse 
i skritt. Jevne, myke og jordvinnende bevegelser gir inntrykk 
av at hunden smyger seg med stor kraft. Passgang tolereres i 
langsomt tempo.  
 

Hud: 
 

Av middels tykkelse, godt tilliggende i hode og kropp. Noe løs 
halshund aksepteres. Hudfarge er avhengig av pelsfarge, men 
huden må være pigmentert. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tett og grov dekkpels som består av 3 til 7 cm lange hår. Tett 
underpels. Pelsens lengde kan variere etter klimatiske 
forhold. Lengre pels på hals, skuldre og lår.  
 

Farge: 
 

Kroppen skal være ensfarget, og kan være fra fawn til 
viltfarget. Hvit eller lys farge i brystet anses ikke som en feil 
hvis flekken ikke er bredere enn 10 cm. Hvitt i strupen er ikke 
ønskelig. Hvitt på ben og poter kan forekomme. Mindre hvitt 
foretrekkes. Må ha sort maske. Masken dekker snuten og er 
noe lysere i skallen. Mørke ører. Mørke hår på halen kan 
forekomme som en linje fra halespissen til halve eller en 
tredjedel av halen fra spissen til haleroten. Hvit halespiss 
aksepteres. 

 
Størrelse og vekt: 
 

Størrelse:  

Hannhunder: 72 – 78 cm med akseptert avvik på +/- 2cm. 

Tisper: 65  – 73 cm med akseptert avvik på +/- 2cm. 

Vekt: Hannhunder 48 – 60 kg, tisper 40 – 50 kg  

 

  
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.  

 
Grove feil: - Skallen bredere enn lengden fra nakkeknøl til stopp.                          

-  En overlinje der krysset er lavere enn manken                                 
- For lett eller tung konstruksjon til å kunne utføre sitt arbeide.                                                                            
-  Utypisk haleform                                                                              
- Hvit nakkeflekk                                                                                 
- Hvit stripe på snute og maske.  
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Diskvalifiserende 
feil: 

- Aggressiv eller tydelig sky. 
- En hund som viser alvorlige fysiske eller atferdsmessige     
  avvik  
- Raseutypisk 
- Overbitt                                                                                   
- Underbitt mer enn omvendt saksebitt                                                                    
- For kort snute (1/3 av hodets totale lengde)                                                             
- Meget kort og glatt pels, manglende underull                                                                     
- Maske mangler                                                                       
- Brun snute og pigmentering                                                    
- Forskjelligfargede øyne 

                                                                    
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


