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RASEBESKRIVELSE FOR KOREANSK
Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk:

Viktige
proporsjoner:

JINDO

Korea.
Velproporsjonert middels stor jakt- og vakthund. Ståører,
halen båret opprullet eller sigdformet. Livlig, hurtig, sterk,
våken og verdig.

Mankehøyde : kroppslengde = 10 : 10,5

Adferd/
temperament:

Sterkt jaktinstinkt, modig, våken og reservert, ikke lett fristet
eller voldsom. Først og fremst meget lojal. God stedsans.
Enmanns hund.

Hode:

Formet som en stump kile sett ovenfra, gjør at hunden ikke
virker klumpete eller grov.

Skalle:

Middels stor i forhold til kroppen. Lett hvelvet og gradvis
avsmalnende mot øynene.

Stopp:

Godt markert, men ikke for skarpt. Lett pannefure.

Nesebrusk:

Sort. Kjøttfarget tillatt hos hvite hunder.

Snuteparti:

Ikke grovt eller oppstopper.

Lepper:

Sorte, stramme, tynne og ikke hengende. Overleppen dekker
såvidt underleppen.

Tenner:

Meget kraftige, saksebitt.

Kinn:

Velutviklete, tørre og moderat runde sett fra siden og forfra,
avsmalnende mot snuten.

Øyne:

Mørk brune, ganske små i forhold til hodets størrelse.
Mandelformete, ytterste øyekrok skråstilt mot ørene. Våkent
uttrykk.

Ører:

Middels store, trekantede, tykke og stående. Ansatt verken
høyt eller lavt, lett fremoverhellende i linje med nakkebuen.
Ønskelig at innsiden er dekket av fin og tett pels.
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Ganske velbalansert og tykk uten løs halshud. Meget
muskuløs og sterk. Halsen bæres stolt og med god
nakkebue.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og parallelle sett forfra.

Skulder:

Godt tilbakelagt, kraftig og sterk.

Albue:

Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreid.

Mellomhånd:

Lett skråstilt sett fra siden.

Poter:

Kattepoter. Ganske korte tær, runde, kompakte og god
sluttede. Kraftige klør, sorte foretrekkes. Sterke tredeputer.

Kropp:
Rygg:

Kort og rett.

Lend:

Meget muskuløs, stram, tørr og smalere enn brystkassen.

Bryst:

Kraftig og moderat dypt, men ikke for bredt. Dypeste punktet
er rett over albuene, men også akseptert på linje med
albuene. Godt hvelvete ribben. Velutviklet forbryst.

Underlinje/buk:

Opptrukket.

Hale:

Rekker til hasene. Ganske høyt ansatt, stram og skal ikke
svaie under bevegelse. Bæres sigdformet eller rullet,
halespissen skal berøre ryggen eller fankene.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Moderat vinklet sett fra siden, sett bakfra rette og parallelle,
verken for bredstilte eller for tette.

Lår:

Velutviklet.

Knær:

Moderat vinklet.

Haser:

Lavt ansatte, ikke rette. Moderat vinklet.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Kraftige og faste. Ryggen skal forbli rett og jevn. Bærer hodet
høyt under trav, men ved øket hastighet senkes hodet nesten
til skulderhøyde.
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Pels:
Hårlag:

Dobbel pels; underullen bløt, tett, lysfarget, men tilstrekkelig
for å støtte dekkpelsen. Dekkpelsen er stiv og står noe ut fra
kroppen. Pelsen på hodet, bena og ørene noe kortere enn
pelsen på kroppen, men lengre på hals, manke, rygg og
bakpart. Pelsen på halen og baksiden av lårene lengre enn
resten av kroppen.

Farge:

Rød; hvit; sort; sort og tan; ulvegrå; tigret.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

50 – 55 cm. Ideal 53 - 54 cm
45 – 50 cm. Ideal 48 – 49 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

18 – 23 kg
15 – 19 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.
− Ikke tilstrekkelig muskuløs
− For grov eller for fin benstamme
− Tangbitt
− Ikke stående ører
− Hengende hale, kort hale
− Overvinklet
− Rette haser, kuhaset, hjulbent
− Lang eller kort pels
− Stive og styltende bevegelser

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Aggressiv eller meget sky
− For stor eller for liten
− Over- eller underbitt
− Manglende kjønnspreg
− Mer enn 3 manglende tenner
− Manglende pigment, albino

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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