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   GRUPPE:   5 
   FCIs RASENR.: 348 
    
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR TAIWAN DOG 

 

Opprinnelsesland/ 

hjemland: 

 

Bruksområde: 

 

Kort historikk: 

 

  

 

 

Taiwan. 

 

Jakt-, vakt- og selskapshund.  

Taiwan dog stammer fra Taiwan og er etterkommer av 

sørasiatiske jakthunder som urfolk hadde i sentrale 

fjellområder. Hunden var jegerens lojale følgesvenn i de 

dype skoger. Vitenskapsmenn fra National Taiwan 

University, Japan Gifu University og Nagoya University 

deltok i 1980 i et samarbeidsprosjekt om opprinnelsen til 

Taiwan dog. De besøkte 29 lokale stammer, og resultatet 

var en bekreftelse på at dagens Taiwan dog nedstammer 

fra sørasiatiske jakthunder. Rasen er nå populær over hele 

øya som vakt- og selskapshund. 

Helhetsinntrykk: 

 

Middels stor med trekantet hode, mandelformede øyne, 

tynne ståører og sigdformet hale. Tørr, senete, balansert. 

 

Viktige 

proporsjoner: 

 

Snutelengde : skallelengde = 4.5 : 5.5 

Brystdybde : mankehøyde = 4.5-4.7 :10 

Mankehøyde : kroppslengde = 10 : 10.5. Tisper kan være 

litt lengre. 

 

Adferd/ 

temperament: 

 

 

Ekstremt lojal, våken, meget spenstig, modig og fryktløs. 

Hode: 

 

 

 Skalle: Pannen bred og avrundet uten rynker. Skallen noe lengre 

enn snutepartiet. 

 

 Stopp: Godt markert med lett pannefure. 

 

Nesebrusk: Moderat stor, brede nesebor. Sort, men kan være litt 

lysere unntatt hos sorte hunder.  
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Snuteparti: Rett neserygg. Litt avsmalnende fra basen til nesebrusk, 

men ikke snipete. 

 

Lepper: Stramme uten leppefold.  

 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Saksebitt. Tenner rett plassert i kjeven. 

 

Kinn: Velutviklede, lett markerte. 

 

Øyne: Mandelformede. Mørk brune. Brun farge akseptert, men 

gule eller lyse ikke ønskelig. 

 

Ører: Stående, ansatt på begge sider av skallen med en vinkel 

på 45°. Indre ørekant rett, mens ytre ørekant lett rundet. 

 

Hals: Muskuløs, kraftig, av god lengde, lett hvelvet. Uten 

halshud. 

Forlemmer:  

 

Skulder: Meget muskuløs. Godt tilbakelagt. Vinkel mellom 

skulderblad og overarm 105-110°. 

 

Albue: Godt tilliggende. 

 

Underarm: Rett og parallell. 

 

Mellomhånd: Fast. 

 

Poter: Verken inn- eller utoverdreide. Faste og tykke tredeputer. 

Sorte klør, men lysere farger aksepteres hos alle 

fargevarianter bortsett fra hos sorte hunder. 

 

Kropp: Senet og muskuløs, nesten kvadratisk. 

 

Manke: Velutviklet. 

 

Rygg: Horisontal og kort.  

 

Lend: Muskuløs. 

 

Kryss: Bredt og kort. Horisontalt eller ubetydelig fallende. 
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Bryst: Ganske dypt, men rekker ikke til albuene. Lett 

fremtredende forbryst. Godt hvelvede ribben. 

 

Underlinje/buk: Godt opptrukket. 

 

Hale: Sigdformet, høyt ansatt, brukes aktivt, høyt båret med 

halespissen foroverrettet. 

 

Baklemmer:  

 

Helhetsinntrykk: Slanke, men med god benstamme, muskuløse og 

parallelle. Bakbensvinklingen skal stå i forhold til fronten. 

 

Lår: Brede, skråstilte. 

 

Knær: Velvinklede. 

 

Underlår: I balanse med låret. 

 

Mellomfot: Står loddrett mot bakken. 

 

Poter: Som forpotene. 

 

Bevegelser: 

 

Jordvinnende, kraftfullt steg. Så smidig at hunden lett og 

raskt kan vende 180°. 

 

Pels: 

 

 

Hårlag: 

 

Kort og hardt, tettliggende. Lengden mellom 1,5 og 3 cm.  

Farge: 

 

Sort; brindle; fawn; hvit; hvit og sort; hvit og fawn; hvit 

og brindle. 

 

Størrelse og vekt: 

 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 48 – 53 cm 

Tisper: 43 – 48 cm 

 

Vekt: Hannhunder: 14 – 18 kg 

Tisper: 12 – 16 kg 
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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. 

- Skyhet 

- Tangbitt  

- Tannmangel, bortsett fra P1 og M3 

- Utstående øyne 

- For åpne vinkler i front og bakpart 

- For stor eller for liten 

- Halen rullet over ryggen 

- Gule øyne 

 

Diskvalifiserende 

feil: 

-  Aggressiv eller meget sky 

- Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har   

    fysiske defekter  

-   Over- eller underbitt.  

-   Manglende hjørnetann 

-   Ikke stående ører 

-   Lang pels (mer enn 4,5 cm) 

 

  

 

OBS 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 

 

 


