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RASEBESKRIVELSE FOR THAI
Opprinnelsesland/
hjemland:

RIDGEBACK DOG

Thailand.

Helhetsinntrykk:

Middels stor jakthund med kort pels som danner en ridge
langs ryggen. Kroppslengden lenger enn mankehøyden.
Velutviklet muskulatur og med kroppsbygning velegnet for
aktivitet.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyde : kroppslengde: = 10 : 11
Brystdybde : mankehøyde = 1 : 2

Adferd/
temperament:

Robust, aktiv og meget spretten. Meget lojal familiehund.

Hode:
Skalle:

Flat mellom ørene, men lett hvelvet sett fra siden. Rynker i
pannen når oppmerksom.

Stopp:

Moderat, men tydelig markert.

Nesebrusk:

Sort. Blåaktig hos blåfargete.

Snuteparti:

Kileformet, litt kortere enn skallen. Rett og lang neserygg.

Lepper:

Stramme, godt pigmenterte.

Kjever/tenner:

Sterk over- og underkjeve. Sort tegning
foretrekkes. Hvite og kraftige tenner. Saksebitt.

Øyne:

Middels store, mandelformete. Mørk brune. Hos blåfargete
hunder er ravfargete øyne tillatt.

Ører:

Ansatt på siden av skallen. Middels store, trekantede,
fremoverlutende og stramt stående.

Hals:

tungen

Middels lang. Kraftig, muskuløs, lett nakkebue, bærer hodet
høyt.

Forlemmer:
Skulder:

på

Godt tilbakelagt.
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Overarm:

Rett.

Mellomhånd:

Rett sett forfra, lett skråstilt sett fra siden.

Poter:

Ovale. Klør sorte eller lysere avhengig av pelsfargen.

Kropp:
Rygg:

Sterk og rett.

Lend:

Sterk og bred.

Kryss:

Moderat avrundet.

Bryst:

Rekker til albuene. Godt hvelvede ribben, men ikke
tønneformete.

Underlinje/buk:

Godt opptrukket.

Hale:

Tykk ved roten, gradvis avsmalnende mot spissen. Kan rekke
til hasene. Bæres vertikalt eller lett buet.

Baklemmer:
Lår:

Velutviklete.

Knær:

Velvinklete.

Haser:

Sterke og lavt ansatte.

Mellomfot:

Rette og parallelle sett bakfra.

Poter:

Ovale.

Bevegelser:

Lang steglengde, verken slengete eller rullende. Parallelle
bevegelser under normal fart. Sett forfra beveges forbena
opp og ned i en rett linje slik at skulder, albue og poter er
omtrent på linje. Sett bakfra beveges knær og hofter på linje.
Verken inn- eller utoverdreide poter. Langt steg med godt
fraspark. Helhetsinntrykket er myke, flytende og harmoniske
bevegelser.

Hud:

Mykt, smidig og tilliggende. Ikke løs halshud.

Pels:
Hårlag:

Kort og glatt pels. Ridgen er formet av klart avgrenset pels
som vokser i motsatt retning av øvrig pels. Formen og
lengden på ridgen varierer, men den må være symmetrisk på
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begge sider av ryggraden og innenfor ryggens bredde. Krone
eller virvler på ridgens hode aksepteres.

Farge:

Ensfarget: Rød; sort; blå; meget lys fawn (isabella). Sort
maske foretrekkes hos rødefargete.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
56-61 cm
Tisper:
51-56 cm
Et avvik på ± 2,5 cm tolereres.

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.
− Annet bitt enn saksebitt.
− Asymmetrisk ridge.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Manglende ridge.
− Lang pels.

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