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RASEBESKRIVELSE FOR THAI BANGKAEW DOG
KAN TILDELES CERT, MEN FORELØBIG IKKE CACIB

Opprinnelsesland/
hjemland:

Thailand

Helhetsinntrykk:

Kvadratisk bygget, velproporsjonert, aldri lavstilt, med ganske bred og dyp
brystkasse. Dobbel pels som danner krage rundt nakken og skuldrene og
fane på halen, mer uttalt hos hannhunder enn tisper. Hannhunder har
også grovere benstamme.

Viktige
proporsjoner:

Adferd/
temperament:

kroppslengde : mankehøyde = 1 : 1.
brystdybden.

Benlengden litt mer enn

Våken, intelligent, lojal, vaktsom og lydig. Lett dressert. Litt reservert
overfor fremmede.

Hode:
Skalle:

Kileformet, kraftig, ganske bred, men ikke grov, i proporsjon til kroppen.

Stopp:

Tydelig definert, men moderat.

Nesebrusk:

Sort og i proporsjon til snutepartiet.

Snuteparti:

Middels langt, bred ved roten og smalner gradvis av. Rett neserygg.

Lepper:

Tettsluttende, mørke med full pigmentering.

Kjever/tenner:

Kraftig over- og underkjeve, fullt tannsett. Saksebitt, tangbitt tolereres.

Øyne:

Middels store, mandelformede. Sorte eller mørkebrune.

Ører:

Små i proporsjon til hodet, ganske høyt ansatt, men ikke for tettsittende.
Trekantede med lett spisse tupper, ståører som peker framover, bare lett
lutende.

Hals:

Kraftig, muskuløs, går mykt over i skulder, stolt reisning.

Forlemmer:

Skulder:

Moderat tilbakelagt, muskuløs.

Overarm:

I balanse med skuldervinkelen.

Underarm:

Rett og kraftig, parallell sett forfra.

Mellomhånd:

Kort, bare lett skråstilt.

Poter:

Runde, buede og godt knyttede.

Kropp:
Rygg:

Flat og rett sett i profil

Lend:

Bred og kraftig.

Kryss:

Moderat avfallende.

Bryst:

Ganske bredt, dypt, ligger godt nede mellom forbena og rekker til albuen.
Godt buede ribben, men aldri tønneformet.

Underlinje/buk:

Bare lett opptrukket.

Hale:

Moderat lang, tydelig fane, tykk ved roten, vel ansatt og båret med
moderat bue opp og over ryggen.

Baklemmer:

Lår:

Vinkling i balanse med forparten og kraftig muskelsatt.

Knær:

Godt vinklet.

Haser:

Lave

Mellomfot:

Sett bakfra; loddrett mot bakken.

Poter:

som forpotene.

Bevegelser:

Fleksible og kraftige med god rekkevidde og driv , men aldri overdreven
rekkevidde, driv og fart. Rygglinjen holdes rett med stolt reisning og
haleføring. Parallelle for- og bakben. Tendens til sporing når farten øker.

Pels:
Hårlag:

Dobbel pels med rette og grove dekkhår og myk og tett underull. Moderat
lang på kroppen, lengre rundt hals og skuldre hvor det danner en krage
som er mer tydelig hos hannhunder enn hos tisper. Faner bak på forbena
som blir kortere mot mellomhånden. Lange faner på bakbena ned til
hasene. Pelsen må aldri bli så lang at den skjuler kroppsfasongen. Kort
på hodet og foran på bena.

Farge:

Hvit med klart definerte flekker. Ofte i en nyanse av "lemon", rødt, fawn,
tan eller grått, med eller uten sorte hårtupper, til og med så mye at den
kan virke tricolor. Også hvit med ensfarget sorte flekker. Flekkene kan
ha alle fasonger og være spredt hvor som helst, men symmetriske
tegninger i hodet som dekker øyne og ører foretrekkes, med eller uten
sort maske. Hvit tegning rundt snuten foretrekkes. Små prikker i det
hvite er tillatt hos et ellers utmerket individ.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: Minimum 46 cm, maksimum 55 cm

Tisper: Minimum 41 cm, maksimum 50 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 bred snute
-lys nesebrusk
-store, runde øyne
-lyse øyne
-store ører
-karperygg
-hengende rygglinje
-hale båret tett ned på ryggen
-hale som faller ned til ene siden
-manglende krage eller faner
-padlende eller veivende bevegelser
-for stor eller for liten

Alvorlige feil:













Diskvalifiserende
feil:

mer enn 3 manglende tenner
Ensfarget hvit, eller hvit med små flekker
Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
over- eller underbitt
hengende ører
naturlig stumphale
krøllhale eller haleknekk
kort eller glatt pels
ensfarget pels med kun små, hvite tegninger

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 03.04.2013

