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RASEBESKRIVELSE FOR FARAOHUND
(Pharao Hound)
Opprinnelsesland:

Malta.

Hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Middels stor, med edel holdning og renskårne linjer. Elegant,
men likevel kraftfull. Meget hurtig med frie, lette bevegelser
og våkent uttrykk.

Viktige
proporsjoner:

Snutepartiet en aning lengre enn skallen. Avstanden fra
brystbenspissen til sittebensknuten en aning lengre enn
mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Våken, intelligent, vennlig, hengiven og leken.

Hode:

Skallen parallell med neseryggen. Hele holdet formet som en
stump kile sett både ovenfra og fra siden.

Skalle:

Lang, tørr og velmeislet.

Stopp:

Svakt markert.

Nesebrusk:

Alltid kjøttfarget, harmonerer med pelsfargen.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever med sterke tenner. Saksebitt.

Øyne:

Ravfargede, harmonerer med pelsfargen. Ovale, middels
dyptliggende, med våkent, intelligent uttrykk.

Ører:

Middels høyt ansatte, bæres opprettstående når oppmerksom, men meget bevegelige. Brede ved ansatsen, tynne
og store.

Hals:

Lang, tørr, muskuløs og lett buet. Ren halslinje.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og parallelle.

Skulder:

Sterk, lang og godt tilbakelagt.
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Albue:

Godt tilliggende.

Mellomhånd:

Sterk.

Poter:

Sterke, godt knyttede og faste. Verken inn- eller utoverdreide.
Tykke tredeputer. Sporene kan fjernes.

Kropp:

Smidig.

Overlinje:

Tilnærmet rett.

Kryss:

Lett fallende.

Bryst:

Dypt, rekker til albuene. Godt hvelvede ribber.

Underlinje/buk:

Moderat opptrukket.

Hale:

Middels høyt ansatt. Nokså tykk ved roten, avsmalnende mot
spissen (som en pisk). Rekker til like nedenfor haseleddet.
Bæres høyt og buet under bevegelse. Skal ikke trekkes inn
mellom bakbena. Vridd hale uønsket.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sterke og muskuløse. Parallelle sett bakfra.

Knær:

Moderat vinklet.

Underlår:

Godt utviklet.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Frie og flytende. Hodet bæres nokså høyt. Skal dekke mye
mark uten synlig anstrengelse. Bena og føttene skal føres i
bevegelsesretningen, enhver tendens til å slenge føttene
utover eller til høyttravende ”hackney”-bevegelser meget
uønsket.

Pels:
Hårlag:

Kort og glansfull, varierende fra fint og tett til noe mer stritt
hårlag. Ingen fane.

Farge:

Rødbrun (tan) og dyp rødbrun. Hvit flekk på brystet (”stjerne”)
og hvit haletipp meget ønskelig. Hvitt på potene. Smalt hvitt
bliss langs hodets midtlinje tillates. Små hvite flekker eller
hvitt andre steder enn nevnt over uønsket.

Størrelse og vekt:
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Hannhunder:
Tisper:

56-64 cm, ideal 56 cm
53-61 cm, ideal 53 cm

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.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 18. april 2002

