Gruppe: 6
FCI rasenr: 152
FCI dato: 03.11.2014
NKK dato: Under rev.

ISTARSKI STRIHÅRET STØVER

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub

2

GRUPPE:
FCIs RASENR.:

6
152

Original: 03.11.2014
Utg: 29.05.2015 GB

RASEBESKRIVELSE FOR ISTARSKI STRIHÅRET
(Istarski Ostrodlaki Gonic)

STØVER

Opprinnelsesland/
hjemland:

Kroatia.

Helhetsinntrykk:

Snøhvit pels med oransjegule tegninger. Pelsen lang og
buskete. Avlangt hode med buskete øyebryn. Sterk kropp
med kraftig benstamme. Halen kraftig og sabelformet.
Uttrykket alvorlig, strengt og noenganger dystert. Klangfull los
i en dyp tone.

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengden skal ikke overstige mankehøyden med mer
enn 10%.

Adferd/
temperament:

Vennlig, rolig, føyelig, meget lojal. Jevnt humør, men
entusiastisk under jakten.

Hode:

Velproporsjonert i forhold til kroppen. Lengden 20-24 cm, ikke
for lett. Lepper og øyelokksrender mørkpigmenterte.

Skalle:

Lett hvelvet. Tydelig nakkeknøl og pannefure som ofte er
dekket av lang, myk pels. Ganske bred panne. Avsmalnende
mot øynene.

Stopp:

Lett markert.

Nesebrusk:

Sort eller mørkpigmentert. Bred med godt åpne nesebor.

Snuteparti:

Kraftig, rektangulær, bred neserygg dekket med buskete
mustasje. Sett forfra gir underkjeven en viss runding.

Lepper:

Stramme, ikke for tykke.

Kjever/tenner:

Kraftige. Saksebitt. Komplett tannsett.

Øyne:

Mørke med mørke øyelokksrender. Store, men ikke
utstående. Alvorlig uttrykk. Fordi pelsen er grov og lang er
øyebrynene tykke og buskete.

Ører:

Ikke veldig tykke, dekker av kort pels. Ansatt ikke langt fra
øynene, men ikke høyt, nær skallens øvre plan. Videre mot
midten og bæres tett inntil kinnene. Forholdsvis lange,
tynnere og avrundet i tuppen. Dratt forover regnes de som
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meget lange dersom de rekker til nesebrusken, og lange hvis
de rekker til hjørnetennene. Skal være minst halvlange og
rekke til øyebrynsbuene.

Hals:

Sett fra siden er ansatsen markert bak nakkeknølen.
Lengden 12-15 cm. Huden stram uten løs halshud.

Forlemmer:
Skulder:

Skråstilt skulderblad, langt, muskuløst og godt tilliggende.
Vinkelen mellom skulderblad og overarm nesten 90º.

Albue:

Ikke innoverdreide.

Underarm:

Rett og muskuløs.

Håndrot:

Ikke fremtredende.

Mellomhånd:

Korte, nesten loddrette, med en vinkel på 10º mot
horisontalen.

Poter:

Kattepoter, men smale. Godt
velutviklete og sterke, kraftige klør.

knyttede.

Tredeputene

Kropp:
Overlinje:

Svakt hellende mot krysset.

Manke:

Lett markert.

Rygg:

Rett og bred. Lengden i proporsjon med mankehøyden.

Lend:

Kort, muskuløs og lett hvelvet.

Kryss:

Bredt, spesielt hos tisper. Lett fallende, avrundet, tydelig
hoftebenkam.

Bryst:

Bredt og dypt. Rekker minst til albuene. Normal omkrets ca
12-15 cm mer enn mankehøyden. Godt hvelvete ribben.
Brystbenspissen nesten ikke synlig, avrundet forbryst.

Underlinje/buk:

Gradvis stigende fra brystbenet til lysken. Lett opptrukket
buklinje, flankene ikke for dype eller for myndeaktige.

Hale:

Ikke for høyt ansatt, kraftig ved roten og gradvis
avsmalnende mot tuppen. Lavt båret med en lett
oppoverbøyet spiss. Rekker til hasen eller rett ovenfor.
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Baklemmer:
Lår:

Kort, bredt og muskuløst.

Underlår:

Lengre enn låret, skråstilt og muskuløst.

Haser:

Kraftige og brede.

Mellomfot:

Kort og rett. Sporer er ikke ønskelige.

Poter:

Som forpotene, men litt lengre.

Bevegelser:

Smidige og livlige.

Hud:

Elastisk og stram over hele kroppen uten rynker. Rosafarget.

Pels:
Hårlag:

Stri dekkpels ca 5-10 cm lang, matt, bustet, aldri krøllet eller
bølget. Kort, tykk underull, spesielt om vinteren. Dekkpelsen
ikke tilliggende, men bustet, skal ikke filtre seg. Pelsens
lengde og tykkelse varierer på ulike steder på kroppen.

Farge:

Bunnfargen snøhvit. Ørene alltid oransje, men kan også være
oransjeflekket, som er ønskelig. Det finnes ofte en
oransjefarget stjerne midt på pannen. Oransje flekker eller
prikker mer eller mindre spredt over hele kroppen, men sees
oftest ved haleroten. Flekkene må aldri bli så mange eller
store at de dominerer bunnfargen. Flekkenes farge er klare,
ikke bleke, mørke eller leverbrune. En tredje farge, selv bare
noen få hår, er uakseptabelt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:
Hannhunder:
Tisper:
Vekt:

46-58 cm
Ideal 52 cm
Ideal 50 cm

En voksen hund normalt 16-24 kg. Ideell gjennomsnittlig vekt
ca 20 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.
− Rett underkjeve sett forfra
− Tunge, hengende lepper
− Synlig blinkhinne

Grove feil:

− Avvikende proporsjoner mellom høyde og lengde
− Rosa eller manglende pigment på nesebrusken
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Diskvalifiserende
feil:

Snutepartiet for stumpt, snipete eller oppoverbøyet
Ukorrekt bitt, tydelig under- eller overbitt
Rosa øyelokksrender
Skråstilte øyne
Ørene for korte, eller båret for langt fra hodet. Ansatt for
høyt eller for lavt; eller dekket av overdrevent langt,
silkeaktig, bølgete, krøllet eller tovete pels
Halen krokete eller for kort
Ikke tilliggende albuer
Krokete forben
Svak mellomhånd
Annen farge enn oransjegul. Aldri gråaktige flekker og
fremfor alt ikke sorte tegninger
Størrelsen over eller under de angitte mål

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.
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