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GRUPPE:
FCIs RASENR.:
av 01.04.96

6
217

RASEBESKRIVELSE FOR BAYERSK VILTSPORHUND
(Bayerischer Gebirgsschweisshund)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Tyskland.

Helhetsinntrykk

Middelsstor, lettere, harmonisk, meget bevegelig og
muskuløs. Kroppen noe lenger enn høy, lett overbygget, ikke
for høybent. Hodet bæres vannrett eller noe hevet, halen
bæres i rygglinjens forlengelse eller skrått nedover.

Adferd/
temperament:

Rolig og avbalansert, knyttet til eier, tilbakeholden overfor
fremmede. Trygg, selvsikker, uredd og lettført, verken sky
eller aggressiv.

Skalle:

Forholdsvis bred, svakt velvet, pannen tydelig markert, godt
utviklede øyebrynsbuer, lite utviklet nakkeknøl.

Stopp:

Utpreget.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

God størrelse, ikke for bred, store åpne nesebor. Sort eller
mørkerød.

Snuteparti:

Ansatt noe foran øynene, noe kortere enn skallen, tilstrekkelig bredt, ikke spisst. Rett eller noe konveks neserygg.

Lepper:

Godt sluttede, middels tykke. Godt synlige munnviker.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Regelmessig og jevnt saksebitt. Tangbitt
tillatt. Komplett tannsett.

Kinn:

Bare antydet.

Øyne:

Klare med oppmerksomt uttrykk. Ikke for store eller for runde.
Mørkt brune eller noe lysere. Godt tilliggende, velpigmenterte
øyelokksrender.

Ører:

Noe over middels lange, rekker høyst til nesebrusken. Høyt
og bredt ansatte, tunge, avrundet nederst, henger tungt langs
kinnene uten å være vridde.

Hals:

Kraftig, middels lang. Noe løs halshud.

Norsk Kennel Klub

3

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett forfra rette og parallelle, sett fra siden plassert godt
under kroppen. Godt vinklet.

Skulder:

Tilbakelagt, skråstilt skulder, muskuløs.

Overarm:

Lang, god og tørr muskulatur.

Albue:

Tilliggende, verken innover- eller utoverdreid.

Underarm:

Tørr, står loddrett mot bakken. Kraftig benstamme, muskuløs.

Håndrot:

Kraftig.

Mellomhånd:

Noe skråstillet.

Poter:

Skjeformete, godt velvede og sluttede tær. Harde og sterke,
godt pigmenterte tredeputer. I stand og bevegelse
fremadrettede, verken inn- eller utoverdreide. Sorte eller
hornfargete negler.

Kropp:
Overlinje:

Lett stigende fra manken til bakpart.

Manke:

Lite markert. Jevn overgang fra hals til rygg.

Rygg:

Kraftig og elastisk.

Lend:

Forholdsvis kort, bred, meget muskuløs.

Kryss:

Langt og ganske flatt.

Bryst:

Middels bredt, godt utviklet forbryst. Brystkassen dyp, lang og
oval med lange bakre ribben.

Underlinje/buk:

Jevnt skrånende, lett opptrukket buk.

Hale:

Middels lang, ikke lenger enn til haseleddet, høyt ansatt,
bæres i rygglinjens forlengelse eller skrått nedover.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig benstamme.
Velvinklede.

Sett

Lår:

Brede og meget muskuløse.

Knær:

Kraftige.

bakfra

rette

og

parallelle.
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Underlår:

Forholdsvis lange, muskuløse og senete.

Haseledd:

Kraftige.

Mellomfot:

Korte, loddrette mot bakken.

Poter:

Skjeformete, godt velvede og sluttede tær. Harde og sterke,
godt pigmenterte tredeputer. I stand og bevegelse
fremadrettede, verken innover- eller utoverdreide. Sorte eller
hornfargete negler.

Bevegelser:

God steglengde, med godt fraspark, lett fjærende. Rette og
parallelle sett forfra og bakfra.

Hud:

Kraftig, stram.

Pels:
Hårlag:

Tett, glatt tilliggende, relativt stri med lite glans; finere på
hode og ører, striere og lenger på mave, lemmer og hale.

Farge:

Dyprød; hjorterød; rødbrun; rødgul; også blekgul til hvetefarget; rødgrå som hjortens vinterpels; også melert eller
innslag av mørke stikkelhår. Fargen på ryggen mer intens.
Snute og ører mørke. Oftest mørke stikkelhår på halen. Liten
lysere brystflekk (støverstjerne) tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
47-52 cm
Tisper:
44-48 cm
Ingen toleranser opp eller ned.

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.

Grove feil:

- kjøttfarget nese
- lite over- eller underbitt, delvis tangbitt
- meget slappe øyelokksrender
- uttalt slapp rygg eller karpelend
- meget flat eller tønneformet brystkasse
- mye ut- eller innoverdreide albuer
- meget overbygget
- hasetrang, kuhaset eller hjulbent, både i stående og
gående
- for fin eller for tynn pels
- stort farveavvik, sort farge med røde avtegninger
- størrelsesavvik
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- vekhet
- tydelig over- eller underbitt, kryssbitt
- manglende tenner (unntatt P1)
- ektropium, entropium
- medfødt haleknekk
- aggressivitet

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 10. desember 1996
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TENNER OG BITT

Overkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler
(premolarer),
4 jeksler (molarer)
Underkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler
(premolarer),
6 jeksler (molarer)
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