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RASEBESKRIVELSE FOR AUSTRALIAN KELPIE
Bruksområde:

Fårehund

Kort historikk:

Da uendelige områder i de australske statene New South
Wales og Victoria ble åpnet, økte antallet sau så mye at
enkelte eiendommer var på over 800 km2 med så mye
som en kvart million sau. Når flokkene var så store var
det upraktisk å gjete dem (noe som tidligere ble gjort av
straff-fanger) og det ble satt opp netting-gjerder og
sauene fikk løpe fritt. Det ble da nødvendig med hunder
som kunne håndtere sau på så store områder. Det måtte
utvikles en hunderase som kunne arbeide under de
rådende forhold, dvs i hete, vanskelig terreng,
støvstormer og store avstander. Kelpien var i stand til å
gjøre arbeidet til mange mann og var en utrettelig
arbeider i varmt og støvet klima.
Som for så mange andre raser er opprinnelsen usikker.
Men det er ingen tvil om at den stammer fra hunder
importert fra Skottland. Disse hundene var sort og tan,
langhårede med halvt stående ører, middels store og av
collie-type. Andre var glatthårede med ståører, men
likevel av collie-type. I kull fra disse kom også røde
(leverfargede) valper.

Opprinnelsesland/
hjemland:

Australia

Helhetsinntrykk:

Smidig og livlig av høy kvalitet. Stor muskelstyrke kombinert
med stor smidighet gir inntrykk av evnen til utrettelig arbeid.

Viktige proporsjoner: Mankehøyde : kroppslengde (målt fra brystbensspissen til
sittebensknuten) = 9 : 10
Adferd/
temperament:
Meget våken, arbeidsvillig, meget intelligent, vennlig, lettlært
og med nesten utrettelig energi. Lojal og pliktoppfyllende
overfor sine oppgaver. har medfødt instinkt for å gjete sauer,
både i innhegninger og på åpen mark.
Hode:

Skalle:

I proporsjon til hundens størrelse. Form og kontur gir et
reveaktig uttrykk, som mildnes av mandelformede øyne.
Svakt hvelvet, bred mellom ørene. Pannens profil går i en
rett linje til stoppen.
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Stopp:

Tydelig.

Nesebrusk:

Fargen svarer til pelsfargen.

Snuteparti:

Fint utmeislet, markert. Foretrekkes litt kortere enn skallen.

Lepper:

Stramme og tørre.

Kjever/tenner:

Sunne, kraftige og jevnt plasserte tenner. Saksebitt.

Kinn:

Verken grove eller fremtredende, men avrundet mot
snutepartiet.

Øyne:

Mandelformete, middels store, stramme øyelokkrender.
Uttrykket intelligent og ivrig. Brun farge, harmonerer med
pelsfargen. Lyse øyne tillatt hos blå hunder.

Ører:

Opprettstående, middels store, smalner til en fin spiss på
toppen. tynne, men sterke ved basen. Plassert godt fra
hverandre, peker utover, lett rundet i ytterkant. Innsiden godt
behåret.

Hals:

Moderat lang, kraftig, lett nakkebue, går gradvis over i
skulderpartiet. Fri for løs halshud, ganske fyldig krage.

Forlemmer:

Muskuløse, sterk, men elegant benstamme.
parallelle sett forfra

Rette og

Skulder:

Skråstilt, tørr og muskuløs; tett ansatt ved manken.

Overarm:

Velvinklet mot skulderbladet

Albue:

Verken inn- eller utoverdreid.

Mellomhånd:

Sett fra siden lett skråstilt for å gi smidighet i bevegelse og
raske vendinger.

Poter:

Runde,kraftige, tykke tredeputer. Godt sluttede og hvelvede
tær, korte, sterke klør.

Kropp:
Overlinje:

Fast og rett.

Lend:

Kraftig og muskuløs.
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Flanker:

Dype.

Kryss:

Ganske langt og skrånende.

Bryst:

Dypt snarere enn bredt. Godt hvelvede ribben.

Hale:

I hvile hengende i en lett bue. I bevegelse og når opphisset
kan den heves, men aldri over en vertikal linje trukket
gjennom haleansatsen. Ansatt slik at den fortsetter linjen fra
det skrånende krysset. Rekker omtrent til haseleddet.

Baklemmer:

Brede og kraftige. Sett bakfra rette og parallelle fra haseledd
til poter.

Knær:

Velvinklede.

Haser:

Ganske korte.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Frie og utrettelige, har evnen til øyeblikkelig å tverrvende i
høyt tempo. Ved øket fart tendens til snoring.
For å kunne prestere en nesten grenseløs utholdenhet som
kreves av en gjeterhund på store, åpne flater, må kelpien
være absolutt sunn både i bygning og bevegelse. Enhver
tendens til kuhaser, hjulbenthet, stiv, trippende gange, dårlig
skuldermuskulatur eller begrensinger på grunn av veivende
eller padlende bevegelser er alvorlige feil.

Pels:
Hårlag:

Dobbel pels med kort og tett underull. Dekkpelsen er tett,
rett, hard og flatt liggende, så pelsen motstår regn. Under
kroppen til bak på bena lengre pels, danner nær låret en
svak form for bukser. Kort pels på hodet, ører (også på
innsiden) poter og ben. Lengre og tykkere på halsen og
danner krave.
Halen godt busket.
Kroppens pels
gjennomsnittlig 2-3 cm lang.

Farge:

Sort; sort og tan; rød; rød og tan; fawn (gulbrun); sjokolade;
røkblå.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder46 - 51 cm
Tisper: 43 - 48 cm
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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.

Alvorlige feil:









Diskvalifiserende
feil:

Dårlig tilsluttede skuldre
kuhaset eller hjulbent
veivende eller nøstende bevegelser
Korte eller styltende bevegelser
Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 18.12.2012

