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RASEBESKRIVELSE FOR GREYHOUND
Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Kraftig og høyreist, generøse proporsjoner, harmonisk og
muskuløs. Langt hode og lang hals, tørre og godt tilbakelagte
skuldre, dypt bryst, rommelig kropp, hvelvet lend, kraftige
bakben, sunne ben og poter og smidige lemmer som i høy
grad fremhever rasens særpregede type og kvalitet.

Adferd/
temperament:

Har en bemerkelsesverdig styrke og utholdenhet. Intelligent,
vennlig, hengiven og stabilt temperament.

Hode:

Langt med moderat bredde.

Skalle:

Flat.

Stopp:

Svakt.

Snuteparti:

Kraftige og godt meislete kjever.

Tenner:

Perfekte og jevne tenner. Saksebitt. Komplett tannsett.

Øyne:

Klare, intelligente, ovale og skråstilte. Foretrekkes mørke.

Ører:

Små tynne rosenører.

Hals:

Lang og muskuløs, elegant buet, går naturlig over i
skuldrene.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Lange og rette, god benstamme. Albuene, poter og tær
verken inn- eller utoverdreide.

Skulder:

Skråstilt, godt tilbakelagt, muskuløs uten å være tung. Godt
markerte skulderbladstopper med liten innbyrdes avstand.

Albue:

Fri, godt plassert under skulderen.

Mellomhånd:

Moderat lang, lett fjærende.
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Moderat lange, med kompakte godt knyttede tær, sterke
tredeputer.

Kropp:
Rygg:

Temmelig lang, bred og rett.

Lend:

Kraftig, lett hvelvet.

Bryst:

Dypt og rommelig, gir god plass til hjertet. Ribbena dype og
godt hvelvede. Lange bakre ribben.

Underlinje/buk:

Godt opptrukket.

Hale:

Lang, forholdsvis lavt ansatt. Kraftig ved roten og smalner
gradvis mot spissen. Bæres lavt, svakt buet.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Velproporsjonert kropp og bakpart som er godt sammensatt.
Dekker mye mark når hunden står.

Lår/underlår:

Brede og muskuløse som gir stor drivkraft.

Knær:

Velvinklete.

Haser:

Lave haser, verken inn- eller utoverdreide.

Poter:

Moderat lange, med kompakte godt knyttede tær, sterke
tredeputer.

Bevegelser:

Rettlinjet. Lavt, veivinnende, fritt steg som gjør hunden i
stand til å dekke mark i stor fart. Bakbena føres godt inn
under kroppen og gir stor fremdrift.

Pels:
Hårlag:

Fin og tett.

Farge:

Sort; hvit; rød; blå; fawn; gulbrun; brindle; eller disse farger i
kombinasjon med hvitt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder:
Tisper:

71-76 cm
68-71 cm

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
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Diskvalifiserende
feil:
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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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