
 

Gruppe: 1 
FCI rasenr: 138 
FCI dato: 13.03.200

1

PYRENEISK GJETERHUND 
MED KORTHÅRET HODE 

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub

Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub

Svenska Kennelklubben



Norsk Kennel Klub  2 

 
   GRUPPE:   1 
   FCIs RASENR.: 138 
   Original 13.03.2001 
   Utg. 15.04.2005 GB 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR PYRENEISK GJETERHUND  
  MED KORTHÅRET HODE 
  (Chien de berger des Pyrénées à face rase) 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Frankrike. 

Helhetsinntrykk 
 

Stort sett de samme kjennetegn som den langhårete 
pyreneiske gjeterhunden (FCI nr. 141).  
 

Viktge proporsjoner: • Skallen ca like bred som lang 
• Snutepartiet noe kortere enn skallen, men lengre enn på 

den langhårete varianten 
• Nesten kvadratisk kroppsbygning 
• Avstanden fra albue til bakken er mer enn halve 

mankehøyden 
 

Adferd/ 
temperament: 

Livlig, medgjørlig. Noen gang reservert overfor fremmede. 
 
 

Hode: Dekket med kort og fin pels (derfor korthåret hode).  
 

Snuteparti: Noe lengre enn på den langhårete varianten. 
 

Kropp: Noe kortere enn den langhårete, forøvrig de samme 
proporsjoner. 
 

For- og baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Glatt pels med lett beheng på forbena, bukser på bakbena. 
Mer åpen vinkling hos denne varianten. 
 

Poter: Bedre sluttet og hvelvet enn hos den langhårete varianten. 
 

Bevegelser: Beveger seg med kortere steg enn den langhårete varianten. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Middels lang eller noe kortere på kroppen, lengst på nakken 
og manken med 6-7 cm, til 4-5 cm på ryggens midtlinje. 
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Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 40-54 cm 
Tisper: 40-52 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. 
 
Feil og diskvalifiserende feil er de samme som for den 
langhårete varianten, bortsett fra pels og proporsjoner. 
 

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, 25. april 2006 
 
 
 
 


