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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

RASEBESKRIVELSE FOR DANSK-SVENSK
Opprinnelsesland/
hjemland:

2

356

GÅRDSHUND

Danmark/Sverige

Kort historikk:

Anerkjent i Danmark og Sverige i 1987 under rasenavnet DanskSvensk Gårdshund. Rasen har vært godt kjent som gårdshund på
gårder både i Sverige og Danmark i lang tid. Dansk-Svensk
Gårdshund benyttes som vakthund, rottejeger og familiehund.

Helhetsinntrykk

Liten, kompakt, svakt rektangulær. Eksteriørt sent ferdigutviklet.

Viktige
proporsjoner:

Forholdet mellom mankehøyde og kroppslengde skal være 9:10.
Forholdet mellom brystdybde og benhøyde t.o.m. albuen skal være
1:1.

Adferd/
temperament:

Våken, livlig og oppmerksom.

Hode:

Trekantet, forholdsvis lite i forhold til kroppen.

Skalle:

Temmelig bred, svakt hvelvet.

Stopp:

Godt markert.

Nesebrusk:

Fargen harmonerer med fargen på flekkene.

Snuteparti:

Godt utfylt, avsmalnende mot snuten og skal ikke gi et spisst eller
snipete inntrykk. Noe kortere enn skallen. Rett neserygg.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Saksebitt, jevne, velutviklede tenner. Tangbitt
tolereres.

Kinn:

Markert uten overdrivelse.

Øyne:

Middels store, svakt rundet og verken dyptliggende eller utstående.
Mørk brun øyenfarge hos hunder med sorte flekker. Noe lysere
tillatt hos hunder med gule eller leverbrune flekker. Uttrykket
våkent og vennlig.

Ører:

Middels store. Rosenører eller knappører. Ved knappører skal
ørespissene ligge inntil kinnene. I begge tilfeller skal ørebretten
være i høyde med eller noe over skallens plan.
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Middels lang, kraftig, lett buet nakkelinje. Ikke løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og parallelle. Fronten forholdsvis bred i forhold til brystkassens bredde.

Skulder:

Skråstilt.

Overarm:

Skråstilt.

Mellomhånd:

Sterk og spenstig.

Poter:

Små, ovale og nesten samlet.

Kropp:

Kompakt og substansfull.

Lend:

Kort, bred og svakt hvelvet.

Kryss:

Svakt rundet.

Bryst:

Langt, dypt, romslig, godt hvelvede ribben. Markert forbryst.

Underlinje/buk:

Svakt opptrukket.

Hale:

Ikke for høyt ansatt. Naturlig lang hale eller medfødt stumphale.
Halen skal bæres rett, svakt bøyd eller sigdformet.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Parallelle og godt muskelsatt.

Lår:

Ganske brede.

Knær:

Velvinklede.

Haser:

Velvinklede.

Poter:

Som forpoter.

Bevegelser:

Parallelle og frie.

Pels:
Hårlag:

Hard, kort og glatt.

Farge:

Hvitt skal dominere med en eller flerfargede flekker i ulike
størrelser og kombinasjoner (sort, tan, gult, leverbrunt, viltfarget og
alle nyanser av fawn). Kan også ha flekker på hodet, med eller uten
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tantegninger. Meget små flekker eller prikker i den hvite
grunnfargen (flecking) er tillatt.

Størrelse:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:
Tillatt avvik +/- 2 cm.

34-37 cm
32-35 cm

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor
alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og dens
effekt på hundens helse og velferd.
• Elegant helhetsinntrykk
• Lavstilt
• Ståører
• For lang hals
• Manglende dybde i brystkassen
• Flat eller kort brystkasse
• Smal front
• Bratt kryss
• Krøllet hale eller båret flatt over ryggen
• Helhvitt hode

Diskvalifiserende
feil:

•
•

Aggressiv eller tydelig sky.
Hunder som viser alvorlige fysiske eller adferdsmessige avvik

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

