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RASEBESKRIVELSE FOR ISLANDSK FÅREHUND
(Islenskur Fjárhundur)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Island.

Helhetsinntrykk:

Gjeterhund av nordisk spisshundtype, iltt under middels stor
med opprettstående ører og ringlet hale. Glad, vennlig og
intelligent
uttrykk,
tillitsfullt
og
livlig
vesen.
To
hårlagsvarianter: Lang og kort, begge tykke og meget
værbestandige. Meget tydelig kjønnspreg.

Viktige
proporsjoner:

Rektangulær: Lengre fra skulderleddet til sittebensknuten enn
mankehøyden. Brystdybden lik halve mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Hardfør og smidig gjeterhund som bjeffer. Våken og
oppmerksom, ikke aggressiv. Minimalt jaktinstinkt. Vennlig
glad, nysgjerrig, leken og uredd.

Hode:

Kraftig med stram hodehud. Skallen noe lengre enn
snutepartiet. Trekantet sett ovenfra og fra siden.

Skalle:

Noe hvelvet.

Stopp:

Tydelig, men ikke dypt eller kraftig markert.

Nesebrusk:

Sort; mørk brun hos sjokoladefargete og noen kremfargete.

Snuteparti:

Velutviklet, rett neserygg. Noe kortere enn skallen,
Avsmalnende mot spissen, danner en stump kile sett både
ovenfra og fra siden.

Lepper:

Sorte, stramme. Mørk brune hos sjokoladefargete og noen
kremfargete.

Kjever/tenner:

Saksebitt. Komplett tannsett.

Kinn:

Flate.

Øyne:

Middels store, mandelformete. Mørk brune, noe lysere hos
sjokoladefargete og noen kremfargete. Sorte øyelokksrender,
mørkebrune hos sjokoladefargete og noen kremfargete.
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Opprettstående, middels store, Trekantete, stramme, lett
rundet i tuppene. Meget bevegelige, reagerer på lyder og
viser hundens humør.
Moderat lang, muskuløs, uten løs halshud. Lett hvelvet,
bæres høyt.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, parallelle og kraftige sett forfra. Normalt vinklet. Kan ha
doble sporer.

Skulder:

Skråstilt, muskuløs.

Poter:

Lett ovale, godt hvelvede og sluttede, velutviklete tredeputer.

Kropp:

Rektangulær, kraftig. Lengden i korrekt forhold til høyden,
harmonerer med helhetsinntrykket.

Rygg:

Rett. Muskuløs og kraftig.

Lend:

Bred, muskuløs.

Kryss:

Moderat kort og bredt. Lett fallende, muskuløs.

Bryst:

Langt, dypt og godt hvelvet.

Underlinje/buk:

Kun lett opptrukket.

Hale:

Høyt ansatt, opprullet over og i berøring med ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, parallelle og kraftige sett bakfra. Normalt vinklet.
Ønskelig med velutviklete doble sporer.

Lår:

Brede og muskuløse.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Lette og utholdende med godt fraspark, jordvinnende og
utholdende.

Pels:
Hårlag:

Dobbel, tykk og meget værbestandig.To hårlagsvarianter:
a) Korthåret: Dekkpelsen middels lang, ganske grov, med
tykk og bløt underull. Kortere på hodet, ørene og framsiden
av bena. Lengre på halsen, bryst og bak på lårene. Buskete
hale, men i forhold til pelsen forøvrig.
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b) Langhåret: Dekkpelsen lengre enn på den korthårete
varianten. Temmelig grov med tykk, bløt underull. Kortere på
hodet, ørene og forsiden av bena. Lengre bak ørene, på
halsen, bryst, baksiden av forbena og bak på lårene. Meget
buskete hale, men i forhold til pelsen forøvrig.
Farge:

Mange farger tillatt, men en farge skal alltid dominere. De
dominerende farger er:
− Forskjellige røde nyanser, varierende fra krem til rødbrun.
− Sjokoladebrun
− Grå
− Sort
Hvit følger alltid den dominerende farge. Vanligste hvite
tegninger, ofte usymmetriske, er bliss, krave, bryst, sokker av
varierende lengde og haletipp. Lysere nyanser finnes ofte på
undersiden fra strupen til halespissen. Sort maske, sorte
hårspisser og av og til sorte hår forekommer ofte på
brunfargete og grå hunder. Sorte (trikolor) hunder har sort
pels, hvite tegninger som nevnt over samt vanlige tantegninger i ovennevnte nyanser over øyne, på kinn og bena.
Tegninger av de ovennevnte farger på hvit bunn er tillatt.
Hvitt bør ikke være helt dominerende.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

Ideal: 46 cm
Ideal: 42 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.
− Ensfarget sort mantel eller sadel hos brun hund.

Grove feil:

− Manglende sporer
− Gule øyne
− Runde, utstående øyne.

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.
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