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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

5
289

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

Island

Bruksområde:

Gjeterhund

Historikk:

Islands nasjonalhund. Den stammer fra hunder vikingene
hadde med til Island (870-930 e.Kr.) Uunnværlige til å samle
husdyr og i det daglige arbeidet på gården. Arbeidsmåten er
tilpasset det lokale terrenget, gårdsdriften og folkets harde
kamp for å overleve i århundrer.

Helhetsinntrykk:

En nordisk gjeterhund, av noe under middels størrelse,
robust med ståører og krøllet hale. Rektangulær sett fra
siden. Uttrykket er mildt, intelligent og lykkelig. En selvsikker
og livlig væremåte er typisk for rasen. To pelstyper, kort og
lang, men begge tykke og værbestandige. Tydelig
kjønnspreg.

Viktige
proporsjoner:

Sett fra siden er hunden rektangulær. Kroppslengden er noe
lengre enn mankehøyden. Brystdybden er halve
mankehøyden. Snutepartiet noe kortere enn skallen.

Adferd/
temperament:

Hardfør og bevegelig gjetende spisshund som bjeffer, svært
nyttig når den gjeter eller driver sau og andre husdyr. Av
natur veldig våken og vil varsle om besøkende uten å være
aggressiv. Rasen er munter, vennlig, nysgjerrig, leken og
selvsikker med et mildt vesen.

Hode:

Kraftig bygget med tettsittende hud. Trekantet sett ovenfra og
fra siden.

Skalle:

Noe hvelvet.

Stopp:

Tydelig markert, men verken bratt eller høy.

Nesebrusk:

Sort; mørk brun hos sjokoladefargete og noen kremfargete.

Snuteparti:

Velutviklet og sterk. Rett neserygg. Noe kortere enn skallen.
Skråner jevnt mot nesebrusken og danner en stump trekant
sett ovenfra og fra siden.

Lepper:

Tettsittende. Sorte, mørkebrune hos sjokoladebrune og noen
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kremfargede hunder.

Kjever/tenner:

Saksebitt. Komplett tannsett foretrekkes.

Kinn:

Tørre, godt utfylte.

Øyne:

Mandelformede, middels størrelse. Mørk brune, kan være
noe lysere hos sjokoladebrune og noen kremfargede hunder.
Øyelokksranden er sort eller mørkebrun hos sjokoladebrune
og noen kremfargede. Mildt uttrykk.

Ører:

Ståører. Middels store. God avstand uten å være lavt
ansatt. Tilnærmet likesidet trekant med faste kanter og lett
avrundet tipp. Svært mobile, reagerer følsomt på lyder og
viser hundens humør.

Hals:

Middels lang, tørr og muskuløs. Lett buet, bærer hodet godt.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, parallelle og kraftige sett forfra. Normalt vinklet.

Skulder:

Skråstilt, muskuløs.

Poter:

Lett ovale, godt hvelvede og sluttede tær. Velutviklede
tredeputer. Kan ha doble sporer.

Kropp:

Kraftig og i harmoni med helheten.

Rygg:

Horisontal, muskuløs og kraftig.

Lend:

Bred, muskuløs og ganske kort.

Kryss:

Middels kort og bredt, lett fallende og med godt utviklet
muskulatur.

Bryst:

Langt, dypt og godt hvelvet.

Underlinje/buk:

Kun lett opptrukket.

Hale:

Høyt ansatt, båret opprullet innover og berører ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett bakfra rette, parallelle og kraftige. Normal vinkling.

Lår:

Brede og muskuløse.

Poter:

Lett ovale, godt buede tær, godt knyttede med velutviklede
tredeputer. Godt utviklede doble sporer ønskelig.
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Bevegelser:

Viser smidighet og utholdenhet med godt driv bakfra, god
steglengde uten anstrengelser.

Pels:

Dobbelt hårlag, tykt og ekstremt værbestandig.

Hårlag:

Det er to hårlag:
Korthåret: Dekkpelsen er ganske grov, med tykk, myk
underull. Pelsen er kortere på snute, skalle, ører og foran på
bena. Den er lengre på hals, bryst og bak på lårene. Halen
er busket med pelslengde i proporsjon til resten av pelsen.
Langhåret: Dekkpelsen er lengre og ganske grov, med tykk,
myk underull. Pelsen er kortere på snute, skalle, ører og
foran på bena. Den er lengre bak ørene, på halsen, manken,
brystet og på baksiden av lårene, med faner på baksiden av
forbena. Halen er svært buskete og pelslengden i proporsjon
til pelsen ellers.

Farge:

-Fawn og rødt i varierende nyanser, fra krem til rødbrunt
-Gråsjattert
-Sjokoladebrunt i varierende nyanser
-Sort
Hvite tegninger hører alltid sammen med hovedfargen.
Lysere nyanser fins ofte på hundens underside, fra strupe til
halespiss.
På gråsjatterte hunder og ganske ofte på fawn og røde
hunder finner man mørk maske, mørke hårspisser og mørke
hår i pelsen (sobel).
Sorte og sjokoladebrune hunder har oftest de tradisjonelle
tantegningene i noen nyanse av fawn på kinn, over øynene,
under halen, på halens underside og på bena.
Flekkete hunder har flekker av farge på kroppen på hvit
bakgrunn, og kan i tillegg ha hvite tegninger.
Fargeflekkene, som kan variere i størrelse, skal dominere.
De hvite tegningene, som ofte er uregelmessige, er bliss eller
del av ansiktet, krage, bryst, sokker av varierende lengde og
haletipp.
Farge på eller nær ørene foretrekkes.

Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

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.
− Ensfarget brun eller sort kappe eller sal på fawn eller rød
hund (hound markings)
− Svært lyse øyne
− Runde øyne
− Helt manglende sporer på bakbena

ideell mankehøyde 46 cm
ideell mankehøyde 42 cm
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Alvorlige feil:

− Blå øyne
− Gule øyne

Diskvalifiserende
feil:

− Aggressive eller for sky hunder
− Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

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

