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Rasens historia 
 
(Källa: Raskompendium inför Svenska Vinthundklubbens domarkonferens 2007, skrivet av 
Svante Frisk.) 
Chart polski, den polska vinthunden, har förekommit i Polen sedan början av 1200-talet. 
Rasen härstammar antagligen från asiatiska vinthundar av salukityp och inte, som den ryske 
författaren Sabaniejev har påstått, från korsningar mellan greyhound och borzoi. Det senare är 
inte möjligt, eftersom rasen borzoi inte var känd förrän under tsar Ivan IV "den 
förskräckliges" regim på 1500-talet. 
Chart polski omnämns ofta i litteraturen, speciellt i jaktlitteratur,och den bilddokumentation 
som ingår är mycket enhetlig.Det oföränderliga utseendet hos den polska vinthunden 
såsomden avbildas på målningar och teckningar visar att rasen, trotsinkorsningar med andra 
raser,bevarade sitt ursprungliga utseendeända till slutet av 1800-talet. 
Allmän beskrivning (Källa: Raskompendium inför Svenska Vinthundklubbens 
domarkonferens 2007, skrivet av Svante Frisk.) 
Chart polski är en storvuxen hund. Den ska vara kraftfull, muskulös och påtagligt kraftigare 
och mindre finlemmad än de övriga korthåriga vinthundarna. Den skall dock inte vara tung 
eller lymfatisk.Till sitt utseende liknar den närmast sin anfader, den asiatiska vinthunden. Den 
kraftiga benstommen, den kompakta kropps-byggnaden, den framträdande muskulaturen och 
de kraftfulla käkarna vittnar om att denna ras har använts för jakt, inte bara på hare, räv, hjort, 
och fågel utan också på varg, under de krävande polska klimatbetingelserna. De uttrycksfulla 
ögonen, med livlig och genomträngande blick, spelar en viktig roll för helhetsintrycket. 
Rörelserna skall vara flytande och energiska. En korrekt vinkling i fram- och bakställ 
möjliggör ett långt och fritt steg i såväl skritt som trav. Då hunden visas långsamt får den röra 
sig i passgång, men vid ökad hastighet skall den återgå till normala diagonala rörelser. 
Bakbensrörelserna är typiska för rasen - i långsamt trav kan baktassarna föras mycket tätt, 
vilket inte skall betraktas som fel. 

 
Nuläge 
Det finns ca 10 hundar i Sverige, ca 3 st i Norge och ca 50 st i Finland. 
Det föddes en kull i Sverige i december 2015 (2+2) på Silverhöjdens kennel, efter det har ingen 
ytterligare avel bedrivits. Inavelsgraden är ej uträknad. 

 
Mål 
För alla uppfödare är det viktigt att ha kunskap inom följande områden: 
• Rasens historiska bakgrund och utveckling (inom men framförallt utom Sverige) 
• Aktuell populationskunskap, dvs nuläge för rasen 
• Målinriktningar och prioriteringar för framtiden 
- Viljeinriktningen just nu är att skapa ett intresse för rasen och på så sätt kunna öka antalet 
hundar i Sverige utan att för den skull avla på alltför närbesläktade individer. 
- Importera avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga avelsdjur. Undvik kraftig inavel, 
avelsdjur bör inte vara närmare besläktade än kusiner (inavelsgrad högst 6,25 % räknat som 
ökning över fem generationer). 
- Naturlig fortplantning; ”Att till avel endast använda hundar som kan fortplanta sig på 
naturligt sätt” (SKKs grundregler punkt 2:6) 
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Hälsa/funktion 
Rasen har inga kända hälsoproblem. Det finns inget särskilt att rapportera ifrån 
försäkringsbolagen. Hälsoenkät bedöms ej som nödvändigt på tio hundar. 

 
Mål 
- Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar. 
- Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion. 
- Avelsdebuten bör ske tidigast vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs beteende 
(mentalitet) men också vid den ålder då hunden med stor sannolikhet hunnit utveckla för 
rasen kända hälsostörningar. 

 
 

Mentalitet 
(Källa: Raskompendium inför Svenska Vinthundklubbens domarkonferens 2007, skrivet av 
Svante Frisk.) 
Chart polski är sin egen herre. Den är självsäker, reserverad och modig. Under jakten är den 
snabb, mycket skicklig och uthållig. I aktion reagerar den snabbt och häftigt. 
De svenska hundarna har ett rastypiskt temperament. 

 
Mål 
- Fortsatt behålla det rastypiska temperamentet. 
- Avel för mentala egenskaper anpassade till rasens funktion och samhällets krav. 
”Till avel skall endast användas hundar som ej uppvisar beteendestörningar i form av 
överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden 
vardagliga situationer” (SKKs grundregler punkt 2:5). 

 
 

Exteriör 
Vid exteriörbedömning framhålls ofta hundarnas storlek och benstomme. Det förekommer 
dock påpekanden vad gäller korta bröstben, ej tillräcklig benstomme, ej tjock typisk päls och 
ineffektiva rörelser. 
Inga hittills kända exteriöra avvikelser som kan innebära problem för hundarna. 

 
Mål 
Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion. 
Hålla de exteriöra påpekandena i åtanke vid avel. 

 
 

Förankring 
RAS för Chart Polski har upprättats av GRAINS i samverkan med svenska ägare till rasen. 
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