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Maremmano
MaremmanoAbruzzese
Abruzzese -- Historik
Historik

Bakgrund/
Bakgrund/Ändamål
Ändamål
Standard
Standard: :
Maremmano
Maremmanoabruzzezse
abruzzezseär
ären
enmycket
mycket gammal
gammal fårväktarras, som
som härstammar
härstammarfrån
frånherdehundar,
herdehundar,
vilka
vilkaännu
ännuidag
idaganvänds
användsi iAbruzzerna,
Abruzzerna, där
där fåraveln fortfarande
fortfarande blomstrar,
blomstrar,samt
samtfrån
frånherdehundar
herdehundar
som
somtidigare
tidigarefanns
fannsi iMaremmaområdets
Maremmaområdets Toscana
Toscana och Lazio.
Lazio.

MedförFlyttningar
förFlyttningarav
avfårhjordar
fårhjordarfrån
från en
en region
region till en annan
Med
annan började,
började,iisynnerhet
synnerhetefter
efter1860-talet,
1860-talet,
naturligkorsning
korsningmellan
mellande
denämnda
nämnda regionernas
regionernas herdehundar.
enennaturlig
herdehundar.

Historik:
Historik:

Rasens
Rasensexakta
exaktaursprung
ursprungär
ärsom
somhos
hos övriga
övriga fårväktare höljd ii dunkel.
dunkel.Detta
Dettatrots
trotsatt
attbåde
bådeAristoteles
Aristoteles
och
ochXanyhenon,
Xanyhenon,grekiska
grekiskaförfattare
författareför
för mer
mer än 2000 år sedan,
sedan, refererade
refereradetill
tillen
envakthund
vakthundhos
hos
herdarna
herdarnaoch
ochplacerade
placeradeursprunget
ursprunget ii Asien.
Asien. Båda utser Indien
Indien som
som hemland
hemlandför
förFlockvaktarna,
Flockvaktarna,men
men
det
detFinns
Finnsmycket
mycketsom
sompekar
pekarpå
påatt
attTibet
Tibet var
var Flockvaktarnas ursprungsland
ursprungslandoch
ochatt
attden
denTibetanska
Tibetanska
Mastiffen
Mastiffenärärursprungsrasen
ursprungsrasenför
förFlockvaktarna.
Flockvaktarna.
De
Deförsta
förstabevisen
bevisenför
förde
devita
vitafårväktarna
fårväktarna kom
kom ca 50 år f.Kr. med
med Marcus
MarcusTerentius
TerentiusVarro
Varroi ihans
hansbok
bok
om
omjordbruk,
jordbruk,där
därhan
hanger
geren
enbeskrivning
beskrivning av
av en fårväktare hos
hos herdarna
herdarnasom
sompassar
passarnästan
nästanperfekt
perfekt
påpåenenMaremmano
MaremmanoAbruzzese
Abruzzeseav
aviidag.
dag. Denna
Denna kunnige författare
författare placerar
placerarden
denvita
vitafårvaktaren
fårvaktaren
under
underden
dentiden
tideni iItalien,
Italien,Spanien
Spanienoch
och Grekland
Grekland samt ger en fullständig
fullständigbeskrivning
beskrivningav
avhundens
hundens
arbetssätt.
arbetssätt.
Några
Någrahundra
hundraårårefter
efterVarro
Varrokom
komen
en annan
annan latinsk
latinsk författare,
författare, Lucas
Lucas Julius
JuliusModeratus
ModeratusColumella.
Columella.
Också
Ocksåhan
hanskrev
skrevom
omjordbruk
jordbrukoch
ochgav
gav en
en liknande
liknande beskrivning
beskrivning av
av de
devita
vitafårhundarna.
fårhundarna.

En
Enengelsk
engelsktidskrift
tidskriftfrån
från1833,
1833,””The
The Penny
Penny Magazine” ger en
en mer
mer modern
modernbeskrivning
beskrivningav
avrasen.
rasen.
Författare
Författaresom
somreste
resterunt
runtiiItalien
Italienbeskriver
beskriver denna fårväktare
fårväktare som
som otrolig
otroligvildsint
vildsintoch
ochskarp.
skarp.

Den
Dentraditionella
traditionellafårskötseln
fårskötselnverkar
verkar vara
vara lika
lika gammal som Italien
Italien självt.
självt.Abruzzo-området
Abruzzo-områdetomfattar
omfattar
dedehögsta
högstabergstopparna
bergstopparnaiibergskedjan
bergskedjan Apenninerna
Apenninerna och många
många är
är över
över2000
2000meter
meteroch
ochnågra
några
nästan
nästan3000
3000meter
meterhöga.
höga.Ett
Ettsådant
sådant bergslandskap
bergslandskap med dess
dess steniga
stenigamark
markoch
ochhöga
högaplatåer,
platåer,gynnar
gynnar
naturligtvis
naturligtvisbeteshållning
beteshållningsnarare
snarareän
än jordbruk.
jordbruk. Detsamma gäller
gäller för
förmotsatsen,
motsatsen,Latium
Latiummed
med
Maremmaslätterna,
Maremmaslätterna,som
sominnan
innanden
dendikades
dikades ut på 1950 talet
användes
användessom
sombetesmark
betesmarkför
förfår,
får,nöt
nöt och
och häst.
häst. Faktum är att
att
fårvallningen
fårvallningenhar
harhållits
hållitsi imycket
mycketstor
stor skala
skala i dessa områden
områden
åtminstone
åtminstonesedan
sedanromartiden.
romartiden.
Innan
Innansista
sistavärldskriget
världskrigetbetade
betadeöver
över en
en miljon
miljon får i dessa
områden.
områden.En
Ensådan
sådanurgammal
urgammaloch
ochhögt
högt utvecklad
utvecklad ekonomi
baserat
baseratpå
påfår
fårinnebär
innebärnaturligtvis
naturligtvisförekomst
förekomst av utmärkta
fårhundar.
fårhundar.De
Denödvändiga
nödvändigaegenskaperna
egenskaperna för
för denna hund är
hårdhet
hårdhetför
föratt
attleva
levai idet
detöppna
öppnalandskapet
landskapet året
året om och styrka
styrka
och
ochmodet
modetatt
attjaga
jagabort
bortvargar,
vargar,tjuvar
tjuvar och
och björnar.
björnar.
Fårskötseln
Fårskötselnhar
haralltid
alltidvarit
varitav
avnomadisk
nomadisk karaktär
karaktär med
vinterbete
vinterbetepå
påslätterna
slätternaTavoliere
Tavoliereoch
och Campagna
Campagna di Roma och
och
sommarbete
sommarbetepå
påbergsplatåerna
bergsplatåernaiiAbruzzi.
Abruzzi. Genom
Genom årtusende
har
harförFlyttningar
förFlyttningarskett
skettpå
påsamma
sammabergsvägar
bergsvägar med hjälp av
hedar
hedaroch
ochhundar,
hundar,medan
medantransporterna
transporterna idag
idag sker med hjälp
hjälp
avavlastbil.
lastbil.
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Maremmano
MaremmanoAbruzzese
AbruzzeseArbetsätt
Arbetsätt
I Abruzzobergen
I Abruzzobergenhar
harvarg
vargoch
ochbjörn
björn alltid
alltid funnits
funnits och gör så än
än idag,
idag, vilket
vilkethar
harborgat
borgatför
föratt
att
Maremmano
MaremmanoAbruzzese
Abruzzesefortfarande
fortfarande ii mycket
mycket stor utsträckning
utsträckning används
användssom
somden
denfårväktare
fårväktareden
den
alltidvarit
varitoch
ochpå
pådetta
dettasätt
sättbevarats
bevarats fram
fram till
till våra dagar. Det
alltid
Det har
har också
ocksåinneburit
inneburitatt
attkennlarnas
kennlarnas
påverkanpå
pårasen
raseninte
intehaft
haftden
denförödande
förödande konsekvens
konsekvens på förvandling
påverkan
förvandlingsom
somdet
detinneburit
inneburitför
försåså
mångaandra
andraraser.
raser.Nästan
Nästanhelt
heltorörd
orörd har
har den
den kunnat bevaras
många
bevaras fram
fram till
tillvåra
våradagar,
dagar,vilket
vilketgör
görrasen
rasen
heltunik.
unik.
helt

Arbetssätt
Arbetssätt
Fårhjordarna
Fårhjordarnahar
harsom
somsagt
sagtsedan
sedanurminnes
urminnes tider tillbringar somrarna
somrarnapå
påbetesmarkerna
betesmarkernapå
på
bergsplatåerna
bergsplatåernai iAbruzzo
Abruzzooch
ochpå
påhösten
hösten förs
förs de ner till vinterbetena
vinterbetenapå
pånorra
norraApulia
Apulia(Tavoliere)
(Tavoliere)på
på
östkusten
östkusteneller
ellertill
tillLatium
Latium(Campagna
(Campagna di
di Roma)
Roma) på Italiens västkust.
västkust.

En
Enbra
braMaremmano
MaremmanoAbruzzese
Abruzzeseskall
skall vara
vara modig,
modig, stark och oberoende.
oberoende.Modig
Modigatt
attattackera
attackeravargar,
vargar,
tjuvar
tjuvaroch
ochbjörnar.
björnar.Stark
Starkför
föratt
attklara
klara av
av livet
livet i det öppna landskapet
landskapetoch
ochoberoende
oberoendeför
föratt
attklara
klaraavav
jobbet
jobbetutan
utanherdens
herdenshjälp.
hjälp.Banden
Bandensom
som håller
håller ihop herde och
och hund
hund är
ärmer
merutav
utavsamarbete
samarbeteän
änblind
blind
lydnad,
lydnad,men
menanses
ansesinte
intesom
somen
enolägenhet,
olägenhet, för
för hundarna har en
en inneboende
inneboendekapacitet
kapacitetför
föratt
attgöra
görasitt
sitt
jobb.
jobb.
En
Enhjord
hjordbestår
bestårav
av400
400till
till500
500får
fåroch
och till
till denna
denna hör då cirka
cirka 44 hundar.
hundar.För
Förperfekt
perfektsamarbete
samarbeteskall
skall
dessa
dessaha
havuxit
vuxitihop
ihoptillsammans
tillsammansoch
och vara
vara av
av båda könen. Hundarnas
Hundarnasgrundläggande
grundläggandebeteende
beteendeäräratt
att
dedealdrig
aldriglämnar
lämnarfåren,
fåren,varken
varkenunder
under dagen
dagen eller under natten,
natten, även
ävenom
omherden
herdenär
ärborta
bortaunder
under
många
mångatimmar.
timmar.

De
Deses
sesvanligen
vanligenalldeles
alldelesintill
intillhjorden
hjorden och
och uppräder
uppräder på ett slött,
slött, nästan
nästansömnigt
sömnigtsätt.
sätt.Detta
Detta
uppförande
uppförandehar
harutvecklats
utvecklatsunder
undermånga
många århundraden
århundraden utav knappt
knappt leverne,
leverne,energin
energinskall
skallbara
bara
användas
användasi iabsoluta
absolutai inödvändiga
nödvändigasituationer.
situationer. Hundar och får
får känner
kännervarandra
varandraväl
väloch
ochmedan
medande
de
förra
förrahåller
hållerfrämmande
främmandefår
fårborta,
borta,vill
vill de
de senare
senare skygga för en
en främmande
främmandehund.
hund.Om
Omett
ettfår
fårblir
blirefter,
efter,
väntar
väntarhundarna
hundarnapå
pådet,
det,tills
tillsdet
dethunnit
hunnit ifatt.
ifatt. På det hela taget
taget är
är emellertid
emellertidMaremmano
MaremmanoAbruzzese
Abruzzese
hundarnas
hundarnasjobb
jobbnästan
nästanuteslutande
uteslutande att
att vakta
vakta och på detta är
är han
han oöverträffad.
oöverträffad. Att
Attnärma
närmasig
sig
hjorden
hjordenpå
pådagen
dagenär
ären
enförlamande
förlamandeerfarenhet,
erfarenhet, för man anfalls
anfalls våldsamt,
våldsamt,fastän
fastänorörlig
orörligställning
ställning
vanligtvis
vanligtvishejdar
hejdarangreppet.
angreppet.Naturligtvis
Naturligtvis är
är det att sätta livet
livet på
på spel
spelatt
atthandla
handlalömskt
lömskteller
ellerkomma
komma
påpånatten.
natten.
Tikar
Tikarärärbättre
bättrevaktposter
vaktposterför
förderas
deras vekare
vekare sinne
sinne gör dem oroligare,
oroligare,vilket
vilkethåller
hållerdom
domvakna.
vakna.
Hanarna,
Hanarna,mer
mermedveten
medvetenom
omsin
sinstyrka,
styrka, är
är mer
mer avslappnande
avslappnande och
och ofta
oftadåsiga.
dåsiga.Så
Sånär
närman
mannärmar
närmarsig
sig
enenisolerad
isoleradfålla,
fålla,är
ärdet
dettikarna
tikarnaman
man ser,
ser, redan
redan skällande och
och några
några stående.
stående.Plötsligt
Plötsligtvisar
visarsig
sig
hanarna.
hanarna.Som
Somom
omde
deuppstått
uppståttur
urjorden.
jorden. Frammanade
Frammanade av tikarna,
tikarna, granskar
granskarde
demot
motvänster
vänsteroch
och
höger
högermed
medsträckt
sträcktnacke
nackeoch
ochöronen
öronen framåt,
framåt, brösten ut och svansen
svansenhögt.
högt.När
Närde
deser
serinkräktarna,
inkräktarna,
brister
bristerde
deututi iylanden,
ylanden,raggen
raggenav
avlångt
långt hår
hår nedanför
nedanför ryggraden
ryggraden reses
resesoch
ochger
gerdom
domett
ettfruktansvärda
fruktansvärda
olycksbådande
olycksbådandeutseende.
utseende.De
Decirklar
cirklar snabbt
snabbt runt främlingen, dansar
dansarspänt
späntoch
ochfrån
frånpar
parmeter
meterhåll
håll
gör
gördedeen
enrush
rushininför
förattack,
attack,med
medögon
ögon smala
smala som springor, bakåtlagda
bakåtlagdaöron
öronoch
ochsvansen
svanseninfälld
infälldupp
upp
under
undermagen.
magen.
Maremmano
MaremmanoAbruzzeses
AbruzzeseshuvudFiende
huvudFiende är
är vargen.
vargen. Genom århundranden
århundrandenhar
haren
enmärklig
märkligekologisk
ekologisk
situation
situationbildas
bildasi icentrala
centralaoch
ochsödra
södra Italien,
Italien, där vargens invanda
invanda byte
byteär
ärfåret.
fåret.Italien
Italienhar
harvarit
varittätt
tätt
befolkat
befolkatsedan
sedanlång
långtid
tidoch
ochfram
framtill
tillindustrialiseringen
industrialiseringen var praktiskt
praktiskttaget
tagetalla
allaområden
områdenfria
friaför
för
lantlig
lantligexploatering
exploateringi idess
dessvarierande
varierande former.
former. Vargens naturliga
naturliga byte
byteär
ärde
destörre
störregräsätarna
gräsätarnasåsom
såsom
rådjur,
rådjur,kronhjort,
kronhjort,dovhjort
dovhjortoch
ochdessa
dessa blev
blev inte
inte så mycket utjagade
utjagade som
sombortmotade
bortmotadefrån
frånlandskapet
landskapet
utav
utavde
deväldiga
väldigakreaturs
kreaturshjordarna
hjordarnasom
som invaderade
invaderade varje äng
äng och
och skogsområde.
skogsområde.På
Pågrund
grundav
avdetta
detta
måste
måstevargen
vargenövergå
övergåatt
attleva
levapå
påtamboskap,
tamboskap, speciellt får och
och ändra
ändra sin
sinjaktteknik.
jaktteknik.När
Närvargen
vargen
försökerstjäla
stjälaett
ettfår,
får,närmar
närmarden
densig
sig försiktigt
försiktigt fårfållan, hållande
försöker
hållande sig
signoggrant
noggranti imotvind.
motvind.När
När
nattenfaller
fallerpå
påoch
ochherden
herdengått
gåtttill
tillvila,
vila, väntar
väntar vargen tålmodigt
natten
tålmodigt ii närheten.
närheten.Då
Dåstillheten
stillhetenråder,
råder,rör
rör
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Maremmano
MaremmanoAbruzzese
Abruzzese
den
densig
siglikt
likten
enskugga
skuggafram
framtill
tillfållan,
fållan, krypande
krypande på bröstet och
och så
så störtar
störtarden
denin
ini iFlocken
Flockenoch
ochgriper
griper
sitt
sittoffer.
offer.Vargen
Vargendödar
dödarinte
intefåret
fåretgenast,
genast, utan
utan avlägsnar sig med
med det
detlevande,
levande,genom
genomatt
atthålla
hålladet
deti i
nackenoch
ochpå
påsåsåsätt
sättundvika
undvikaatt
attbära
bära på
på en
en död vikt. Vid det
nacken
det laget
laget kan
kanvargen
vargennaturligtvis
naturligtvisinte
inte
längregömma
gömmasig
sigför
förhundarna
hundarnavars
vars tillvägagångssätt
tillvägagångssätt är att förvirra
längre
förvirravargen
vargengenom
genomatt
attanfalla
anfallafrån
från
allahåll
hålloch
ochfåfåden
denatt
attsläppa
släppasitt
sittbyte.
byte. Endast
Endast fullvuxna hundar
alla
hundar har
har modet
modetatt
attta
taitu
itumed
medsådan
sådan
Fiende,medan
medantikar
tikaroch
ochunghundar
unghundarskäller
skäller våldsamt
våldsamt på kort
Fiende,
kort avstånd.
avstånd.Vargen
Vargenförblir
förblirpå
pådefensiven
defensiven
endastintresserad
intresseradav
avatt
attkomma
kommaiväg
iväg med
med sitt
sitt byte, men den
endast
den är
är tvingad
tvingadatt
attparera
pareraattackerna
attackernafrån
från
hundarna.Hundarna
Hundarnaförsöker
försökeratt
attramma
ramma den
den med bröstet och
hundarna.
och kasta
kastaomkull
omkullden,
den,för
föratt
attriva
rivaupp
uppden
den
blottställdabuken.
buken.Vargen,
Vargen,ååsin
sinsida
sida har
har en
en annan taktik biter
blottställda
biter mot
mot huvud
huvudoch
ochhals.
hals.
Herdarna,som
somväl
välkänner
kännertill
tillvargen
vargen sätt,
sätt, kuperar
kuperar sina hundar
Herdarna,
hundar öron
örontätt
tättintill
intillhjässan
hjässanoch
ochplacerar
placerar
järnhalsbandfullt
fulltav
avstora
storautstående
utstående spikar
spikar runt deras halsar.
järnhalsband
halsar. Öronen
Öronenkuperas
kuperasnär
närhundarna
hundarnaärär

Vreccale
Vreccale (spikhalsband)
(spikhalsband)

mycketunga
ungaoch
ochen
enunderlig
underligsed
sedär
är att
att de
de kapade
kapade snibbarna
snibbarna grillas
mycket
grillas och
ochges
gestill
tillsamma
sammavalp
valpför
föratt
att
ytterligarestärka
stärkadess
desskaraktär.
karaktär.Med
Med kuperade
kuperade öron och skyddad
ytterligare
skyddad hals
halshar
harfårhunden
fårhundenfördel,
fördel,för
för
vargenkan
kaninte
intehålla
hållastånd
ståndför
förde
deotaliga
otaliga attackerna.
attackerna. Herdarna
vargen
Herdarna säger
sägerden
denförsta
första
sammandrabbningenmed
meden
envarg
varglämnar
lämnar ett
ett sådant starkt intryck
sammandrabbningen
intryck iiung
ungfårhunds
fårhundssinne,
sinne,att
atthan
han
aldrigmer
merkan
kansova
sovalugnt
lugntpå
pånatten.
natten. En
En del
del av
av Maremmano Abruzzese
aldrig
Abruzzeseträning
träningär
äratt
attrusa
rusaursinnigt
ursinnigt
runtfållan
fållanvid
vidskriket
skriket”Lupo”!
”Lupo”!”Lupo”!
”Lupo”! och
och på
på så sätt att avskräcka
runt
avskräcka alla
allaeventuella
eventuellaattacker.
attacker.Det
Detärärför
för
attkunna
kunnaskilja
skiljapå
påvarg
vargoch
ochhund
hundsom
som Herdarna
Herdarna föredrar vita
att
vita fårväktare
fårväktare
Iblandförsöker
försökeren
enbjörn
björni iAbruzzobergen
Abruzzobergen att
att variera sin diet
Ibland
diet med
med fårkött.
fårkött.Men
Mende
deraggiga
raggigaväktarna
väktarna
tarupp
uppstriden.
striden.Den
Denstora
storafruktansvärda
fruktansvärda inkräktaren
inkräktaren omringas
tar
omringas och
och medan
medanen
enhund
hundhåller
hållerdess
dess
uppmärksamhetframåt,
framåt,biter
biteren
enannan
annan ii dess
dess bakben. När björnen
uppmärksamhet
björnen snurrar
snurrarrunt
runtför
föratt
attslå
slåden
den
bakom,angriper
angriperen
enannan
annandess
dessbakben
bakben och
och så fortsätter det
bakom,
det tills
tills björnen
björnendrar
drarbort.
bort.En
Enannan
annan
tillfälligFiende
Fiendeärärrävarna,
rävarna,vilka
vilkautgör
utgör ett
ett hot
hot vid lamningstid.
lamningstid. Ett
tillfällig
Ett senare
senaretillskott
tillskotttill
tillde
demånga
många
rovdjurenärärmängden
mängdenvildhundar,
vildhundar,vilka
vilka säkert
säkert är det värsta hotet
rovdjuren
hotet mot
motfårhjorden
fårhjordenidag.
idag.De
Deärärlika
lika
listigasom
som
listiga
! av ! 32
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vargen,
vargen,men
menderas
derasförtrogenhet
förtrogenhetmed
med människor
människor närvaro gör
gör dom
dom djärvare
djärvareoch
ochså
såmycket
mycketfarligare.
farligare.
ÅÅandra
andrasidan
sidanärärde
demycket
mycketlättare
lättareatt
att besegra.
besegra.
Trotsriskerna
riskernaoch
ochsvårigheterna
svårigheternalever
lever en
en Maremmano
Maremmano Abruzzese
Trots
Abruzzese som
somfårväktare
fårväktareatt
attav
avde
debästa
bästalivliv
hundkan
kanha.
ha.Den
Denär
äraldrig
aldrigbunden,
bunden, lever
lever i en naturlig omgivning
enenhund
omgivningmed
meden
enliten
litensocial
socialgrupp
gruppdär
där
denärärrespekterad
respekteradoch
ochinga
ingaartiFiciella
artiFiciella restriktioner
restriktioner begränsar
den
begränsar dess
desslevnadssätt.
levnadssätt.

Herdehund
Herdehund med kuperad
kuperad öron
öron ii arbete
arbete
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Rasstandard
Rasstandard
Rasstandard
Rasstandard
Kommentarer:
Kommentarer:

MAREMMANO
MAREMMANOABRUZZESE
ABRUZZESE

(Rasnamn
(Rasnamni hemlandet:
i hemlandet:
Cane
Canedadapastore
pastoremaremmano
maremmanoabruzzese)
abruzzese)

Grupp
Grupp11

FCI-nummer
FCI-nummer201
201
FCI-standard
FCI-standardpå
påengelska
engelskapublicerad
publicerad
2015-12-17.
2015-12-17.FCI-standard
FCI-standardfastställd
fastställdav
av
FCI
FCIGeneral
GeneralCommittee
Committee2015-11-13.
2015-11-13.
Översättning
Översättningfastställd
fastställdav
avSKKs
SKKs
arbetsgrupp
arbetsgruppför
förstandardfrågor
standardfrågor
2016-06-22.
2016-06-22.

Ursprungsland/hemland
Ursprungsland/hemland
Italien
Italien

Användningsområde
AnvändningsområdeHerdehund,
Herdehund,använd
använd
främst
främstsom
somväktare
väktareav
avhjord
hjordoch
ochegendom.
egendom.
FCI-klassiﬁkation
FCI-klassiﬁkationGrupp
Grupp1,1,sektion
sektion1.
1.

Helhetsintryck
Helhetsintryck
Maremmano
Maremmanoabruzzese
abruzzeseskall
skallvara
varaen
enstor
stor
hund,
hund,kraftigt
kraftigtbyggd
byggdmed
medrustikt
rustiktutseende
utseende
och
ochsamtidigt
samtidigtenenmajestätisk
majestätiskoch
och
karaktäristisk
karaktäristiskutstrålning.
utstrålning.
Helhetsintrycket
Helhetsintrycketskall
skallvara
varaav
aven
entung
tung
hund
hundmed
medregelbundna
regelbundnaproportioner,
proportioner,där
där
kroppen
kroppenskall
skallvara
varanågot
någotlängre
längreän
än
mankhöjden.
mankhöjden.Den
Denskall
skallvara
varaharmoniskt
harmoniskt
byggd
byggdi förhållande
i förhållandetill
tillsin
sintyngd
tyngdoch
och
storlek
storlekmed
mednormala
normalaförhållanden
förhållandenmellan
mellan
alla
allasina
sinadelar.
delar.
Diskvaliﬁcerande
Diskvaliﬁcerandefel:
fel:
• • Hund
Hundsom
somtydligt
tydligtvisar
visarfysiska
fysiskaeller
eller
beteendemässiga
beteendemässigaabnormiteteter
abnormiteteter
skall
skalldiskvaliﬁceras.
diskvaliﬁceras.

Det är speciellt vik0gt
vik0gt a3
a3hanhunden
hanhundenger
gerintryck
intryckavava3
a3vara
vara
kra9igt byggd med
med en
en tung
tungmuskulös
muskulöskropp.
kropp.Fel
Felärärlu9iga,
lu9iga,
tunna hundar liksom
liksom tjocka.
tjocka.Hänsyn
Hänsynbör
börhär
härtagas
tagas0ll
0llåldern
åldern
då rasen har en
en sen
sen mognad
mognadoch
ochinte
inteärärfysiskt
fysisktmogen
mogen
förrän vid 3-4 år.
år.
Rustikt uttryck;
uttryck;
får o9ast endast
endast hundar
hundariigod
godpälskondi0on.
pälskondi0on.Speciellt
Speciellt
hundar som 0llbringar
0llbringar mycket
mycket0d
0dutomhus
utomhusfår
fården
denför
förrasen
rasen
typiskt kra9iga
kra9iga manen,
manen, samt
samtmycket
mycketpäls
pälspå
påbenen,
benen,vilket
vilket
gör a3 hunden ser
ser betydligt
betydligtkra9igare
kra9igareututoch
ochäven
ävenkänns
känns
mycket kra9igare.
kra9igare.

Viktiga
Viktigamåttförhållanden
måttförhållanden
Huvudets
Huvudetslängd
längdskall
skallvara
vara4/10
4/10av
av
mankhöjden.
mankhöjden.
Nospartiet
Nospartietskall
skallvara
varanågot
någotkortare
kortareän
än
skallen.
skallen.
Kroppens
Kroppenslängd
längdskall
skallöverstiga
överstiga
mankhöjden
mankhöjdenmed
med1/18.
1/18.
Bröstkorgens
Bröstkorgensdjup
djupär
ärobetydligt
obetydligtmindre
mindre än
än
halva
halvamankhöjden
mankhöjden

Huvudets längd;
längd;
På en hund med
med en
en mankhöjd
mankhöjdav
av68
68cm
cmärärhuvudet
huvudetdrygt
drygt2727
cm innebär de3a
de3a e3
e3 rela0vt
rela0vtstort
stortoch
ochkra9fullt
kra9fullthuvud.
huvud.
Nosens längd är
är alltså
alltså något
någotmindre
mindreän
änskallens,
skallens,vilket
vilket
påverkar huvudets
huvudets kilform.
kilform.Nosen
Nosenska
skadock
dockvara
varakra9ig.
kra9ig.
Bröstkorgens djup;
djup;
Bör vara sådan
sådan a3
a3 den
den når
nårarmbågen.
armbågen.
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Maremmano
MaremmanoAbruzzese
Abruzzese

Hund
Hund med utmärkt helhet
helhet

Välformat
Välformat huvud
huvud och i övrigt en
en utmärkt
utmärkthund
hund
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Rasstandard
Rasstandard
Kommentarer:
Kommentarer:

Uppförande/karaktär
Uppförande/karaktär
Hundens
Hundenshuvudsakliga
huvudsakligafunktion
funktionär
äratt
attvakta
vakta
och
ochförsvara
försvarahjord
hjordoch
ochegendom.
egendom.
Hunden
Hundenutför
utförsitt
sittarbete
arbetemed
medskarpsynthet
skarpsynthet
och
ochockså
ocksåmed
medtillgivenhet
tillgivenhetmot
motsin
sinägare
ägareoch
och
dennes
dennesomgivning.
omgivning.
Diskvaliﬁcerande
Diskvaliﬁcerandefel:
fel:
Aggressiv
Aggressiv
eller
eller
extremt
extremtskygg.
skygg.
••

Väktare av egendom
egendom
När en Maremmano
Maremmano Abruzzese
Abruzzeseanvänds
användssom
somväktare
väktareavav
egendom är socialiseringen
socialiseringenunder
underhundens
hundensuppväxt
uppväxtavavallra
allra
största betydelse
betydelse för
för a3
a3den
denskall
skallfungera
fungerai ivårt
vårtsamhälle.
samhälle.A3
A3
få gå lös på gårdsplanen
gårdsplanenskapar
skaparen
enharmonisk
harmoniskhund
hundsom
som
håller sig hemma,
hemma, mestadels
mestadelsliggande
liggandeså
såa3
a3han
hankan
kansesevad
vad
som försegår eller
eller strövande
strövanderunt
runtuthusen
uthusenoch
ochhan
hanlär
lärsig
sig
snart vilka som
som har
har tillträde
tillträdesåsom
såsompost,
post,renhållning,
renhållning,vänner
vänner
och bekanta. Främmande
Främmandemottages
mottagesmed
mede3
e3kraf0gt
kraf0gtskall
skalloch
och
man ställer sig
sig gärna
gärna ii vägen
vägenför
fört.ex.
t.ex.en
enbil
bilnär
närden
denkommer
kommer
upp på uppfarten
uppfarten och
och behåller
behålleren
enavvaktande
avvaktandehållning
hållningtilltill
ägaren säger a3
a3 det
det är
ärok.
ok.När
Närfrämmande
främmandepersoner
personerhar
har
och hunden
hundenuppfattar
uppfattara3
a3allt
alltärärsom
somdet
detska,
ska,
introducerats och
tappar han för
för 0llfället
0llfället vidare
vidareintresse
intresseoch
ochåtergår
återgår0ll0lla3
a3
vilande fortsätta
fortsätta sin
sin dåsiga
dåsiga0llvaro.
0llvaro.

Stolta och självständiga
självständigakaraktär
karaktär
Denna gör att den
den tillbedjande
tillbedjandeunderkastelsen
underkastelsensom
som
vallhunden har,
har, är
är direkt
direktemot
emotfårväktarens
fårväktarenskaraktär
karaktäroch
och
därav sker lydnadsträningen
lydnadsträningenpå
påett
ettannorlunda
annorlundasätt.
sätt.PåPågrund
grund
av denna speciella
speciella karaktär
karaktärfår
fårman
manen
ensävligare
sävligareföljsamhet
följsamhet
såväl i lydnadsträningen
lydnadsträningensom
somi iutställningsringen.
utställningsringen.

Domarna bör ha
ha förståelse
förståelseför
förrasens
rasenskaraktär
karaktäroch
och
närma sig hunden
hunden på
på ett
ettvänligt
vänligtsätt.
sätt.

Huvud
Huvud
Huvudet
Huvudetskall
skallvara
varastort,
stort,plant,
plant,konformat
konformat och
och
påminna
påminnaom
omisbjörnens
isbjörnenshuvud
huvud
Allvarliga
Allvarligafel:
fel:
• • Konvergerande
Konvergerandeaxellinjer
axellinjeri iskalle–nosrygg
skalle–nosrygg

Storleken bestäms
bestäms av
av längden
längdensom
somskall
skallvara
vara4/10
4/10avav
mankhöjden samt
samt av
av skallens
skallensbredd.
bredd.
E3 konformigt
konformigt huvud
huvud erhålls
erhållsom
omnospar0et
nospar0etbas
basärärbred.
bred.
E3 huvud som påminner
påminnerom
omen
enisbjörn
isbjörnerhålls
erhållsom
omnospar0et
nospar0et
är kra9igt, stopet
stopet lite
lite accentuerat
accentueratoch
ochskallen
skallensvagt
svagtvälvd,
välvd,
samt om manen
manen börjar
börjar0digt
0digtpå
påkinderna
kindernaoch
ochpå
påhjässan.
hjässan.
Dessutom måste
måste då
då öronen
öronenoch
ochögonen
ögonenvara
varasmå
småoch
och
välformade.
E3 korrekt huvud
huvud har
har likheten
likhetenav
aven
entrubbig
trubbigkilkilsedd
seddovanifrån
ovanifrån
och från sidan.
sidan.
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Maremmano
MaremmanoAbruzzese
Abruzzese

Arbete
Arbeteunder
under
vinterförhållande
vinterförhållande

Magniﬁkt huvud
huvud
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Rasstandard
Rasstandard
Kommentarer:
Kommentarer:

Skallparti
Skallparti
Skalle
Skalle
Skallpartiet
Skallpartietskall
skallvara
varamycket
mycketbrett
brettmed
medsvagt
svagt
välvda
välvdasidor.
sidor.Även
Ävenfrån
frånsidan
sidansett
settskall
skalldet
detvara
vara
konvext.
konvext.Sedd
Seddi proﬁl
i proﬁluppvisar
uppvisarskallens
skallensövre
övre
längsgående
längsgåendeplan
planenensvag
svagdivergens
divergensmot
mot
nosryggens
nosryggensövre
övreplan,
plan,vilket
vilketgör
görhuvudets
huvudetsproﬁl
proﬁl
svagt
svagtkonvex.
konvex.Ögonbrynsbågarna
Ögonbrynsbågarnaskall
skallvara
vara
måttligt
måttligtframträdande.
framträdande.Pannfåran
Pannfåranskall
skallvara
vara
föga
fögamarkerad,
markerad,nackknölen
nackknölenendast
endastknappt
knappt
skönjbar.
skönjbar.

Skallen är sedd
sedd framifrån
framifråneller
elleri iproﬁl
proﬁlnågot
någotvälvd
välvdoch
och
avsmalnar mot
mot nospar0et.
nospar0et.Den
Denär
ärnågot
någotlängre
längreän
ännospar0et
nospar0et
och nästan så bred
bred mellan
mellankindbenen
kindbenensom
somden
denärärlång.
lång.Runda
Runda
bollak0ga skallar
skallar är
är liksom
liksomhelt
heltpla3a
pla3afelak0ga.
felak0ga.
Skallens bredd
bredd ger
ger också
ocksåbre3
bre3mellan
mellanögonen.
ögonen.
Den kra9iga manen
manen skall
skallbörja
börjapå
påtoppen
toppenav
avskallen
skallenoch
ochpåpåsåså
sä3 dölja nackknölen.
nackknölen. Dessutom
Dessutomstartar
startarmanen
manenpå
pådede
rundande kinderna.
kinderna. Båda
Bådadessa
dessasaker
sakerger
gerdis0nk0on
dis0nk0onoch
och
äkthet 0ll e3 exemplar
exemplarav
avrasen.
rasen.
Må3ligt framträdande
framträdandeögonbryn
ögonbrynliksom
liksommå3ligt
må3ligtmarkerad
markerad
pannfåra förstärker
förstärker intrycket
intrycketav
ave3
e3plant
planthuvud.
huvud.

Stop
Stop
Stopet
Stopetskall
skallvara
varaobetydligt
obetydligtmarkerat
markeratoch
och
vinkeln
vinkelnmellan
mellanpannan
pannanoch
ochnosryggen
nosryggenalltid
alltid
mycket
mycketöppen.
öppen.

Det mycket lä3
lä3 markerade
markeradestopet
stopetger
gerhuvudet
huvudetdess
dessprägel
prägeloch
och
intryck av planhet.
planhet.

KraCig skalle, bra
bra bredd
breddmellan
mellanögon,
ögon,man
mansom
sombörjar
börjarpåpåhjässan.
hjässan.

Fel: avsaknad av
av stop
stop är
ärfel
felliksom
liksome3
e3tydligt
tydligtmarkerat
markeratstop.
stop.
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Maremmano
MaremmanoAbruzzese
Abruzzese

EF
EFutmärkt
utmärktstop
stopdär
där
vinkeln
vinkelnpanna-nosrygg
panna-nosryggär
är
öppen.
öppen.

Utmärkt
Utmärktskalle.
skalle.

Utmärkt
Utmärkt
Jkhuvud.
Jkhuvud.
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Rasstandard
Rasstandard
Kommentarer:
Kommentarer:

Ansikte
Ansikte
Nostryffel
Nostryffel

Nostryffeln
Nostryffelnskall
skallvara
varatämligen
tämligenstor
storoch
ochiilinje
linje med
med
nosryggen.
nosryggen.Den
Denskall
skallvara
varasvart
svartmed
medstora
stora
vidöppna
vidöppnanäsborrar
näsborrarsamt
samtfuktig.
fuktig.Sedd
Seddiiproﬁl
proﬁl skall
skall
nostryffeln
nostryffelninte
intenå
nåframför
framförläpparnas
läpparnasfrämre
främre
vertikallinjer.
vertikallinjer.
Diskvaliﬁcerande
Diskvaliﬁcerandefel:
fel:
• • Nostryffel
Nostryffelsom
somär
ärhelt
heltavpigmenterad
avpigmenterad

Nosparti
Nosparti

Nospartiet
Nospartietskall
skallvara
varanågot
någotkortare
kortareän
änskallen.
skallen.
Dess
Dessdjup
djupskall
skallvara
varasom
somhalva
halvadess
desslängd.
längd.
Nospartiets
Nospartietssidor
sidorärärsvagt
svagtvälvda
välvdaoch
ochavtar
avtarmot
mot
främre
främredelen,
delen,dock
dockmed
medbibehållen
bibehållentrubbighet
trubbighet
sett
settframifrån.
framifrån.Området
Områdetunder
underögonen
ögonenskall
skall
vara
varasvagt
svagtutmejslat.
utmejslat.
Diskvaliﬁcerande
Diskvaliﬁcerandefel:
fel:
• • Nosrygg
Nosryggsom
somär
äravgjort
avgjortkonvex
konvexeller
eller
konkav
konkav

Nospar0et är en
en mycket
mycketvik0g
vik0gdel
delav
avhuvudet
huvudetoch
ochger
ger
huvudet dess rätta
rätta uttryck.
uttryck.

Längden bestäms
bestäms av
av skallen
skallenoch
ochrä3
rä3förhållanden
förhållandenblir
blir
5,5/10 skalle och
och 4,5/10
4,5/10nospar0,
nospar0,alltså
alltsånågot
någotkortare
kortarenos
nos
än skalle.

Huvudet är format
format som
somen
entrubbig
trubbigkil,
kil,både
bådesett
settuppifrån
uppifrån
och från sidan,
sidan, vilket
vilket är
ärett
ettviktigt
viktigtkännetecken
känneteckenför
förrasen
rasenoch
och
ger harmoni och
och balans
balansmellan
mellanskalle
skalleoch
ochnospar0.
nospar0.
Felaktiga är snipiga
snipiga nospar0er.
nospar0er.
Nospigmentringen
Nospigmentringen har
harvarit
varitett
ettproblem
problemför
föross
ossi i
Skandinavien och
och fortfarande
fortfarandefinns
finnsdet
dethundar
hundarsom
somlider
lideravav
”vinterpigment”.
”vinterpigment”. Med
Med ny3
ny3material
materialfrån
frånItalien
Italienförbättras
förbättras
detta stadigt. Typ
Typ skall
skall gå
gåföre
förepigment.
pigment.
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Maremmano
MaremmanoAbruzzese
Abruzzese

Välutvecklad
Välutveckladnostryﬀel
nostryﬀelsom
som
harmoniserar
harmoniserarmed
mednosparJet.
nosparJet.

Utmärkt
UtmärktnosparJ.
nosparJ.

Utmärkt
Utmärkt nosparJ.
nosparJ.
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Rasstandard
Rasstandard
Kommentarer:
Kommentarer:

Läppar
Läppar

Sedda
Seddaframifrån
framifrånskall
skallde
deövre
övreläpparna
läpparnadär
därde
de
möts
mötsbilda
bildaenensvag
svagkurva,
kurva,vilket
vilketgör
göratt
attde
denätt
nätt
och
ochjämnt
jämnttäcker
täckertänderna
tändernaoch
ochatt
attmungiporna
mungiporna
blir
blirföga
fögamarkerade.
markerade.Följaktligen
Följaktligenskall
skallden
den
undre
undresidolinjen
sidolinjenutgöras
utgörasbara
baraav
avläpparna
läpparna
framtill
framtill– –dess
dessbakre
bakredel
delutgörs
utgörsav
avunderkäken
underkäken
och
ochmungiporna.
mungiporna.Läppränderna
Läpprändernaskall
skallvara
vara
svartpigmenterade.
svartpigmenterade.

Käkar/Tänder
Käkar/Tänder

Käkarna
Käkarnaskall
skallvara
varakraftiga
kraftigaoch
ochnormalt
normalt
utvecklade.
utvecklade.Framtänderna
Framtändernaskall
skallvara
vara
regelbundet
regelbundetplacerade,
placerade,av
avbra
brastorlek
storlekoch
och
fulltaliga.
fulltaliga.Tänderna
Tändernaskall
skallvara
varavita
vitaoch
och
kraftiga.
kraftiga.Saxbett.
Saxbett.

E9ersom nospar0et
nospar0et är
är ganska
ganskakra9igt
kra9igthar
harläpparnas
läpparnas
stramhet stor betydelse
betydelseför
föra3
a3man
manskall
skallkunna
kunnabibehålla
bibehållarä3
rä3
utryck.
Vid mycket kra9igt
kra9igt hängande
hängandeläppar
läpparförloras
förlorasläpparnas
läpparnassvaga
svaga
kurva under nostryﬀeln
nostryﬀelnoch
ochden
denformas
formasdå
då0ll
0lle3
e3
uppochnedvänt
uppochnedvänt V,
V, vilket
vilketär
ärfullkomligt
fullkomligtfelak0gt.
felak0gt.

I och med a3 standarden
standardenhar
harändrats
ändratsnämns
nämnsejejlängre
längrea3
a3
tångbe3 accepteras,
accepteras, vilket
vilketbidrog
bidrog0ll
0llvälutvecklade
välutvecklade
underkäkar.Tänderna
underkäkar.Tänderna ska
skavara
varafulltaliga.
fulltaliga.

Diskvaliﬁcerande
Diskvaliﬁcerandefel:
fel:
• • Underbett.
Underbett.

Kinder
Kinder

Kinderna
Kindernaskall
skallvara
varamåttligt
måttligtmarkerade.
markerade.

Ögon
Ögon

Ögonen
Ögonenskall
skallinte
intevara
varastora
storai iförhållande
förhållandetill
till
hundens
hundensstorlek.
storlek.Iris
Irisskall
skallvara
varaockrabrun
ockrabruneller
eller
kastanjebrun.
kastanjebrun.Ögonen
Ögonenskall
skallvara
varasnedställda
snedställda
och
ochfår
fårvarken
varkenvara
varautstående
utståendeeller
ellerinsjunkna.
insjunkna.
Uttrycket
Uttrycketskall
skallvara
varauppmärksamt
uppmärksamtoch
och
medvetet.
medvetet.Ögonöppningarna
Ögonöppningarnaskall
skallvara
vara
mandelformade
mandelformademed
medsvartpigmenterade
svartpigmenterade
ögonkanter.
ögonkanter.
Diskvaliﬁcerande
Diskvaliﬁcerandefel:
fel:
• • Ögon
Ögonmed
medmåttlig
måttligeller
ellerömsesidig
ömsesidig
pigmentförlust
pigmentförlustpå
påögonkanterna,
ögonkanterna, blå
blå
ögon,
ögon,skelögdhet.
skelögdhet.

För a3 ge rä3 utryck
utryck är
ärdet
detvik0gt
vik0gta3
a3ögonen
ögonenärärsa3a
sa3abreF
breF
isär och är mandelformade.
mandelformade.
Man önskar någon
någon snedställdhet
snedställdhetoch
ochögonlockskanterna
ögonlockskanternaskall
skall
vara åtliggande
åtliggande då
då de3a
de3aär
ären
enarbetande
arbetandehund
hundsom
somärärute
ute
dygnet runt och
och ej
ej får
får ha
haproblem
problemmed
medögonlocksﬁckor
ögonlocksﬁckorsom
som
samlar skräp.
Mörka ögon föredras
föredras då
dåde3a
de3ager
gere3
e3mildare
mildareu3ryck.
u3ryck.(vilket
(vilket
innebär a3 många
många herdar
herdarfördrar
fördrarljusa
ljusaögon
ögonsom
somger
gere3
e3mer
mer
opålitligt u3ryck).
u3ryck).
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Sedda
Sedda

framifrån
framifrånskall
skall
dedeövre
övre
läpparna
läpparnadär
där
dedemöts
mötsbilda
bilda
enensvag
svagkurva.
kurva.
Vid
Vidmycket
mycket
kraCigt
kraCigt
hängande
hängande
läppar
läpparförloras
förloras
läpparnas
läpparnas
svaga
svagakurva
kurva
under
under
nostryﬀeln
nostryﬀelnoch
och
den
denformas
formasdå
då
JllJlleF
eF
uppochnervänt
uppochnervänt
V,V,vilket
vilketärär
fullkomligt
fullkomligt
felakJgt.
felakJgt.

Välformade
Välformade
ögon
ögon
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Rasstandard
Rasstandard
Kommentarer:
Kommentarer:

Öron
Öron
Öronen
Öronenskall
skallvara
varaansatta
ansattamycket
myckethögt
högtovanför
ovanför
okbågen.
okbågen.De
Deskall
skallbäras
bärashängande
hängandemen
menvara
vara
mycket
mycketrörliga.
rörliga.Formen
Formenskall
skallvara
varatrekantig
trekantig (V(Vformad),
formad),med
medsmal
smalspets
spetsoch
ochaldrig
aldrigtrubbig.
trubbig.
Öronen
Öronenskall
skallvara
varasmå
småi iförhållande
förhållandetill
till
hundens
hundensstorlek.
storlek.Hos
Hosen
enmedelstor
medelstorhund
hundbör
bör
inte
inteörat
öratvara
varalängre
längreän
än12
12cm.
cm.
Öronansättningen
Öronansättningenskall
skallvara
varamåttligt
måttligtbred.
bred.

Hals
Hals
Nacken
Nackenskall
skallvara
varamåttligt
måttligtvälvd.
välvd.Halsen
Halsenskall
skall
alltid
alltidvara
varakortare
kortareän
änhuvudet.
huvudet.Den
Denskall
skallvara
vara
grov,
grov,mycket
mycketmuskulös,
muskulös,alltid
alltidutan
utanlöst
löst
halsskinn
halsskinnoch
ochtäckt
täcktav
avlång,
lång,tjock
tjockpäls
pälssom
som
bildar
bildarkrage,
krage,särskilt
särskilttydlig
tydlighos
hoshanhundar.
hanhundar.

Kropp
Kropp
Kroppen
Kroppenskall
skallvara
varasolitt
solittbyggd
byggd

Överlinje
Överlinje
Överlinjen
Överlinjenskall
skallvara
varaplan
planfrån
frånmanken
mankentill
till
korset
korsetoch
ochdärefter
därefterslutta
sluttanågot.
något.
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Väl
VälansaFa
ansaFasmå
små
öron.
öron.

Stark
Starkkropp
kropp
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Rasstandard
Kommentarer:
Kommentarer:

Manke
Manke
Manken
Mankenskall
skallvara
varanågot
någothögre
högreän
änrygglinjen
rygglinjen
med
medbredd
breddmellan
mellanskulderbladen.
skulderbladen.

Rygg
Rygg
Ryggen
Ryggenskall
skallvara
varaplan
plani iproﬁl.
proﬁl.Längden
Längdenskall
skall
vara
varacaca3232%%avavmankhöjden.
mankhöjden.

Ländparti
Ländparti

Länden
Ländeni rygglinjens
i rygglinjensfortsättning
fortsättningskall
skallvara
vara svagt
svagt
välvd
välvdmed
medväl
välutvecklad
utveckladmuskulatur
muskulaturoch
ochbredd.
bredd.

Kors
Kors
Korset
Korsetskall
skallvara
varabrett,
brett,starkt
starktoch
ochmuskulöst.
muskulöst.
Dess
Desslutning
lutningfrån
frånhöften
höftentill
tillsvansansättningen
svansansättningen
skall
skallvara
vara20°
20°mot
mothorisontalplanet
horisontalplanetoch
ochöka
öka till
till
30°
30°eller
ellermer
mervarigenom
varigenomkorset
korsetdeﬁnieras
deﬁnierassom
som
sluttande.
sluttande.

Bröstkorg
Bröstkorg
Bröstkorgen
Bröstkorgenskall
skallvara
vararymlig
rymligoch
ochnå
nåända
ändatill
till
armbågarna.
armbågarna.Den
Denskall
skallvara
varadjup
djupoch
ochväl
välvälvd
välvd
påpåmitten.
mitten.Bröstkorgen
Bröstkorgenskall
skallavta
avtanågot
någotnedåt
nedåt
men
menskall
skallfortfarande
fortfarandemedge
medgeen
enrymlig
rymlig
bröstbensregion.
bröstbensregion.Dess
Dessdjup
djupbör
börmotsvara
motsvarahalva
halva
mankhöjden.
mankhöjden.Revbenen
Revbenenskall
skallvara
vararundade
rundade och
och
snedställda
snedställdamed
medgott
gottom
omutrymme
utrymmeför
för
lungorna.
lungorna.Utrymmet
Utrymmetmellan
mellanrevbenen
revbenenskall
skall
vara
varabrett
brettoch
ochdedefalska
falskarevbenen
revbenenlånga,
långa,sneda
sneda
och
ochväl
välöppna.
öppna.

Det bör poängteras
poängteras a3
a3 korset
korsetskall
skallvara
varasluFande
sluFandedå
dåman
man
o9a ser allbör raka
raka och
ochkorta
kortakors
korsmed
med0llhörande
0llhörandehög
hög
svansansä3ning.
svansansä3ning.

En korrekt bröstkorg
bröstkorg skall
skallvara
varanormalt
normaltväl
välvälvd
välvdsamt
samtnånå0ll0ll
armbågen. Tunnformig
Tunnformigeller
ellerﬂat
ﬂatbröstkorg
bröstkorgärärfel.
fel.
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Utmärkt
Utmärktrygglinje
rygglinje

Övertung
Övertunghund
hund
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Rasstandard
Rasstandard

Kommentarer:
Kommentarer:

Underlinje
Underlinjeoch
ochbuk
buk
Underlinjen
Underlinjenkaraktäriseras
karaktäriserasav
aven
enlångt
långtbröstben
bröstben
och
ochskall
skallvara
varasvagt
svagtuppdragen
uppdragenmot
motbuken.
buken.

Svans
Svans
Svansen
Svansenskall
skallvara
varalågt
lågtansatt,
ansatt,beroende
beroendepå
på
korsets
korsetslutning,
lutning,hängande
hängandeoch
ochnå
nånedanför
nedanför
hasleden.
hasleden.Den
Denskall
skallbäras
bärashängande
hängandeiivila,
vila,men
men
när
närhunden
hundenäräri rörelse
i rörelsei inivå
nivåmed
medrygglinjen
rygglinjen
med
medenenganska
ganskakraftigt
kraftigtböjd
böjdspets.
spets.Svansen
Svansen
skall
skallvara
varaväl
välbepälsad
bepälsadmed
medtät
tätpäls
pälsutan
utan
fransar.
fransar.
Allvarliga
Allvarligafel:
fel:
Svanssom
somärärburen
burenrullad
rulladöver
överryggen
ryggen
• •Svans
Diskvaliﬁcerande
Diskvaliﬁcerandefel:
fel:
• • Kort
Kortsvans
svanseller
ellerstubbsvans
stubbsvans––medfödd
medfödd
eller
ellerkuperad.
kuperad.

Den perfekta svansen
svansen är
ärlågt
lågtansa3
ansa3och
ochnår
nårförbi
förbihasen.
hasen.Det
Det
är få svansar som
som gör
gör det
detidag,
idag,men
menminimikravet
minimikravetärära3
a3den
den
åtminstone skall
skall nå
nå ned
nedJll
Jllhasen.
hasen.
När hunden är
är ii rörelse
rörelseoch
ochavslappnad
avslappnadbärs
bärsforbarande
forbarande
svansen hängande
hängande ner.
ner.
En alert hund håller
håller svansen
svanseni irygglinjen
rygglinjenmed
medspetsen
spetsen
pekandes uppåt.
uppåt.
OBS! längst ut på
på svansen
svansenkan
kanman
manfåfåseseen
enskarp
skarpböj.
böj.ÄrÄr
e9ertraktad och
och vi
vi kallar
kallarden
denför
för”herdekroken”.
”herdekroken”.Inom
Inom
Pyreneer kallas
kallas den
den för
för”franska
”franskakroken”.
kroken”.Bör
Böralltså
alltsåejejrendera
rendera
kvalitetnedsä3ning.
kvalitetnedsä3ning.

Extremiteter
Extremiteter
Framställ
Framställ
Helhet:
Helhet:Frambenen
Frambenenskall
skallvara
vararaka
rakaoch
och
normalt
normaltställda,
ställda,sedda
seddaframifrån
framifrånsåväl
såvälsom
som
från
frånsidan.
sidan.Framstället
Framställetskall
skallvara
vara
proportionerligt
proportionerligttill
tillkroppen
kroppenoch
ochde
deolika
olika
delarna
delarnaskall
skallockså
ocksåsinsemellan
sinsemellanvara
vara
proportionerliga.
proportionerliga.

Väl pälsade framben
framben får
fårendast
endasthundar
hundarsom
som0llbringar
0llbringarmycket
mycket
0d utomhus. Det
Det är
är då
då lä3
lä3a3
a3förvilla
förvillasig
siga3
a3tro
troa3
a3
benstommen är
är grövre
grövreän
änvad
vadden
denegentligen
egentligenär.
är.

Skulderblad
Skulderblad
Skuldrorna
Skuldrornaskall
skallvara
varalånga
långaoch
ochsluttande
sluttandemed
med
kraftiga
kraftigamuskler.
muskler.De
Deskall
skalltillåta
tillåtamycket
mycketfria
fria
rörelser.
rörelser.Skuldrans
Skuldranslängd
längdskall
skallvara
varaca
ca1/4
1/4av
av
mankhöjden.
mankhöjden.Dess
Dessvinkel
vinkelskall
skallvara
vara50°–60°
50°–60°
mot
mothorisontalplanet.
horisontalplanet.
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Svansen
Svansen väl ansaF med bra
bra längd
längd

Utmärkta
Utmärkta
extremiteter.
extremiteter.
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Överarm
Överarm
Överarmarna
Överarmarnaskall
skallligga
liggaväl
välan
anmot
motkroppen
kroppen ii
sina
sinaövre
övretvå
tvåtredjedelar.
tredjedelar.De
Deskall
skallha
hakraftiga
kraftiga
muskler
muskleroch
ochvinkeln
vinkelnskall
skallvariera
varieramellan
mellan55°
55°
och
och60°
60°mot
mothorisontalplanet.
horisontalplanet.Längden
Längdenskall
skall
vara
varacaca3030%%avavmankhöjden.
mankhöjden.Placeringen
Placeringenskall
skall
vara
varanästan
nästanparallell
parallellmed
medkroppens
kroppensmittlinje.
mittlinje.
Vinkeln
Vinkelnskulderblad–överarm
skulderblad–överarmskall
skallvariera
variera
mellan
mellan105°
105°och
och120°.
120°.

Armbåge
Armbåge
Armbågarna
Armbågarnaskall
skallvara
varanormalt
normaltåtliggande
åtliggandemot
mot
bröstkorgen,
bröstkorgen,täckta
täcktaav
avmjukt,
mjukt,löst
löstskinn.
skinn.De
De
skall
skallvara
varaparallella
parallellamed
medkroppens
kroppensmittlinje.
mittlinje.
Armbågsknölarna
Armbågsknölarnaskall
skallvara
varai ilinje
linjemed
med
skulderbladens
skulderbladensbakre
bakrevinkel.
vinkel.Vinkeln
Vinkeln
överarmsben–strålben
överarmsben–strålbenskall
skallvariera
varieramellan
mellan
145°
145°och
och150°.
150°.

Underarm
Underarm
Frambenen
Frambenenskall
skallvara
vararaka
rakaoch
ochlodräta
lodrätamed
med
kraftig
kraftigbenstomme.
benstomme.Underarmens
Underarmenslängd
längdskall
skall
vara
varaobetydligt
obetydligtstörre
störreän
änöverarmens.
överarmens.

Kommentarer:
Kommentarer:
Det är vik0gt a3
a3 överarmen
överarmenär
ärväl
välsluten
sluten0ll
0llbålen
bålensåsåa3
a3
armbågen ligger
ligger tä3.
tä3.

Armbågen når
når 0ll
0ll bröstkorgens
bröstkorgensnedre
nedredel
delsom
somdärmed
därmedärär
något mindre än
än halva
halva mankhöjden.
mankhöjden.

KraCig benstomme
benstomme är
är inte
intedetsamma
detsammasom
somväl
välpälsad.
pälsad.EnEn
hund som 0llbringar
0llbringar nä3erna
nä3ernaute
uteoch
ochärärväl
välpälsad,
pälsad,förvillar
förvillar
lä3 domaren vad
vad gäller
gällerbenstommen.
benstommen.

Handlov
Handlov
Handlovarna
Handlovarnaskall
skallbilda
bildaen
enförlängning
förlängningav
av
underarmarna.
underarmarna.De
Deskall
skallvara
varastarka,
starka,torra,
torra,släta
släta
och
ochavavgod
godtjocklek
tjocklekmed
medväl
välframträdande
framträdandeärtben.
ärtben.

Mellanhand
Mellanhand

Mellanhänderna
Mellanhändernaskall
skallvarken
varkenvara
varaför
förkorta
korta eller
eller
för
förlånga.
långa.Mellanhänderna
Mellanhändernaskall
skallvara
varastrama,
strama, med
med
minimalt
minimaltunderhudsfett
underhudsfettoch
ochfrån
frånsidan
sidansett
sett vara
vara
svagt
svagtvinklade.
vinklade.

Framtassar
Framtassar
Framtassarna
Framtassarnaskall
skallvara
varastora,
stora,svagt
svagtrundade
rundade med
med
väl
välslutna
slutnatår
tårsamt
samttäckta
täcktaav
avkort
kortoch
ochtät
tätpäls.
päls.
Klorna
Klornaskall
skallhelst
helstvara
varasvartpigmenterade,
svartpigmenterade,men
men
brunaktigt
brunaktigtpigment
pigmenttolereras.
tolereras.
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Utmärkt
Utmärkt typ
typ med
med utmärkt fram
fram och
och bakställ
bakställ
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Bakställ:
Bakställ:

Kommentarer:
Kommentarer:

Helhet:
Helhet:Bakbenen
Bakbenenskall
skallvara
varanormalt
normaltställda
ställda från
från

sidan
sidansett
settoch
ochparallellt
parallelltställda
ställdabakifrån
bakifrånsett.
sett. De
De
skall
skallvara
varaproportionerliga
proportionerligamot
motkroppen
kroppenoch
och de
de
olika
olikadelarna
delarnaskall
skallvara
varai iharmoni
harmonimed
medvarandra.
varandra.

Lår
Lår

Låren
Lårenskall
skallvara
varanågot
någotsnedställda,
snedställda,långa,
långa,breda,
breda,
täckta
täcktaavavframträdande
framträdandemuskler
muskleroch
och ii
bakkanterna
bakkanternalätt
lättkonvexa.
konvexa.Vinkeln
Vinkelnkors–lårben
kors–lårben
skall
skallvara
varaca
ca100°.
100°.

Knäled
Knäled
Knälederna
Knäledernaskall
skallvarken
varkenvara
varainåtinåt-eller
eller
utåtvridna.
utåtvridna.Vinkeln
Vinkelnlårben–underben
lårben–underbenskall
skallinte
inte
vara
varaöverdriven.
överdriven.

Man skall kunna
kunna känna
kännaväl
välutvecklade
utvecklademuskler
musklerpå
pålåren.
låren.

Den ideala knävinkeln
knävinkeln sägs
sägsvara
vara110
110gr,
gr,med
medde
deﬂesta
ﬂestaraser
raser
inom 110 -130
-130 gr.
gr. De3a
De3agör
göra3
a3vår
vårhundras
hundrasvisar
visarpå
påenennågot
något
rakare knävinkel.
knävinkel.

Underben
Underben
Underbenets
Underbenetslängd
längdskall
skallvara
varanågot
någotmindre
mindre än
än
lårets.
lårets.Dess
Dessvinkel
vinkelskall
skallvara
varaca
ca60°
60°mot
mot
horisontalplanet.
horisontalplanet.Benstommen
Benstommenskall
skallvara
varakraftig
kraftig
och
ochmuskulaturen
muskulaturenstram
strammed
medväl
välmarkerad
markerad
hassena.
hassena.

Has/hasled
Has/hasled
Hasorna
Hasornaskall
skallvara
varamycket
mycketkraftiga
kraftigaoch
ochbreda.
breda.
Vinkeln
Vinkelnskall
skallvariera
varieramellan
mellan140°
140°och
och150°.
150°.

Mellanfot
Mellanfot
Mellanfötterna
Mellanfötternaskall
skallvara
varakraftiga,
kraftiga,strama
stramaoch
och
breda.
breda.De
Deskall
skallvarken
varkenvara
varaför
förkorta
kortaeller
ellerför
för
långa.
långa.Sporrar
Sporrarskall
skallinte
inteﬁnnas.
ﬁnnas.
Borttagning
Borttagningavavsporrar
sporrarutan
utanveterinärmedicinska
veterinärmedicinska
skäl
skälärärförbjuden
förbjudeni iSverige.
Sverige.

Baktassar
Baktassar

Baktassarna
Baktassarnaskall
skallvara
varastora,
stora,inte
inteså
sårundade
rundade som
som
framtassarna,
framtassarna,ha
haväl
välslutna
slutnatår
tårsamt
samtvara
varatäckta
täckta av
av
kort
kortoch
ochtät
tätpäls.
päls.De
Deskall
skallvara
varamer
merovala
ovalaän
än
framtassarna.
framtassarna.Klorna
Klornaskall
skallhelst
helstvara
vara
svartpigmenterade,
svartpigmenterade,men
menbrunaktigt
brunaktigtpigment
pigment
tolereras.
tolereras.
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Bra
Bra bakställ
bakställ kors och svans.
svans.
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Rasstandard
Rasstandard

Rörelser
Rörelser
Steget
Stegetskall
skallvara
varalångt
långtoch
ochtravet
travetutsträckt.
utsträckt.
Fel:
Fel:

• • Upprepad
Upprepadpassgång.
passgång.

Allvarliga
Allvarligafel:
fel:
• • Ihållande
Ihållandepassgång
passgång

Hud
Hud

Kommentarer:
Kommentarer:
Fastän rörelserna
rörelserna ska
ska vara
varalånga
långaoch
ochfria
friaärärde
depå
påsamma
samma
gång avslappnade
avslappnade och
ochlediga.
lediga.Medan
Medantrav
travärärden
dennormala
normala
rörelsen har rasen
rasen en
en naturlig
naturligtendens
tendens0ll
0llpassgång,
passgång,vilket
vilket
den o9a gör i arbete
arbete med
medfåren.
fåren.
Huvudet hålls rela0vt
rela0vt lågt
lågtunder
undergång
gångoch
ochi itrav
travföljer
följerhals
hals
och rygglinje samma
samma horisontella
horisontellaplan.
plan.Svansen
Svansenbärs
bärsejejöver
över
rygglinjen.

Huden
Hudenskall
skallvara
varastramt
stramtåtliggande
åtliggandepå
påkroppens
kroppens
alla
alladelar.
delar.Den
Denskall
skallvara
varatämligen
tämligentjock.
tjock.
Blinkhinnorna
Blinkhinnornaoch
ochtrampdynorna
trampdynornaskall
skallvara
vara
svarta.
svarta.

Päls
Päls
Pälsstruktur
Pälsstruktur

Pälsen
Pälsenskall
skallvara
varamycket
mycketriklig,
riklig,lång
långoch
ochväl
väl
åtliggande
åtliggandemot
motkroppen.
kroppen.Till
Tillsin
sinstruktur
strukturskall
skall
pälsen
pälsenkännas
kännastämligen
tämligengrov
grovvid
vidberöring,
beröring,nästan
nästan
som
somtagel.
tagel.En
Enlätt
lättvågighet
vågighettolereras.
tolereras.Pälsen
Pälsen skall
skall
bilda
bildaenenriklig
rikligkrage
kragerunt
runthalsen
halsenoch
ochmåttliga
måttliga
behäng
behängpåpåbenens
benensbaksidor.
baksidor.Pälsen
Pälsenskall
skallvara
vara kort
kort
påpånosen,
nosen,skallen,
skallen,öronen
öronenoch
ochpå
påbenens
benensframsidor.
framsidor.
Pälslängden
Pälslängdenpåpåkroppen
kroppenskall
skalluppgå
uppgåtill
till88cm.
cm.
Underullen
Underullenärärbara
barariklig
rikligvintertid.
vintertid.
Diskvaliﬁcerande
Diskvaliﬁcerandefel:
fel:

• • Päls
Pälssom
somärärlockig.
lockig.

Färg
Färg

Enfärgat
Enfärgatvitt.
vitt.Skuggningar
Skuggningari ielfenben,
elfenben,svagt
svagt orange
orange
eller
ellercitron
citrontolereras,
tolereras,förutsatt
förutsattatt
attdet
detär
ärbegränsat.
begränsat.
Diskvaliﬁcerande
Diskvaliﬁcerandefel:
fel:
• • Enfärgat
Enfärgatisabella
isabellaeller
ellerelfenben
elfenben eller
eller
skarpt
skarptavgränsade
avgränsadeﬂäckar
ﬂäckarii de
de
färgerna;
färgerna;svarta
svartaskiftningar.
skiftningar.
• • Isabellafärg,
Isabellafärg,isabellaisabella-eller
eller
elfenbensfärgade
elfenbensfärgadeﬂäckar
ﬂäckarmed
med
skarpa
skarpaavgränsningar,
avgränsningar,skiftning
skiftning ii
svart
svartfärg.
färg.

Pälsstukturen är
är mycket
mycketviktig.
viktig.Pälsen
Pälsenskall
skallkännas
kännassträv,
sträv,
nästan påminna
påminna om
om hästhår.
hästhår.Om
Omman
manser
serpå
påpälsen
pälseni solsken
i solsken
glänser hårtopparna
hårtopparna som
somde
devore
voresmå
småglasstavar,
glasstavar,detta
dettager
ger
rä3 skydd mot
mot smuts
smuts även
ävenom
ominte
intehunden
hundentvättas
tvättaspå
pålånga
långa
0der.

En päls som är
är rak
rak och
ochföljer
följerkroppens
kroppenskontur
konturskall
skallföredras
föredras
före en lä3 vågig
vågig päls,
päls, om
ominte
inteden
densenares
senaresstruktur
strukturärärbättre.
bättre.
Till sin struktur
struktur skall
skall pälsen
pälsenkännas
kännasnågot
någotsträv
strävvid
vid
beröring, ungefär
ungefär som
somtagel.
tagel.

Med vi3 menas
menas ej
ej kritvi3.
kritvi3.Den
Denrä3a
rä3avibärgen
vibärgengår
gårmer
meråtåt
vitak0g fårull. Ju
Ju vitare
vitarepäls
pälsdesto
destomjukare
mjukaretenderar
tenderarden
dena3
a3
bli och de3a är
är ej
ej önskvärt,
önskvärt,ty
typälsstukturen
pälsstukturenskall
skallvara
varasträv
sträv
för a3 kunna ge
ge rä3
rä3 skydd
skyddmot
motväder
väderoch
ochvind.
vind.
Det är vik0gt a3
a3 strävheten
strävhetenkommer
kommerföre
förevitheten.
vitheten.
Skuggningar är
är acceptabla
acceptablaom
omdet
detinte
inteärärför
fördjupa
djupai färgen,
i färgen,
även om de sträcker
sträcker sig
sigöver
överryggen
ryggenpå
påhunden.
hunden.Finns
Finnso9ast
o9ast
vid öronen.
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Utmärkt
Utmärkt rygg och svans
svans
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Rasstandard
Rasstandard

Storlek/vikt
Storlek/vikt

Kommentarer:
Kommentarer:

Mankhöjd
MankhöjdHanhund:
Hanhund:65
65- -73
73cm
cm
Tik:
Tik:
60
60- -68
68cm
cm
Vikt
Vikt
Hanhund:
Hanhund:35
35- -45
45kg
kg
Tik:
Tik:
30
30- -40
40kg
kg

Fel
Fel

Varje
Varjeavvikelse
avvikelsefrån
frånstandarden
standardenär
ärfel
feloch
ochskall
skall
bedömas
bedömasi förhållande
i förhållandetill
tillgraden
gradenav
avavvikelse
avvikelse och
och
dess
desspåverkan
påverkanpå
påhundens
hundenshälsa
hälsaoch
ochvälbeﬁnnande
välbeﬁnnande
samt
samtförmåga
förmågaatt
attutföra
utförasitt
sitttraditionella
traditionellaarbete.
arbete.
• • Upprepad
Upprepadpassgång
passgång

Allvarliga
Allvarligafel
fel

•
•
•
•

•
•
•
•

Konvergerande
Konvergerandeaxellinjer
axellinjeri iskalle-nosrygg
skalle-nosrygg
Svans
Svanssom
somärärburen
burenrullad
rulladöver
överryggen
ryggen
Ihållande
Ihållandepassgång
passgång
Mankhöjd
Mankhöjdöver
övereller
ellerunder
underde
dei istandarden
standarden
angivna
angivnamåtten
måtten

DiskvaliSicerande
DiskvaliSicerande fel
fel

• • Aggressiv
Aggressiveller
ellerextremt
extremtskygg.
skygg.
• • Hund
Hundsom
somtydligt
tydligtvisar
visarfysiska
fysiskaeller
eller

beteendemässiga
beteendemässigaabnormiteter
abnormiteterskall
skall
diskvaliﬁceras.
diskvaliﬁceras.
• • Nostryffel
Nostryffelsom
somärärhelt
heltavpigmenterad.
avpigmenterad.
• • Nosrygg
Nosryggsom
somäräravgjort
avgjortkonvex
konvexeller
ellerkonkav.
konkav.
• • Ögon
Ögonmed
medmåttlig
måttligeller
ellerömsesidig
ömsesidig

pigmentförlust
pigmentförlustpå
påögonkanterna,
ögonkanterna,blå
blå ögon,
ögon,
skelögdhet.
skelögdhet.

• • Underbett
Underbett
• • Kort
Kortsvans
svanseller
ellerstubbsvans
stubbsvans--medfödd
medföddeller
eller

kuperad.
kuperad.
• • Päls
Pälssom
somärärlockig.
lockig.
• • Enfärgat
Enfärgatisabella
isabellaeller
ellerelfenben
elfenbeneller
ellerskarpt
skarpt
avgränsade
avgränsadeﬂäckar
ﬂäckari ide
defärgerna;
färgerna;skiftning
skiftning ii
svart
svartfärg.
färg.
• • Isabellafärg
Isabellafärgisabellaisabella-eller
ellerelfenbensfärgare
elfenbensfärgare
ﬂäckar
ﬂäckarmed
medskarpa
skarpaavgränsningar,
avgränsningar,skiftning
skiftning
i svart
i svartfärg.
färg.

Nota
Notabene
bene

Endast
Endastfunktionellt
funktionelltoch
ochkliniskt
klinisktfriska
friskahundar
hundar med
med
rastypisk
rastypiskkonstruktion
konstruktionskall
skallanvändas
användastill
till avel.
avel.

Testiklar
Testiklar

Hos
Hoshanhundar
hanhundarmåste
måstebåda
bådatestiklarna
testiklarnavara
vara fullt
fullt
utvecklade
utveckladeoch
ochnormalt
normaltbelägna
belägnai ipungen.
pungen.
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Fyra
Fyra viktiga
viktiga punkter
punkter som karakteriserar
karakteriserar en
en
Maremmano
Maremmano Abruzzese
Abruzzese

Stop
•• Stop
Öronansättning
•• Öronansättning
Mandelformade ögon
•• Mandelformade
Kraftigt nosparti
nosparti
•• Kraftigt
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