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Historik och ursprung
Rasen härstammar från Thailand och på thailändska heter rasen Mah Thai Lang Ahn,
vilket betyder "thailändsk hund med sadel på ryggen". Thai Ridgeback Dog är en mycket
gammal ras; en s.k. urhund eller hund av paria-typ. Exakt hur gammal vet man inte, men
man tror att hundar av Thai Ridgeback Dog-typ har funnits i mer än ett par tusen år.
Thai Ridgeback Dog användes förr huvudsakligen som vakt- och jakthund i östra
Thailand. Först i mitten av 70-talet började man på allvar intressera sig för sin nationalras.
Då påbörjades ett avelsarbete för att tillvarata rasen. Rasen blev internationellt godkänd
1993.
Till Sverige kom rasen 1995. Det var en silverfärgad tik, född i Tyskland. Hon var dräktig
vid importen och på våren 1996 föddes den första svenska TRD- kullen, 7 silverfärgade
valpar, en hane och sex tikar.
I Sverige finns idag, 2015, bara runt 30-talet hundar. Tikarna löper bara en gång om året
och de få kullar som föds är inte särskilt stora. Med en så liten population behöver man
troligen åka utomlands och para eller importera. Importreglerna är stränga med tanke på
rabies och de länder som har en större population, t.ex. hemlandet och några öststater.
De valpar som föds är inte alltid av utställningskvalitet och mycket få individer går i avel.
Inom rasen förekommer hudsjukdomen dermoid sinus.

Mentalitet
TRDn har blixtsnabba reaktioner eftersom denna egenskap var livsnödvändig för individens överlevnad. Den är mycket känslig för plötsliga ljud eller rörelser och är extremt
alert på allt som händer runt omkring den. En sovande hund kan hoppa upp blixtsnabbt i
full beredskap.
Snabba och starka reaktioner kan naturligtvis vara en belastning för hunden i det
moderna samhället. Stor stimulans, människosamlingar, stadsmiljö osv. kan bli mycket
tröttande för hunden som då kan te sig nervös och visa flyktbeteende. Den reagerar även
på avvikande beteende/utseende hos människor. Den kan reagera på så triviala saker
som att folk bär huvudbonad eller har solglasögon.
TRDn har låg tillgänglighet, vilket betyder att den är reserverad mot främlingar. Den
finner inget större utbyte av att hälsa på människor utanför den egna flocken.
Den måste behandlas "korrekt" och få bekanta sig och skapa kontakt innan den låter sig
hanteras av okända människor. Felaktiga/burdusa kontaktförsök brukar framkalla
undvikandebeteende eller lätt flyktbeteende.
Det är bra att säga hej till ägaren innan man undersöker hunden. Det innebär att ägaren
godkänner och att allt går smidigare. Thaien är väldigt sensibel och märker snabbt om
någon inte gillar den eller är rädd för den. Låt gärna hunden själv först ta kontakt genom
att försiktigt få nosa på handen. Efter en stund brukar reservationen släppa och den blir
oftast då både glad och låter sig hanteras. Ibland "pratar" hunden genom olika läten. Ett
dovt morrande kan uttrycka osäkerhet, ofta med samtidig svansviftning. Detta ska inte
förväxlas med aggressivitet.

Thailändska frimärken
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Standard för
THAI RIDGEBACK DOG
FCI-nummer 338
Originalstandard 2003-05-26
FCI-Standard 2004-02-25; engelska
SKKs Standardkommitte 2004-10-27

Ursprungsland/ hemland: Thailand
Användningsområde:
Sällskapshund, ursprungligen jakthund
FCI-Klassifikation:
Grupp 5, sektion 7

Bakgrund/ändamål:
Thai ridgeback dog är en gammal ras som kan ses avbildad i arkeologiska skrifter från
Thailand, vilka skrevs för ungefär 350 år sedan. Rasen användes huvudsakligen i de östra
delarna av Thailand som jakthund. Den användes också som eskorthund vid vagnstransporter
och som vakthund. Anledningen till att den ursprungliga typen bevarats under många år är det
dåligt utbyggda transportnätet i östra Thailand. Rasen hade därför färre möjligheter att bli
uppblandad med andra raser

Helhetsintryck:
Rasen skall vara en medelstor hund med kort päls som bildar en ridge längs ryggen.
Kroppslängden skall vara något större än mankhöjden. Muskulaturen skall vara väl utvecklad
och kroppsbyggnaden skall lämpa sig för aktivitet.
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Viktiga måttförhållanden:
Kroppslängd: mankhöjd = 11:10
Bröstdjup: mankhöjd = 1:2

Uppförande/karaktär:
Rasen skall vara härdig och aktiv med en utmärkt förmåga att hoppa. Den är en trogen
familjehund.

Kommentarer
Thai ridgeback dog skall vara tålig och aktiv. Den är mycket lojal mot sin familj och
betraktas ofta som en så kallad enmanshund.
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Rynkor i pannan – uppmärksam hund.

Mellan öronen är hjässan flat.

Ex. på ett välformat huvud med bra öron, mandelformade ögon,
god pigmentering och en välutvecklad underkäke.

Huvud:
Skallparti
Hjässan skall vara flat mellan öronen, men något rundad sedd från sidan. När hunden är
uppmärksam skall det bildas rynkor i pannan.
Stop
Stopet skall vara tydligt men måttligt markerat.
Nostryffel
Nostryffeln skall vara svart utom hos hundar med blå färg där nostryffeln skall vara
blåaktig.
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Nosparti
Nospartiet skall vara kilformat och något kortare än skallen. Nosryggen skall vara plan och
lång.
Läppar
Läpparna skall ligga stramt an och vara väl pigmenterade.
Käkar/Tänder
Över- och underkäkarna skall vara starka. På tungan skall det helst finnas svarta fläckar.
Tänderna skall vara vita och starka och bilda ett saxbett.

Kommentarer
De flesta hundar har svarta fläckar på tungan men de kan sitta väldigt långt bak. Vi
rekommenderar inte att man måste se dessa eftersom TRDn ofta upplever obehag
vid den typen av undersökning.
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Tik med vackra mörka ögon

Ögon
Ögonen skall vara medelstora och mandelformade. Ögonfärgen skall vara mörkt brun. Hos
blå hundar tillåts ögonfärgen vara bärnstensfärgad.
Öron
Öronen skall vara ansatta på sidan av hjässan. De skall vara medelstora, trekantiga,
framåtlutade och stadigt upprättstående. De får inte vara kuperade.

Hals
Halsen skall vara medellång, stark, muskulös, något välvd och bära upp huvudet högt.

Tik med korrekt ansatta öron och stark.
muskulös hals. Bärnstensfärgade (gula)
ögon accepteras även på svarta hundar.
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Kropp:
Rygg
Ryggen skall vara stark och plan.
Länd
Länden skall vara stark och bred.
Kors
Korset skall vara måttligt sluttande.
Bröstkorg
Bröstkorgen skall nå till armbågarna. Revbenen skall vara väl välvda men inte tunnformade.
Underlinje
Buklinjen skall vara väl uppdragen.
Svans
Svansen skall vara tjock vid roten och avsmalna jämnt mot spetsen, som kan nå till
haslederna. Svansen skall bäras vertikalt eller i en mjuk båge.
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Kommentarer

Svansen skall bäras vertikalt

eller i en mjuk båge.

Svansansättningen bör inte vara för låg

Extremiteter:
Framställ:
Skulderblad
Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda.
Underarm
Underarmarna skall vara raka.
Mellanhand
Mellanhänderna skall vara raka framifrån sett och mycket lätt sluttande från sidan sett.
Framtassar
Framtassarna skall vara ovala. Klorna skall vara svarta, men beroende på pälsfärg kan de vara
ljusare.

Kommentarer

Tassarna skall vara ovala. Tassarna ska vara kompakta med tjocka
trampdynor och väl välvda tår.
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Kommentarer

Bakstället är oftast måttligt vinklat hos TRDn såsom hos andra goda "hoppare".
Vanligen är de röda hundarna mer vinklade än hundar i rasens övriga färger.
Blå hundar har ofta lite rakare vinklar och ofta även tunnare svans.

Bakställ:
Bakbenen skall vara raka och parallella bakifrån sett.
Lår
Låren skall vara välutvecklade.
Knäled
Knälederna skall vara väl vinklade.
Has
Hasorna skall vara starka och lågt ansatta
Baktassar
Baktassar, se framtassar

Rörelser:
Steget skall vara långt. Rörelserna skall vara parallella vid normal hastighet, varken slängiga
eller rullande. Sedda framifrån skall frambenen röra sig så att skuldra, armbåge och handlov
ligger i rak linje med varandra. Sedda bakifrån skall knäled och höft ligga ungefär i linje med
varandra. Rörelserna skall ske på en rak linje och tassarna skall varken föras utåt eller inåt i
rörelse. Steget blir därmed långt med kraftigt påskjut. Helhetsintrycket av hunden i rörelse
skall vara mjukt, flytande och rytmiskt.

Kommentarer
Steget skall vara långt med kraftigt påskjut.
I traven släpper alla fyra tassarna marken
under ett kort ögonblick och hunden "hänger"
fritt i luften.
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Hud:
Huden skall vara mjuk, tunn och väl åtliggande. Lös halshud får inte finnas.

Päls:
Pälsstruktur
Pälsen skall vara kort och åtliggande. Ridgen på ryggen bildas av päls som växer i motsatt
riktning till den övriga pälsen. Ridgen skall vara klart avgränsad. Formen och längden på
ridgen kan variera, men den måste vara symmetrisk på bägge sidor av ryggkotpelaren och den
skall hålla sig inom ryggpartiets bredd. Kronor och virvlar som förekommer vid ridgens övre
del accepteras.
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Kommentarer
Med symmetrisk ridge menas att den ska vara
spegelvänd på båda sidor om ryggkotpelaren

Ett exempel på ridge av KÄGELUTSEENDE
med sex kronor

Exteriören och pälsen skiljer sig en hel del mellan de röda och framförallt de blå
hundarna. De blå har ofta mycket kort päls av sammetskaraktär, s.k. velvet coat eller
velvet fur. Denna pälskvalitet är också godkänd.
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Färg
Hunden skall vara enfärgat röd, svart, blå eller mycket ljus fawn (isabella). Svart mask är
önskvärd hos röda individer.

Storlek/vikt:
Mankhöjd
Hanhund: idealhöjd 56-61 cm
Tik:
idealhöjd 51-56 cm
En avvikelse på +/- 2,5 cm tolereras.

Kommentarer
Rasen skall vara en medelstor hund. Det finns en tendens till att större/högre hundar
premieras vid utställning vilket medför en risk att rasen ökar i storlek. TRD uppfödare
internationellt och i svenska rasklubben anser det viktigt att behålla rasens storlek.

15

Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse
och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

Allvarliga fel:



Annat bett än saxbett
Osymmetrisk ridge

Diskvalificerande fel:





Aggressiv eller extremt skygg
Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras
Avsaknad av ridge.
Lång päls.

Kommentarer
Lång päls är diskvalificerande - Man talar här om > ca 3 cm längd.

Nota bene
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till
avel.

Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.
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