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Generellt om rasen
Drivande hund av stövartyp för jakt på hare, räv och vildsvin.
Rasens historia, bakgrund och utveckling
Posavski Gonic är en gammal drivande ras med ursprung i Posavinaskogen, Savadalen,
Kroatien. Den såldes förr under namnet ”boskini” och var en mycket uppskattad
jakthund i kringliggande regioner.
Enligt vissa källor ska det finnas avbildningar på kyrkofresker från 1400-talet. Rasen
omnämns även i litteratur från 17-1800-talet.
Första registreringarna i den Kroatiska avelsboken är gjorda 1929. FCI erkände rasen
1955 och den första rasstandarden med namnet ”Posavski Gonic” kom 1969. Första
registreringen i Sverige gjordes hos SJV 2005 och SKK 2007. Efter det har det fötts
sparsamt med kullar i Sverige och förekommit en hel del importer. I dagsläget finns det
ca 200 registrerade i SKK och en mindre avel med några uppfödare.
Rasen är en god, mycket tålig drivande hund som används till jakt framförallt efter
hare, räv och vildsvin men har även använts till grävling, björn och lo.
Som eftersökshund fungerar den utmärkt som spårhund med sina spårnoga
egenskaper.
Posavski Gonic är uppmärksam och trogen sin ägare och har ett måttligt , livligt
temperament och är en entusiastisk jägare.

Övergripande avelsmål för rasen
Att avla på väl fungerande individer med goda rasegenskaper och god hälsa.
Att främst avla på individer som meriterats på jaktprov, utställning, spårprov.
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Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata)
Nulägesbeskrivning
Populationsstorlek, registreringssiffror
I nuläget ca 200 individer och svagt ökande.
Genomsnittlig kullstorlek
Sedan 2010 är det 13 kullar registrerade med i snitt 6 valpar/kull.
Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar
Svårt se någon klar tendens beroende på liten avel.
Användning av avelsdjur, ålder första valpkull, avkommor per avelsdjur, barn-barn
En hane har 5 kullar efter sig med totalt 26 valpar annars är det oftast en kull/hane.
Tikarna har 1-2 kullar ur sig och första kull vid i genomsnitt 3 års ålder.

Mål
Kortsiktiga och långsiktiga mål
På kort sikt försöka hålla numerären uppe och sprida ut på fler avelsdjur.
I nuläget ligger också ett önskemål från rasklubben på att endast använda sig av
meriterade hundar till aveln.
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Hälsa
Nulägesbeskrivning
Generell beskrivning av helhetssituationen i rasen
Hälsoläget mycket gott.
Förekomst av hälsoproblem, sjukdomar och/eller defekter.
Inga kända förekomster av HD, ED eller EP.
Förekomst av reproduktionsproblem
Inga kända

Mentalitet och bruksegenskaper
Nulägesbeskrivning
Ev. jaktprov, bruksprov, mentaltest, mentalbeskrivningar, enkätsvar
En individ har genomgått jaktprov på gris.
Okänt om någon genomfört BPH.
Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandarden
Okänt i nuläget om det föreligger några avvikelser.

Mål
Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål
Öka intresset för provverksamhet i stort för att få kontroll i avelsarbetet.
Spårprov och BHP är också önskvärt.
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Exteriör
Posavski gonic skall vara en starkt byggd hund med normala proportioner. Den
skall ha röd, rödaktig eller vetefärgad päls med vita tecken på huvudet, halsen,
bröstkorgen, nederdelen av benen och svanspetsen.
Kroppslängden skall överstiga mankhöjden med 10 -15 %.
Huvudet skall vara långt, 20-24 cm, och smalt. Pannan skall vara lätt välvd från
sidan sett. Skallpartiet skall ovanifrån sett ha oval form och inte vara för bred.
Pannfåran och nackknölen skall vara markerade.
Stopet skall vara synligt men inte markerat.
Nostryffeln skall vara bred, svart, svartaktig eller mörkbrun.
Nospartiet skall vara tämligen långt och jämbrett i hela sin längd.
Nosryggen får vara lätt välvt från sidan sett.
Läpparna skall vara strama och måttligt tjocka. Överläppen skall något täcka
underläppen. Mungipan skall vara väl stängd. Pigmentet skall vara mörkt eller
svart.
Bettet skall vara ett kraftigt, fullständigt och jämnt saxbett.
Ögonen skall vara stora med väl intilliggande ögonkanter. Irisen skall vara mörk
och uttrycket milt
Öronen skall vara hängande, ligga väl intill kinderna, vara flata, tunna och ha
avrundade spetsar. Om man för örat mot nostryffeln skall örat nå precis till
mungipan.
Halsens överlinje skall vara något konvex från sidan sett. Den skall vara
snedställd, av medellängd och muskulös. Huden skal vara stram.
Rygglinjen skall vara rak. Manken skall vara markerad. Ryggen skall vara lång.
Ländpartiet skall vara medellångt, brett, muskulöst, kraftigt och väl ansatt i
korset. Korset skall vara muskulöst, lätt rundat och måttligt sluttande.
Höftkammarna skall vara knappt märkbara.
Bröstkorgen skall vara lång, bred och djup. Revbenen skall vara välvda.
Förbröstet skall vara måttligt brett. Bröstbensknappen skall inte vara så
markerad.
Buken skall vara uppdragen. Flankerna skall vara svagt utvecklade
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Svansen skall vara som en förlängning på rygglinjen. Den skall vara tjock vid
roten, av medellängd, räcka som längst till hasen och bäras sabelformad.
Svansen skall vara buskigt behårad. Borstig svans med längre hår på
undersidan är tillåten
Bakbenen skall vara något lätt bakåtställda från sidan sett.
Låren skall vara måttligt långa. De skall vara breda och muskulösa.
Knälederna skall vara breda. Underbenen skall vara lika långa som låren. De
skall vara snedställda. Hasorna skall vara kraftiga.
Mellanfötterna skall vara lodrätt ställda och medellånga. I ursprungslandets
standard anges att sporrar skall avlägsnas.
Tårna skall vara tätt intilliggande, antingen katt- eller hartassar. Trampdynorna
skall motståndskraftiga och elastiska. Klorna skall vara kraftiga och helst
pigmenterade.
Rörelserna skall vara regelbundna, flytande och måttligt livliga
Huden skall vara elastisk och ligga väl an över hela kroppen utan rynkor.
Pälsen skall vid 2-3 cm längd vara hård, tjock och ligga platt mot kroppen.
Buken skall vara väl bepälsad. På bukens undersida, på baksidan av benen och
på undersidan av svansen skall pälsen vara något längre.
Färgen skall vara rödaktig med vita tecken. Rött förekommer i alla möjliga
färgnyanser men aldrig kastanjebrunt eller chokladfärgat.
De vita tecknen på huvudet förekommer i form av en stjärna, en bläs eller ett
mer utbrett vitt tecken. På halsen bildar det vita en krage eller tecken på
halsens undersida. Vidare skall det finnas vita tecken på bringan, under buken,
på undersidan av bröstkorgen och på svansspetsen. Vita tecken önskas på alla
beskrivna ställen, men de får inte bre ut sig på mer än en tredjedel av hela
kroppen.

Mankhöjd hane 50-56 cm
Mankhöjd tik 47-53cm
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Exteriöra överdrifter
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden
av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt
förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
• Felaktigt förhållande mellan mankhöjd och kroppslängd.
• Runda revben; tunnformad bröstkorg.
• Alltför högt ansatt svans.
• Kraftigt utstående armbågar.
• Böjda underarmar.
• Utpräglat snedställda mellanhänder eller mellanfötter.
• Framträdande höftbensknölar.
• Otillräcklig pigmentering på synliga slemhinnor.
Diskvalificerande fel
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall
diskvalificeras.
• Alltför spetsigt nosparti; alltför bred vid nostryffeln; vridna käkar.
• Alltför korta käkar (brachygnatisk).
• Avvikande bett som tångbett, över- eller underbett, korsbett.
• Blå ögon.
• Mycket korta öron; ståndöron; öron som är mycket högt eller lågt ansatta.
• Kroksvans; svans som är böjd åt sidan; svans med fana.
• Alltför lång päls.
• Varje annan teckenfärg än vit är synnerligen oönskat, särskilt gråaktiga eller
svartaktiga tecken.
• För stor eller för liten.
• Andra tecken på fysisk degenerering
Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt
belägna i pungen.
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Summering
Prioritering av viktiga kortsiktiga och långsiktiga mål
Målsättning är att sprida kunskap om rasen och dess förmågor. Att på sikt öka
numerären genom ett avelsarbete inriktat på sunda, friska individer med rastypiska
egenskaper samt främja importen av dugliga avelsdjur.
Plan för fortsatt arbete i klubben
Få till stånd en samsyn mellan uppfödare och ägare för rasens bästa.

