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Standard för

ENTLEBUCHER SENNENHUND
Ursprungsland/
hemland:

Schweiz

Användningsområde:

Boskapsdrivande, vakt- och gårdshund. Mångsidig arbetshund
och trevlig familjehund.

FCI-Klassifikation:

Grupp 2, sektion 3

Bakgrund/ändamål:

Rasen är den minsta bland de fyra schweiziska sennenhundarna.
Den härstammar från Entlebuch, en dal som breder ut sig inom
kantonerna Luzern och Bern. Den första rasbeskrivningen med
namnet "Entlibucherhund" är från 1889, men ännu lång tid därefter skilde man överhuvudtaget inte på appenzeller och entlebucher
sennenhund. År 1913 fick professor Heim, den store främjaren av
sennenhundarna, fyra exemplar av den lilla drivande hunden
med stubbsvans presenterade för sig vid hundutställningen i Langenthal. Med domarberättelserna som grund infördes hundarna
i det schweiziska hundregistret (SHSB) som den fjärde sennenhundrasen. Den första standarden skrevs dock först 1927. Efter
att den schweiziska klubben för entlebucher sennenhund grundats,
vilket skedde på initiativ av Dr. B Kobler den 20 augusti 1926, har
rasen betraktats och avlats som egen ras. Som framgår av det låga
antalet stambokförda hundar, utvecklades rasen mycket långsamt. Rasen fick en uppgång i och med att man upptäckte och
förde i bevis dess stora lämplighet som brukshund vid sidan av
den rastypiska egenskapen som livlig och outtröttlig boskapsdrivande hund.
Idag, medan rasen fortfarande förekommer i begränsad omfattning, har allt fler lärt sig uppskatta den tilltalande trefärgade
hunden, som också kan glädja sig åt en tilltagande popularitet
som familjehund.

Helhetsintryck:

Viktiga
måttförhållanden:

Rasen skall vara en knappt medelstor, kompakt byggd hund med
något långsträckt kropp. Den är trefärgad som alla sennenhundar.
Rasen skall vara mycket rörlig och kvick. Uttrycket skall vara
uppmärksamt, klokt och vänligt.

Förhållande mankhöjd-kroppslängd = 8:10
Förhållande nosparti-skallens längd = 9:10

Uppförande/karaktär:

Rasen skall vara livlig, temperamentsfull, självsäker och orädd.
Den är godmodig och tillgiven mot personer den känner men
något avvaktande mot främlingar. Rasen är en pålitlig vakthund.
Den skall vara gladlynt och läraktig.

Huvud:

Huvudet skall storleksmässigt stå i proportion till kroppen, vara lätt
kilformat och torrt. Nospartiets och skallens linjer skall närmast
vara parallella.

Skallparti

Hjässan skall vara tämligen flat och tämligen bred, bredast mellan
öronen och något avsmalnande mot nospartiet. Nackknölen skall
vara knappt synlig och pannfåran obetydlig.

Stop

Stopet skall vara lätt markerat.

Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart och framträda något över den främre
läppkanten.

Nosparti

Nospartiet skall vara kraftigt och välformat, tydligt markerat mot
pannan och kinderna. Det skall vara jämnt avsmalnande utan att
bli spetsigt. Nospartiet skall var något kortare än avståndet från
stop till nackknöl. Nosryggen skall vara rak.

Läppar

Läpparna skall vara åtliggande och tämligen torra. Pigmenteringen skall vara svart.

Käkar/tänder

Bettet skall vara kraftigt med regelbundet och fullständigt saxbett.
Tångbett tolereras, liksom bortfall av en eller två P1:or. Inget
avseende fästes vid M3.

Kinder

Kinderna skall endast vara lätt markerade.

Ögon

Ögonen skall vara tämligen små, lätt rundade och mörkt bruna till
hasselnötsbruna. Uttrycket skall vara livligt, vänligt och uppmärksamt. Ögonkanterna skall vara väl åtliggande och svartpigmenterade.

Öron

Öronen skall vara hängande och inte för stora. De skall vara trekantiga och väl avrundade i spetsarna. Öronen skall vara högt och
tämligen brett ansatta. Öronbrosket skall vara väl utbildat. När
hunden är lugn skall öronen ligga tätt intill huvudet, när den är
uppmärksam skall de vara lätt lyftade i ansättningen och framåtriktade.

Hals:

Halsen skall vara medellång, kraftig och torr. Den skall mjukt
övergå i kroppen.

Kropp:

Kroppen skall vara kraftig och något långsträckt.

Rygg

Ryggen skall vara plan, stadig och bred. Den skall vara tämligen
lång.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kraftigt, smidigt och inte för kort.

Kors

Korset skall vara svagt sluttande och tämligen långt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara bred och djup och nå till armbågarna.
Förbröstet skall var markerat och revbenen måttligt välvda. Bröstkorgen skall vara långsträckt och i tvärsnitt ha rund-oval form.

Buklinje

Buklinjen skall vara måttligt uppdragen.

Svans

Svansen kan antingen vara:
- naturligt lång och skall då vara ansatt som en fortsättning på
det svagt sluttande korset och bäras lätt lyftad eller hängande.
eller
- medfödd stubbsvans.
- lång svans eller stubbsvans är likvärdiga.

Extremiteter:
Framställ:

Framstället skall vara kraftigt musklat utan att vara tungt. Frambenen skall varken vara för trångt eller för brett ställda. De skall
vara korta och kraftigt byggda, raka, parallella och väl placerade
under kroppen.

Skulderblad

Skuldrorna skall var muskulösa med långa, snedställda skulderblad som skall ligga väl an mot kroppen.

Överarm

Överarmarna skall vara lika långa eller endast något kortare än
skulderbladen. Vinkeln mot skulderbladen skall vara ca 110-120
grader.

Armbåge

Armbågarna skall ligga väl an mot kroppen.

Underarm

Underarmarna skall vara tämligen korta, raka och torra. Benstommen skall vara kraftig.

Mellanhand

Mellanhänderna skall sedda framifrån utgöra en rak fortsättning
på underarmarna. Sedda från sidan skall de vara lätt vinklade. De
skall vara tämligen korta.

Framtassar

Framtassarna skall vara rundade och slutna med välvda tår. De
skall vara riktade rakt framåt. Klorna skall vara korta och kraftiga,
trampdynorna skall vara fasta och motståndskraftiga.

Bakställ:

Bakstället skall vara välmusklat. Sett bakifrån skall bakbenen vara
parallella och inte stå för trångt.

Lår

Låren skall vara breda, kraftiga, tämligen långa och bilda en ganska
öppen vinkel mot underbenen.

Underben

Underbenen skall vara torra och ungefär lika långa som låren.

Has

Hasorna skall vara kraftiga, tämligen lågt ansatta och väl vinklade.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara tämligen korta och kraftiga. De skall
vara lodrätt och parallellt ställda. I ursprungslandets standard
föreskrivs att sporrar skall avlägsnas, men undantag medges för
länder där detta är förbjudet.

Baktassar

Baktassar, se framtassar.

Rörelser:

Rörelserna skall vara marktäckande, fria och flytande med kraftigt
påskjut. Sedda framifrån och bakifrån skall rörelserna vara parallella.

Päls:
Pälsstruktur

Rasen skall ha s. k. dubbel päls ("Stockhaar"). Täckhåret skall
vara kort, tätt åtliggande, hårt och glänsande. Underullen skall vara
tät. Lätt vågig päls på manke och/eller rygg tolereras visserligen,
men är inte önskvärt.

Färg

Entlebucher sennenhund skall vara typiskt trefärgad. Grundfärgen
skall vara svart med gul till rostbrun tanteckning och så symmetriska
vita tecknen som möjligt.
Underullen skall vara mörkgrå till brunaktig.
Gula till rostbruna tecken: De gula till rostbruna tecknen skall
finnas över ögonen, på kinderna, nosen och strupen, på sidorna
av bröstet och på alla fyra benen, där det gula till rostbruna skall
finnas mellan det svarta och vita.
Vita tecken:
Dessa vita tecken skall finnas:
- som en väl synlig, smal, vit bläs
- som utan avbrott skall sträcka sig från skallen över nosryggen
och täcka nosen helt eller delvis
- som vitt från hakan över strupen utan avbrott ner på bröstet
- som vitt på alla fyra tassarna
Vid förekomst av lång svans är vit svansspets önskvärt.
Ej önskvärt men tillåtet: Liten vit nackfläck (inte större än ungefär en
halv handflata).

Storlek/vikt:
Mankhöjd

Fel:

Hanhundar: 44-50 cm (upp till 52 cm tolereras)
Tikar: 42-48 cm (upp till 50 cm tolereras)

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
-

Bristande könsprägel
Påtagligt oproportionerlig
För grov eller klen benstomme
Otillräcklig muskulatur
Rund skalle
Kraftigt markerat stop
Nosparti som är kort, för långt eller spetsigt
Nosrygg som inte är rak
Lätt underbett
Avsaknad av tänder utom två P1:or
Ögon som är för ljusa, för djupt liggande eller framträdande
Hängande ögonkanter
Öron som är för lågt ansatta, för små eller för spetsiga; öron
som bärs utåtstående; veckade öron
Rygg som är för kort; svankrygg eller karprygg
Överbyggd
Kraftigt sluttande kors
Bröstkorg som är för flat eller tunnformad; otillräckligt för
bröst
Svansknyck; svans som bärs över ryggen
Raka vinklar i framstället
Vridna eller krokiga framben
Veka mellanhänder eller att hunden trampar igenom
Raka vinklar i bakstället; kohasighet eller hjulbenthet; står trångt
Långa tassar; spretiga tassar
Kort steg; styltiga, marktrånga eller korsande rörelser

Teckenfel:
- Avbruten bläs
- Vit nackfläck som är större än en halv handflata
- Vitt som tydligt sträcker sig över handloven (strumpa)
- Inte vitt på alla fyra tassarna
- Avsaknad av vita tecken på huvudet
Allvarliga fel:

Teckenfel:
- Hel, vit halsring
- Uppbrutet vitt på bröstet
- Framställ: avsaknad av tanfärg mellan det vita och svarta

- Helt svart huvud (mycket allvarligt fel).
- Osäkert uppträdande, avsaknad av temperament, tendens till
aggressivitet.
Diskvalificerande fel:

-

Nota bene:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg
eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka
dess hälsa och sundhet.

Testiklar:

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

Ängslighet, aggressivitet
Överbett, tydligt underbett, korsbett
Entropion, ektropion
Gula rovfågelsögon, porslinsfärgade ögon, blå ögon
Ringlad svans
För lång, mjuk päls; avsaknad av underull
Färgfel: Inte trefärgad, annan grundfärg än svart
Storlek som under- eller överstiger de i standarden tolererade
måtten.
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