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Bakgrund/ändamål

Experterna, vilka dock inte är eniga, anser att greyhound kan ha
haft sitt ursprung i Mellersta Östern. Man har funnit teckningar
av hundar av greyhoundtyp på väggarna i fornegyptiska gravar från
så lång tid tillbaka som fyratusen år före Kristus. Fastän hundar
av denna typ spreds över Europa genom tiderna så var det på de
brittiska öarna som de utvecklades till en enhetig ras. Som prototypen för så kallade sighthounds eller gazehounds så är greyhound
väl känd. Greyhound utvecklades ur hundar som användes till
hetsjakt på levande hare och bara geparden överträffar greyhound
i snabbhet. Hastigheten hos en greyhound har uppmätts till över
72 km i timmen.

Helhetsintryck

Greyhound är en starkt byggd, muskulös och reslig hund med
generösa proportioner och välbalanserad helhet. Den skall ha ett
långt huvud, lång hals, torra och väl tillbakalagda skuldror, djup
bröstkorg och rymlig kropp. Ländpartiet skall vara något välvt.
Fram- och bakställ skall vara kraftfulla med sunda ben och tassar
och ha en smidighet som framhäver hundens speciella typ och
egenskaper mycket påtagligt.

Uppförande/karaktär

Greyhound är anmärkningsvärt stark och uthållig. Den är intelligent, vänlig och tillgiven med ett stabilt temperament.

Huvud

Huvudet skall vara långt och måttligt brett.

Skallparti
Skalle

Hjässan skall vara flat.

Stop

Stopet skall vara föga markerat.

Ansikte
Nosparti

Käkarna skall vara kraftiga och väl utmejslade.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara starka med ett regelbundet och komplett saxbett.

Ögon

Ögonen skall vara klara, ovala och snedställda med ett intelligent
uttryck. Mörka ögon är önskvärt.

Öron

Öronen skall vara små och tunna rosenöron.

Hals

Halsen skall vara lång, muskulös och elegant välvd med en harmonisk övergång i skulderpartiet.

Kropp
Rygg

Ryggen skall vara tämligen lång, bred och stadig.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kraftfullt och något välvt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup och rymlig med gott om plats för
hjärtat. Revbenen skall vara väl välvda och nå långt bakåt.

Underlinje och buk

Buklinjen skall vara väl uppdragen.

Svans

Svansen skall vara lång, ganska lågt ansatt, kraftig vid roten och
avsmalnande mot spetsen, lågt buren och svagt böjd.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Frambenen skall vara långa och raka. Benstommen skall ha god
substans men inte sakna elegans. Armbågar, mellanhänder och
tassar skall varken vara inåt- eller utåtriktade.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara snedställda och väl tillbakalagda. De skall
vara muskulösa utan att vara tunga. Skulderbladsspetsarna skall
vara tätt placerade och tydligt markerade.

Armbåge

Armbågarna skall vara fria och väl ansatta under skuldrorna.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara måttligt långa och lätt fjädrande.

Framtassar

Framtassarna skall vara måttligt långa med kompakta väl välvda
tår och starka trampdynor.

Bakställ
Helhet

Kropp och bakställ kännetecknas av generösa proportioner i harmonisk förening vilket tillåter hunden att täcka mycket mark i stående.

Lår

Låren och underbenen skall vara breda och muskulösa vilket
möjliggör kraftigt påskjut i rörelse.

Knäled

Knälederna skall vara väl vinklade.

Has/hasled

Hasorna ska vara lågt ansatta och varken inåt- eller utåtriktade.

Baktassar

Baktassarna skall vara måttligt långa med kompakta väl välvda tår
och starka trampdynor.

Rörelser

Rörelserna skall vara fria och parallella med lågt och långt steg som
täcker mycket mark i hög hastighet, varvid bakbenen förs långt in
under kroppen och ger ett mycket gott påskjut.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara fin och åtliggande.

Färg

Svart, vit, röd, blå, fawn, rödgul, brindle eller någon av dessa färger
i kombination med vitt.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund:		
Tik:		

Idealhöjd 71 - 76 cm
Idealhöjd 68 - 71 cm

Fel

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

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.

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.

Underkäke
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Öga

Skalle

Kors

Baktass

Mellanfot

Hasled

Svans

Lår
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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