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Bakgrund/ändamål

Hälleforshund härstammar från en kull älghundar som föddes i slutet av 1930-talet nära Hällefors bruk. Modertiken var en gråbeige
ostjaktik från ett spann ostjaker som införts från Sibirien i mitten
av 1930-talet. Far till valparna var en välrenommerad älghund av
korsad stam. Hans bakgrund är av betydelse och anses vara en del
av anledningen till att de gula älghundarna, ”hälleforsarna”, alls blev
omtalade. År 1930 föddes en gulaktig spets sydväst om Sundsvall
vilken kom till Hällefors bruk. Hunden blev berömd för det lär
ha fällts 156 älgar för honom och inte minst blev han farfarsfar till
den nämnda kullen av hälleforshundar födda i slutet av 1930-talet.
Kullens ättlingar blev kända som formidabla älghundar, med sällan
skådad stark fysik och hållbarhet. Hälleforshund har aldrig haft
annat syfte än att vara en duktig älghund. De viktigaste kriterierna
har varit och kommer att vara jaktdugligheten. Det som också
har gjort hundarna omtalade är den gula eller gulröda pälsfärgen,
vanligen med mörk ansiktsmask. Hälleforshund började registreras
hos SKK år 2000. Samma år antogs standarden och tillstånd för
jaktprovsdeltagande medgavs.

Helhetsintryck

Hälleforshund är en medelstor till stor spetshund av utpräglad
jakthundstyp. Kroppsbyggnaden skall vara rektangulär, torr och
kraftig med god resning. Den får inte ge ett tungt intryck.

Viktiga
måttförhållanden

Hälleforshund skall ha rektangulär kroppsbyggnad.

Uppförande/karaktär

Hälleforshund skall ge intryck av en stark, modig och energisk
jaktspets. Rasen är en utpräglad jakthund med dokumenterad
viltskärpa och framförallt är den en duglig älghund. Den är känd
för att vara en så kallad enmanshund.

Huvud

Huvudet skall vara torrt, långsträckt och kilformat. Skallpartiet
skall vara lika långt eller något längre än nospartiet.

Skallparti
Skalle

Skallen skall vara svagt välvd.

Stop

Stopet skall vara tydligt markerat, utan att vara brant eller djupt.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart och välutvecklad.

Nosparti

Nospartiet skall vara svagt avsmalnande och får inte vara spetsigt.
En svag breddning vid hörntänderna är normalt. Nosryggen skall
vara rak.

Läppar

Läpparna skall sluta väl an mot käkarna.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara välutvecklade. Saxbett.

Kinder

Kinderna skall vara flata.

Ögon

Ögonen skall vara bruna med vaken blick. Ögonöppningarna skall
vara ovala. Ögonen skall inte vara stora eller utstående.

Öron

Öronen skall vara högt ansatta, styvt upprättstående, spetsiga och
lättrörliga. De skall inte vara för tätt ansatta.

Hals

Halsen skall vara torr och muskulös med god längd och resning.

Kropp

Bålens längd skall något överstiga mankhöjden, dvs kroppsformen
skall vara rektangulär.

Överlinje

Överlinjen skall hos hanhund vara aningen sluttande från manke
till kors.

Rygg

Ryggen skall vara rak med kraftigt utvecklad muskulatur.

Kors

Korset skall vara svagt sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara rymlig och djup utan att vara tunnformad.

Underlinje och buk

Buklinjen skall vara något uppdragen.

Svans

Svansen skall vara högt ansatt, medellång, tätt och rikligt hårbeklädd utan fana. Den skall bäras i en båge eller ringlad över ryggen,
eller nära rygglinjen.

Extremiteter
Framställ

Benens längd skall vara minst halva mankhöjden.

Skulderblad

Skuldrorna skall vara muskulösa med långa snedställda skulderblad.

Armbåge

Armbågarna skall ligga tät intill bröstkorgen och varken vara
utåt- eller inåtvridna.

Underarm

Frambenen skall vara torra, kraftiga, raka och parallella.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara fjädrande. Från sidan sett skall de vara
svagt vinklade mot underarmen.

Framtassar

Framtassarna skall vara ovala, kraftiga och väl slutna med kraftiga
trampdynor.

Bakställ
Helhet

Bakbenen skall ha kraftig benstomme. Bakifrån sett skall de vara
raka och parallella.

Lår

Låren skall vara breda och muskulösa.

Knäled

Vinklingen i knäleden skall vara tydlig.

Underben

Underbenen skall vara muskulösa.

Has/hasled

Vinklingen i hasleden skall vara tydlig.

Baktassar

Baktassarna skall vara ovala, kraftiga och väl slutna med kraftiga
trampdynor.

Rörelser

Rörelserna skall vara regelbundna, kraftbesparande och ha god
räckvidd.

Hud

Huden skall vara stram och kraftig utan veck.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall bestå av längre, grovt täckhår och kort, mjuk underull. Underullen skall vara tät och riklig. På huvudet och benens
framsidor skall pälsen vara kort, tät och glatt. Frambenens och
lårens baksidor skall ha längre päls. Öronens päls skall vara kort,
tät och mjuk. På halsen och skuldrorna är pälsen mera utvecklad
och bildar krage.

Färg

Färgen skall vara gulröd i mörkare eller ljusare nyanser. Det är
önskvärt med mörkt nosparti. Ljusa nossidor och kinder är tillåtet.
Färgen skall vara ljusare på bröst, buk och ben, i selteckningen samt
på lårens baksidor och svansens undersida. På öronens baksida är
färgnyansen mörkare. Underullen skall helst vara gulvit.

Storlek/vikt
Mankhöjd
Fel

Hanhund: 55–63 cm
Tik:
52–60 cm
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.

Diskvalificerande fel

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

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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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 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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