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Bakgrund/ändamål

Isländsk fårhund är Islands nationalras. Den är ättling till de
hundar som de ursprungliga nybyggarna, vikingarna, hade med sig
(åren 870–930). Den isländska fårhunden och dess sätt att arbeta
har anpassats efter terräng och lantbruksmetoder. Rasen blev en
viktig hjälp för islänningarna i deras hårda kamp för att överleva
under århundradena. Hundarna har varit oumbärliga i arbetet med
att valla gårdarnas djur och de dagliga sysslorna.

Helhetsintryck

Isländsk fårhund är en nordisk vallande spets. Den skall vara
något under medelstorlek, kraftig och ha upprättstående öron
och ringlad svans. Sedd från sidan skall kroppen vara rektangulär.
Uttrycket skall vara vänligt, intelligent och glatt. Det rastypiska
temperamentet är självsäkert och livligt. Två hårlagstyper förekommer: korthårig och långhårig. Båda varianterna skall ha tjock päls
som skall vara mycket vädertålig. Könsprägeln skall vara tydlig.

Viktiga
måttförhållanden

Mätt från skulderled till sittbensknöl skall kroppslängden vara
större än mankhöjden. Bröstdjupet skall motsvara frambenens
längd. Nospartiet skall vara något kortare än skallen.

Uppförande/karaktär

Isländsk fårhund skall vara en härdig och smidig vallhund, som
driver med skall. Den är en synnerligen användbar vallhund för
att valla och flytta fårflockar och andra djurslag. Det ligger i den
isländska fårhundens natur att vara mycket alert och den välkomnar
entusiastiskt besökare utan att visa aggressivitet. Rasen är gladlynt,
vänlig, nyfiken, lekfull och självsäker med ett milt temperament.

Huvud

Huvudet skall vara kraftigt med stram hud. Sett ovanifrån och från
sidan skall huvudet vara trekantigt.

Skallparti
Skalle

Hjässan skall vara något välvd.

Stop

Stopet skall vara tydligt markerat, men varken högt eller brant.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart. Hos leverbruna hundar skall den vara
mörkt leverbrun, vilket också kan förekomma hos vissa crèmefärgade hundar.

Nosparti

Nospartiet skall vara välutvecklat och starkt med plan nosrygg.
Det skall vara något kortare än skallen. Sett ovanifrån och från
sidan skall nospartiet avsmalna mot nostryffeln och bilda en
trubbig triangel.

Läppar

Läpparna skall vara strama. Läppkanterna skall vara svarta. Hos
leverbruna hundar skall de vara mörkt leverbruna, vilket också kan
förekomma hos vissa crèmefärgade hundar.

Käkar/tänder

Saxbett. Komplett bett föredras.

Kinder

Kinderna skall vara släta men välfyllda.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora och mandelformade. Färgen skall
vara mörkt brun. Hos leverbruna och crèmefärgade hundar får
ögonfärgen vara något ljusare. Ögonkanterna skall vara svarta.
Hos leverbruna hundar skall ögonkanterna vara leverbruna, vilket
också kan förekomma hos vissa crèmefärgade hundar. Uttrycket
skall vara milt.

Öron

Öronen skall vara upprättstående och medelstora. De skall vara
tydligt brett ansatta, men inte lågt. De skall vara nästan liksidigt
trekantiga med fasta kanter och svagt rundade toppar. Öronen
skall vara mycket rörliga, reagera känsligt på ljud och avspegla
hundens sinnesstämning.

Hals

Halsen skall vara medellång, muskulös, stram och med något välvd
nacke och välburet huvud.

Kropp

Kroppen skall vara stark och i harmoni med helhetsintrycket.

Rygg

Ryggen skall vara plan, muskulös och stark.

Ländparti

Ländpartiet skall vara brett, muskulöst och ganska kort.

Kors

Korset skall vara brett, måttligt kort, välmusklat och svagt sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara lång, djup och väl välvd.

Underlinje och buk

Buklinjen skall endast vara svagt uppdragen.

Svans

Svansen skall vara högt ansatt och ringlad över ryggen så att den
berör ryggen.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Sedda framifrån skall frambenen vara raka, parallella och starka.
Framstället skall ha normala vinklar.

Skulderblad

Skuldrorna skall vara sluttande och muskulösa.

Framtassar

Framtassarna skall till formen vara något ovala med slutna, väl
välvda tår och välutvecklade trampdynor. Dubbelsporrar är tillåtet.

Bakställ
Helhet

Sedda bakifrån skall bakbenen vara raka, parallella och starka.
Bakstället skall ha normala vinklar.

Lår

Låren skall vara breda och välmusklade.

Baktassar

Baktassarna skall till formen vara något ovala med slutna, väl
välvda tår och välutvecklade trampdynor. Välutvecklade dubbla
baksporrar är önskvärt.

Rörelser

Rörelserna skall vara smidiga, uthålliga och god drivkraft. och de
skall utan ansträngning täcka mycket mark.

Päls

Två hårlagsvarianter förekommer: långhårig och korthårig.

Pälsstruktur

Pälsen skall vara dubbel, tjock och synnerligen vädertålig.

Korthårig

Täckhåret skall ha tämligen grov struktur och tjock, mjuk underull. Pälsen skall vara kortare i ansiktet, på skallen, öronen och på
framsidan av benen. Den skall vara längre på halsen, bröstet och
baksidan av låren. Svansen skall vara buskigt behårad och pälslängden skall vara i proportion till kroppspälsen.

Långhårig

Pälsvarianten skall ha längre täckhår som skall vara tämligen grovt
och underullen skall vara tjock och mjuk. Pälsen skall vara kortare i
ansiktet, på skallen, öronen och på framsidan av benen. Pälsen skall
vara längre bakom öronen, på halsen, manken, bröstet, baksidan
av låren och med fransar på baksidan av frambenen. Svansen skall
vara mycket buskigt behårad och pälslängden skall vara i proportion till kroppspälsen.

Färg

Fawn och rött i varierande nyanser – från crème till rödbrunt;
grå-schatterad; leverbrunt i olika nyanser; svart.
Vita tecken skall alltid förekomma hos enfärgade. De vita tecknen,
vilka ofta är asymmetriska, förekommer som bläs, eller del av
bläs, halsring, på bröstet, som sockor av varierande längd samt på
svanstippen. Färg på öronen, eller nära öronen föredras.
Ljusare nyanser förekommer ofta på kroppens undersida, från

strupe till svansspets. Hos grå-schatterade och mycket ofta även hos
gulröda hundar förekommer mörk mask, mörka hår och hårspetsar
som en mörk skuggning av täckhåren.
Svarta och leverbruna hundar har ofta traditionell tanteckning, med
varierande nyanser av tan. Tecknen skall finnas på kinderna, över
ögonen, under svansen och på svansens undersida samt på benen.
Fläckiga hundar skall ha fläckar på kroppen mot vit bakgrund och
kan ha åtföljande vita tecken. Fläckarna, vilka kan variera i storlek,
skall alltid dominera.
Storlek/vikt
Mankhöjd

Idealhöjd för hanhundar är 46 cm, för tikar 42 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.
• Mycket ljusa ögon.
• Runda ögon.
• Baksporrar som helt saknas.
• Mantel eller sadel som är solitt svart eller leverbrun hos
hundar med fawn eller röd kroppsfärg.

Allvarliga fel

• Blå ögon.
• Gula ögon.

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.

Underkäke

Haka

Överkäke

Nosparti

Nostryffel

Nosrygg

Ansikte

Buklinje

Länd

Framtass
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Flank

Underlinje
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Armbåge
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Skuldra
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Hals

Halsvälvning
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Handlov
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Bringa
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Skulderled
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Baktass

Mellanfot
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Svans

Lår

Sittbensknöl

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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