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Kroatien.

Användningsområde

En jakthund med stor uthållighet speciellt lämpad för jakt på hare,
räv och vildsvin, men kan också användas som eftersökshund.

FCI-klassifikation

Grupp 6, sektion 1:2. Med arbetsprov.

Bakgrund/ändamål

Istarski kratkodlaki gonič härstammar från en gammaldags typ av
”vit östadriatisk hund med fläckar”. Det äldsta beviset för detta
finns i ett fransiskanskt kloster (från 1327–1348) i Dubrovnik. En
kolonn visar fyra hundar av denna gamla typ. Rasen finns också
på en målning från 1474, ”De tre vise männens hedersbetygelse”
i ett kapell nära byn Beram i Istrien. En altarmålning från 1476,
”Nådens moder”, i den helige Fransiskus kyrka i Zadar, visar i
nedre vänstra hörnet en trefärgad föregångare till dagens istarski
kratkodlaki gonič. Den första beskrivningen av hundtypen finns
i ett manuskript från 1719 av biskopen av Dakovoe, Peter Bakic,
som anger att uppfödning förekom redan på 1300-talet. FCI
publicerade den första rasstandarden 1955.

Helhetsintryck

Rasen skall ge ett ädelt intryck, ha stark jakthundskropp och vara
medelstor. Kroppen skall vara smidig och elegant och inte grov.
Rörelserna skall vara harmoniska. Pälsen skall vara snövit med
orangegula fläckar på huvud och kropp. Könsprägeln skall vara
tydlig.

Viktiga
måttförhållanden

Kroppen skall vara rektangulär: dess längd skall överstiga mankhöjden.
Höjden till armbågarna: ungefär 50 % av mankhöjden.
Skallen skall vara något längre än nospartiet.

Uppförande/karaktär

Rasen är mycket lätt att träna för jakt och den är populär hos jägare
tack vare sina utmärkta jaktegenskaper. Denna stövare är särskilt
lämpad för jakt i oländig och stenig terräng (Karstområdet), men
även på övriga slags jaktmarker. Skallet är starkt och melodiskt.
Rasen har ett livligt temperament och är vänlig, läraktig, lydig och
varken nervös eller aggressiv. Den är mycket fäst vid sin ägare och
något avvaktande mot främlingar.

Huvud

Huvudet skall stå i god proportion till kroppen och vara elegant
och något avlångt. Det skall ha något divergerande linjer.

Skallparti

Skalle

Skallpartiet skall vara något längre än nospartiet och vara bredast mellan öronen. Området vid tinningarna skall vara rundat.
Nackknölen vara något markerad och pannfåran måttligt markerad.

Stop

Stopet skall vara endast svagt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln får inte ligga högre eller lägre än nosryggen.
Näsborrarna skall vara vidöppna. Nostryffeln, och även insidan av
näsborrarna, skall vara svart eller leverbrun. Delvis opigmenterad
(rosa) nostryffel kan tolereras, men är inte önskvärt.

Nosparti

Nospartiet skall vara starkt och något kortare än skallen. Det
skall gradvis smalna av från stopet till nostryffeln. Nosryggen
skall vara rak.

Läppar

Läpparna skall vara tunna, strama och ligga väl an mot käkarna.
Mungiporna får inte vara synliga. Slemhinnorna skall vara fullt
pigmenterade i harmoni med nostryffelns pigment. Delvis opigmenterade (rosa) läppar kan tolereras, men är inte önskvärt.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara starka och välutvecklade. Saxbett och helst
fulltandat. Tänderna skall vara vita och väl ansatta i käkarna.
Framtänderna skall vara lodrätt ansatta i käkarna. Avsaknad av P1
eller M3 beaktas inte. Avsaknad av andra tänder är inte önskvärt.

Kinder

Tuggmuskeln och kindbenen får inte vara alltför markerade.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora, ovala, placerade måttligt isär och
till hälften framåtriktade i 10-15 % vinkel mot horisontallinjen.
De skall vara mörkbruna med intelligent uttryck. Ögonkanterna
får inte vara slappa eller visa vare sig entropion eller ektropion.
Ögonkanterna skall vara pigmenterade enligt nostryffeln. Delvis opigmenterade (rosa) ögonkanter kan tolereras, men är inte
önskvärt.

Öron

Öronen skall ha formen av en likbent triangel med rundade spetsar.
De skall vara ansatta i ögonlinjen, vara hängande och ligga intill
huvudet. Öronspetsarna skall vidröra huvudet. Öronen skall vara
av medellängd och måste nå fram till mungiporna när de dras
fram längs nospartiet. De skall vara tunna och får inte uppvisa
några som helst rynkor, vara inböjda eller sticka ut. Kort päls
skall täcka öronen.

Hals

Halsen skall vara stark och väl musklad och vara ansatt i 45 graders vinkel mot horisontallinjen. Halsen skall smalna något mot
huvudet. Halsskinnet skall vara stramt, utan vare sig hakpåse eller
mycket uttalade rynkor.

Kropp

Kroppen måste vara stark men harmoniskt utvecklad.

Manke

Manken skall vara väl markerad.

Rygg

Ryggen skall vara rak, stark och muskulös.

Ländparti

Ländpartiet skall vara medellångt, brett, väl musklat, fast och väl
anslutet till korset.

Kors

Korset skall vara väl musklat, starkt och brett. Det skall slutta
25-30 grader mot horisontalplanet och vara något lägre beläget
än manken.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup, bred och rymlig utan att vara för
bred eller tunnformad. Den skall nå till armbågarna. Revbenen
skall vara väl välvda.

Underlinje och buk

Underlinjen skall stiga svagt från bröstbenet till ljumsken och bilda
en lätt uppdragen buklinje.

Svans

Svansen skall vara ansatt som en fortsättning av korsets linje. Svansen skall vara kraftig vid roten och gradvis smalna av mot spetsen.
Utsträckt skall den nå ner till eller förbi haslederna. Svansen skall
vara sabelformad och bäras under rygglinjen. Den kan bäras högre
när hunden är upphetsad, vilket tolereras, men svansen får aldrig
bäras in över ryggen eller in under kroppen. Svansen skall vara
väl täckt med kort päls. Ibland kan pälsen vara något längre på
svansens undersida (borstig), vilket inte eftersträvas.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Framstället skall stå i god proportion till kroppen och ha vinklar
utan överdrifter.

Skulderblad

Skulderblad: Skuldrorna skall vara av medellängd och väl musklade.
Skuldervinkeln skall vara 115–120 grader.

Armbåge

Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen.

Underarm

Frambenen skall ha rundad och stark benstomme utan att vara
massiva. Musklerna skall vara starka. Frambenen skall vara parallella framifrån sett.

Handlov

Handlovarna skall vara korta och spänstiga.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara spänstiga och något snedställda.

Framtassar

Framtassarna skall vara ovala med knutna tår, fasta trampdynor
och kraftiga klor.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara starkt och i rörelse vara spänstigt.

Lår

Låren skall vara starka och muskulösa.

Underben

Underbenen skall vara vinklade 40 grader mot horisontalplanet.

Has/hasled

Hasorna skall vara starka, fasta och ha en vinkel på ungefär 130
grader.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara solida och spänstiga och vara i det närmaste vertikalt ställda.

Baktassar

Baktassarna skall vara ovala med knutna tår, fasta trampdynor
och kraftiga klor.

Rörelser

Rörelserna skall täcka mycket mark och ha ett starkt påskjut. De
måste vara harmoniska och regelbundna med helst stadig rygg.
Rörelserna får inte vara flätande.

Hud

Huden skall vara smidig, tunn, utan veck och vara rosaaktig i
färgen. Inte heller huvudet får ha rynkor. Ofta syns pigmentet
som gråsvarta (ibland bruna) prickar genom den vita pälsen,
vilket är tillåtet.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen måste vara hård, tät, glänsande och ligga tätt intill kroppen.
Pälsens längd skall vara ungefär 1–2 cm. Ibland är den längre på
lårens baksidor och svansens undersida, vilket tolereras, men inget
man eftersträvar.

Färg

Bottenfärgen skall vara snövit med orange fläckar på huvud och
kropp. De orange fläckarna kan förekomma i alla nyanser, men
nyanserna måste vara jämna. Den totala mängden orange fläckar
får inte överstiga 1/3 av hela kroppen. På huvudet kan fläckarna
finnas på öronen, skallen och nospartiet, men huvudet får inte vara
fullständigt orangefärgat. En symmetrisk fördelning av färgen på
huvudet är önskvärt. Fläckarna på kroppen kan finnas var som helst,
mestadels finns de på ryggen, bröstkorgen och runt svansfästet.
Fläckarna har formen av små fläckar som måste vara klart åtskilda.
De får inte vara ojämna eller blekna mot kanterna. Småprickar, om
de syns genom den vita pälsen, påträffas oftast på öronen.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund: 49–53 cm
Tik:
47–51 cm
Avvikelse på +/-3 cm hos hanhund eller tik av utmärkt typ och
byggnad tolereras.

Fel

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.
• Konvergerande linjer i huvudet.
• Nosparti som är längre än skallen.
• Otypiskt kort nosparti.
• Konkav eller konvex nosrygg.
• Under- eller överbett, snett bett.
• Blå ögon.
• Fullständigt avpigmenterad nostryffel, ögonkanter eller
läppränder.
• Kroppslängd som understiger mankhöjden.
• Kortbenta hundar av kondrodystrofisk typ.
• Svans som är buren i ring eller svans som är böjd åt sidan.
• Päls som på kroppen är längre än 2,5 cm.
• Fläckar i rött, kastanjefärg, gult eller annan färg som inte
finns i standarden.
• Förekomst av en tredje färg.
• Mankhöjd över eller under de i standarden tolererade.

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 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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