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Bakgrund/ändamål

Komondor är en gammal ungersk herdehundsras med asiatiskt
ursprung. Dess förfäder kom med all sannolikhet till Karpaterbäckenet med invandrande magyarer som levde som nomader och
livnärde sig på boskapsskötsel.

Helhetsintryck

Komondor är storvuxen och kraftigt byggd. Dess tilltalande yttre
och den värdiga hållningen väcker respekt och även fruktan. Rasen
är av naturen inte inställsam. Den robusta kroppen har filtad, raggig och alltigenom tjock, lång päls. Kroppen skall vara något mer
rektangulär än kvadratisk. Det tätt behårade huvudet höjer sig
ovanför kroppen. Svansen bärs hängande med svansspetsen böjd,
nästan horisontellt. Pälsen skall vara elfenbensfärgad.

Viktiga
måttförhållanden

Kroppslängden skall marginellt överstiga mankhöjden. Bröstdjupet
skall motsvara ungefär halva mankhöjden. Nospartiet skall vara
något kortare än halva huvudets längd.

Uppförande/karaktär

Rasen är orubbligt tapper i sin bevakning av såväl boskap som
egendom och i sitt försvar av det som den anförtrotts att vakta.
Rasen angriper tystlåtet och djärvt. Den är till sin natur misstrogen
och betraktar reviret som sitt och tolererar ingen obehörig där. På
dagarna ligger hunden gärna så att den kan kontrollera sitt revir.
Nattetid är den i ständig rörelse.

Huvud

Huvudet skall vara brett och i god proportion till kroppen. Inte ens
den täta pälsen gör att huvudet verkar oproportionerligt.

Skallparti

Skallpartiet skall vara välvt. Ögonbrynsbågarna skall vara väl
utvecklade.

Stop

Stopet skall vara väl markerat utan att vara tvärt.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart och rak med tvär avslutning.

Nosparti

Nosryggen skall vara rak. Nospartiet skall inte vara spetsigt.

Läppar

Läpparna skall vara svarta. De skall ligga väl an mot tänder och

käkar. Mungiporna skall vara taggiga.
Käkar/tänder

Käkarna skall ha kraftig muskulatur, vara starka och kraftfulla.
Bettet skall vara ett fulltaligt och regelbundet saxbett.

Kinder

Kinderna skall vara breda och måttligt djupa.

Ögon

Ögonen skall vara horisontellt placerade och mörkbruna. Ögonkanterna skall vara svarta och väl åtliggande.

Öron

Öronen skall vara medelhögt ansatta på den välvda skallen. De
skall vara direkt och tydligt nedhängande och ha V-eller U-form.
Öronen höjs varken vid uppmärksamhet eller vid angrepp.

Hals

Halsen skall vara mycket väl musklad. Den skall bäras i en vinkel
på 35 grader mot horisontalplanet. I vila och när hunden är lugn
skall den bäras nästan som en fortsättning på rygglinjen. Halsen
skall snarare vara kort än medellång. Den skall varken ha löst
halsskinn eller krage.

Kropp
Överlinje

De kroppsdelar som bildar överlinjen skall vara breda och rikligt
musklade.

Manke

Manken skall vara tillräckligt lång och tydligt markerad framtill.

Rygg

Ryggen skall vara kort.

Ländparti

Ländpartiet skall vara medellångt.

Kors

Korset skall vara brett, medellångt och slutta svagt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara bred, kraftigt musklad, medeldjup och lång.

Underlinje och buk

Underlinjen skall vara lätt uppdragen.

Svans

Svansen skall vara lågt ansatt och tydligt hängande. Svansspetsen
skall bäras lätt böjd horisontellt. Det är önskvärt att svansen når
till haslederna. Vid upphetsning får hunden höja svansen till som
högst rygglinjen.

Extremiteter

Den långa och raggiga pälsen kan försvåra bedömningen av extremiteterna.

Framställ
Helhet

Frambenen skall vara pelaraktiga och framifrån och från sidan sett
raka, parallella och lodräta. Den breda bringan gör att de kraftiga
och fritt rörliga frambenen står brett isär. Frambenen skall vara fast
anslutna till kroppen. Benstommen skall vara kraftig och mäktig.

Lederna skall vara omfångsrika.
Skulderblad

Skulderbladen skall vara måttligt snedställda. Skulderbladsspetsarna skall befinna sig lodrätt över bröstets djupaste punkt.

Framtassar

Framtassarna skall vara stora och fasta med väl slutna tår. Trampdynorna skall vara skiffergrå, fylliga och tjocka. Klorna skall vara grå.

Bakställ
Helhet

De måttligt vinklade bakbenen skall vara väl ställda under kroppen. Det är önskvärt att bakbenen är breda och starkt musklade.
Korset skall vara medellångt.

Lår

Låren skall vara breda och kraftigt musklade.

Baktassar

Baktassarna skall vara stora och fasta med väl slutna tår. Trampdynorna skall vara skiffergrå, fylliga och tjocka. Baktassarna är längre
än framtassarna. Sporrar skall avlägsnas.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är enligt
lag förbjuden i Sverige.

Rörelser

Rörelserna skall vara lätta, fria och kontrollerade. Steget skall vara
långt och marktäckande.

Hud

Huden skall vara skiffergrå och mycket pigmenterad. Gom och
tandkött föredras mörkt pigmenterade. Svag pigmentering och
rosafärgad hud är inte önskvärt.

Päls
Pälsstruktur

Hela kroppen skall vara täckt med lång päls. Pälsen skall bestå av
ett grövre täckhår och en finare underull. Pälsens karaktär kommer
sig av förhållandet mellan täckhår och underull. En raggig päls som
gärna filtar sig är ett grundkrav. En likaledes tjock, vågig snörpäls
förekommer dock också. De små hårtofsarna är mindre eller inte
filtartade. Pälsen skall vara längst på korset, länden och på lårens
baksidor (minst 20–27 cm), medellång på ryggen, bröstkorgens
sidor och över skulderbladen (minst 15–22 cm), kortare på
kinderna, ögonbrynsbågarna, skallen, öronen, halsen och benen
(10–18 cm), kortast på läpparna och benens nedre del (9–11 cm).
Varken en utkammad eller fullständigt ovårdad päls är önskvärt.

Färg

Elfenbensfärgad.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar: minst 70 cm
Tikar:
minst 65 cm

Vikt

Hanhundar: 50–60 kg
Tikar:
40–50 kg

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.
• Bristfällig pigmentering på nostryffeln, ögonen och
ögonkanterna.
• Lösa ögonkanter.
• Ringlad svans.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.
• Lös och muskelfattig kroppskonstruktion.
• Över-, under- eller korsbett.
• Entropion eller ektropion.
• Upprättstående, lätta öron.
• Kort svans (3 cm ovanför haslederna).
• Gravt felaktig benställning och tillika rörelser.
• Annan färg än elfenben; flerfärgad päls.
• Storlek som understiger den i standarden fastställda
minimihöjden.

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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Överkäke
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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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