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Bakgrund/ändamål

Även om old english sheepdog härstammar från Storbritannien
antar man att rasen ursprungligen härrör från europeiska vall- och
herdehundar av ovtjarka- och bergamascotyp uppblandade med
brittiska vallhundar. Rasen betraktas nu som en infödd brittisk
ras, ofta kallad bobtail (stubbsvans). Old english sheepdog är
kraftfull och kompakt med riklig päls. Dess vädertåliga päls är
ett utmärkande drag för rasen. I grunden är rasen en hund för
landsbygden. Den är intelligent och vänlig. Dess särdeles ljudliga
skall är tillräckligt för att avskräcka inkräktare.

Helhetsintryck

Old english sheepdog skall vara en kraftfull, kvadratisk hund,
som skall vara mycket proportionerlig och sunt byggd. Den
får absolut inte ge intryck av att vara högställd. Den skall vara
kompakt, muskulös, arbetsduglig och mycket uthållig, med ett
mycket intelligent uttryck. Karakteristiskt är en mjuk resning
av överlinjen. Sedd ovanifrån skall kroppen vara päronformad. I
gång och trav har rasen karakteristiska, rullande rörelser. Skallet
har en distinkt klang. Pälsen skall vara riklig över hela kroppen.
Hundens naturliga konturer får inte ändras på konstlad väg genom
trimning eller klippning.

Viktiga
måttförhållanden

Uppförande/karaktär

Ländpartiet skall vara högre än manken.
Huvudet skall vara i proportion till kroppens storlek.
Nospartiets längd skall utgöra ungefär halva huvudets längd.
Old english sheepdog är en läraktig hund med jämnt temperament,
självsäker, trogen och pålitlig utan antydan till nervositet eller
oprovocerad aggressivitet.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen skall vara rymlig, närmast kvadratisk och väl välvd ovanför
ögonen.

Stop

Stopet skall vara väl markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara stor och svart med vida näsborrar.

Nosparti

Nospartiet skall vara kraftigt och kvadratiskt med tvär avslutning.

Käkar/tänder

Tänderna skall vara starka, stora och jämnt placerade. Old english sheepdog skall ha kraftiga käkar och ett perfekt, regelbundet
och fulltaligt saxbett, där överkäkens framtänder tätt överlappar
underkäkens och är rakt placerade i käkarna. Tångbett accepteras
men är inte önskvärt.

Ögon

Ögonen skall sitta väl isär och vara mörka eller helt eller delvis
blåfläckiga. Två blå ögon accepteras. Ljusa ögon är inte önskvärt.
Ögonkanterna skall helst vara pigmenterade.

Öron

Öronen skall vara små och bäras tätt intill huvudet.

Hals

Halsen skall vara tämligen lång, stark och vackert välvd.

Kropp

Kroppen skall vara ganska kort och kompakt.

Ländparti

Ländpartiet skall vara mycket stadigt, brett och mjukt välvt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup och rymlig med väl välvda revben.

Svans

Rasen har tidigare traditionellt kuperats. Den kan ha naturlig
stubbsvans.
Kuperad svans: Svansen har i rasens hemland traditionellt kuperats
fullständigt.
Okuperad svans: Svansen skall bäras naturligt. Den skall vara försedd
med riklig päls av hård struktur.
Svanskupering är förbjuden i Sverige.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. Skulderbladsspetsarna
skall vara tätare placerade än skulderlederna. Tunga skuldror är
inte önskvärt.

Armbåge

Armbågarna skall ligga tätt an mot bröstkorgen.

Underarm

Frambenen skall vara absolut raka, ha kraftig benstomme och bära
upp kroppen väl.

Framtassar

Framtassarna skall vara små, runda och tätt slutna med väl välvda
tår. Trampdynorna skall vara tjocka och fasta. Framtassarna skall
varken vara inåt- eller utåtvridna.

Bakställ
Helhet

Bakpartiet skall vara riktligt beklätt med päls, rundat och
muskulöst.

Knäled

Knälederna skall vara väl vinklade, men utan överdrift.

Underben

Underbenen skall vara långa och väl utvecklade.

Has/hasled

Hasorna skall vara lågt ansatta.

Mellanfot

Mellanfötterna skall bakifrån sett vara parallella.

Baktassar

Baktassarna skall vara små, runda och tätt slutna med väl välvda
tår. Trampdynorna skall vara tjocka och fasta. Baktassarna skall
varken vara inåt- eller utåtvridna.

Rörelser

I skritt rör sig old english sheepdog med en björnliknande rullning från bakpartiet. I trav är rörelserna vägvinnande och utan
ansträngning med kraftigt påskjut bak, varvid benen förs parallellt.
Rörelserna är mycket elastiska i galopp. Vid låg fart tenderar vissa
hundar att röra sig i passgång. Under rörelse är det naturligt att
huvudet bärs lägre.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara riklig och av god, sträv struktur. Den skall vara
raggig, inte rak eller lockig. Underullen skall vara vattenavstötande.
Huvud och skallparti skall vara väl täckta av päls, öronen skall
vara måttligt behårade, halsen väl behårad liksom även frambenen
runtom. Bakstället skall ha mer päls än resten av kroppen. Pälsens
kvalitet och struktur är viktigare än dess längd och ymnighet.

Färg

Pälsen hos old english sheepdog får till färgen vara alla nyanser av
grått, stålgrått eller blått. Kroppen skall vara enfärgad. Bakstället
skall vara enfärgat med eller utan vita strumpor. Vita fläckar i
grundfärgen skall motarbetas. Huvud, hals, framben och mage
skall vara vita med eller utan färgade partier. Bruna nyanser är
inte önskvärt.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Fel

Hanhund:		
61 cm eller mer
Tik:		
56 cm eller mer
Typ och proportioner är av största vikt och får på inga villkor
åsidosättas enbart på grund av storlek.
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 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.
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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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