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Standard för

POSAVSKI GONIC
Ursprungsland/
hemland

Kroatien.

Användningsområde

Posavski gonics utmärkta konstitution lämpar sig särskilt väl för
jakt på hare, räv och vildsvin. Rasen kan också användas som
viltspårshund.

FCI-klassifikation

Grupp 6, sektion 1:2. Med arbetsprov.

Bakgrund/ändamål

Posavski gonic är en gammal drivande jakthund från Savadalen i
Kroatien och härstammar från en typ av den ”illyriska röda stövaren
med vita tecken”. I kyrkogårdskapellet nära byn Beram (Istrien)
förekommer en mörkt vetefärgad hund med hängöron i fresken
”De tre vise männens hedersbetygelser” daterad 1474. Detta är den
första illustrationen av posavski gonic. Ytterligare ett porträtt finns
i altarfresken ”Jungfru Marias moderskap” från 1500-talet i kyrkan
”Modern av änglarna” i Veli Losinj där föregångaren till dagens
posavski gonic finns avbildad. Det finns också en beskrivning
av dessa stövare i ett manuskript från 1719 av Djakovobiskopen
Petar Bakic där det sägs att uppfödning av denna ras var välkänd
redan på 1300-talet. Franjo Bertic beskriver posavski gonic 1854.
FCI publicerade den första standarden för rasen den 8 april 1955.

Helhetsintryck

Posavski gonic skall ha en starkt byggd kropp av drivande jakthundsmodell med harmoniska rörelser. Den karakteristiska veteröda färgen kan förekomma i alla nyanser. Vita tecken skall finnas
på huvudet, halsen, bringan, bröstkorgen, buken, nederdelen av
benen och på svanspetsen. Könsprägeln måste vara tydlig.

Viktiga
måttförhållanden

Uppförande/karaktär

Kroppen skall vara rektangulär: Kropplängden skall överstiga
mankhöjden.
Höjden till armbågen skall motsvara ungefär 50 % av mankhöjden.
Skallen skall vara något längre än nospartiet.
Rasen är läraktig. Detta är en allsidig drivande jakthund med ett
klart och melodiskt skall vid jakt i all slags terräng. Den är lätthanterlig, aldrig nervös eller aggressiv, och har ett tämligen livligt
temperament. Rasen är mycket hängiven sin ägare.

Huvud

Huvudet skall stå i proportion till kroppen och ha lätt divergerande linjer.

Skallparti
Skalle

Skallpartiet skall vara något längre än nospartiet och vara bredast
mellan öronen. Tinningarna skall vara lätt välvda. Skallen skall
vara bredare än den är djup. Pannfåran och nackknölen skall vara
något markerad.

Stop

Stopet skall vara väl markerat, men utan överdrift.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara kraftig med väl öppna näsborrar. Hela
nostryffeln inklusive insidan av näsborrarna skall vara svarta eller
mörkt brunt pigmenterade.

Nosparti

Nospartiet skall vara kraftigt, rektangulärt och väl utfyllt. Det skall
vara något kortare än skallen och avsmalna från stopet mot nosspetsen men inte vara för spetsigt. Nosryggen skall vara rak eller
lätt välvd (likt en baggnos).

Läppar

Läpparna skall vara strama och måttligt tjocka. Mungipan skall vara
väl stängd. Läpprändernas skall vara fullständigt pigmenterade och
stämma överens med nostryffelns färg.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara kraftiga och jämna. Tänderna skall vara vita
och jämnt placerade i käkarna i ett saxbett. Incisiverna skall vara
lodrätt placerade i käkarna. Bettet skall helst vara fulltandat.
Saknade PM1 och M3 tas inte i beaktande. Avsaknad av andra
tänder är inte önskvärt.

Kinder

Tuggmuskeln och kindbenet får inte vara alltför markerade.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora, sitta måttligt isär och vara till hälften
framåtriktade i en vinkel på 10–15 grader mot horisontallinjen. De
skall vara ovala och mörka med ett klokt uttryck. Ögonkanterna
får inte vara för lösa och inte visa några tecken på entropion eller
ektropion. Ögonkanterna måste vara fullständigt pigmenterade i
nostryffelns färg.

Öron

Öronen skall vara ansatta i höjd med ögonen, bäras hängande, ligga
väl intill kinderna, vara fyrkantiga med avrundade spetsar, måttligt
långa och måttligt tjocka. Om man för örat mot nostryffeln skall
det nå till mungipan. Öronen får inte ha några veck, inrullningar
eller sticka ut. De skall vara täckta av kort päls.

Hals

Halsen skall vara stark, muskulös och vara ansatt i 45 graders vinkel
mot horisontalplanet. Den skall avsmalna mot huvudet. Huden
skall vara stram utan halspåse eller starkt utvecklade veck.

Kropp

Kroppen måste vara starkt byggd.

Manke

Manken skall vara markerad.

Rygg

Ryggen skall vara stark, väl musklad och plan.

Ländparti

Ländpartiet skall vara medellångt, brett, muskulöst, kraftigt och
väl ansatt i korset.

Kors

Korset skall vara muskulöst, kraftigt, brett och slutta i en vinkel på
25–30 grader mot horisontalplanet och vara något lägre placerat
än manken.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup och bred, men inte alltför bred eller
tunnformad. Bröstkorgen skall nå till armbågarna. Revbenen skall
vara väl välvda.

Underlinje och buk

Buken skall vara något uppdragen från bröstbenet till flanken.

Svans

Svansansättningen skall vara som en förlängning av korsets linje.
Den skall vara tjock vid roten, medellång, utsträckt skall den nå
som längst till hasen och bäras sabelformad under rygglinjen. Högre
buren svans tolereras när hunden är upphetsad (i rörelse). Svansen
skall vara väl täckt med päls med något längre hår på undersidan,
helst som en liten borste.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Framstället skall framifrån sett vara i god proportion till kroppen.
Vinklarna skall vara harmoniska.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara medellånga, muskulösa och vinklade
115–120 grader.

Armbåge

Armbågarna skall ligga väl intill bröstkorgen.

Underarm

Frambenen skall ha stark och rundad benstomme med kraftiga
muskler och vara parallellt ställda framifrån sett.

Handlov

Handlovarna skall vara korta och spänstiga.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara spänstiga och lätt snedställda.

Framtassar

Framtassarna skall vara ovala med tätt intilliggande tår. Trampdynorna skall vara motståndskraftiga. Klorna skall helst vara
pigmenterade.

Bakställ
Helhet

Bakbenen skall vara starka och spänstiga i rörelse.

Lår

Låren skall vara starka, breda och muskulösa.

Underben

Underbenen skall vara ställda 40 grader mot horisontalplanet.

Has/hasled

Hasorna skall vara kraftiga och stadiga.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara kraftiga, spänstiga och nästan lodrätt
ställda.

Baktassar

Baktassarna skall vara ovala med tätt intilliggande tår. Trampdynorna skall vara motståndskraftiga. Klorna skall helst vara
pigmenterade.

Rörelser

Steget måste vara långt och påskjutet starkt. Rörelserna skall vara
harmoniska, inte ojämna. Ryggen skall helst förbli fast och rörelserna får inte vara korsande.

Hud

Huden skall vara elastisk, måttligt tjock och ligga väl an över hela
kroppen utan rynkor.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara hård, tät, glänsande, tätt åtliggande mot kroppen och vara 2–3 cm lång. På baksidan av benen skall pälsen vara
något längre (ända till 4 cm). Pälsen skall även vara något längre
på buken och undersidan av svansen, där den helst skall forma sig
som en liten borste.

Färg

Pälsen skall vara rödaktigt vetefärgad i alla nyanser med vita tecken
på huvudet, halsen, i bringan, på bröstkorgen, buken, nederdelen
av benen och på svansspetsen. Otillåtna färger är mörkbrunt eller
chokladbrunt. De vita tecknen får inte täcka mer än en tredjedel
av den totala kroppsytan. Det vita skall vara rent vitt och får inte
ha någon skimmelteckning från grundfärgen. Karakteristiska vita
tecken förekommer: på huvudet i form av bläs eller strimma (inget
vitt på öronen); på halsen som krage (hel eller delvis) eller strimma;
i bringan som mindre eller större fläck; på buken som en strimma;
på tassarna, men också som sockor på mellanhänder och –fötter;
på svansspetsen. Det är önskvärt att det finns vita tecken på ovannämnda ställen och att de är symmetriskt fördelade på kroppen.
Avsaknad av vita tecken enligt ovan anses som fel. Vita tecken är
inte tillåtna på andra ställen på kroppen.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar:
50 – 56 cm
Tikar:		
47 – 53 cm
Höjdavvikelser på +/- 2 cm tolereras hos hanhundar och tikar av
utmärkt typ och byggnad.

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 skall diskvalificeras.
• Konvergerande linjer i huvudet.
• Nosparti som är längre än skallen.
• Nosparti som är otypiskt kort.
• Under- eller överbett, sneda käkar.
• Blå ögon.
• Nostryffel, ögonkanter eller läppränder som är fullständigt
opigmenterade.
• Kroppslängd som understiger mankhöjden.
• Kortbent, långsträckt hund av kondrodystrof typ.
• Svans som är ringlad eller böjd åt sidan.
• Päls längre än 5 cm på kroppen.
• Helt enfärgad päls utan några vita tecken.
• Spår av gråaktig eller svart färg på kroppen, tecken på en tredje
färg.
• Vita pälshår inblandade i grundfärgen.
• Mankhöjd som över- eller understiger de i standarden angivna
måtten.

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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