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STEIRISCHE RAUHHAARBRACKE
(Svensk översättning av rasnamnet: styrisk strävhårig stövare)

This illustration does not necessarily show the ideal example of the breed.
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Standard för

STEIRISCHE RAUHHAARBACKE
Ursprungsland/
hemland

Österrike.

Användningsområde

Steirische rauhhaarbracke arbetar inte bara som drivande jakthund
utan också som ren spårhund i svår terräng.

FCI-klassifikation

Grupp 6, sektion 1:2. Med arbetsprov.

Bakgrund/ändamål

År 1870 parades den hannoveranska spårhunden ”Hela I”, ägd
av Carl Peitinger, industrialist i Steiermark, med en jaktligt och
exteriört utmärkt strävhårig istrisk stövare. De bästa hundarna
ur denna kull avlades det vidare på. Den strävhåriga pälsen gör
hunden motståndskraftig mot väder och vind.

Helhetsintryck

Steirische rauhhaarbracke skall vara medelkraftig och muskulös.
Uttrycket skall vara allvarligt, men inte skarpt.

Uppförande/karaktär

Rasen skall vara en passionerad och härdig jakthund med ihållande
drevskall, spårsäkerhet och spårvilja.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen skall vara lätt välvd med väl utvecklad nackknöl.

Stop

Stopet skall vara tydligt.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti

Nospartiet skall vara kraftigt med rak nosrygg.

Läppar

Läpparna skall inte vara tungt nedhängande.

Käkar/tänder

Bettet skall vara ett kraftigt saxbett. Det är önskvärt är ett fullständigt bett med 42 tänder. Avsaknad av totalt två P2or tolereras.
PM1 och M3 beaktas inte.

Ögon

Ögonen skall vara bruna.

Öron

Öronen skall ligga slätt intillhuvudet, vara fint behårade och inte
överdrivet stora.

Hals

Halsen skall vara stark och inte alltför lång.

Kropp
Rygg

Ryggen skall vara rak och bred.

Ländparti

Ländpartiet skall vara måttligt uppdraget.

Kors

Korset skall vara sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara bred och djup.

Svans

Svansen skall vara medellång, kraftig vid roten och väl behårad. Den
får inte bäras ringlad utan lätt skärformad uppåt. På undersidan
skall den ha borstig päls som inte får bilda fana.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Framstället skall ha goda vinklar och benen skall vara välställda
och muskulösa.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara snedställda.

Framtassar

Framtassarna skall inte vara överdrivet stora. De skall vara knutna
med väl välvda tår. Trampdynorna skall vara hårda och inte överdrivet tjocka.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara muskulöst, starkt och väl vinklad. Bakifrån
sett skall bakbenen vara raka.

Baktassar

Baktassar: Baktassarna skall vara knutna med väl välvda tår och
inte överdrivet stora. Trampdynorna skall vara hårda och inte
överdrivet tjocka.

Rörelser

Rörelserna skall vara vägvinnande och elastiska.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara strävhårig, glanslös, hård och grov, inte raggig. På
huvudet skall pälsen vara kortare än på kroppen och där bilda en
mustasch på nospartiet.

Färg

Röd och fawn. Vit fläck i bringan är tillåten.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar:
Tikar:		

47-53 cm
45-51 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 samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
• Skygghet.
• Huvud som är för smalt.
• Öron som är veckade. Öron som är för spetsiga.
• Svans som är för kort, för tunn, böjd för mycket uppåt. Svans
med fana.
• Svagt fram- och bakställ.
• Päls som är för lång, för tunn, krusig eller mjuk.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Över- och underbett. Avsaknad av fler än totalt två PM2.
• Varje annan färg än de i standarden nämnda.

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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