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THAI BANGKAEW DOG

THAI BANGKAEW DOG

(Svensk översättning av rasnamnet: Thailändsk hund från byn Bangkaew)

This illustration does not necessarily show the ideal example of the breed.
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THAI BANGKAEW DOG
Ursprungsland/
hemland

Thailand

Användningsområde

Sällskapshund

FCI-klassifikation

Grupp 5, sektion 5

Bakgrund/ändamål

Thai bangkaew är en gammal ras som ursprungligen kommer från
byn bangkaew i området Thanang-ngam i Bang-rakam-distriktet i
den thailändska provinsen Phitsanulok. Rasens ursprung kan spåras
till en svart-vit tik av lokalt ursprung och en numera utdöd vildhund. Tiken ägdes av en buddistisk ledare. Sedan 1957 har selektiv
avel från utvalda kullar förekommit och de är de avkommorna
som ligger bakom de hundar som producerar dagens generationer.
Thai bangkaew dog anses som ett värdefullt arv från Phitsanulokprovinsen. Rasen har bred spridning i provinsen och har blivit så
nationellt berömd att den numera föds upp överallt i Thailand.

Helhetsintryck

Thai bangkaew dog skall vara kvadratiskt byggd, en välproportionerlig hund som aldrig får vara låg på benen. Bröstkorgen skall
vara tämligen bred och djup. Rasen skall ha dubbelpäls som bildar
en krage runt halsen och skuldrorna samt plym på svansen, vilket
är mer uttalat hos hanhundar än tikar. Hanhundar har kraftigare
benstomme än tikar.

Viktiga
måttförhållanden
Uppförande/karaktär

Förhållandet kroppslängd/mankhöjd skall vara som 1:1. Benhöjden
skall något överstiga bröstdjupet.
Thai bangkaew dog skall vara alert, intelligent, lojal, uppmärksam
och lydig. Rasen är lättlärd. Den kan vara aningen avvaktande
mot främlingar.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen skall vara kilformad och kraftig, tämligen bred men inte
grov och i proportion till kroppen.

Stop

Stopet skall vara väl markerat men måttligt djupt.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart och i proportion till nospartiet.

Nosparti

Nospartiet skall vara medellångt, brett vid basen och avsmalna mot
nostippen. Nosryggen skall vara rak.

Läppar

Läpparna skall vara strama med mörka fullpigmenterade läppränder.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara starka och fulltandade. Saxbett. Tångbett
tolereras.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora och mandelformade. Ögonfärgen
skall vara svart eller mörkt brun.

Öron

Öronen skall vara små och i proportion till huvudet. De skall vara
ansatta tämligen högt men inte för tätt. Öronen skall vara upprätta
och framåtriktade och endast svagt framåt lutande. Öronformen
skall vara trekantig med aningen spetsig örontipp.

Hals

Halsen skall vara kraftig, muskulös och med stolt resning. Den
skall mjukt övergå i skulderpartiet.

Kropp
Rygg

Ryggen skall sedd I profil vara rak och jämn.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kraftigt och brett.

Kors

Korset skall vara måttligt sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara tämligen bred, djup och väl nedsänkt mellan frambenen och nå ned till armbågarna. Revbenen skall vara
väl välvda men aldrig tunnformade.

Underlinje och buk

Buklinjen skall endast vara svagt uppdragen.

Svans

Svansen skall vara medellång, väl bepälsad och tjockare mot
svansroten. Den skall vara väl ansatt och buren med en moderat
uppsvängd båge över ryggen.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skuldrorna skall vara måttligt tillbakalagda och välmusklade.

Överarm

Överarmarna skall vara i balans med skulderbladsvinkeln.

Underarm

Frambenen skall vara raka och starka, sedda framifrån skall de
vara parallella.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara korta och endast svagt sluttande.

Framtassar

Framtassarna skall vara rundade, välvda och tätt knutna.

Bakställ
Helhet

Bakställets vinkling skall vara i balans med framstället och kraftigt
musklat.

Knäled

Knälederna skall vara väl vinklade.

Has/hasled

Hasorna skall vara låga.

Mellanfot

Mellanfötterna skall, sedda bakifrån, vara lodrätt ställda mot
underlaget.

Baktassar

Baktassarna skall vara rundade, välvda och tätt knutna.

Rörelser

Rörelserna skall vara starka, flexibla och med god räckvidd och
drivkraft, men aldrig med överdriven hastighet, räckvidd eller
drivkraft. Överlinjen skall bibehållas plan och huvud och svans
skall vara stolt högburna under rörelse. Fram- och bakben skall
vara parallella, dock tenderar benen att närma sig mittlinjen när
hastigheten ökar.

Päls
Pälsstruktur

Dubbelpäls. Täckhåret skall vara rakt och grovt och underullen
mjuk och tät. Pälsen skall vara måttligt lång på kroppen, längre
runt halsen och på skuldrorna där den formar en krage vilken är
mer uttalad hos hanhundar än tikar. Baksidan av frambenen skall
ha behäng vilka minskar mot handlederna. Baksidan av bakbenen
är täckta med lång päls till hasorna. Pälslängden får aldrig bli så
omfattande att den skymmer kroppsformen. Pälsen på huvudet
och framsidan av benen är kort.

Färg

Vit med väl avgränsade fläckar. Fläckarna är oftast någon nyans
av blekt gult (lemon), rött, fawn, tan eller grått, med eller utan
mer eller mindre svärtade hårspetsar, även i så stor utsträckning
att pälsen kan se trefärgad ut. Vit med solitt svarta fläckar är
också tillåtet. All form och fördelning av fläckar accepteras men
på huvudet skall de vara symmetriska och helst täcka ögon och
öron. Med eller utan en mörk mask, men vit markering föredras
runt nospartiet. En svag prickighet i det vita kan tolereras hos ett
för övrigt utmärkt exemplar.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund:
Tik: 		

46 - 55 cm
41 - 50 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.
• Nosparti som är för brett.
• Nostryffel som är ljus.
• Ögon som är stora och runda.
• Ögon som är ljusa.
• Öron som är stora.
• Karprygg.
• Svankrygg.
• Svans som ligger tätt på ryggen.
• Svans som faller ner på endera sidan.
• Avsaknad av krage och behäng på baksidan av frambenen.
• Paddlande eller vevande rörelser.
• Över eller under angiven storlek.

Allvarliga fel

• Avsaknad av fler än 3 tänder.
• Helt vit pälsfärg eller vit med endast några prickar.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Överbett eller underbett.
• Hängöron.
• Medfödd stubbsvans.
• Svans som är ringlad eller har svansknyck.
• Kort eller slät päls.
• Enfärgad pälsfärg med endast smärre vita markeringar.

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

Haka

Överkäke

Nosparti

Nostryffel

Nosrygg

Ansikte

Buklinje

Länd

Framtass

Underben

Flank

Underlinje

Rygg

Bröstkorg

Armbåge

Manke

Skuldra

Mellanhand

Hals

Halsvälvning

Nacke

Knäled

Öra

Handlov

Underarm

Bringa

Överarm

Bröstbensknapp

Skulderled

Strupe

Kind

Mungipa

Stop/pannavsats

Öga

Skalle

Kors

Baktass

Mellanfot

Hasled

Svans

Lår

Sittbensknöl

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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