FCI Standard

Nr 273

16.06.1999 (GB)

(ORG 28.11.1985)

CANAAN HUND
(CANAAN DOG)
Oprindelsesland: Israel
Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:

Vagthund, tjenestehund.
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type),
Sektion 6 (Racer af oprindelig type).
Uden brugsprøve.
En middelstor, meget harmonisk, stærk og kvadratisk hund, der i type minder meget
om en vildhund. Kønsforskellen er betydelig.

Temperament:

Årvågen, med hurtige reaktioner, mistroisk over for fremmede. Stærkt forsvarsinstinkt,
men ikke aggressiv af natur. Vagtsom ikke alene over for mennesker, men også over
for andre dyr. Usædvanlig egnet til og modtagelig for træning.

Hoved:

Velproportioneret, middellangt og af form som en afskåret kile. Det virker mere bredt
på grund af de lavt ansatte ører.

Skalle :

Noget affladet. Der accepteres god bredde i det kraftige hoved hos hannerne.

Stop :

Fladt, men tydeligt.

Næse :

Sort.

Næseparti :

Solidt, af moderat længde og bredde.

Læber :

Stramme og tætsluttende.

Kæber, bid :

Stærke kæber med fuldt tandsæt. Sakse- eller tangbid.

Øjne:

Mørkebrune, let skråtstillede, mandelformede. Mørke øjenrande er væsentligt.

Ører:

Opretstående, relativt korte og brede, med let rundede spidser. Lavt ansatte.

Hals:

Muskuløs, middellang.
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Kvadratisk.

Manke :

Veludviklet.

Ryg :

Vandret.

Lænd :

Muskuløs.

Bryst :

Dybt, moderat bredt, med godt hvælvede ribben.

Underlinie :

Godt optrukken bug.

Hale:

Højt ansat, tyk og busket, båret oprullet over ryggen.

Lemmer:

Med moderat vinkling. Harmoni er væsentligt.

Forpart:

Forbenene er fuldkommen lige.

Skuldre :

Skråtliggende og muskuløse.

Albuer :

Slutter godt til kroppen.

Bagpart:

Kraftfuld.

Overlår :

Stærke, med lette ”bukser” på baglårene.

Knæ :

Velvinklede.

Haseled :

Godt lavt ansat.

Poter::

Stærke og runde kattepoter med hårde trædpuder.

Bevægelse:

Et hurtigt, let og energisk trav, som giver indtryk af markant adræthed og udholdenhed.
Korrekt bevægelse er væsentligt.

Pels:
Hårlag :

Yderpelsen tæt, grov og lige, kort til middellang. Fladt tilliggende og rigelig underuld.

Farve :

Sandfarvet til rødbrun, hvid, sort eller plettet, med eller uden maske. En eventuel
maske skal være symmetrisk og tillades hos alle pelsfarver. Hvide aftegninger tilladt
hos alle pelsfarver – ”Boston Terrier” mønstre er almindelige. Farverne grå, brindle,
black-and-tan og tricolour er ikke tilladte. ”Ørken-farver” som sand, gylden, rød og
cream er mest typiske for racen.

Størrelse:

Skulderhøjde 50 til 60 cm, idet hanner kan være betydeligt større end tæver. Vægt fra
18 til 25 kg.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.
Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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