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NORSK ELGHUND, GRÅ
Oprindelsesland: Norge
Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:

Jagthund til elgjagt.
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type),
Sektion 2 (Nordiske jagthunde).
Med brugsprøve (kun i Norge, Sverige og Finland).
En typisk spidshund. Kompakt og kort krop, kvadratisk bygget. Spændstig, med god
rejsning. Opretstående ører. Pelsen er tyk og rigelig, men ikke udstående eller lang.
Halen er stramt oprullet over ryggens midterlinie.

Proportioner:

Kvadratisk af bygning. Skallen har tilnærmelsesvis samme længde som næsepartiet.

Temperament:

Frygtløs, energisk og modig.

Hoved:

Kileformet, relativt bredt mellem ørerne, tørt.

Skalle :

Let hvælvet.

Stop :

Markeret, men ikke alt for udtalt.

Næse :

Sort.

Næseparti :

Gradvis aftagende i bredde og dybde udefter. Næseryggen er lige.

Læber :

Stramt sluttende.

Kæber, bid :

Saksebid. Komplet tandsæt.
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Øjne:

Ikke udstående, af mørkebrun farve.

Ører:

Højt ansatte, stive og opretstående, relativt små. Ørets højde er en smule større end
bredden ved basis. Ørerne er spidse og meget bevægelige.

Hals:

Af middel længde, fast, med god rejsning og rigelig halskrave. Uden løs halshud.

Krop:

Stærk, med kort og kompakt lændeparti.

Overlinie :

Lige fra manke til halerod.

Manke :

Veludviklet.

Ryg :

Stærk, muskuløs og lige.

Lænd :

Veludviklet.

Kryds :

Kraftigt og bredt.

Bryst :

Bredt og dybt, med godt hvælvede ribben.

Underlinie :

Forløber næsten lige.

Hale:

Højt ansat, kraftig. Relativt kort. Tykpelset, men uden fane. Stramt oprullet over
ryggens midterlinie, ikke båret på en af kroppens sider. På en voksen hund kan
halespidsen ikke rettes ud.

Lemmer:
Forpart:

Generelt : Stærke, faste og lige forben.

Skuldre :

Skråtstillede.

Overarm :

Moderat skråtstillet.

Albuer :

Med god tilslutning, hverken ind- eller udaddrejede.

Underarm :

Lige, set både forfra og fra siden.

Mellemhånd :

Set forfra er den lige, set fra siden moderat skråtstillet.

Forpoter :

Temmelig små, kompakte, med fremadrettede tæer.

Bagpart:

Generelt : Stærke, tørre og muskuløse bagben, parallelle set bagfra. Moderat vinklede.

Overlår :

Muskuløst og med god bredde.

Knæ :

Moderat vinklet.

Underlår :

Af middel længde.

Haseled :

Moderat vinklet.

Mellemfod :

Må ikke nå bag haleroden, når hunden står i stand.

Bagpoter :

Relativt små, ovale og kompakte, med fremadrettede tæer.

Bevægelse:

Let og ubesværet. Parallel set både forfra og bagfra.

Hud:

Stram, uden rynker eller folder i hovedet.

Pels:
Hårlag :

Middellangt. Dækpelsen er tyk og grov, uden krøl. På hovedet og forsiden af benene er
pelsen kort og glathåret. Den er længst på halsen, på bagsiden af lår og forben samt
på halen. Blød underuld.

Farve :

Grå i forskellige nuancer. Farven dannes af dækpelsens sorte hårspidser. Den er
lysere på bryst og bug, bag på benene og på halens underside, under haleroden og på
de såkaldte ”sele-aftegninger”. Hermed betegnes en omkring 5 cm bred stribe fra
manken til albuen, hvor dækpelsen ikke har sorte hårspidser. Ørerne og forreste del af
næsepartiet er mørke (mørk maske). En mørk linie fra øjet til ørets basis afgrænser
masken. Underulden er lysegrå.

Størrelse:

Ideel skulderhøjde : Hanner : 52 cm, tæver 49 cm.
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Fejl:
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Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.
•

Hvælvet eller kuplet skalle.

•

Spidst eller kort næseparti.

•

Tangbid, uregelmæssigt bid.

•

Lyse øjne.

•

For store eller bredt stillede ører.

•

Halen for kort, ikke stramt oprullet eller båret til en af siderne.

•

Flade, spredte poter.

•

For lang eller for kort dækpels.

•

Pelsfarven brunlig eller gullig. Mørk underuld. Sodet farve.

•

Hvid halepids. Hvid brystplet.

•

Svagt eller nervøst temperament.

Diskvalificerende fejl:

Bemærk:

•

Overbid, underbid.

•

Gule eller blå øjne / glasøjne.

•

Ørerne ikke opretstående.

•

Medfødt kort hale.

•

Vildtkløer på bagbenene (NB! Fjernelse af vildtkløer er forbudt i Danmark).

•

Pelsfarven stærkt afvigende fra grå.

•

Skulderhøjde mere end 3 cm under eller mere end 4 cm over idealhøjden.

•

Aggressivitet.

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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