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RASEBESKRIVELSE FOR SARPLANINAC
(Jugoslavenski Ovcarski Sarplaninac)
Opprinnelsesland:

Tidl. Jugoslavia

Hjemland:

Serbia/Makedonia

Helhetsinntrykk:

Robust hund, gode proporsjoner og kraftig benstamme, vel
over middels stor med tykk, lang og heller grov pels som
understreker et kompakt inntrykk.
Hardfør.
Noe lengre enn høy, 8:10 for hannhunder, 10:12 for tisper.

Viktige
proporsjoner:
Adferd/
temperament:
Hode:

Stabilt og godt gemytt, til å stole på, beskyttende, men ikke
utagerende, lojal og trofast mot sin eier.
I forhold til kroppen. Total lengde ca 25 cm, ca 40% av
mankehøyden. Skallen noe lengre enn snutepartiet (ca 3:2).
Skallen lett konveks, rett snuteparti. skallens/snutens
overlinje ikke parallell.

Skalle:

Bred med godt markert pannefure. Sett i profil og ovenfra
konveks og lett rundet. Lett markerte øyenbrynsbuer.
Nakkeknøl usynlig.

Stopp:

Moderat

Nesebrusk:

Bred og sort

Snuteparti:

Kortere enn skallen, bredt og dypt ved roten, smalner lett mot
nesebrusken. Neseryggen rett og bred. Underkjeven, sett i
profil, begynner med en bue og så i en rett linje ikke parallell
med neseryggen.

Lepper:

Stramme og moderat tykke. Overleppen dekker bare såvidt
underleppen. Stramme uten leppefold.

Kjever/tenner:

Saksebitt, fullt tannsett.

Øyne:

Mandelformede, ikke store eller dyptliggende,- mørk eller lys
brun med et rolig, men gjennomtrengende blikk uten
engstelse.Svarte øyenlokk og blinkhinner.
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Ansatt på en tenkt linje fra snutespiss til indre øyenkrok eller
noe lavere. V-formede, hengende tett til kinnene, med kort,
tett pels.
Lett buet eller rett. Underlinjen er rett. Medium lang, men
pelsen gjør at den virkere kortere enn den er. Bred, dyp og
muskuløs, glir uten brå overgang over i hode og skulder.
Bæres noe over rygglinjen. Ikke løs halshud. Pelsen er tett,
lang og grov med markert man, noe som gjør at denne
kroppsdelen virker bredere og dypere.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Forbena er rette og velproporsjonerte i forhold til kroppen.
Høyden ved albuene utgjør ca 55% av den totale
mankehøyden

Skulder:

Skulderbladet er ganske langt og bredt, flatt og danner en 65
graders vinkel med horisontallinjen.

Overarm:

Overarmen er mer skråstilt enn skulderbladet, vinkelen er ca
55 grader til horisontalen. Vinkel skulderblad-overarm ca 145
grader)

Albue:

Albueleddet er bredt og ligger nesten inntil brystkassen

Underarm:

rett, lang med kraftig benstamme, muskuløs. Faner på
baksiden.

Mellomhånd:

Bred og sterk, lett skråstilt.

Poter:

Faste, ovale, godt knyttede.
Sterke,
Tredeputene tykke, sorte, elastiske.

sorte

negler.

Kropp:
Overlinje:

Rett, eller skrår lett mot krysset. Hunder avlet i fjellet kan ha
et kryss som ligger noe høyere enn manken, men det er ikke
ønskelig. Kroppen er litt lengre enn mankehøyden.

Manke:

Moderat, men bred. Kraftig, uten markert overgang til halsen.

Rygg:

Rett og bred, ikke for lang.

Lend:
Kryss:

Kort, bred og muskuløs.
Middels langt, godt skrånende, muskuløst.

Bryst:

Dypt, rekker til albuene, middels langt med lett buede ribben.
Forbrystet er bredt og muskuløst. Brystkassens omkrets som
være minst 20% større enn mankehøyden.

Underlinje/buk:

Oppsvingt, muskuløs. Underlinjen stiger lett fra brystet og

Norsk Kennel Klub

4
bakover. Flankene er heller korte og tydelig innsvingede.

Hale:

Lang, rekker minst til haseleddet. Glir i en myk linje over fra
krysset. Kraftig ved roten, blir gradvis tynnere, med fane.
Bæres i sabelform. Når hunden er opphisset kan den løftes
over rygglinjen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:
Lår:
Knær:

Sett bakfra mer vidstilte enn forbena. Sett fra siden velbygget
og ganske godt vinklet.
Muskuløse, skråstilte, vinklingen samme som for skulder.
Noe mindre vinklet enn overarmens vinkel til underarmen, ca
125 grader. Brede og kraftige.

Underlår:

Skråstilt, sterkt med lange muskler og rik fane.

Haser:

Bred, ganske åpen vinkling, ca 130 grader.

Mellomfot:

Mindre skråstilt enn mellomhånden. Ulveklør er sjeldne og
bør fjernes.*

Bevegelser:

Lange, elastiske. Mest vanlige ganglag er trav med lang til
middels skrittlengde. I galopp virker den tung, men
sprangene er lange og markdekkende.

Hud:

Moderat tykt, elastisk og tettsittende. Ikke løs halshud. Alle
synlige slimhinner er sorte eller mørkt pigmenterte.

Pels:
Hårlag:

Hodet, ørene og forsiden av bena er dekket av kort pels.
Rundt halsen, på bakpart og baksiden av lemmer og hale er
pelsen lang, nesten flat og grov. Kort, tett og fin underull.
Ved manken bør pelsen være mellom 10 g 12 cm, aldri
kortere enn 7 cm.

Farge:

Ensfarget. Alle farger er godtatt, fra hvitt til så mørk brun at
den virker sort. Foretrukket er stålgrå og mørk grå. Flekker og
hvite tegninger er ikke tillatt. Godt pigmenterte hunder kan
ha en liten hvit flekk i brystet og på tærne, men det er ikke
ønskelig.
Oversiden av hodet, nakken og kroppen er
mørkere på farge og blekner mot skittenhvitt eller gulgrått mot
ekstremitetene. Det må være en gradvis overgang og ikke gi
inntrykk av flekker.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Vekt:

Hannhunder: 62 cm
Tisper: 58 cm
Hannhunder under 56 cm og tisper under 54 cm er ikke
akseptable.
Hannhunder: 35-45 kg
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Tisper: 30 -40 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
og effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til å
utføre sitt tradisjonelle arbeid.
-utilstrekkelig bred skalle
-for langt snuteparti
-for kraftige kjever
-brystkassen mangler bredde og dybde
-for flate eller overdrevent buede ribben
-ethvert avvik i benstilling
-pelsen kortere enn ønsket, men med faner
-hvite tegninger på bryst og føtter
-hareføtter eller mindre fysiske avvik fra idealet

Alvorlige feil:

-Snuteparti for langt eller snipet
-for høyt ansatte ører eller ører som ikke ligger tett inntil
kinnet
-tangbitt
-svak rygg
-hale buet til siden
-lymfatisk

Diskvalifiserende
feil:











Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Manglende premolarer
Slående misforhold høyde : lengde
Utilstrekkelig mankehøyde
Pels kortere enn 7 cm
Utbredte hvite tegninger, brindle
Upigmenterte synlige slimhinner
Kraftig kuhaset, over- eller underbitt, manglende hale,
svært svak rygg.



OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering og fjerning av sporer forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 28.03.2011

