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RASEBESKRIVELSE FOR KOMONDOR
Opprinnelsesland/
hjemland:

Ungarn.

Helhetsinntrykk

Stor, kraftig bygget. Med sitt særpregete utseende og stolte
oppførsel vekker den forbauselse, beundring og respekt. Av natur
ikke innsmirgrende. Den robuste kroppen er dekket av en
matteaktig, snorete, men tett, lang pels. Kroppen kort rektangulær.
Hodet virker som et nøste av hår som reiser seg over kroppen.
Hengende hale med oppoverbøyet nesten horisontal båret haletipp.
Elfenbenshvit pelsfarge.

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengden bare litt lengre enn mankehøyden.
Brystets dypeste punkt omtrent ved halve mankehøyden.
Snutepartiet bare litt kortere enn halve hodelengden.

Adferd/
temperament:

Vakt- og beskyttelseshund, mistenksom overfor fremmede, robust
og ikke egnet som kjelehund. Vokter sitt område med stort mot og
slipper ikke fremmede inn.

Hode:

Bredt, i god proporsjon til kroppen. Selv ikke den tette rikelige
pelsen får den til å virke ute av proporsjon.

Skalle:

Hvelvet, velutviklete øyebrynsbuer.

Stopp:

Tydelig markert, men ikke for bratt.

Nesebrusk:

Sort. Rett, stumpt avkuttet.

Snuteparti:

Rett neserygg. Ikke spisst.

Lepper:

Sorte, stramme inntil munnen og kjeven. Kantet leppefold.

Kjever/tenner:

Kraftig og mektig kjeveparti. Jevnt saksebitt. Komplett tannsett.

Kinn:

Brede, middels lange.

Øyne:

Mørkebrune. Horisontalt ansatte. Stramme, sorte øyelokksrender.

Ører:

Ansatt middels høyt på den hvelvede skallen, bæres hengende i Veller U-form helt fra ansatsen. Lite bevegelige.
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Meget muskuløs. Former en vinkel på 35º mot horisontalplanet.
Bærer hodet forholdsvis lavt. Heller kort enn av iddels lengde uten
løs halshud eller nakkefold.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Den lange, tette pelsen vanskeliggjør bedømmelsen av lemmene.
Forbena rette, parallelle og vertikale sett forfra og fra siden. Bred
brystkasse resulterer i bredstilte, kraftige og frie bevegelser. Kraftig
benstamme og kraftige ledd.

Skulder:

Moderat skråstilt. Skulderbladstoppen
brystkassens dypeste punkt.

Poter:

Runde, store godt sluttede. Tykke og elastiske tredeputer.
Tredeputer og kraftige klør skal være skifergrå.

plassert

rett

over

Kropp:
Overlinje:

Bred og meget muskuløs.

Manke:

Tilstrekkelig lang, godt markert.

Rygg:

Kort.

Lend:

Middels lang.

Kryss:

Bredt, middels langt, lett fallende.

Bryst:

Middels dypt, tønneformet, bredt og langt. Bredt forbryst,
muskuløs.

Hale:

Lavt ansatt, bæres hengende, spissen noe buet oppover. Når
oppmerksom kan den høyst bæres i rygglinjens forlengelse.
Ønskelig at den rekker til haseleddet.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Middels godt vinklet.

Lår:

Meget muskuløse, voluminøse.

Poter:

Noe lengre enn forpotene. Sporer bør fjernes.

Bevegelser:

Lette, frie og jevne. God steglengde, jordvinnende.

Hud:

Godt pigmentert, skifergrå. Mørkpigmenterte tannkjøtt og gummer
foretrekkes. Redusert pigmentering og rosa hud uønsket.
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Pels:
Hårlag:

Hele kroppen er dekket av lang pels, som består av grovere dekkhår
og fin underull. Sammen danner dette den karakteristiske pelsen enten lurvete sammenfiltret eller jevnt bølgete, smale snorer som
ikke filtrer seg sammen. Lengst pels på lenden, krysset bak på låret
(minst 20-27 cm); middels lang på ryggen, sidene og skuldrene (1522 cm); kortere på snuten, øyebrynsbuene, skallen, kinnene, hals,
ører og bena (10-18 cm); kortest på leppen og nederst på bena (9-11
cm).
Uønsket med kjemmet eller helt vanstelt pels.

Farge:

Elfenbenshvit.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

Minimum 70 cm
Minimum 65 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

50-60 kg
40-50 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor
alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon
til rasebeskrivelsen.
Typefeil forekommer sjelden da rasen er gjennomavlet og
homogen, uforandret i vesen fra gammelt av. Spesielt:
– Manglende pigment på nesebrusk, øyne og øyelokkrender. Ikke
stramme øyelokksrender
– Ringlet hale

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter
som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
 Manglende muskulatur
 Entropium, ektropium
 Over- eller underbitt, skjevt bitt
 Opprettstående lette ører
 Kort hale, (slutter 3 cm over haseleddet)
 Tunge ben og dårlige bevegelser.
 Ikke elfenbensfarget eller flerfarget pels
 Avvikende størrelser

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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