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RASEBESKRIVELSE FOR TIBETANSK
(Do-Khyi)

MASTIFF

Opprinnelsesland:

Tibet.

Hjemland:

FCI.

Helhetsinntrykk:

Kraftig. Velbygget og tung med kraftig benstamme.
Imponerende, verdig og vennlig. Kombinerer majestetisk
styrke, robusthet og utholdenhet, kan arbeide under alle
klimatiske forhold. Utvikles langsomt, tisper utviklet ved 2-3
års alder, hannhunder tidligst 4 år gamle.

Viktige
proporsjoner:

• Kroppen noe lengre enn mankehøyden.
• Avstanden fra nakkeknøl til stopp lik avstanden fra stopp til
snutespiss, men snutepartiet kan være litt kortere.

Adferd/
temperament:

Selvstendig, beskyttende. Meget lojal til familien og territoriet.

Hode:

Bredt, tungt og kraftig. Hos voksne hunder kan det
forekomme en rynke fra over øynene ned til munnviken.

Skalle:

Stor. Svakt hvelvet med tydelig markert nakkeknøl.

Stopp:

Meget godt markert.

Nesebrusk:

Bred, godt åpne nesebor. Så mørk som mulig avhengig av
pelsfargen.

Snuteparti:

Ganske bredt, godt utfylt, dypt. Skvært sett fra alle kanter.

Lepper:

Velutviklete, dekker underkjeven.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Perfekt, jevnt saksebitt. Tangbitt aksepteres.
Komplett og regelmessig bitt.

Øyne:

Middels store, i alle nyanser av brunt og passende til
pelsfargen, jo mørkere jo bedre. Plassert godt fra hverandre,
ovale, lett skråstilte. Stramme øyelokksrender. Verdig uttrykk.

Ører:

Middels store, trekantede, hengende, ansatt mellom
skalletaket og øynene. Faller fremover og henger tett inntil
hodet, men løftes når oppmerksom. Dekket av bløt, kort pels.
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Kraftig, meget muskuløs, hvelvet. Ikke for mye løs halshud.
Dekket av tykk utstående krage, ikke så utpreget hos tisper.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, velvinklet. Godt dekket med tykk pels.

Skulder:

Godt tilbakelagt. Muskuløs.

Albuer:

Verken inn- eller utoverdreide.

Underarm:

Rette. Kraftig benstamme.

Mellomhånd:

Sterke. Lett skråstilt.

Poter:

Ganske store, kraftige, runde og kompakte. God behåring
mellom godt knyttede tær.

Kropp:

Kraftig.

Rygg:

Rett og muskuløs.

Kryss:

Bredt og ganske flatt.

Bryst:

Ganske dypt med moderat bredde, rekker til nedenfor
albuene. Godt hvelvede ribben gir oval brystkasse.

Hale:

Middels lang. Høyt ansatt i linje med ryggens høyeste punkt.
Bæres høyt, løst ringlet over ryggen når oppmerksom eller i
bevegelse. Godt behåret.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, muskuløse, velvinklete. Parallelle sett bakfra.

Lår:

Ganske lange, kraftige, med gode harde muskler, men ikke
bulende.

Knær:

Godt vinklede.

Haser:

Kraftige, lavt ansatte. Fjerning av sporer valgfritt.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Kraftfulle, alltid lette og fjærende, med god steglengde og
aksjon. Ved høy hastighet er det tendens til snoring. I
skrittgang virker bevegelsene meget bestemte. I stand til å å
fungere i et variert terreng med utholdenhet og smidighet.
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Pelsens kvalitet er viktigere enn kvantitet. Stri, tykk, ikke for
lang dekkpels, med tett og ganske ullen underull som blir
ganske sparsom på varmere årstider. Hannhunder har
merkbart rikeligere pels enn tisper. Tynne, strie hår. Rett og
utstående dekkpels. Aldri silkeaktig, krøllet eller bølget. Hals
og skuldre dekket av en tykk krage. Buskete, tett behåret
hale. Baksiden av lårene skal ha rikelig pels.

Farge:

Sort med eller uten tan-tegninger; blå med eller uten tantegninger; gullgul fra rik gulbrun til dyp rød. Alle farger så
rene som mulig. Tanfargen varierer fra meget dyp rødbrun til
lysere nyanser. Hvit brystflekk tillatt. Små hvite tegninger på
potene aksepteres. Tantegninger finnes over øynene, på
nedre del av bena og undersiden av halen, samt på snuten;
tantegninger rundt øynene (briller) tolereres.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

minimum 66 cm
minimum 61 cm

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.

Grove feil:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Skyhet
− Over- eller underbitt
− Alle andre farger enn ovenfor nevnt, for eksempel hvitt,
krem, lever, lilla, tigret, flerfarget.

Mangler fysisk kondisjon
Hodet lett eller meget rynket
Hengende lepper, uttalt løs halshud
Ørene store eller/og lavt ansatte
Lyse øyne eller stirrende uttrykk
Dårlig pigmentering, spesielt på nesen
Tønneformete ribben. Tett krøllet hale over hoftene
For vinklet eller for steile bakben
Tunge bundne bevegelser
Under minimumhøyde, toleranse 2 cm

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