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RASEBESKRIVELSE FOR ANATOLSK

GJETERHUND

(Coban Köpegi)
Opprinnelsesland:

Anatolia.

Hjemland:

FCI

Helhetsinntrykk:

Stor, høyreist vokterhund, kraftig bygget med bredt, kraftig
hode og tett dobbel pels. Må ha størrelse og kraft. I stand til å
oppnå høy hastighet.

Viktige
proporsjoner:

Snuteparti en aning kortere enn skallen.

Adferd/
temperament:

Stabil og modig uten aggressivitet. Naturlig uavhengig, meget
intelligent og lærenem. Stolt og selvsikker. Lojal og kjærlig
overfor eier, men reservert til fremmede som voksen.

Hode:

Stort, men i proporsjon til kroppen. Voksne hannhunder har
kraftigere hoder enn tisper.

Skalle:

Bred mellom ørene, lett hvelvet.

Stopp:

Lett markert.

Nesebrusk:

Sort, brun hos leverfargete.

Snuteparti:

Nesten rektangulært sett ovenfra. Stump profil som smalner
lett mot snutespissen.

Lepper:

Lett hengende, sorte. Øvre leppekant skal ikke henge under
underkjevens profil. Stramme munnviker.

Kjever/tenner:

Kraftige tenner. Saksebitt. Komplett tannsett.

Øyne:

Ganske små i forhold til skallens størrelse, ansatt med god
innbyrdes avstand. Dyptliggende uten synlige blinkhinner.
Gyldne til brune i samsvar med pelsfargen. Sorte øyelokksrender bortsett fra hos leverfargete.

Ører:

Middels store, trekantede, avrundet i spissen, hengende med
forkanten tett inntil kinnene, høyere når hunden er
oppmerksom.
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Let hvelvet, kraftig, muskuløs, moderat lang, ganske tykk. Litt
halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

God innbyrdes avstand. God benstamme og lengde.

Skulder:

Skråstilt, muskuløs.

Albue:

Godt tilliggende, men gir frie bevegelser.

Mellomhånd:

Lett skråstilte, kraftige.

Poter:

Kraftige, tykke tredeputer, godt hvelvete tær. Korte klør.

Kropp:

Kraftig, muskuløs, aldri tung.

Overlinje:

Rett. Ganske kort i forhold til benlengden.

Lend:

Lett hvelvet.

Bryst:

Rekker til albuene. Godt hvelvete ribben, tilstrekkelig lang
brystkasse.

Underlinje/buk:

Godt opptrukket.

Hale:

Lang, rekker til haseleddet. Ganske høyt ansatt. I hvile bæres
lavt med en liten krøll; når oppmerksom bæres halen høyt og
krøllet over ryggen, særlig hos hannhunder.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, ikke for tung muskulatur. Parallelle sett bakfra.

Lår:

Lange.

Knær:

Velvinklet.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Pels:
Hårlag:

Påfallende rett kropps-, hode- og halslinje under bevegelse.
Jevne, myke og jordvinnende bevegelser gir inntrykk av at
hunden smyger seg med stor kraft. Passgang tolereres i
sakte fart. Trippende eller høye forbensbevegelser (hackney)
meget uønsket.

Kort eller halvlang, tett med tykk underull. Store variasjoner i
lengden avhengig av klima, gjerne noe lengre om vinteren.
Lengre og tykkere pels på hals, skuldre og lår.
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Alle farger aksepteres.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

74 – 81 cm
71 – 79 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

50 – 65 kg
40 – 55 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

Grove feil:

-

Diskvalifiserende
feil:

Lavstillet, tung og treg, for massiv; for lett kroppsbygning,
myndeaktig
Flat skalle
Høye forbensbevegelser, trippende eller stive bevegelser
Pelsen for lang og hengende.

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
- Aggressiv eller engstelig
- For kort snuteparti (1/3 av hodets totale lengde)
- Over- eller underbitt
- Pels: Meget kort og glatt, manglende underull

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