Wzorzec FCI nr 242 /09. 08.1999/, wersja angielska

ELKHUND SZARY
(Norsk Elghund Grå / Norwegian Elkhound Grey)
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TŁUMACZENIE : Olga Jakubiel.
POCHODZENIE: Norwegia.
DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA:
09.08.1999.
UŻYTKOWOŚĆ: Pies do polowania na łosie.
KLASYFIKACJA F.C.I. : Grupa 5 Szpice i psy ras pierwotnych.
Sekcja 2 Nordyckie psy myśliwskie.
Podlegają próbom pracy wyłącznie w
krajach nordyckich (Szwecja, Norwegia,
Finlandia).
WRAŻENIE OGÓLNE : Typowy szpic. Zwarty i krótki tułów,
kwadratowej budowy. Szyja elastyczna, o dobrym wysięgu. Proste
uszy. Gruba i obfita szata, lecz nie szczeciniasta, ani długa. Ogon
ciasno zawinięty nad grzbietem.
ISTOTNE PROPORCJE : Kwadratowa budowa. Długość czaszki i
długość kufy – identyczne.
USPOSOBIENIE/TEMPERAMENT : Nieustraszony, energiczny,
odważny.
GŁOWA :
OKOLICA MÓZGOCZASZKI : Klinowata, stosunkowo szeroka
między uszami. Szczupła.
Czaszka : Nieco wysklepiona.
Stop: Zaznaczony, ale nie przesadnie.
OKOLICA TWARZOCZASZKI:
Nos: Czarny.
Kufa: Stopniowo zwężająca się, zarówno widziana z góry, jak i z
boku. Prosty grzbiet nosa.
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Wargi: Ściśle przylegające.
Szczęka i żuchwa oraz uzębienie : Zgryz nożycowy. Kompletne
uzębienie.
Oczy: Nie wyłupiaste, ciemnobrązowego koloru.
Uszy: Osadzone wysoko, stabilne i stojące; stosunkowo małe. Ich
długość przekracza nieco szerokość u nasady. Spiczaste i bardzo
ruchome.
SZYJA: Średniej długości, mocna, z dobrym wysięgiem; obfita kryza;
brak luźnej skóry.
TUŁÓW: Mocny, krótko związany.
Górna linia: Prosta od kłębu do nasady ogona.
Kłąb: Dobrze rozwinięty.
Grzbiet: Silny, umięśniony, prosty.
Lędźwie: Dobrze rozwinięte.
Zad: Mocny i szeroki.
Klatka piersiowa: Szeroka i głęboka; dobrze wysklepiona.
Brzuch: Niemal prosty.
OGON: Wysoko osadzony, mocny. Stosunkowo krótki. Gęsta szata,
lecz bez pióra. Ciasno zawinięty nad środkową linią ciała; nie może
być noszony na którejkolwiek stronie grzbietu. U dorosłego psa
koniuszek ogona nie może być wyprostowany.
KOŃCZYNY:
KOŃCZYNY PRZEDNIE :
Wrażenie ogólne: Mocne, silne, proste.
Łopatki: Ukośne.
Ramię: Umiarkowanie ukośne.
Łokieć: Dobrze ustawiony; ani odstający, ani ustawiony podsiebnie.
Przedramię: Proste, zarówno widziane z przodu, jak i z boku.
Śródręcze: Widziane z przodu – proste; widziane z boku – nieco
ukośne.
Przednie łapy: Dosyć małe, zwarte; palce skierowane ku przodowi.
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KOŃCZYNY TYLNE :
Wrażenie ogólne: Mocne, szczupłe i umięśnione. Widziane z tyłu –
równoległe. Umiarkowanie kątowane.
Udo: Umięśnione i szerokie.
Kolano: Umiarkowanie kątowane.
Podudzie: Średniej długości.
Staw skokowy: Umiarkowanie kątowany.
Śródstopie: W pozycji stojącej, nie może sięgać dalej, niż nasada
ogona.
Tylne łapy: Dosyć małe. Owalnego kształtu, zwarte; palce skierowane
ku przodowi.
CHÓD/RUCH : Lekki i nie wymagający wysiłku. Równoległe
prowadzenie kończyn, zarówno widziane z przodu, jak i z tyłu.
SKÓRA: Sprężysta, bez zmarszczek na głowie.
SZATA:
WŁOS: Średniej długości; gruba, gęsta, obfita szata, bez loków. Włos
na głowie i przedzie kończyn – krótki i gładki; najdłuższy na szyi,
udach, z tyłu kończyn i na ogonie. Miękkie podszycie.
MAŚĆ: Szara, w różnych odcieniach. O kolorze stanowią czarne
koniuszki włosów okrywowych. Maść jaśniejsza na klatce piersiowej,
brzuchu, kończynach, spodzie ogona, pod nasadą ogona oraz na tzw.
„uprzęży” (znaczeniach w kształcie uprzęży). Uprząż to szeroki na ok.
5 cm pas od kłębu do łokcia, gdzie włos okrywowy pozbawiony jest
czarnych koniuszków. Uszy oraz przód kufy są ciemne (ciemna
maska). Ciemna linia od oka do nasady uszu wytycza granice maski.
Jasnoszare podszycie.
WIELKOŚĆ / CIĘŻAR CIAŁA:
Wysokość w kłębie:
Psy: Idealna wysokość: 52 cm.
Suki: Idealna wysokość: 49 cm.
WADY: Wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych cech należy
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uznać za wady, których ocena powinna być proporcjonalna względem
ich stopnia i zasięgu.
• Okrągła lub zaokrąglona czaszka.
• Spiczasta lub krótka kufa.
• Zgryz cęgowy; nieregularne uzębienie.
• Jasne oczy.
• Zbyt duże lub zbyt szerokie uszy.
• Zbyt krótki, nie ciasno zawinięty lub noszony na bok ogon.
• Płaskie łapy.
• Zbyt długie lub krótkie podszycie.
• Brązowy lub żółty kolor. Ciemne podszycie. Brudny kolor.
• Biel na koniuszku ogona. Biel na klatce piersiowej.
• Słaby lub nerwowy temperament.
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
• Agresja lub nadmierna bojaźliwość.
• Przodozgryz lub tyłozgryz.
• Żółte lub niebieskie oczy.
• Nie stojące prosto uszy.
• Naturalnie krótki ogon.
• Palce szczątkowe na tylnych kończynach.
• Kolor inny, niż szary.
• Wysokość w kłębie poniżej 3 cm lub powyżej 4 cm w
stosunku do idealnej wysokości.
Każdy pies, przejawiający fizyczne lub psychiczne nieprawidłowości,
powinien zostać zdyskwalifikowany.
Uwaga: Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra,
całkowicie opuszczone do moszny.
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