Gruppe: 1
FCI rasenr:
FCI dato:
NKK dato: 14.03.2013

CHODSKY PES

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub

2

GRUPPE:
1
FCIs RASENR.:
midlertidig
godkjent,
kan få cert, ikke cacib
Original:CMK
28.10.1984

RASEBESKRIVELSE FOR Chodsky Pes
(Bøhmisk schäfer)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Tsjekkia

Bruksområde:

Brukshund

Historie:

En gammel rase fra Chodsko regionen hvor den hadde til oppgave
å vokte stier og veier og beskytte sin herres eiendom, samt samle
inn kveget. I litteraturen har folket i regionen blitt kalt "Hundehoder"
fordi på deres bannere fantes alltid silhuetten til denne trofaste
hunden med litt lengre pels over manken.

Helhetsinntrykk:

Middels stor gjeterhund med rektangulær kroppsfasong. Lang pels
med rikelig med underull, noe som gjør den robust og i stand til å
tåle all slags vær. Harmonisk bygget med alle kroppsdeler i
balanse, noe som gjør den kompakt og elegant.
Karakteristisk er dens holdning, små ører, elegant, lang hals og
manke, samt rikelige, lange pels. Den beveger seg lett og fritt.
Kjent for sitt livlige vesen uten tegn til nervøsitet. Den er kjærlig mot
sin familie, særlig mot barna. Reservert mot fremmede, men hvis
familien trues, kan den bli vill og aggressiv. Den er en utmerket
vakthund og familiehund og er egnet til å trenes til vanskelige
oppgaver. Den har svært god nese og kan lett og ivrig følge et
spor. Pga dens ideelle størrelse og lettlærthet er den velegnet som
førerhund for blinde, og med sin utmerkede luktesans er den også
ideell som redningshund. Den har naturlig evne til å vokte flokken
og som trekkhund.

Proporsjoner:

Temperament:

Hode:

Kroppslengden 110% av mankehøyden. Brystdybden 49% av
mankehøyden. Snutepartiet 46% av hodets lengde.
Livlig med raske, men ikke overilte reaksjoner. Relativt mild,
oppmerksom, lett å kontrollere. Den er lite kravstor og utholdende.
Usedvanlig kjærlig mot små barn og er et fint familiemedlem.
Fryktløs med gode nerver og usedvanlig årvåken. Utmerket
luktesans.
Edelt og i proporsjon til kroppen. Må hverken virke massivt eller for
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lett.

Skalle:

Flat, smalner gradvis av mot øynene langs pannefuren, som er lett
markert. Nakkenølen kan kjennes, men er ikke godt synlig.
Tydelige, men ikke framtredende øyebrynsbuer. Stram hud dekket
med kort, tykk og glatt pels.

Stopp:

Hverken skarpt eller utydelig.

Nesebrusk:

Middels stor, rund, sort, med åpne nesebor.

Snuteparti:

Litt kortere enn skallen.
skallen. Kileformet.

Kinn:

Tørre kinn med flat muskulatur. Ingen løshud under øynene.

Lepper:

Stramme, tørre uten tydelige munnviker.

Kjever og bitt:

Over- og underkjeve i proporsjon, kraftige og lange, gradvis
avsmalnende mot nesebrusken. Sunne, sterke, rent hvite tenner i
saksebitt.
Molarene passer sammen, fortennene berører
hverandre. Fullt tannsett.

Øyne:

Middels store, mandelformede, lett skråstilte, hverken utstående
eller innsunkne. Skinnende, full av energi, men likevel med et
tiltalende uttrykk, brune på farge. Stramme øyelokk.

Ører:

Korte stå-ører, vender framover, høyt og tett ansatt. Trekantet,
bredere ved roten, hverken spisse eller runde. Øreflippene er
dekket av lang, tykk, buskete pels, særlig ved roten og langs
kanten. Det karakteristiske uttrykket i hodet er avhengig av ørenes
plassering, størrelse , fasong og lange pels.

Hals:

Rett neserygg, nesten parallell med

Elegant holdning og fasong, lang og bevegelig. Blir lett tykkere mot
skuldrene. Danner en 45 graders vinkel til rygglinjen. Dekket av
lang, tykk pels.

Forlemmer:

Skulder:

Skråstilt, godt tilliggende.

Overarm:

Lang, danner en rett vinkel med skulderbladet.

Albue:

Peker rett bakover, vender hverken inn- eller utover.

Underarm:

Virker rett sett fra alle kanter, med godt utviklet, tørr muskulatur.
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Mellomhånd:

Fast, lang og ikke for steil. Baksiden dekket av tykk, lang pels.

Poter:

Middels store, ovale. Faste, elastiske tredeputer og buede, godt
knytte tær med korte, kraftige klør. Tredeputer og klør fullt
pigmenterte.

Kropp:

Myke kurver fra hode til hale. Litt lengre enn mankehøyden.

Overlinje:

Rett, fast, ikke for lang

Manke:

Lett markert

Rygg:

Lett fallende mot halen.

Bryst:

Ovalt i tverrsnitt, bredere oppe enn i nedre del. Rekker nedenfor
albuen. Lett buede ribben, men ikke tønneformet.
Bredt, muskuløst forbryst.

Underlinje:

Fast. Noe opptrukket .

Hale:

I hvile og bevegelse bæres fritt i en lett bue, når opphisset kan den
løftes til på høyde med overlinjen. Dekket av tykk pels. Når til
hasene.

Baklemmer:

Rette sett bakfra.

Lår:

Kraftig muskulatur. Baksiden dekket av tykk, lang pels.

Knær:

Velvinklet.

Haser:

Velvinklet. Faste.

Poter:

som foran.

Bevegelser:

Naturlig bevegelsesmønster er et langsomt trav som holder
rygglinjen stabil . Lett, fri med god steg-lengde.

Pels:
Hud:

Tett og stram over det hele. Sort pigment på tredeputer og klør,
slimhinner mørke.
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Hårlag:

Bortsett fra hodets ansiktsdel, ørespissene og forsiden av
lemmene, hvor pelsen er kort og glatt, er kroppen dekket av en
blank, tykk, lang og grov pels. Lengden 5 - 12 cm. Glatt eller lett
bølget, flatt tilliggende bortsett fra på nakke og bryst, hvor den står
mer ut. Velutviklet underull som er kortere og mykere. Øreflippene
dekket av tykk pels som er buskete ved roten og langs kantene.
Særlig lang pels på hals, manke og også baksiden av lemmene,
hvor den er lett bølget. Halen er godt dekket av tykk pels som
danner lett bølgete faner.

Farge:

Sort eller metallisk sort med klare gule (tan) tegninger, jo klarere, jo
bedre. Andre farger enn sort er ikke tillatt.
Tan-tegningene finnes
-på innsiden og langs kanten av ørene
-over øynene
-på kinnene, hvor de glir glatt over i tegningene på strupen som
danner en karakteristisk halvmåne.
-på brystet, adskilt fra tegningene på strupen
-på inn- og baksiden av lårene og fra tærne opp til hasene.
-på forbena opp til håndleddet
-rundt anus
De kan også være på nedre del av brystkassen, buken og halen, og
kan mangle bak på lårene.
Tegninger tydelige og klar i fargen.

Størrelse:
Mankehøyde:

Hannhunder: 52 - 55 cm
Tisper: 49 - 52 cm
Maksimum avvik +/- 2 cm

Vekt:

18 - 25 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.
-kort steg
-overdrevent eller manglende stopp
-svake kjever
-øyne ikke mørkebrune
-noe for lange ører som er korrekt ansatt
-mer enn +/- 2 cm avvik i størrelse
-for lang eller kort rygg
-svake eller steile mellomhender
-hale bøyd til siden eller båret i sirkel
-kort, myk pels
-strågule tegninger
-for lang eller kort hale
-manglende tegning på ører og rundt anus
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-ikke klart avgrensede tegninger
-tegninger som strekker seg for langt eller for kort på hode og bryst
-liten, hvit brystflekk (opp til 3 cm tolereres)

Alvorlige feil:

Diskvalifiserende
feil:




































for lang eller kort snuteparti
utstående eller innsunkne øyne, lysebrune øyne
feil fasong på ørene. Feil ansatt, myke
kort hals
tønneformet eller flat brystkasse
albuer som vender inn- eller utover
Steile skuldre
konkav eller konveks rygglinje
ikke faste skuldre
haser vender inn- eller utover
steil bakpart
overdreven vinkling i bakparten slik at rygglinjen blir fallende
halen krøllet over ryggen
krøllet pels
svært lyse tegninger
svært utbredte tegninger på hode og bryst
manglende tegninger eller tydelig begrenset

Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
totalt manglende edelhet
størrelse mindre enn 50 cm og over 57 cm for hannhunder og
mindre enn 47 cm og over 54 cm for tisper
alle avvik fra saksebitt (overbitt, underbitt, tangbitt, skeivt bitt)
tannmangel (færre enn 42 tenner)
rovdyrblikk
hengeører eller myke ører
alle andre farger enn sort-tan
tegninger andre steder enn beskrevet
manglende pigment på nesebrusk, hud og slimhinner
kort pels, manglende underull
helt uten tegninger

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende CMKU-standard 21.11.2012
Norsk Kennel Klub, 14.03 2013
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