SKOTSK HJORTHUND

”Skotsk hjorthund en raggig aristokrat, väldig, värdig och vänlig”
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Brokig bakgrund

tillgivenhet gjorde dem oumbärliga för jägarna. Hjorthundarna fick länge bara
ägas av adeln, och de hörde alltså hemma i slott och borgar. Ett koppel hjorthundar var ingen ovanlig gåva till de europeiska kungahusen.

Hetsjakten krävde mod och styrka
Hjorthundarnas uppgift som storviltsjägare var att förfölja, angripa och nedlägga sitt byte.
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När skjutvapnen gjorde sitt intåg förlorade hjorthunden sin betydelse som
hetsjakthund, och rasen skulle antagligen ha dött ut, om den inte hade blivit
räddad av en ny storhetstid efter 1831. Då avskaffades den lag som gav adeln
ensamrätt till jakt, och de storslagna ”stalking”-jakterna blev på modet. Denna
jaktform ställde något annorlunda krav på hundarna, eftersom det inte längre
gällde att nedlägga bytet utan att hjälpa jägarna att spåra upp det.
Men tiderna förändrades igen, de stora godsen delades upp och försvann,
det blev brist såväl på vilt som på människor med tid, pengar och jaktmarker.
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När hjorthundens huvuduppgift inte längre är att jaga har rasens goda karakHarjakt är dock inte det
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oftast är grå, alltifrån nästan svart till silvergrå. Hjorthunden förväxlas ofta
med den irländska varghunden, men hjorthunden är betydligt lättare, elegantare och smidigare med välbehållen vinthundsprägel.
Den ska vara spänstig och måste få tillfälle och springa fritt. Just för att den
springer fort och gärna är den lätt att motionera som vuxen. En halvtimmes
promenad, då ägaren går ett par kilometer och hjorthunden springer några
mil, är ofta lagom för bägge parter. Man behöver sällan ha en hjorthund

kopplad, den sticker i väg men den kommer strax tillbaka igen och håller alltid
kontakt med sin ägare. Visst har många hjorthundar så mycket jaktinstinkt i
behåll att det är svårt att få dem att avstå från att springa efter ett rådjur om
det skulle dyka upp i skogen, men de ger snart upp jakten - det är bara i öppen terräng ett rådjur svävar i fara för en jagande hjorthund.
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Inte glamourösa men ändå framgångsrika utställningshundar
I Skandinavien är skotsk hjorthund bland de raser som har lägst registreringssiffror, men de har ändå hävdat sig bra i utställningssammanhang. I Sverige
deltog faktiskt en hjorthund på den första svenska hundutställningen som
hölls 1886, och den första svenska hjorthundskullen föddes på kennel Doxford 1913.
Därefter hände inte mycket på hjorthundsfronten i Sverige förrän i början av
1950-talet.
Under andra hälften av 70-talet och början av 80-talet hade rasen en storhetstid i Sverige, och det var inte ovanligt med ett tjugotal anmälda hjorthundar på
utställningarna.
Tack vare de senaste decenniernas många intressanta importer från såväl
Storbritannien som USA och Australien finns i dag ett ganska brett avelsmaterial i Skandinavien och framtiden bör ha mycket intressant att bjuda på.
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Käkar/Tänder: Käkarna skall vara

Huvud: Huvudet skall vara långt.
Skallparti: Skallen skall snarare vara flat än rund, med mycket svagt markerad
ögonbrynsbågar. Skallpartiet skall vara bredast mellan öronen och lätt avsmalnat mot ögonen.
Stop: Det skall inte finnas något stop.
Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart och nosspetsen lätt konvex.
Nosparti: Nospartiet skall avsmalna tydligt mot spetsen. Hos ljusa hundar
föredras ett svart nosparti.
Läppar: Läpparna skall vara jämna.
Käkar/Tänder: Käkarna skall vara kraftiga med ett perfekt, regelbundet och
fulltandat saxbett.
Ögon: Ögonen skall vara mörka, vanligen mörkbruna eller hasselnötsbruna.
Ljusa ögon är inte önskvärt. Ögonkanterna skall vara svarta. Ögonen vara
måttligt framträdande, med milt uttryck när hunden är avspänd; vid uppmärksamhet blir blicken intensiv och fjärrskådande.
Öron: Öronen skall vara högt ansatta och i vila bäras tillbakavikta. När hunden
lystrar kan öronen resas ovanför hjässlinjen utan att vecken rätas ut, ibland
så mycket att öronen bärs halvt upprättstående. Ståndöron, eller stora , tjocka
öron som hänger tätt intill huvudet, är absolut inte önskvärt. Öronen skall
vara mjuka och blanka. Vid beröring skall de kännas som muspäls. Ju mindre
öronen är, desto bättre. De skall inte ha lång päls eller behäng. Pälsfärgen på
öronen skall vara svart eller mörk.
Hals: Halsen skall vara mycket stark med god längd vilket ibland döljs av
manen. Nackens välvning vid ansättningen mot huvudet skall vara mycket uttalad. Halshuden skall vara stram.
Kropp: Kroppen och helheten skall vara som hos greyhound men större och
med kraftigare benstomme.
Rygg: Plan överlinje är inte önskvärt.
Ländparti: Ländpartiet skall vara välvt och slutta mot svansen.
Korset: Korset skall vara sluttande, brett och kraftfullt.
Bröstkorgen: Bröstkorgen skall vara djup snarare än bred, men den får inte
vara för smal eller ha flata sidor.

Svans: Svansen skall vara lång, kraftig vid roten och avsmalnande mot spetsen. Den skall nå nästan till marken. När hunden står stilla skall svansen
hänga rakt ner eller i en båge. I rörelse skall svansen bäras uppåtböjd men
aldrig över rygglinjen. Rullad eller ringlad svans är inte önskvärt.
Extremiteter
Framställ: Frambenen skall vara raka, från sidan sett breda och framifrån
sett flata.
Skulderblad: Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda och inte sitta för långt isär.
Tunga och raka skuldror är inte önskvärt.
Armbåge: Det är önskvärt att armbågarna är breda.
Underarm: Det är önskvärt att underarmarna är breda.
Framtassar: Framtassarna skall vara kompakta med väl välvda tår och starka
klor.
Bakställ: Bakbenen skall vara mycket långa mätt från höft till has. Benstommen skall vara bred från sidan sett och flat framifrån sett. Höftbenen skall
vara väl åtskilda.
Knäled: Knälederna skall vara väl vinklade.
Baktassar: Baktassar, se framtassar.
Rörelser: Rörelserna skall vara lätta, spänstiga och fria med långt steg.
Päls
Pälsstruktur: Pälsen skall vara raggig men inte alltför riklig. Ullig päls accepteras inte. Korrekt päls skall vara tjock, åtliggande och raggig. Den ska kännas
sträv eller frasig vid beröring. Pälsen på kropp, hals och bakställ skall vara
sträv, hård och ca 7-10 cm lång.
På huvud, bringa och buk skall den vara mycket mjukare.
Fram- och bakbenens baksidor skall vara mjukare än pälsen på kroppen.
Nospartiet skall vara försett med skägg och med en väl utvecklad, tämligen
mjuk mustasch. Svansen skall vara väl behårad, på ovansidan med mjuk och
sträv päls, på undersidan med längre päls. En lätt frans mot svansspetsen är
tillåten.

Färg: Mörkt blågrått, mörkare eller ljusare grått, brindle och gult, sandfärgat
röd eller röd fawn med svärtade hårtoppar. Vitt bröst, vita tår och en litet vitt
på svansspets är tillåtet, men ju mindre vitt desto bättre, då rasen skall vara
enfärgad.
Vit bläs och/eller vit halskrage är inte tillåtet.
Storlek/vikt:
Mankhöjd: Hanhund minst 76 cm. Tik minst 71 cm.
Vikt: Hanhund ca 45,5 kg. Tik ca 36,5 kg
Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till hundens förtjänster, helhetsintryck och konstitution.
Note bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressive eller extremt skygg
eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa
och sundhet.
Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

