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Oprindelsesland: D anmark

Alsidigt anvendelig jagthund.

FCf Gruppe 7 (StAende jagthunde),
Sektion 1 (Kontinentale, stAende jagthunde).
Med brugsprave.

Racens oprindelse kan tsres tilbage til ca 1710, da en mand ved navn Morten Bak,
boende i Glenstrup mellem Randers og Hobro, igennem otte led krydsede
sigojnerhunde med lokale gArdhunde og dermed renavlede en race af hvid- og
brunbrogede hsnsehunde, ogsA kaldet Bakhunde eller Gamle Danske Hansehunde.
Bonderne pd egnen kaldte gArdhundene for "Blodhunde". Det er dog sandsynligt, at der
er tale om afkom efter godsejerens stsverhunde, som havde vasentlige islat af St
Hubertus-hunde (blodhunde). Tilsvarende mA det formodes, at sigajnerhundene
overvejende nedstammede fra spanske pointers og staverracer som de ovennavnte,
hvorved der fra mange sider kom til at indgd St Hubertus-hunde i de Gamle Danske
Hansehunde.

Middelstor, rektangular, kraftigt bygget hund. Et af racens mest charmerende trak er
den store forskel i eksterior mellem han og tave. Mens hannen virker ved sin magt-
fuldhed og tyngde, er taven lettere, livligere og mere temperamentsfuld.

Forholdet mellem skulderhajde og kropslangde er som ca 8 til 9.

Giver indtryk af ro, soliditet, beslutsomhed og mod. Under jagten relativt langsomt
gAende. Den bevarer stedse kontakten med jegeren og laser sin opgave som stdende
hansehund uden at skabe unodig uro i terranet. Den er lige velegnet til store sAvel som
til smA jorder.

Kort og bredt, uden udpraget stop. Nakkeknuden er udtalt og klart synlig fra alle
vinkler.

Tilpas bred, fladt hvalvet.

Uden udpraget stop.

Ksdfuld, starkt markeret og med godt dbne nasebor. Farven er mark til lettere
leverbrun.

Naseryggen er bred.

Overlaberne er dybe helt fra nasen og gAr ud over underkaben. De dybe overlaber
medvirker til at give hovedet dets karakteristiske dybde.

Kraftige kaber med regelmassigt saksebid. Fuldtalligt tandsat.

Godt markerede og dybe, med god muskulatur.

Middelstore, hverken udstAende eller dybtliggende. Den ideelle farve er msrkebrun. I
betragtning af racens afstamning accepteres nederste ajenrand en smule los, men det
skal ikke tilstrabes.

Ret lavt ansatte, brede og let afrundede i nederste kant. Langden er korrekt, hvis aret
lader godt den yderste trediedel af nasepartiet frit, nAr det fares frem mod nasen.
6rets forreste kant skal falde smukt ind til kinden.
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Hals: Muskulss og godt behangt. Rigelig halshud anses som et adelsmarke, men skal dog
ikks overdrives.

Krop:

Manke: Tydelig.

Rvo: Fast og godt muskulss. Overlinien er hsjest over manken og falder let over krydset.
Land: Kort, bred og muskulos. Der skal vare en fast overgang mellem ryg og land.
Krvds: Bredt, ikke for kort, med en lot haldning mod haleansalsen.

Hale: Ret hojt ansat, hellero for hsjt and for lavt. Ret bred ved roden, tilspidsende udefter.
Den er middellang og nar ca til haseleddet. Halen bares naturligt hangende og md
ikke kuperes.

Bryst: Bredt og dybt. lsar hos hannerne onskes en god bredde. Brystkassens underlinie
ligger pa hojde med albueleddet. Ribbenene er godt hveolvede, og de bage$e gar godt
langt bagud. Brystkassen mA hverken vare lladribbet eller tsndeformet. Et godt forbryst
er meget snskeligt.

Lemmer:

Forpart: Set forfra er forbenene kraftige, lige og parallelle.

Skuldre: Ligger fladt og fast ind mod brystkassen og er forsynet med starke muskler, der ses
tydelid savel under bevagelse som i stand.

Overarm: Af god langde, med god muskulatur.

Albuer: Tat tilliggende uden at vare presset ind til kroppen, hverken ud- eller indaddrejede og
placeret ret langt tilbage. God vinkling mellem over- og underarm.

Underarm: Lige, med god, kraftig muskulatur. Stark knoglebygning.

HAndrod: Kraftig.

Mellemhand: Let vinklet mod underarmen.

Forpoter: Starke og taste, godt hv@lvede og med hArde tr@depud€r.
Bagpart: Set bagfra er bagbenene lige og parallelle, velvinklode og med kraftig knoglebygning.

Overldr: Muskulsst, passende langt og bredt. God vinkling mellom bakken og overldr.
Knaled: Kraftigt, med god vinkling mellem over- og underlar.

Underlar: Passende langt og muskulast.

Haseled: Kraftigt.

Mellemfod: Lst vinklet mod underlaret.

Baopoter: Starke og faste, godt hvalvede og med hard6 tr@depuder.
Bevagelse: Jordvindende, med godt fraskub og tilsvarende tremgreb fortil. Bevagelsen er lige og

parallel i for- og bagpart, med godt rejst hotdning.

Hud: lkke for tynd, ligger pant til pa krop og lemmer. PA hals og hoved er skindet lssere,
med halshud og god labefold.

Pels:

Hdrlao: Kort og tat, foles 6n smule hardt. Harlaget skal d@kke hele kroppen.
Farve: Hvid med brune attegninger, med fA storre eller mange sma, brune pletter (fregner) i

det hvide. Den brune farve kan variere, men foretrakkes brun til morkebrun.
Stzrrelse: Skulderhajde for hanner: 54 - 60 cm, idealhojde ovsr 56 cm.

taver: 50 - 56 cm, idealhojde over 52 cm.
Vagt: Udvokset han 30 - 35 kg, tave 26 - 31 kg.
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Fejl: Enhver atuigelse fra de foregAende punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bsdommelsen skal sta i nsj€ forhold til afuigelsens omfang.

Mindre feil: . Fejl i holdning.
. For kort naseparti.
. For korte ovorlaber.
. For lyse ojne.
. Mangel pa hsjst 2 stk Pl.
. Let karperyg.
. For kort kryds.
. Let hiulbenot, let kohaset.
. Halen bares for hajt over ryglinien.
. Smd afuigelser (l -2 cm) lra mindste- og stsrstemalet.
. Darlig beharing.
. Ksdfarvol eller plettet nase.

Alvorlige fejl: . For let knoglebygning.
. SDidst naseoarti.
. Udpraget stop.
. Tangbid.
. Tandmangler ud over manglende Pl.
. Udpraget karpsryg, let hangoryg.
. Tydolid mangelfuld brystkasse. lkke markeret forbryst. For flad eller tondotormst

brystkasse.
. Starkt ud- sller indaddrejede albuer.
. Blsd mellemhdnd, flade poter, spredte taer.
. Starkt kohaset sller hiulbenet.
. Vigende temporament.

Diskvalif icerende fejl :
. Store afuigelser i konsprag.
. Slarkt vigende temperament.
. Tandmangler: Mere end manglende Pl plus een anden tand. Tander, der ikke kan

ses, galder som tandmangler, med mindre det kan attesteres, at de ved tidliger€
udstilling eller avlskdring har varet pa phds.

. Under- eller overbid, andre former for bidfeil.

. Ektropion, entropion, distichiasis (dobbelt rakke af ajenvipper).

. Deformgret brystkasse, f ek6 ved at et for kort brystben giver en brat stigende
underlinie bag brystet.

. GanesDalte eller hareskar.

. Stsrre afuigelser tra mindste- og storstemalet (over 2 cm).

Bemark: Hanhunde skal have to normalt udvikleds testikle. ipungen.
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