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GRAVHUND
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Oprindelsesland: Tyskland
Anvendelse:
Klassifikation:
Historie:

Jagthund til arbejde over og under jorden.
FCI Gruppe 4 (Gravhunde).
Med brugsprøve.
Gravhunden (tysk: Dachshund, også kaldet Dackel eller Teckel) har været kendt siden
middelalderen. Ud fra Bracken blev der til stadighed fremavlet hunde, der især var
egnet til jagt under jorden. Af disse kortbenede hunde udkrystalliserede Gravhunden
sig, anerkendt som en af de mest alsidige jagthunderacer. Den viser også udmærkede
præstationer over jorden, f eks på drev med god hals, til at jage vildtet op, såvel som til
schweiss-arbejde.
Racens ældste avlsklub er Deutscher Teckelklub af 1888. Gravhunden er i årtier blevet
opdrættet i tre forskellige størrelser (standard, dværg og miniature), og i tre forskellige
pelsvarianter (korthår, ruhår og langhår).

Helhedsindtryk:

Lavtstillet, kortbenet og langstrakt, men af kompakt statur. Meget muskuløs, med en
kæk og udfordrende holdning af hovedet og et opmærksomt udtryk. Kønspræget er
tydeligt i helhedsbilledet. Trods det, at benene er korte i forhold til den lange krop, er
den meget mobil og adræt.

Proportioner:

Ved en markafstand på ca 1/3 af skulderhøjden skal kropslængden stå i harmonisk
forhold til skulderhøjden, som ca 1.7/1.8 til 1.

Temperament:

Med venligt væsen, hverken sky eller aggressiv, med ligevægtigt temperament. En
passioneret jagthund, udholdende, med fin næse og arbejdsvillig.

Hoved:

Langstrakt. Set fra oven og fra siden gradvis smallere mod næsen, men ikke spidst.
Øjenbrynsbuerne er tydeligt udviklede. Næsebrusk og næse lang og smal.

Skalle :

Nærmest flad. Går gradvis over i den buede næseryg.

Stop :

Kun antydet.
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Næse :

Veludviklet.

Næseparti :

Langt, tilpas bredt og kraftigt. Med god åbning af munden, således at mundvigen kan
nå helt tilbage på linie med øjnene.

Kæber, bid :

Kraftigt udviklet over- og underkæbe. Saksebid, regelmæssigt og tæt sluttende. Det
ideelle er fuldt tandsæt med 42 tænder svarende til tandformlen, med kraftige
hjørnetænder, der griber nøje ind i hinanden.

Læber :

Stramt tilliggende, dækker underkæben godt.

Øjne:

Middelstore og ovale, med god indbyrdes afstand, med et klart, energisk og dog venligt
udtryk, ikke stikkende. Farven er lysende mørkrød-brun til sortbrun hos alle pelsfarver.
Hos merlefarvede hunde tolereres glasøjne, fiske- eller perleøjne, men er uønskede.

Ører:

Ansat højt, ikke for langt fremme, og tilpas, men ikke overdrevent lange. De er
afrundede og bevægelige, og deres forreste kant ligger tæt ind til kinden.

Hals:

Tilpas lang, muskuløs, med stramt tilliggende hud ved struben. Nakken er let hvælvet,
og hovedet bæres frit og højt.

Krop:
Overlinie :

Forløber harmonisk fra nakken til det let faldende kryds.

Manke :

Udpræget.

Ryg :

Fra den høje manke forløber brysthvirvlerne i en lige linie eller let hældende bagud.
Ryggen er fast og godt muskuløs.

Lænd :

Med kraftig muskulatur og tilpas lang.

Kryds :

Bredt og tilpas langt, let faldende.

Bryst :

Brystbenet er meget udpræget og træder så stærkt frem, at der dannes en let
fordybning på begge sider af det. Set forfra er brystkassen oval, fra oven og fra siden
virker den rummelig, således at hjerte og lunger sikres fuld udvikling. Ribbenene
strækker sig langt bagud. Ved korrekt længde og vinkling af skulderblad og overarm vil
brystliniens dybeste punt set fra siden være skjult af forbenet.

Underlinie, bug :

Let optrukken.

Hale:

Ikke for højt ansat, båret i forlængelse af ryglinien. På den yderste trediedel tillades en
let krumning.

Lemmer:
Forpart:

Generelt : Med kraftig muskulatur, velvinklet. Set forfra er forbenene tørre og stillet lige,
med god knoglekraft og poter, der vender direkte fremad.

Skuldre :

Med plastisk muskulatur. Langt, skråtstillet skulderblad, der slutter tæt til brystkassen.

Overarm :

Af samme længde som skulderbladet, som den danner en næsten ret vinkel med.
Overarmen en knoglekraftig og med god muskulatur. Den ligger tæt ind til ribbenene,
men er dog frit bevægelig.

Albuer :

Hverken ind- eller udaddrejede.

Underarm :

Kort, men dog så lang, at kroppen får en markafstand på ca 1/3 af skulderhøjden. Så
lige som muligt.

Håndrod :

Håndrødderne er placeret lidt nærmere hinanden end skulderleddene.

Mellemhånd :

Set fra siden skal mellemhånden hverken være stejl eller påfaldende fremadrettet.

Forpoter :

Med tæt sluttede tæer, godt hvælvede, med kraftige, robuste, godt fyldige trædepuder
og korte, stærke kløer. Den femte tå (tommelen) har ingen funktion, men må alligevel
ikke fjernes.
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Bagpart:
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Generelt : Med kraftig muskulatur og med proportioner svarende til forparten. Knæ- og
haseled er kraftigt vinklede. Bagbenene er stillet parallelt, hverken for snævert eller for
bredt.

Overlår :

Af god længde og med kraftig muskulatur.

Knæ :

Bredt og kraftigt, med udpræget vinkling.

Underlår :

Kort, stillet i en næsten ret vinkel mod overlåret. Med god muskulatur.

Haseled :

Kraftigt, senet og tørt.

Mellemfod :

Relativt lang, bevægelig i forhold til underlåret. Let fremadstillet.

Bagpoter :

Med fire tæt sluttede tæer og godt hvælvede. De kraftige trædepuder støtter fuldt på
jorden.

Bevægelse:

Bevægelsen skal være jordvindende, flydende og flot, med lange skridt tæt over jorden
fortil og kraftigt fraskub, der bevirker en let fjedring af ryglinien. Halen skal herunder
bæres i harmonisk forlængelse af ryglinien, let faldende. Under bevægelsen føres forog bagben parallelt.

Hud:

Stramt tilliggende.

Pels:

KORTHÅR

Hårlag :

Kort, tæt og glansfuldt, glat tilliggende, fast og hårdt, uden hårløse partier.

Hale :

Behåret fint og overalt, men ikke for rigeligt. Noget længere dækhår på halens
underside er ingen fejl.

Farve :

a) Ensfarvede : Rød, rødgul, gul, alle med eller uden sorte hårspidser. Dog
foretrækkes en ren farve, og rød sættes højere end rødgul og gul. Også hunde
med kraftigt, sort anstrøg tilhører denne gruppe og falder ikke under ”Andre farver”.
Hvidt er ikke ønsket, men enkelte små pletter er ikke diskvalificerende. Næse og
kløer sorte, idet dog rødlig-brunt er tilladt, men ikke ønsket.
b) Tofarvede : Dybsort eller brun, begge med rustbrune eller gule aftegninger over
øjnene, på næsepartiets sider og underlæben, indvendig langs ørekanten, på
forbrystet, på benenes inderside og bagside, på poterne, omkring anus og derfra
ud til en trediedel eller halvdelen af halens underside. Næse og kløer er sorte hos
sorte hunde, brune hos brune hunde. Hvidt er ikke ønsket. men enkelte små pletter
er ikke diskvalificerende. For stærkt udbredte aftegninger er uønskede.
c) Merlefarvede eller tigrede (stribede) : Grundfarven er altid den mørke farve (sort,
rød eller grå). Der ønskes uregelmæssige grå, evt beige pletter (store partier er
ikke ønskede). Hverken den mørke eller lyse farve skal dominere. Farven hos en
tigret Gravhund er rød eller gul med mørke striber. Næse og kløer som beskrevet
for ens- og tofarvede.
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RUHÅR

Hårlag :

Undtagen på næseparti, øjenbryn og ører er hele kroppen dækket af en fuldkommen
ensartet tilliggende, tæt og strid dækpels med underuld. På næsepartiet ses et tydeligt
udpræget skæg. Øjenbrynene er buskede. På ørerne er hårlaget kortere end på
kroppen, næsten glat. Halen er godt og ensartet behåret med tæt tilliggende pels.

Farve :

Overvejende lys til mørk vildsvinefarvet eller som vissent løv. Derudover gælder
beskrivelsen af farverne under a), b) og c).
LANGHÅR

Hårlag :

Glat og glansfuldt, med underuld, ligger tæt til kroppen og bliver længere under halsen
og på kroppens underside samt på ørerne, hvor pelsen når neden for ørelappen. Bag
på benene ses en tydeligt længere behåring (fjerene), og pelsen når sin største
længde på halens underside, hvor den danner en fuldstændig fane.

Farve :

Som beskrevet for KORTHÅR under pkt a) til c).

Størrelse:

Standard :
Dværg :
Miniature :

Brystomfang over 35 cm. Øvre vægtgrænse ca 9 kg.
Brystomfang over 30 indtil 35 cm, målt ved mindst 15 mdr alder.
Brystomfang indtil 30 cm, målt ved mindst 15 mdr alder.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.
Molar M3 tages ikke i betragtning ved bedømmelsen. Mangel på to P1 bedømmes ikke
som fejl.
Det bedømmes som en fejl, hvis hunden mangler en P2, også selv om der (bortset fra
M3) ikke mangler andre tænder. Det samme gælder afvigelser fra et korrekt sluttende
saksebid som f eks tangbid.
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Alvorlige fejl:
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!

Spinkel, højbenet bygning, eller krop, der når ned til jorden.

!

Andre tandfejl/ -mangler end de under Fejl og Diskvalificerende fejl beskrevne.

!

Glasøjne hos andre end merlefarvede hunde.

!

Spidse, meget foldede ører.

!

Krop, der hænger i skuldrene.

!

Hængeryg, karperyg.

!

Svagt lændeparti.

!

Hunden stærkt overbygget (krydset højere end manken).

!

For spinkel brystkasse.

!

Flankerne myndeagtigt optrukne.

!

Dårligt vinklet for- og bagpart.

!

Smal, muskelfattig bagpart.

!

Kohaset eller hjulbenet bagstilling.

!

Indaddrejede eller alt for udaddrejede poter.

!

Spredte tæer.

!

Bevægelsen klodset, ubehjælpsom, vraltende.

PELSFEJL:
KORTHÅR :
!

For fin og tynd pels, hårløse pletter på ørerne (læderører), øvrige hårløse partier.

!

Alt for groft og langt hårlag.

!

Børstehale.

!

Halen ubehåret, delvis eller i hele sin længde.

RUHÅR :
!

Blød pels, uanset kort eller lang.

!

Lange pelshår, udstående fra kroppen i alle retninger.

!

Lokket eller bølget pels.

!

Blødt hårlag på hovedet.

!

Hale med fane.

!

Manglende skæg.

!

Manglende underuld.

!

Pelsen korthåret.

LANGHÅR :
!

Pelsen ensartet lang over hele kroppen.

!

Pelsen bølget eller strid og strittende.

!

Halen uden fane.

!

Manglende lange hår på ørerne.

!

Pelsen korthåret.

!

Stærk skilning i pelsen på ryggen.

!

For lang behåring mellem tæerne.
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Diskvalificerende fejl:
!

Meget sky eller aggressivt væsen.

!

Underbid, overbid, krydsbid.

!

Fejlstillede hjørnetænder i underkæben.

!

Mangel på en eller flere hjørnetænder eller en eller flere fortænder.

! Mangel på andre præmolarer eller molarer ud over de under ”FEJL” nævnte to P1,
henholdsvis en P2, uden hensyntagen til M3.
! Stærkt afkortet brystben med brat optrukken bug.
! Alle former for halefejl.
! Meget løse skuldre.
! Overkodning (kniks) i håndroden.
! Sort pels uden røde / brune aftegninger. Hvid pelsfarve med eller uden aftegninger.
Andre farver end nævnt under punktet ”Farve”.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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