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Anvendelse:
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Helhedsindtryk:

Til jagt, løb og coursing
FCI Gruppe 10 (Mynder)
Sektion 1 (Langhårede mynder)
Uden brugsprøve
Den russiske Borzoi har gennem 9 århundreder været en fast bestanddel af landets
nationale kultur og historie. Den Franske Krønike fra det 11. århundrede viser, at tre
Borzoi'er ledsagede Anna Iaroslavna, datter af storhertugen af Kiev, da hun ankom til
Frankrig for at blive hustru til Henri I. Der har blandt racens ejere og opdrættere været
mange berømte personer, også zar'er og digtere: Ivan den Grusomme, Peter den
Store, Nicolas II, Pushkin og Turgenev. Den berømte kennel "Pershinskaya okhota",
der blev skabt af de fremragende opdrættere storhertug Nicolai Nicolaevitch og Dimitri
Valtsev, har været af stor betydning. Fra slutningen af det 19.århundrede har man set
Borzoi'er fra de største opdrættere og kenneler i Europa og Amerika.

En hund med aristokratisk fremtræden, stor og på én gang slank og robust af bygning,
med ganske let langstrakt kropsform. Tæver er normalt længere end hanner. Stærk,
men ikke svær knoglebygning med ret flade knogler. Tørre og veludviklede muskler,
specielt på lårene, men ikke relief-agtigt fremtrædende. Harmoni i form og bevægelse
er af yderste vigtighed.
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Proportioner:
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Hos hanner er skulderhøjden den samme som højden ved krydsets højeste punkt
eller en anelse derover.



Hos tæver er disse to mål lige store.



Skulderhøjden skal være en smule mindre end kropslængden.



Brystdybden måler tilnærmelsesvis det halve af skulderhøjden.



Længden af næsepartiet – fra stop til næsespids – er den samme som afstanden
fra nakkeknude til stop eller en smule større.

Temperament:

I dagliglivet har en Borzoi et stilfærdigt og harmonisk væsen. Ved synet af et bytte
bliver den med ét opildnet. Den har et gennemtrængende og langtrækkende syn. Dens
reaktion er voldsom.

Hoved:

Set fra oven såvel som fra siden er det tørt, langt, smalt og aristokratisk. I profil
danner skallens og næsepartiets overlinier en lang, let konveks linie, idet linien fra
øjenbrynsbuerne mod den godt markerede nakkeknude er lige eller let skrånende.
Hovedet er så elegant og tørt, at de største årer træder frem under huden.

Skalle:

Set ovenfra smal og aflang af oval form, i profil næsten flad

Stop:

Kun meget svagt markeret

Næse:

Stor og bevægelig, træder betydeligt frem foran underkæben

Næseparti:

Langt og udfyldt i hele sin længde, let buet tæt på næsen. Længden af næsepartiet –
fra stop til næsespids – er den samme som afstanden fra nakkeknude til stop eller en
smule større.

Læber:

Tynde, stramme og tæt sluttende. Øjenrande, læber og næse er sorte ved alle
pelsfarver.

Kæber, bid:

Kraftig underkæbe. Hvide og stærke tænder med saksebid eller tangbid

Øjne:

Store og udtryksfulde, mørkt nøddebrune eller mørkebrune, ganske let fremtrædende,
mandelformede - dog ikke for smalle - og skråtstillede

Ører:

Små, tynde og bevægelige, ansat over øjenhøjde og rettet bagud, næsten mod
nakken, når hunden ikke er opmærksom. Ørespidserne når næsten sammen eller
bæres nedefter tæt langs halsen. Når hunden er opmærksom, bæres ørerne højere
mod siderne eller fremad. Af og til kan et eller begge ører rejses som hesteører.

Hals:

Lang og tør med flade sider. Den er muskuløs, let buet og bæres aldrig højt.

Krop:
Manke:

Ikke markeret

Ryg:

Bred, muskuløs og spændstig, danner sammen med lænd og kryds en kurve, som er
mest udpræget hos hannerne. Denne kurves højeste punkt ligger foran midten af
lænden eller omkring første eller anden lændehvirvel.

Lænd:

Lang, fremtrædende og muskuløs, moderat bred

Kryds:

Langt og bredt, let faldende. Bredden af krydset – målt mellem de to hofteben – må
ikke være under 8 cm.
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Bryst:

Med ovalt tværsnit, ikke smalt – men dog ikke bredere end krydset. Det er dybt,
veludviklet i længden, rummeligt og når næsten ned i albuehøjde. Ved skulderbladene
er brystet mere fladt og bliver gradvis bredere mod de bageste ribben, der er korte.
Dette bevirker, at underlinien set fra siden ændrer sin hældning. Ribbenene er lange
og let fremtrædende. Forbrystet er let fremtrædende i forhold til skulderleddet.

Underlinie:

Godt optrukken og brat stigende mod bugen

Hale:

Båret segl- eller sabelformet, lavt ansat, tynd og lang. Hvis den føres fremefter mellem
bagbenene, skal den kunne nå op til hoftebenet. Den er forsynet med rigeligt behæng.
Når hunden står naturligt, hænger halen nedad. I aktion løftes den – d

og ikke højere end ryglinien.
Lemmer:
Forpart:

Forbenene er tørre og muskuløse, set forfra fuldkommen lige og parallelle. Højden af
forbenene fra albuen til jorden svarer til den halve skulderhøjde eller lidt mere.

Skuldre:

Lange og skråtliggende skulderblade

Overarm:

Moderat skråtstillet. Den er en anelse længere end skulderbladet. Godt udtalt vinkel
mellem skulderblad og overarm

Albuer:

Ligger parallelt med kroppens midterplan

Underarm:

Tør og lang med ovalt tværsnit. Set forfra smal – men bred set fra siden

Mellemhånd:

Let skråtstillet i forhold til jorden

Bagpart:

Set bagfra er bagbenene lige og parallelle og stillet lidt bredere end forbenene. Når
hunden står korrekt, vil en lodret linie fra sædebensknuden passere foran midten af
haseleddet og mellemfoden.

Overlår:

Godt muskuløst, langt og skråtstillet

Underlår:

Langt, muskuløst og skråtstillet. Knæ- og haseled er veludviklede, brede og tørre.
Vinklerne skal være godt markerede.

Mellemfod:

Ikke lang, næsten lodret stillet. Alle led er godt vinklede.

Poter:

Tørre, smalle, aflange og ovale (såkaldte harepoter). Hvælvede og tæt sluttede tæer
med lange og stærke kløer, der berører jorden.

Bevægelse:

Når Borzoi'en ikke jager, er dens typiske gangart et langstrakt trav, ubesværet, meget
smidigt og "svævende". Under jagten er den afsluttende galop særdeles hurtig, med
meget lange spring.

Hud:

Smidig og elastisk

Pels:
Hårlag:

Silkeagtigt, blødt og smidigt, bølget eller med korte krøller, men aldrig små og
stramme krøller. På hoved, ører og ben er pelsen silkeagtig (som silke, men lidt
grovere), kort og tæt tilliggende. På kroppen er pelsen ret lang og bølget og danner
lette krøller ved skulderblade og kryds. På siderne af krop og lår er pelsen kortere.
Pelsen, der danner frynser, bukser og behæng på halen, er længere. Halsens pels er
tæt og rigelig.

Farve:

Alle farvekombinationer, men aldrig farver, der indeholder blåt, brunt (chokolade) eller
afledninger af disse farver.
Alle farverne kan forekomme som ensfarvede eller brogede. Frynser, bukser og
behæng på halen er betydeligt lysere end grundfarven. Når pelsen har sorte
hårspidser, er sort maske typisk.
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Størrelse:

Ønskelig skulderhøjde:
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Hanner 75-85 cm
Tæver 68-78 cm

Hos hanner er skulderhøjden den samme som højden ved krydsets højeste punkt eller
en anelse derover. Hos tæver er disse to mål lige store. Hunde over størstemålet kan
accepteres, såfremt racens typiske bygning og form er bibeholdt.
Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velbefindende – især:


Små, abnormt nedslidte tænder. En manglende PM2



PM1 og PM3 tages ikke i betragtning.



Pletter af samme nuance som grundfarven



Lavstammet; kort kropsstykke



Knoglerne svære og runde



Blødt bindevæv (hovedet ikke tørt)



Stumpt afsluttet næseparti



Meget udtalt stop



Meget udtalte kindbensbuer



Nakkeknuden ikke fremtrædende

Tænder:



Mangel på én PM3, én PM4 (underkæben), én M1 (overkæben), én M2

Øjne:



Dybtliggende, gule eller lyse. ”Spalte-øjne” (for smal øjenåbning). Synlig
blinkhinde

Ører:



Tykke og grove med rundede spidser

Hals:



Løs halshud (dewlap)

Ryg:



Hængende ryg. Lige ryg hos hanner

Kryds:



Udpræget stejlt ("gåserumpe")

Bug:



Hængende, ikke tilstrækkeligt optrukken

Hale:



Grov og tyk, hængende under bevægelse

Forpart:



Vinklen skulderblad/overarm for åben (stejl skulder)



Albuerne ind- eller udaddrejede



Underarmen med rundt tværsnit. Enhver form for skævhed



Overkodning



Svage håndrødder



Overvinklet eller for stejl



Haserne snævert eller for bredt stillede

Poter:



Tendens til brede, runde, kødfulde poter; kattepoter, flade poter, spredte tæer

Pelsfarve:



Pletter på kroppen af anden nuance end grundfarven

Tænder:
Pelsfarve:
Alvorlige fejl:
Helhedsindtryk:
Hoved:

Bagpart:

Diskvalificerende fejl:
Temperament:



Aggressivitet eller overdreven skyhed
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Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.



Overbid eller underbid



Skævt bid



Mangel på en fortand, en hjørnetand, en rovtand (P4 i overkæben hhv. M1 i
underkæben), mangel på mere end 4 tænder – uanset hvilke



Fejlplacering af én eller begge af underkæbens hjørnetænder, som ved lukket
mund kan beskadige ganen eller gummerne i overkæben.

Øjne:



Glasøjne

Hale:



"Proptrækker-hale", haleknæk (sammenvoksede halehvirvler), kuperet helt eller
delvis

Vildkløer:



Forekomst af vildkløer (NB! Fjernelse af vildkløer er forbudt i Danmark)

Farve:



Brun (chokoladebrun), blå



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

Tænder:

Bemærk:

De seneste ændringer er med ”fed” skrift.

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