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GREYHOUND 
Oprindelsesland: Storbritannien 

 
©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 
 

Denne illustration viser ikke nødvendigvis det ideelle eksempel af racen 
 

 
Anvendelse: Mynde. 
 
Klassifikation: FCI Gruppe 10 (Mynder) 
  Sektion 3 (korthårede mynder) 
 
  Uden brugsprøve. 
 
Kort historisk rids: Eksperterne, selvom der ikke er enstemmig enighed blandt  

disse, mener at Greyhounds kan have deres oprindelse i  
Mellemøsten. Tegninger af Greyhound lignende typer af  
hunde er fundet på væggene i gamle Ægyptiske gravmæler,  



der daterer sig tilbage til 4000 før Kristus. Selvom hunde af 
denne type spredte sig over hele Europa over tid, var det i 
Storbritannien at de blev udviklet til en standard. Prototypen af 
den såkaldte løbsmynde, eller gazehounds, gør greyhounden  
velkendt af mange mennesker. Jagtmynden, der jager den 
levende hare, er hvad Greyhounden er udviklet fra, kun 
Geparden overgår Greyhounden i fart. En enkelt væddeløbs 
Greyhound er blevet registreret til at løbe mere end 72  
kilometer i timen. (45 mph) .       

 
Helhedsindtryk: Stærk af bygning og med en stolt holdning, flot  

proportioneret, med muskelkraft og en harmonisk skikkelse,  
langt hoved og hals, tørre, godt tilbagelagte skuldre, dybt  
bryst, rummelig krop, svagt hvælvet lænd, kraftfuld bagpart,  
sunde ben og poter og smidige lemmer, som i særlig grad 
fremhæver dens helt specielle type og kvalitet.  

 
Adfærd/  
temperament: Besidder en bemærkelsesværdig sejhed og udholdenhed.  

Intelligent og blid, hengiven og ligevægtig. 
 
Hoved:  Langt, af moderat bredde. 
 

Skalle: Flad 
Stop: Let. 
Næseparti: Kraftfulde og smukt udmejslet. 
Kæber, bid: Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid,  

dvs. at de øverste tænder tæt overlapper de nederste, og at 
biddet ligger vinkelret på kæberne. 

 
Øjne:  Klare, intelligente, ovale og skråtstillede. Foretrækkes mørke. 
 
Ører:  Små rosenører, tynde i strukturen. 
 
Hals:  Lang og muskuløs, elegant buet, vel indpasset i skuldrene. 
 
Krop: 

Ryg:  Ret lang, bred og firskåren. 
Lænd:  Kraftfuld, let hvælvet. 
Bryst:  Dybt og rummeligt, så det giver god plads til hjertet.  

Ribbenene er dybe, godt hvælvede og strækker sig langt  
bagud.   

Underlinie: Flankerne vel indtrukne. 



 
Hale:   Lang, ret lavt ansat. Kraftig ved roden og løber gradvis ud i en  

spids. Den bæres lavt, i en let kurve.  
 
Forpart: 
 

Helhedsindtryk:  Albuer, mellemhånd og tæer drejer hverken ind- eller udefter. 
 
Skuldre: Skråtstillede, godt tilbagelagte, muskuløse uden at være grove. 

 Skulderbladenes toppe ligger tæt sammen og er klart  
markerede.  
 

Albuer: Frie og vel ansatte under skuldrene. 
 
Forben:  Lange og lige forben med god substans og kvalitet i  

benstammen. 
 

Mellemhånd: Moderat lang, let fjedrende. 
 
Forpoter: Moderat lange, med kompakte, godt hvælvede tæer og solide 

trædepuder. 
 
Bagpart:  
 

Helhedsindtryk: Krop og bagpart er rigeligt proportioneret og sammenstillet  
således, at hunden i stand spænder langt. 
 

Over-og underlår: Brede og muskuløse, viser deres styrke til kraftfuld fremdrift. 
 
Knæled: Velvinklede. 
 
Haseled: Haseled er lavt ansat, drejer hverken ind- eller udefter.  
 
Bagpoter: Moderat lange, med kompakte, godt hvælvede tæer og solide 

trædepuder. 
 
Bevægelse:  Lige, lav og langtrækkende, fri bevægelse, der præsterer en 

meget høj fart. Bagbenene føres godt frem under kroppen og 
yder meget stor fremdrift. 

 
Pels:   

Hårlag: Fint og tæt. 



Farve: Sort, hvid, rød, blå, fawn, gulbrun, brindlet eller enhver af de 
nævnte farver blandet med hvidt.  

 
Størrelse:   

Idealstørrelse: Hanhunde: 71-75 cm 
  Tæver: 68-71 cm 
 
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 effekt på hundens sundhed og  
velfærd og dens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.  

 
Diskvalificerende fejl: 
 

 Aggressivitet eller overdreven skyhed. 
 Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller 

adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres. 
 

Bemærk:   Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 
 
 
Seneste ændringer er i fed. 
 
 

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

 
Standarden udgivet af FCI 13.10.2010 

 
Oversættelse godkendt af DKK´s Standard Komité  

MARTS 2012 
 
 

¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i november 1998 ¤ ¤ ¤ 
 
 


