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WHIPPET
Oprindelsesland: Storbritannien

Anvendelse:
Klassifikation:

Racen blev oprindelig brugt til jagt – enten ved brug af fært eller syn
FCI Gruppe 10 (Mynder)
Sektion 3 (Korthårede mynder)
Uden brugsprøve

Helhedsindtryk:

En harmonisk kombination af muskuløs kraft og styrke med elegance og yndefuld
skikkelse. Bygget til fart og arbejde. Enhver overdrivelse skal undgås.

Temperament:

En ideel ledsager. Tilpasser sig særdeles godt under både hjemlige og sportslige
forhold. Blid, hengiven og ligevægtig karakter

Hoved:
Skalle:

Lang og tør med flad overside, bliver gradvis smallere mod næsepartiet. Ret bred
mellem øjnene.

Stop:

Let

Næse:

Sort næse. Hos blå hunde tillades en blålig farve. Næsen er leverfarvet hos
cremefarvede og andre fortyndede farver. Hos hvide eller parti-colour hunde
tillades en ”sommerfuglenæse”.

Kæber, bid:

Stærke, kraftfulde og tørre kæber med perfekt saksebid, dvs. at de øverste tænder tæt
overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Side 1 af 3

WHIPPET
Øjne:

Ovale og klare med et meget opmærksomt udtryk

Ører:

Rosenører, små, tynde og fine i strukturen

Hals:

Lang og muskuløs, elegant buet

Side 2 af 3

Krop:
Overlinie:

Danner en yndefuld bue over lænden, men ikke ”pukkelryg”

Ryg:

Bred, godt muskuløs og fast, noget lang

Lænd:

Giver indtryk af styrke og kraft

Bryst:

Meget dybt med rigelig plads til hjertet, dybt og veldefineret underbryst. Ribbenene er
godt hvælvede og muskuløse mod ryggen.

Underlinie:

Med tydeligt optrukken bug

Hale:

Uden lange hår. Halen er lang og aftagende i tykkelse udefter. Under bevægelsen
bæres halen i en elegant kurve – men ikke højere end ryglinien.

Lemmer:
Forpart:

Lige og lodrette forben med moderat flade knogler. Fronten ikke for bred

Skuldre:

Godt tilbagelagte med flade muskler. Ved manken er afstanden mellem
skulderbladene moderat.

Overarm:

Af næsten samme længde som skulderbladet.

Albuer:

Sættes direkte under manken – set fra siden.

Mellemhånd:

Stærk med en let fjedring

Forpoter:

Ovale med god afstand mellem tæerne, der er godt hvælvede med tykke trædepuder.
Neglene er stærke.

Bagpart:

Stærk. Hunden står naturligt med god afstand fra for- til bagpoter.

Overlår:

Godt brede

Knæ:

Velvinklede – uden overdrivelse

Underlår:

Veludviklede

Haseled:

Lavt ansat

Bagpoter:

Ovale med god afstand mellem tæerne, der er godt hvælvede med tykke trædepuder.
neglene er stærke.

Bevægelse:

Bør vise en fuldkommen fri aktion. Set fra siden sker bevægelsen med lange, lette
skridt, mens overlinien er i ro. Forbenene strækkes godt fremefter, lavt over jorden,
og bagbenene føres godt ind under kroppen for at yde et kraftfuldt fraskub.
Bevægelsen generelt må ikke være styltet med højt løftede poter, kort eller trippende.
Korrekt og lige bevægelse set både forfra og bagfra.

Pels:
Hårlag:

Fin og kort med tæt struktur

Farve:

Enhver farve eller blanding af farver – undtagen merle

WHIPPET
Størrelse:

Side 3 af 3

Ønskelig skulderhøjde: Hanner 47 – 51 cm.
Tæver 44 – 47 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 virkning på
hundens sundhed og velbefindende.

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



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



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



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

Bemærk:

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