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FCI Standard   Nr. 248 
09.08.1999 (EN)   (ORG 24.06.1987) 

 
 

PHARAOH HOUND 
Oprindelsesland: Malta 

Protektion: Storbritannien 
 
Anvendelse: En hurtig og effektiv jæger, der jager ved hjælp af både lugtesans og syn. På nært hold 

bruger den i udpræget grad også ørerne. 
Klassifikation: FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type), 
  Sektion 6 (Racer af oprindelig type). 
  Uden brugsprøve 
Helhedsindtryk: Middelstor hund med ædel holdning og stramme, tørre linier. Den er yndefuld, men 

alligevel præget af styrke. Den er meget hurtig, med fri og let bevægelse, og dens 
udtryk er opmærksomt og vågent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperament: Opmærksom, intelligent, venlig, hengiven og glad for at lege 

Hoved: Næsepartiet er en smule længere end skallen. Skallens og næsepartiets overlinier er 
parallelle. Hovedet har form som en stump kile, set både i profil og fra oven. 

 Skalle: Lang, tør og fintmejslet 

 Stop: Kun ganske let 

 Næse: Udelukkende kødfarvet, afstemt efter pelsfarven 

 Kæber, bid: Kraftfulde kæber med stærke tænder. Saksebid, dvs. at overkæbens fortænder tæt 
overlapper de underste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne. 

Øjne: Ravfarvede, afstemt efter pelsfarven. De er ovale, moderat dybtliggende og har et 
intenst og intelligent udtryk. 
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Ører: Middelhøjt ansatte. De bæres opretstående, når hunden er opmærksom, men er 

meget bevægelige. De er brede ved basis, tynde og store. 

Hals: Lang, tør, muskuløs og let buet. Strubelinien er stram og tør. 

Krop: Smidig, med næsten lige overlinie. Kropslængden fra forbryst til hofteben er en smule 
større end skulderhøjden. 

 Kryds: Let hældende nedefter fra krydset mod haleroden 

 Bryst: Dybt, når ned til albuen. Godt hvælvede ribben 

 Underlinie: Moderat optrukken 

Hale: Middelhøjt ansat, ganske tyk ved roden og tyndere udefter (som en pisk) – og når 
netop forbi haseleddet i hvilestilling.  Den bæres højt og i en bue, når hunden er aktiv. 
Den bør ikke være trukket ind mellem benene. En ”skruet” hale er uønsket. 

Lemmer:  

Forpart: Forbenene er lige og parallelle. 

 Skuldre: Stærke, lange og godt tilbagelagte 

 Albuer: Slutter tæt til kroppen 

 Mellemhånd: Stærk 

Bagpart: Stærk og muskuløs. Set bagfra er bagbenene parallelle. 

 Knæ: Moderat vinklet 

 Underlår: Veludviklet 

Poter: Stærke og faste, med godt opkrummede tæer, hverken ind- eller udaddrejede. Solide 
trædepuder. Vildkløer kan fjernes. (NB! Fjernelse af vildkløer er forbudt i Danmark) 

Bevægelse: Fri og flydende. Hovedet holdes ret højt, og de helt ubesværede bevægelser er meget 
jordvindende. Ben og poter føres lige og i kroppens længderetning. Enhver tendens til 
at stikke poterne ud til siderne eller høj, trippende benbevægelse (hackney action) er 
særdeles uønsket. 

Pels:  
 Hårlag: Kort og glansfuldt, varierende fra fin og tætliggende til let groft. Ingen frynser 

 Farve: Tan eller varm tan. Hvide aftegninger er tilladt som følger: Hvid halespids er særdeles  
ønskelig. Hvid brystplet (”stjerne”). Hvidt på tæerne. En smal, hvid blis i ansigtets 
midterlinie er tilladt. Pletter eller andre hvide aftegninger end de nævnte er uønskede. 

 
Størrelse: Idealhøjde:   Hanner: 56 cm (56 til 63,5 cm)  

                       Tæver:  53 cm (53 til 61 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 indvirkning på 
hundens sundhed og velbefindende. 

 
Diskvalificerende fejl: 

• Aggressive eller for sky hunde 

• Enhver hund, der viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal diskvalificeres. 
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Bemærk:  

• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

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

 

 

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

 

Ω  Ω  Ω 
 

Standarden udgivet af FCI  9 AUGUST 1999 
 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 
DECEMBER 2015 

 
¤ ¤ ¤  NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i JANUAR 2000  ¤ ¤ ¤ 
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