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Domarkompendiet har genomgåtts och reviderats med anledning av Svenska
Vinthundklubbens Domarkonferens 2022. I huvudsak har Annika Janson och Per Lundström
genomfört denna revidering. Samtliga bilder kommer från Annika Janson och Karin Hurtig.
Detta kompendium får användas av Svenska Kennelklubben och Svenska Vinthundklubben.
Alla fotografers medgivande finns beträffande publicering.
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Standartexten publiceras i vänster spalt och rasklubbens
kommentarer i kursiv stil till höger.
Grupp 10
FCI-nummer 285
FCI-standard på spanska publicerad 1998-06-03
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1982-05-26
Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2008-11-11

Standard för GALGO ESPAÑOL
Ursprungsland/hemland: Spanien
Användningsområde: Sällskapshund/kapplöpningshund; i ursprungslandet även jakthund
FCI-Klassifikation: Grupp 10, sektion 3

Bakgrund/ändamål:
Galgo español, den spanska vinthunden, är
en hetsjakthund, som i ursprungslandet
används främst för jakt på hare. Den är
mycket snabb och jagar med hjälp av synen.
Den kan också användas vid jakt på andra
pälsdjur, såsom kanin, räv och t.o.m.
vildsvin. Galgo español var redan känd hos
romarna under antiken, men man antar att
den anlände till och etablerade sig på den
Iberiska halvön långt tidigare. Den
härstammar från de gamla asiatiska
vinthundarna och anpassade sig därför snabbt
till de spanska stäpp- och platålandskapen.
Under 15-, 16- och 1700-talen exporterades
stora mängder av dessa hundar till andra
länder, såsom bl.a. Irland och England.
Galgon anses vara en av förfäderna till den
engelska vinthunden (greyhound).

Galgo español
mest elegant linjespel

En av utmaningarna för uppfödana är att
hålla linjerna rena, eftersom intresset för
hundkapplöpning ökade i landet. Detta
innebar att man avlade in greyhound i den
ursprungliga galgo español-rasen, eftersom
greyhound var snabbare på slät mark.
Följden blev att endast en förhållandevis
liten del av populationen i Spanien är helt
ren, utan inblandning av greyhound. Sedan
1970-talet har man försökt att skydda denna
ras från att försvinna i blandningen med
greyhound och en av de viktigaste
åtgärderna var att en standard utformades
och den godkändes 1972 av FCI, visserligen
med ganska provisorisk text, för att särskilja
den rasrena galgo español från de andra. I
början av 1980-talet skrevs en ny, tämligen
omfångsrik och noggrann standard speciellt
med avsikt att skilja galgo español från
greyhound och hybriden av dessa båda
raser.

Greyhound
mest långlinjerad
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Magyar agár
mest kortlinjerad

Helhetsintryck:
Galgo español skall vara en vinthund med
eleganta, harmoniska proportioner.
Benstommen skall vara kompakt. Huvudet
skall vara långt och smalt. Bröstkorgen skall
vara rymlig, buklinjen kraftigt uppdragen och
svansen mycket lång. Bakstället skall vara
välställt och välmusklat. Pälsen skall vara
glatt och kort eller sträv och halvlång.
Kroppen skall vara långsträckt.
Kroppslängden skall överstiga mankhöjden.

Ordet ”Galgo” på spanska betyder rätt och
slätt ”vinthund”. Därmed får man också
acceptera att typvariationer förekommer och
är korrekta så länge de håller sig inom
standardens ramar.
Standarden beskriver en lätt rektangulär
vinthund med elegans och balanserade
proportioner (utan överdrifter) – långt huvud
med divergerande plan och mycket lång
svans och med generös kapacitet i
bröstkorgen. Däremot måste man tydliggöra
att det handlar om en hund med lättare
konstitution (benstomme och kroppsvolym)
och med mindre uttalade vinklar än
greyhounden vilket inte framgår tydligt nog
av standardens formulering och
översättningen. Viktigt att den inte ger
intryck av att vara för grov eller att ha ett
runt och kraftfullt linjespel. Jämför man en
galgo español och en utställningsgreyhound
så är en galgo español betydligt mindre
generöst tilltagen på alla vis än greyhounden
även om det ädla och fina hos en galgo
español aldrig får ge en för spröd
framtoning. Den spanska standarden säger
”tren trasero ben aplomado y musculado”
borde tolkas som ”bakstället mäktigt och
muskulöst”.

Två utmärkta hundar där den svarta hunden har ett något brant kors. Båda hundarna har
bra proportioner, huvud med divergerande plan, utmärkt bröstkorg som inte når ner till
armbågen samt svansar av utmärkt längd.
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Uppförande/karaktär:
Galgon skall till sättet vara lugn och
emellanåt tillbakadragen. Vid jakt uppträder
den dock mycket livligt och levnadsglatt.

Huvud:
Huvudet skall stå i proportion till resten av
kroppen. Det skall vara långt, torrt och väl
utmejslat. Förhållandet mellan skalle och
nosparti skall vara 5:6. Skallens och nosens
plan skall vara divergerande. Sett ovanifrån
skall huvudet vara mycket långt och
jämnsmalt med ett långt och smalt nosparti.

Huvudet ska aldrig vara för stort och tungt,
eftersom det inte ger vinthundsbalans. Det
karakteristiska huvudet med divergerande
nos- och skalltaksplan, samt att nosen ska
vara längre än skallen. Detta ger en annan
huvudtyp än hos greyhounden – mera åt
borzoiens huvudtyp.

Utmärkta huvuden med bra öronansättningar och öronform, rosenöra vikta mot
skallen i vila och lätt lyfta då hunden är uppmärksam på omgivningen.
Skallparti:
Skallen skall vara liten med välvd profil.
Bredden på skallen får ej överstiga hälften av
dess längd. Pannfåran skall vara väl
markerad i sin främre del. Okbågarna och
nackknölen skall endast vara svagt
markerade.
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Stop:
Stopet skall vara mjukt sluttande och mycket
svagt markerat.

Alltså en smal skalle utan framträdande
kinder och där bakskallen ej är markerad –
och stopet bara är antytt.

Nostryffel:
Nostryffeln skall vara liten och fuktig med
svart pigment.
Nosparti:
Nospartiet skall vara långt och lätt böjt mot
nostryffeln. Nosryggen skall vara smal.

Lätt böjt, här menas egentligen bara
näsbrosket = nosspegeln svagt nedåtböjt.
Nosryggen ska alltså vara längre än skallen.

Läppar:
Läpparna skall vara mycket torra. De skall
också vara tunna, strama och ha mörkt
pigment. De övre läpparna skall precis täcka
de nedre. Dessa får inte bilda läppfickor.

D v s huvudet, liksom hunden i helhet, ska
vara torrt med väl åtliggande tunt skinn.

Käkar/Tänder:
Bettet skall vara ett kraftigt och fulltaligt
saxbett. Tänderna skall vara starka, vita och
friska. Gommen skall ha samma färg som
läpparna och gomtakets räfflor skall vara väl
markerade.

Man finner ofta i standarderna för spanska
raser att man fäster stor vikt vid
pigmentering. En galgo español ska vara
”fullpigmenterad” d v s några genetiskt
avblekta, diluted, färger är inte önskvärda
men heller inte diskvalificerande.

Ögon:
Ögonen skall vara små, snett placerade och
mandelformade. De skall helst vara mörkt
nötbruna. Uttrycket skall vara lugnt, mjukt
och reserverat. Ögonlocken skall vara tunna
med mörka kanter och de skall ligga väl an
mot ögongloberna.
Öron:
Öronen skall vara vida vid basen och
triangelformade. De skall vara fylliga i sin
översta tredjedel och tunnare och smalare
mot spetsarna, som skall vara avrundade.
Öronen skall vara högt ansatta. När hunden
är uppmärksam skall öronen resas i sin
nedersta tredjedel och de vikta spetsarna
kommer då att peka utåt. I vila skall öronen
bäras vikta mot skallen, s.k. rosenöra. Om
öronen dras framåt skall de knappt räcka till
mungiporna.

Fylligheten ska alltså vara i tredjedelen
närmast ansättningen. Det ska vara i princip
ett greyhoundsöra (rosenöron) där dock
spetsarna spretar utåt väsentligt när hunden
lyssnar och örat ter sig förhållandevis större
och något grövre än det lilla greyhoundörat.
Öronen och huvudets divergerande plan och
långa nos med litet ”down face” skapar ett
annat uttryck än hos greyhounden.
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Hals:
Halsen skall vara lång och oval i
genomskärning. Den skall vara flat i sidorna,
elegant, stark och smidig. Halsen skall vara
smal vid ansättningen mot huvudet men
svagt bredda sig mot ansättningen i
bröstkorgen. Den främre halslinjen skall vara
nästan rak men ha en lätt böj mitt på.

Halsansättningen i kroppen ska vara vackert
harmonisk men kan variera så att en del
typer har klart högre aningen
sloughiliknande ansättning – vilket framgår
av formuleringen om den främre halslinjen och andra har mer ”greyhoundnormal”
ansättning alltså mer framåt-uppåt än uppåt.

Bilder som visar den lätt konvexa struplinjen

Kropp:
Kroppen skall vara lätt rektangulär, stark och
smidig, och ge ett intryck av robusthet,
rörlighet och uthållighet.

På spanska lyder texten: ”Rectangular,
fuerte y flexible, dando sensacion de
fortaleza agilidad y resistencia.” En
korrektare översättning blir då: Rektangulär
stark och smidig och ge ett intryck av styrka
vighet och uthållighet. Ordet robust saknar
helt täckning i originalstandarden, och ska
inte jämföras med en greyhounds kropp.
Begreppet robust känns inte igen som
betecknande eller typiskt för rasen. Dock ska
bröstkorgens volym utgöras av god
präktigare revbensvälvning än de mest
eleganta vinthundarna – alltså inte djup på
grund av flata sidor.

Exempel på två utmärkta hundar, särskilt notera de korrekta över- och
underlinjerna där bröstkorgsdjupet inte når ner till armbågarna.
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Överlinje:
Överlinjen skall ha en lätt sänkning i ryggpartiet och en välvning över länden,
d v s vara svagt S-formad. Den skall inte ha
några tvära avbrott. Överlinjen skall vara fast
även i rörelse och ge intryck av stor
smidighet.

Här vill man framhålla att ryggpartiet =
bröstryggpartiet och att sänkningen är i höjd
med ”diafragmakotan”.

Manke:
Manken skall vara svagt markerad.
Rygg:
Ryggen skall vara plan och lång med tydlig
kontur.

”Kontur” är översättningen av ”bien
definido” = väldefinierad. Galgo españolstandarden menar här bröstrygg (då länden
har en egen punkt) – den ska vara horisontell
men inte plant rak – som första delen i
överlinjens svaga S-kurva.

Ländparti:
Ländpartiet skall vara långt och starkt, inte
särskilt brett men välvt och med kompakt
lång muskulatur, vilket ger intryck av styrka
och smidighet. Höjden över ländpartiet får
vara högre än mankhöjden.

Ordet kompakt kan ge lite felaktig anvisning
även om originalstandarden säger
”compacto” – vi skulle vanligen säga väl
musklad. Man anger alltså att överlinjens
välvning ska vara tydlig så att ländvälvningen kan nå högre än manken. Däremot har
man inte sagt att höftbensknölarna får ligga
på ett högre plan än en högre nivå än planet
genom manken, som till exempel gäller för
sloughi men aldrig för greyhound.

Kors:
Korset skall vara långt, starkt och snedställt.
Vinkeln mot horisontalplanet skall vara
större än 45 grader.

Alltså inte ett något kortare och mer
avfallande kors.

Bröstkorg:
Revbenen skall vara flata och ha gott avstånd
sinsemellan. De skall vara framträdande och
markerade. Bröstomfånget skall vara något
större än mankhöjden. Bröstkorgen skall vara
kraftfull men inte särskilt bred. Den skall
vara rymlig, men inte nå ned till armbågarna.
Bröstkorgen skall vara djup i sin bakre del
ända till de falska revbenen. Bröstbensknappen skall vara framträdande.

Denna beskrivning är mångordig men
tydliggör att bröstkorgsformen ska vara en
annan än på till exempel saluki och sloughi.
Viktigt att notera är att den inte ska gå ner
till armbågarna. Vidare antyds att
bröstkorgen ska vara lång

Underlinje och buk:
Den tvärt uppdragna buklinjen får inte
Buken skall vara tvärt uppdragen. Huden på
flankerna skall vara stram och torr. Flankerna komma sig av ett kort bröstben och korta
skall vara välutvecklade.
bakre revben.
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Svans:
Svansen skall vara lågt ansatt, kraftig vid
roten men gradvis avsmalnande mot den
mycket tunna spetsen. Svansen skall bäras
hängande i nära kontakt med bakbenen. Den
skall vara smidig och nå långt nedanför
hasspetsen. I vila skall svansen ha formen av
en skära med en avslutande mer markerad
krok på svansspetsen, vilken skall hållas
något böjd åt ena sidan. Svansen skall föras
mellan underbenen och den avslutande
kroken skall nästan röra vid marken framför
bakbenen. Detta är mycket rastypiskt och ett
av rasens speciella kännetecken.

Galgo español torde ha hundvärldens längsta
svans - och detta är alltså ett viktigt rastypiskt
drag. Uppgiften om markerad krok får inte
tolkas som det vi vanligen menar med
kroksvans. Svansen har en viktig funktion
under jakten, då den fungerar som ett roder.

”I vila skall svansen ha formen av en skära med en
avslutande mer markerad krok på svansspetsen”

Dessa bilder är avsedda att visa utmärkt svanslängd, den högra
hunden uppvisar en tydlig skära.

Extremiteter:
Framställ
Helhet:
Frambenen skall vara helt lodräta, tunna,
raka och parallella. Benstommen skall vara
torr med väl synliga senor.

Standarden anger inte tydligt det som man
generellt önskar, nämligen en väl tillbakalagd front så att halsansättningen blir mjuk
och ger en obruten övergång mellan nacke
och rygg. Vinklarna är alltså öppna men
harmonin uppstår just genom att fronten som
helhet är väl tillbakalagd vilket inte ger
intrycket av rak stupande front med branta
vinklar.

Skulderblad:
Skuldrorna skall vara torra, korta och
snedställda. Skulderbladen skall vara kortare
än överarmarna.

Notera att skulderbladen ska vara kortare än
överarmen, vilket är ovanligt hos vinthund.
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Överarm:
Överarmarna skall vara långa - längre än
skulderbladen. De skall vara mycket
muskulösa. Vinkelförhållanden: skulderblad/
överarm 110 grader; överarm/underarm 130
grader.
Armbåge:
Armbågarna skall vara rörliga men ligga väl
an mot kroppen.

Armbågar ska vara i linje med kroppen och
varken peka ut eller in.

Underarm:
Underarmarna skall vara mycket långa. De
skall vara raka och parallella
Mellanhand:
Mellanhänderna skall vara lätt vinklade,
tunna och korta.
Framtassar:
Framtassarna skall ha formen av hartassar.
Tårna skall vara slutna och högt välvda.
Trampdynorna skall vara starka och välutvecklade. Huden mellan tårna skall vara
ganska väl tilltagen och klorna välutvecklade.

Detta är en hund som jagar i karg och hård
terräng, därför är det extra viktigt med
korrekta tassar.

Bakställ
Helhet:
Bakstället skall vara kraftfullt och påskjutet
skall ge intryck av kraft och rörlighet. Benen
skall stå helt lodräta och vara korrekt vinklade samt ha lång och välutvecklad muskulatur. Benstommen skall vara torr.
Lår:
Låren skall vara mycket kraftiga, långa och
starka. Lårbenet skall vara så lodrätt som
möjligt mot markplanet. Bakifrån sett skall
man omedelbart lägga märke till den välutvecklade muskulaturen, lång, senig och
kraftfull. Lårbenen skall utgöra 3/4 av underbenets längd. Vinkelförhållanden: höft/lår
110 grader; lår/underben 130 grader.
Underben:
Underbenen skall vara mycket långa med väl
markerad och fin benstomme. De skall vara
muskulösa i sina övre delar, men ha mindre
muskelmassa i de nedre. Ådror och senor
skall vara väl synliga.

Notera att en galgo español har mycket
öppna vinklar och inte ska täcka mycket
mark.

Förhållandevis öppna vinklar alltså.

Här är också ett ovanligt förhållande – man
önskar inte breda underben.
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Has/hasled:
Hasorna skall vara väl markerade med väl
synliga och välutvecklade senor. Hasvinkeln
skall vara över 140 grader.

Mycket öppen vinkel.

Mellanfot:
Mellanfötterna skall vara fina, korta och stå
lodrätt.
Baktassar:
Baktassarna skall ha formen av hartassar.
Tårna skall vara slutna och högt välvda.
Trampdynorna skall vara starka och välutvecklade. Huden mellan tårna skall vara
ganska väl tilltagen och klorna välutvecklade.

Se kommentar om framtassar.

Rörelser:
Den naturliga gångarten är galopp. Travet
skall vara långsträckt, lågt, fjädrande och
kraftfullt. Det får inte finnas tendenser till
krabb- eller passgång.

Spanska standarden talar om ”lateralidad”
– vilket har översatts med ”krabbgång” - när
man kanske snarare skulle talat om att
hunden ska gå på ett spår.

Bilderna visar rastypiska lätta rörelser där den högra hunden uppvisar en balanserad helhet.

Hud:
Huden skall ligga väl an mot kroppens alla
delar. Den skall vara stark, mjuk och rosa till
färgen. Slemhinnorna skall vara mörka.
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Päls:
Pälsstruktur
Släthårig galgo:
Pälsen skall vara åtliggande, fin i strukturen,
kort och glansig. Den skall täcka hela
kroppen ända till huden mellan trampdynorna och får vara något längre på lårens
baksidor.
Strävhårig galgo:
Hos dessa får pälsen vara medellång. Den
skall vara mycket sträv. Längden får variera
men måste jämnt täcka hela kroppen. Den
tenderar att ibland bilda skägg och mustasch
på nospartiet samt ögonbryn och en tofs på
huvudet.

Notera att pälsvolymen hos den strävhåriga
får variera högst avsevärt. Den ska dock
alltid vara sträv.

Dessa två bilder är till för att illustrera de två hårlagen.

Färg:
Alla färger är tillåtna. Följande färger anses
vara de mest typiska och anges i den ordning
de är önskvärda: Rödgul bottenfärg med
tigrering i mer eller mindre mörka nyanser
och vita tecken men med bra pigmentering.
Svart. Kexfärgad i mörka eller ljusa nyanser.
Mörkt rödbrun. Kanelfärgad. Gul. Röd. Vit.
Vit med enfärgade eller tigrerade fläckar i
någon av ovan nämnda färger.

Med ”alla färger” menar man inte
utspädda/diluterade färger. Observera att
man önskar svart pigment på nostryffel,
läppar och gom. Kexfärgad = ljusbeige, tänk
Marie-kex.

Storlek/vikt:
Mankhöjd
Hanhundar: 62 - 70 cm
Tikar:
60 - 68 cm
En avvikelse på +/- 2 cm är tillåten på i
övrigt utmärkta hundar.
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Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av
avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt
traditionella arbete.
- Rak nosprofil
- Spetsigt nosparti
- Avsaknad av någon premolar
- Tångbett
- Kullrighet på huvudet
- Något för brett eller dåligt mejslat huvud
- Något för kort svans som knappt räcker nedanför hasen

Allvarliga fel:
- Alltför bred skalle i kombination med snipigt nosparti
- Måttligt överbett
- Avsaknad av hörntänder som ej beror på olyckshändelse
- Stort huvud
- Kort och rund hals
- Parallella linjer mellan skalle och nosparti
- Ögon som är ljusa, runda, utstående eller framträdande
- Ektropion eller entropion
- Kraftigt markerat stop
- Korta öron
- Ståndöron
- Små öron
- Markerade hängläppar
- Markerade hakpåsar
- Otillräckligt bröstomfång
- Tunnformad bröstkorg
- Svankrygg
- Fallande överlinje
- Korta flanker
- Kort, rundat eller för plant kors
- Alltför rundad och kort muskulatur
- Dålig benställning
- Ej välvda tår
- Kohasighet
- Dåligt utvecklade, ömtåliga trampdynor
- Linjespel som är grovt och tungt utan smidighet
- Nervöst temperament

Diskvalificerande fel:
- Aggressiv eller extremt skygg
- Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras
- Otillräcklig rastyp
- Harmynthet
- Över- eller underbett
- Albinism
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Nota bene:
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas i
avel.

Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Sammanfattning:
Galgo español är en annorlunda ras med fyra särdrag som ska bedömas i sin helhet, dock ska
alltid fel och förtjänster vägas mot varandra - till exempel beror det på hur huvudet och
bröstkorgen ser ut om en för rasen kortare svans ska tolereras.
- Huvudet
divergerande plan, förhållande mellan skalle och nosparti ska vara
5:6 (ger ett något längre nosparti), präglas av elegans och där
skallens bredd är hälften av dess längd
- Halsen
konformad, lätt konvex struplinje.
- Bröstkorg
ska inte nå till armbågen men ändå vara djup, den ska vara ädel
med flata revben.
- Svans
hundvärldens längsta svans som ska nå väl nedanför hasen, i
stående ska den karaktäristiska skäran, den kan även synas i
rörelse. Stående förs svansen in mellan bakbenen och når då nästan
ner till marken.

Hundar av utmärkt kvalitet men som kan ha mindre detaljfel.

En väl bibehållen veteran

Tik ca 5 år gammal

Juniorhane, ej färdig i sin utveckling

Tik ca 5 år gammal

14

Strategier exteriör och funktion ur RAS
Fastställd av SKK 2020-02-08 Giltig under perioden 2020 - 2025
Klubben ska fortsatt verka för en stor öppenhet och ett större samarbete mellan uppfödarna både i Sverige och i
övriga Europa. Klubben ska även uppmuntra Galgo Español-ägare till att låta sina hundar få springa Lure
Coursing samt ställas ut. På detta sätt kan det göras en bedömning både av hundarnas exteriör och funktion.
Informationen publiceras på klubbens hemsida.
Observandum
På senare tid har det förekommit mycket långa svansar på en del linjer, vilket visat sig vara till skada för hunden
och i rasens standard står Svansen skall vara lågt ansatt, kraftig vid roten men gradvis avsmalnande mot den
mycket tunna spetsen. Svansen skall bäras hängande i nära kontakt med bakbenen. Den skall vara smidig och nå
långt nedanför hasspetsen. I vila ska svansen ha formen av en skära med en avslutande mer markerande krok på
svansspetsen, vilken skall hållas böjd åt ena sidan. Svansen skall föras mellanunderbenen och den avslutande
kroken skall nästan röra vid 10 marken framför bakbenen. Detta är mycket rastypiskt och ett av rasens speciella
kännetecken. Det står alltså inte någonstans i standarden att svansen skall vara så lång att den vilar på marken
utan den skall nästan röra vid marken. Detta är värt att observeras då det förekommit ett antal svansskador med
amputering som följd.
Vad beträffar ögonens färg står det i standarden att ögonen skall vara små, snett placerade och mandelformade.
De skall helst vara mörkt nötbruna. Ögon som är ljusa, runda, utstående eller framträdande räknas som ett
allvarligt fel.
Överlinjen är rastypisk för galgo espanol och skall ha en lätt sänkning i ryggpartiet och en välvning över länden
dvs vara svagt S-formad. Den skall inte ha några tvära avbrott. Överlinjen skall vara fast även i rörelse och ge ett
intryck av stor smidighet.
Frambenen skall vara helt lodräta, tunna, raka och parallella. Benstommen skall vara torr med väl synliga senor.
Framfötterna skall peka rakt framåt.
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