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Kapten Graham (1833-1909) spelade en avgörande roll för att bevara och främja
den irländska varghunden som ras, och vi skall rikta en tacksamhetens tanke till
honom. Utan hans engagemang och uthållighet skulle vi idag inte åtnjuta
förmånen att dela våra liv med dessa magnifika hundar. Kapten Graham hade
konstruerat en skalenlig modell av hur han ansåg att den irländska varghunden
borde vara. Modellens höjd är 89cm (35 inches) till skuldran, i omkrets cirka 107
cm (42 inches), vikt cirka 63,5kg (140 lbs). Ett fotografi togs av modellen med
kapten Graham bakom den, tyvärr är fotot inte daterat.

Bilder, kommentarer och material har avstämts löpande med Federation of Irish Wolfhound
Club (FIWC) samt med godkännande av styrelsen i Svenska Irländsk Varghundklubben.
Här redovisas rasens standard med kommentarer. Om kommentarer inte överensstämmer
med standarden, är det alltid standardtexten som gäller.
Detta domarkompendium kan komma att kompletteras efter konferensen med de
kommentarer som konferensen beslutar.
Per Lundström
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I Irland som är rasens hemland så har standarden sedan den ursprungligen skrevs 1885 haft
ett tillägg som listar de viktigaste punkterna i prioritetsordning, denna lista kallas List of points
in Order of Merit. Sedan FCI införde den nya standardmallen är listan tyvärr inte med som
tillägg till standarden. Vi kommer att hänvisa till den i våra kommentarer, då vi tycker att den
än idag fyller sin funktion att förtydliga standarden. Vi har valt att behålla den på engelska, då
den är mer beskrivande och en översättning kan få annan betydelse. I kommentarerna
kommer vi skriva numret som hänvisning till vilken punkt i listan nedan vi avser.
List of Points in Order of Merit
1. TYPICAL: The Irish Wolfhound should not be quite so heavy or massive as the Great Dane,
but more so than the Deerhound, which in general type he should otherwise resemble.
2. GREAT size and commanding appearance.
3. Movements easy and active.
4. Head, long and level, carried high.
5. Forelegs, heavily boned, quite straight; elbows well set under.
6. Thighs long and muscular; second thighs, well muscled, stifles nicely bent.
7. Coat, rough and hard, specially wiry and long over eyes and under jaw.
8. Body, long, well ribbed up, with ribs well sprung, and great breadth across hips.
9. Loin arched, belly well drawn up.
10. Ears, small, with greyhound like carriage (rosed).
11. Feet, moderately large and round; toes close, well arched.
12. Neck, long, well arched and very strong.
13. Chest, very deep, moderately broad.
14. Shoulders, muscular, set sloping.
15. Tail, long and slightly curved.
16. Eyes, dark.

Note: the above in no way alters the "Standard of excellence" which must in all cases be rigidly
adhered to; they simply give the various points in order of merit. If in any case they appear at variance
with Standard of Excellence it is the latter which is correct.
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En revidering av rasstandarden är inskickad till FCI för godkännande. Dessa ändringar
nämns under respektive rubrik.
Enligt den Irländska Kennelklubben och den Irländska Varghundsklubben så gör man inga
förändringar i sak utan rent förtydligar det som redan är skrivet i tidigare standard.
De påpekar att många ord fått annan betydelse än vad de hade när standarden skrevs.
Endast två förändringar har gjorts till Capt. Grahams ursprungliga standard från 1885.
Det som ändrats är att 1930 lade man till mörka ögon som punkt nr 16 i List of Points in
Order of Merit och 1979 tillägget om bett i standardtexten, de är de enda ändringar som har
skett under 137 år.
När den reviderade standarden sändes ut för kännedom till rasklubbar för irländsk varghund
runt om i världen, medföljde en förklaring till de förtydliganden som gjorts. Förhoppningen är
att det ska hjälpa till att förbättra följande problem:
- raka fronter och raka handleder (vilket skapar obalans och sluttande överlinjer)
- hur svansen skall hållas (alltså kors och svansansättning)
- bett med smala underkäkar.
Man ändrade också under helhetsintrycket den hänvisning som finns till andra raser, då det
ger ett felaktigt intryck. Raserna man hänvisar till har förändrats så mycket över tid, att
referensen inte stämmer idag.
Det man ändrat är följande inledande lydelse;
The Irish Wolfhound should not be quite so heavy or massive as the Great Dane, but
more so than the Deerhound, which in general type he should otherwise resemble.
Den nya lydelsen; The largest and tallest of the sighthounds, he is a rough-coated
greyhound-like breed.
Det man vill uppnå är att få en linjeskön varghund med svepande s-linjer utan överdrifter.
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Bakgrund/ändamål:
De kontinentala kelterna hade en vinthund som troligtvis härstammade från de greyhounds
som finns avbildade på egyptiska målningar. De irländska kelterna var liksom sina
kontinentala kusiner intresserade av att föda upp storvuxna jakthundar. Dessa stora irländska
jakthundar kunde ha slät eller sträv päls men på senare tid kom de strävhåriga att dominera,
kanske p.g.a det irländska klimatet. Det första skriftliga omnämnandet av dessa jakthundar
författades av en romersk konsul år 391 e. Kr. Men hundarna var redan etablerade på Irland
under det första århundradet e. Kr, när Setanta ändrade sitt namn till Cu-Chulainn (Culanns
jakthund). I skriften omnämns Uisneach (100-talet) som tar med sig 150 hundar vid flykten till
Skottland. Utan tvivel utgjorde de irländska jakthundarna ursprunget till den skotska hjorthunden.
Irländska varghunds-par var uppskattade som gåvor bl.a. av de europeiska och skandinaviska
kungahusen från medeltiden och fram till 1600-talet. Varghundar exporterades till England,
Spanien, Frankrike, Sverige, Danmark, Persien, Indien och Polen.
På 1500-talet krävdes att varje grevskap på Irland hade vardera 24 varghundar för att skydda
böndernas fårhjordar från att dödas av vargar. Det Cromwellska förbudet (1652) att exportera
irländska varghundar bidrog till att bevara rasen under en tid men med vargens gradvisa
utrotning och en kontinuerlig efterfrågan från utlandet reducerades vid slutet av 1600-talet
antalet irländska varghundar på Irland nästan till gränsen för utrotning. Intresset för rasen
återuppstod i samband med den nyvaknade irländska patriotismen mot slutet av 1800-talet.
Irländsk varghund blev en levande symbol för irländsk kultur och det keltiska förflutna. Det var
vid denna tid som en beslutsam entusiast, kapten G A Graham, införskaffade några av de få
kvarvarande jakthundar av varghundstyp som fanns på Irland. Med tillskott av hjorthundsblod
och tillfälliga utkorsningar med borzoi och grand danois fick han fram en hundtyp som förblev
stabil i generationer. Resultaten accepterades enhälligt som det verkliga återuppståendet av
rasen. Irländska Kennelklubben inrättade en klass för irländsk varghund vid sin utställning i april
1879 och en klubb bildades 1885. Irländsk varghund åtnjuter nu ännu en gång något av den
berömmelse som rasen hade på medeltiden.
Numera ägs och föds varghundar upp i ett ganska stort antal utanför Irland.

Två irländska varghundar från sekelskifte 1800-1900-talet. Wolfe Tone och Cotswold

Kommentar:
Varghundarna var inte bara en jakthund utan skulle också kunna vakta och skydda gården och dess
invånare. Inkorsningarna som gjordes av hjorthund, borzoi och grand danois kan än idag påverka typen
på hundar vi ser i ringarna. Dåtidens grand danois var mer en moloss än den apollo som vi oftast ser här i
skandinavien. Därav föreslagna ändringar i standarden.
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Grupp 10
FCI-nummer 160
FCI-Standard på engelska publicerad 2001-04-02;
FCI standard fastställd av FCI General Committee
2001-03-13.
Översättning fastställd av SKK´s arbetsgrupp för
standardfrågor 2020-08-06.

Ursprungsland/hemland: Irland
Användningsområde: Fram till slutet
av 1600-talet användes irländsk
varghund på Irland
för jakt på varg och hjort. Den
användes också för jakt på de vargar
som hemsökte stora delar av Europa.
FCI-Klassifikation: Grupp 10,
sektion 2

Helhetsintryck:
Irländsk varghund skall inte vara fullt
så tung eller massiv som en grand
danois. Den skall dock ha mer tyngd
och massa än hjorthunden, som den
annars typmässigt skall likna. Den
skall vara mycket stor och
respektingivande, mycket muskulös
och kraftigt men ändå elegant
byggd. Rörelserna skall vara fria och
aktiva, huvudet skall bäras högt med
god halsresning och svansen skall
bäras i en mjuk båge uppåt med lätt
böjd svansspets.
Irländsk varghund skall vara mycket
storvuxen, vilket inkluderar såväl
mankhöjd som
proportionerlig kroppslängd.
Den genomsnittliga mankhöjden för
hanhund skall vara 81-86 cm och en
rastypisk irländsk varghund skall
utstråla kraft, vitalitet, mod och
harmoni.

Hemlandets standard ”List of point in order of
merit” ger domaren en ovanligt bra vägledning vid
bedömningen av rasen och hur man kan värdera
fel och förtjänster.
De första tre punkterna beskriver Typ, Storlek-och
Helhet samt Rörelser.
1. Typical. The Irish Wolfhound is the
largest and tallest of the sighthounds, he is a rough-coated
greyhound-like breed
2. Great size and commanding appearance.
3. Movements easy and active.
Typen har förvisso stabiliserats avsevärt sedan
Kapten Grahams dagar men domarens uppgift
skall vara att först och främst prioritera den
helhet som kombinerar kraven på världens
största hundras med ”Commanding apperance”
och vinthundskaraktär.
Commanding Appearence handlar inte bara
om storlek utan kan beskrivas som en
självsäker, ståtlig, trygg och respektingivande
hund med en vinthundsarrogans.
Vinthundskaraktären kommer via
proportionerna och de antydda greyhound
linjerna och av rörelserna. Det måste finnas en
kurvighet i nacklinjen, överlinjen och underlinjen
och i den välvinklade fronten och bakstället.
Man skall bli förvånad över de lätta och
eleganta rörelserna som den har trots sin
storlek och tyngd. Den var ursprungligen en
jakthund som skulle kunna trava hela dagen
och sedan jaga i galopp och fälla villebråd. Av
det kan vi förstå att rörelserna också måste
vara energisnåla.
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Uppförande/karaktär:
”Som ett lamm hemma, som ett lejon vid
jakt."

Huvud:
Huvudet skall vara långt, jämnt och
högburet. Ögonbrynsbågarna skall vara
mycket lätt framträdande och pannfåran
mellan ögonen skall vara mycket grund.

2) Commanding appearance
Detta innebär en individ med stor självkänsla och
trygghet.
Varghunden skall ha ett värdigt och vänligt
temperament, med hög tröskel för provokationer av
alla slag. De får aldrig vara aggressiva, kaxiga eller
rädda.
I den nya standarden har man lagt till; He is outgoing and genial with other dogs and people,
determined in the chase, a loyal companion. Översatt
till; Han är utåtriktad och mild med andra hundar och
människor, bestämd i jakten, en lojal följeslagare

4) Head, long and level, carried high,
hunden skall ha en stolt hållning när den står, dock
sänker den huvudet i rörelse för korrekta rastypiska
steg. Huvudet skall bäras över rygglinjen för att de
skall kunna se över vidderna och ha kontroll över
villebrådet.
Huvudet får inte vara bredare än halsens bredd.
Standarden nämner inget om djupet. Som hos de
andra långskalliga vinthundarna skall helheten vara
elegant. Det innebär att de inte får vara för djupa och
grova. Detta gäller även stopet som inte får bli för
högt och framträdande. Det nämns inte något om
huvudets plan, det sägs ofta att de skall vara näst
intill parallella. Capt. Graham själv påpekade att
huvudet skulle vara greyhound likt i typ.

Skallparti
Skallen skall inte vara för bred.
Nosparti
Nospartiet skall vara långt och måttligt
avsmalnande.
Käkar/tänder
Saxbett är ideal, tångbett accepteras.

Problemet med grova och djupa huvuden, med lös
hud och tjocka läppar är större än små
hjorthundstypade huvuden.
Det nämns inget om pigment, men under fel kan man
hitta att nostryffel och läppkanter skall vara svarta.
I den föreslagna standarden har man bytt ut orden
högburet huvud till stolt buret huvud, för att markera
mot den allt vanligare branta halsinsättningen som
kan missförstås för Commanding appearence.
Nosen skall vara minst lika lång som avståndet från
stop till nackknöl. Först 1979 kompletterades
standarden med information om bettet.
Vi behöver vara vaksamma på trånga underkäkar
med dåligt utrymme för de nedre hörntänderna. De
ligger ofta placerade in i den övre tandraden eller till
och med innanför. Små och nedslitna tänder är
mycket vanligt förekommande. Den föreslagna
standarden har lagt till smal underkäke och
felplacerade hörntänder under fel.
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Ögon
Ögonen skall vara mörka.

16) Eyes, dark. Notera att den tillkom 1930
Det lugn och den värdighet som en korrekt placering
av ögat ger är viktigt, huvudformen gör att de skall
sitta något på sidan av skallen, öppningen blir då
mer mandelformad än rund. De skall aldrig vara
framåtriktade.
Att ögats färg placerades långt ned och inte var
med när listan ursprungligen skrevs, gör att
man antar att ögats form och färg var av
mindre vikt men uttrycket var desto viktigare.

Öronen
Öronen skall vara små rosenöron, (burna
likt greyhound).

10) Ears: small with greyound like carriage
Örat är en viktig kvalitetsdetalj, som påverkar
uttrycket och bidrar till rastyp. Det har blivit vanligt
med lågt ansatta öron. Platta och stora öron vittnar
om släktskapen med molosser och är ett fel.
I förslaget till den nya standarden har man
förtydligat; Ears: Small, rose ears, set on high.

Hals
Halsen skall vara tämligen lång, mycket
stark och muskulös, väl välvd, utan
hakpåse eller löst halsskinn.

12) Neck, long, well arched and very strong.
Halsen skall vara väl ansatt och ha en mjuk
övergång till överlinjen. Kraften i halsen skall komma
av en välutvecklad muskulatur som också bidrar till
att skapa välvningen i nacken. Det är idag vanligt
förkommande med brant isatt hals och avsaknad av
stramhet.

Kropp:
Helhet Kroppen skall vara lång och
välutvecklad.

8) Body, long, well ribbed up, with ribs well sprung
and great breadth across hips.
Kroppen skall vara lång, rymlig och generös med
både bredd och djup utan att förlora elegansen.

Rygg
Ryggen skall snarare vara lång än kort.

Ländparti
Ländpartiet skall vara svagt välvt.

Varghunden skall alltid ge ett rektangulärt intryck,
där längden kommer av en lång bröstkorg.

9) Loins arched, belly well drawn up.
Rygglinjen skall vara en svag S-linje. När vi talar om
varghundens S-kurvor så menas det; från välvning i
nacken och ner i den mjuka halsansättningen, till en
lätt dip och en elegant välvning över länden som
fortsätter oavbrutet via det normalt vinklade korset
ned till den låga hasen. Manke och höftbensknölar
skall ligga på samma nivå. Välvningen över länden
betingas av kotornas form och välutvecklad
ländmuskulatur.
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Kors
Korset skall ha mycket rejäl bredd
mellan höftsbenen.
Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara mycket djup och
måttligt bred med bred bringa. Revbenen
skall vara väl välvda.

Underlinje och buk
Buklinjen skall vara väl uppdragen.

13) Chest very deep, moderately broad.
Bröstkorgen skall vara djup, och nå ned till armbågen
och med väl välvda revben. Bröstkorgen får aldrig
vara djupare än till armbågen och ej heller rund i sin
form. Bröstkorgens djup och längd skall ge plats åt
lungor och hjärta för den vidgning som krävs vid full
galopp.
9): Loins arched, belly well drawn up.
Buklinjen skall vara väl uppdragen och som djupast
vid armbågen. Den skall harmonera med överlinjen
och bidra till de mjukt S-kurvade linjer som är
varghundens signum.

Svansen
Skall vara lång och lätt böjd, av måttlig
grovlek och väl täckt med päls.

15) Tail long and slightly curved.
Svansen skall vara lång och nå minst till hasspetsen.
Den bäres lätt böjd men aldrig rullad. Svansens
funktion för denna ras är att fungera som ett roder i
galoppen.
Unga hanar kommunicerar gärna med svansen, de
kan då bära den högt, det får aldrig förväxlas med ett
kort kors och felaktig svansansättning.
Den reviderade standarden har lagt till: and should
be carried lower than the level of the back.
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Extremiteter
Framställ:

Skulderblad, Skulderpartiet skall vara
muskulöst och ge bredd åt bringan.
Skulderbladen skall vara snedställda.

Armbåge
Armbågarna skall sluta väl an mot
kroppen och varken vara inåt eller
utåtvridna.
Underarm
Frambenen skall vara helt raka, ha
mycket kraftig benstomme och vara
muskulösa.

Framtassar
Framtassarna skall vara medelstora och
runda. De skall varken vara inåt- eller
utåtvridna. Tårna skall vara väl välvda
och slutna med mycket starka, böjda
klor.

Varghundens extremiteter kännetecknas av
välvinklade kurviga linjer med en kraftig oval
benstomme, i balans och harmoni.

14) Shoulder muscular set sloping.
Den väl tillbakalagda skuldran möjliggör en vacker
funktionell halsansättning med mjuka linjer samt ger
hunden förutsättningen för ett långt rastypiskt steg.
Det är den välmusklade skuldran och överarmen
som skapar bredden i fronten och inte en rund
bröstkorg. Den korrekta fronten ger också ett förbröst
med lagom bredd för en god travare som också skall
vara galoppör.
5) Forelegs heavily boned quite straight; elbows well
set under.
En väl tillbakalagd överarm ger den önskade
placeringen av armbågen väl under kroppen. Raka
överarmar förkommer ofta tillsammans med raka
handleder, detta skapar helt felaktig sluttande
överlinje där höftbensknölarna är lägre än manken.
En kraftig oval benstomme krävs till denna stora
relativt kraftfulla hund, ovaliteten ger tillsammans
med densiteten styrka och hållbarhet.
I den nu föreslagna revideringen av standarden har
man lagt till; with slight spring of pastern, för att
komma till rätta med de vanligt förekommande raka
handlederna.

11) Feet moderately large and round; toes close and
well arched.
Detta är en hund som skall röra sig hela dagen över
stora ytor i Irland med dess karga natur. Detta
förutsätter rejäla trampdynor och en samlad
funktionell tass.

12

Bakställ:
Lår
Låren skall vara långa och muskulösa.
Knäled
Knälederna skall vara väl vinklade.
Underben
Underbenen skall vara väl musklade,
långa och starka.

6) Thighs long and muscular; second thigh
well muscled, stifles nicely bent.
Bakstället skall vara generöst och starkt med
långa breda bendelar. Bredden och längden i
bendelarna är mycket viktiga för att muskler och
senors fäste och funktion skall kunna utvecklas
på korrekt sätt. Det är mycket viktigt med balans
mellan framställ och bakställ.
Hasorna skall vara låga och välvinklade.

Has/Hasled
Haslederna skall vara korta och varken
inåt- eller utåtvridna.
Baktassar
Baktassar se framtassar.

Rörelser
Rörelserna skall vara fria och aktiva.

3) Movements easy and active.
Rörelserna skall vara påfallande lätta och steget
marktäckande med god elasticitet och spänst. Vi
ska inte bara leta efter parallellitet i steget utan
det är av största vikt med korrekta rastypiska
vinthundsrörelser. Huvudet skall bäras över
rygglinjen i rörelse med en elegant hållning. Det
skall inte vara några överdrivna rörelser. De ska
röra sig energisnålt.
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Päls
Pälsen på kropp, ben och huvud skall
vara sträv och hård. Speciellt raggig skall
pälsen vara ovanför ögonen och under
hakan (skägget).

Pälsfärgen skall vara grå, brindle, röd,
svart, rent vit, fawn eller annan färg
som kan förekomma hos skotsk
hjorthund.

7) Coat rought and hard, specially wiry and
long over eyes and under jaw.
Under de sträva hårda täckhåren skall det finnas en
underull. Det nämns dock inget om underull i
standarden, men en päls som skall skydda och hålla
värmen i det bistra klimatet i Irland, kräver en
dubbelpäls. Mjuka eller enkla pälsar är ett allvarligt
fel.

Färgen finns inte med i List of points in order of
Merits
Ur Skotsk Hjorthunds standard; Mörkt blågrått,
mörkare eller ljusare grått eller brindle och gult,
sandfärgat röd eller röd fawn med svärtade
hårtoppar. Vitt bröst, vita tår och lite vitt på
svansspetsen är tillåtet, men ju mindre vitt desto
bättre, då rasen skall vara enfärgad. Vit bläs eller vit
halskrage är inte tillåtet.
Den föreslagna reviderade standarden tar bort
referensen till hjorthund och lägger till färgen
wheaten.
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Storlek/vikt
Mankhöjd
Idealhöjd: mellan 81och 86 cm för
hanhund
Minimihöjd för hanhund: 79 cm
Minimihöjd för tik: 71cm
Minimivikt för hanhund: 54 kg
Minimivikt för tik: 41 kg

I den nya reviderade standarden är höjd och vikt
uppdaterad.
SIZE AND WEIGHT:
Desired height:
Ranging from 84 cm (33 inches) in dogs.
Minimum height: Dogs 81 cm (32 inches)
Minimum weight: Dogs 57 kg (125 lbs)
Minimum height: Bitches 76 cm (30 inches)
Minimum weight: Bitches 50 kg (ll0 lbs)

Fel
Varje avvikelse från standarden är
fel och skall bedömas i
förhållande till graden av avvikelse
och dess påverkan på hundens
hälsa och välbefinnande.

Som tidigare nämnts har det under fel lagts till;
-Narrow under jaw, misplaced canine teeth
-Any signs of nervousness or aggression

- för lätt eller för tungt huvud
- för högt välvt pannben
- krokiga framben; svaga mellanhänder
- svaga bakben och generellt dåligt
utvecklad muskulatur
- för kort i kroppen
- svankrygg, sänkt rygg eller helt rak
rygg
- stora öron och öron som hänger platt
intill huvudet
- utåt- eller inåtvridna tassar
- spretiga tår
- kort hals; fullt utvecklad struppåse
- för smal eller för bred bröstkorg
- svans som är kraftigt ringlad
- nostryffel av annan färg än svart
- läppkanter av annan färg än svart
- mycket ljusa ögon; rosa eller
leverfärgade ögonkanter
Diskvalificerande fel
-Aggressiv eller extremt skygg hund
-Hund som visar fysiska eller
beteendemässiga abnormiteter
Nota bene: Endast funktionellt och
kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.
Testiklar
Hos hanhundar måste båda
testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Vi avslutar med Captain Grahams egna beskrivning av den Irländska Varghunden;
Graham gave us a lovely description of the Irish Wolfhound shape, “a nice set of
curves beginning with the crest of neck and finishing with the curve of the tail”.
A proudly carried head, nicely arched neck, well laid back shoulders leading into a
good topline with adequate rise over the loins and well set croup produces this
gently curving outline.
The head should be “as powerful as is compatible with the greyhound shape”

Irländsk varghund – de viktigaste egenskaperna
 Storlek, S-kurvor & proportioner
 Respektingivande & Självsäker
 Lätta, långa energisnåla rörelser
 Stolt buret långt huvud med rosenöron
 Kraftig oval benstomme med god bredd och
längd i bendelar
 Sträv dubbelpäls
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Fotografierna i kompendiet har använts med tillåtelse från ägare av
respektive fotografi. Ett stort tack till er alla som bidragit med dessa!
Även ett stort tack till alla andra som på något sätt hjälp till att få fram
kompendiet i dess nuvarande form!

21

