
 

Irstarski Kratkodlaki Gonic 

Grupp 6:  
FCI-nummer 151 
 

Specialklubb 

Svenska Stövarklubben 
 
Rasens historia, hemland, användningsområde 
 
Historik 
Ursprunget till rasen anses mycket gammalt. Fresker, målningar och historiska 
berättelser vittnar om rasens ålder. Tack vare sina utmärkta jaktegenskaper 
exporterades den från Istren till grannländer.  
År 1924 stambokfördes de första exemplaren. 
FCI godkände rasen 1949. 
Idag förekommer rasen i stort antal i Istrien och angränsande regioner där jägare 
fortfarande uppskattar den för dess framstående jaktegenskaper. 
 
Hemland 
Kroatien  
 
Användningsområde  
Irstarski Kratkodlaki Gonic är en utmärkt drivande hund på framför allt hare och räv 
med ett ihållande, skarpt och klangfullt skall. Rasen kan också användas som 
eftersökshund. Den är idealiskt byggd för den vidsträckta och öppna terrängen i 
Istrien.  
 



Standard & Storlek  
Rasen skall ge ett ädelt intryck och ha kort, fin och snövit päls med orangegula 
fläckar. Huvudet skall vara långt, smalt och torrt. Kroppen skall vara smidig. Svansen 
skall vara tunn och bäras något sabelformad. 
Kroppslängden skall inte överstiga mankhöjden med mer än 10 %. 
Rasen är vänlig, lydig, lugn och mycket fäst vid sin ägare. Under jakten är den livlig 
och mycket intensiv. 
Huvudets längd kan variera mellan 20 och 24 cm. Hudens panna får inte vara rynkig. 
Från sidan sett skall nackknölen vara markerad och den något rundade pannan skall 
mjukt gå över i den raka nosryggen.  
Sett ovanifrån skall pannbenet vara avlångt, tämligen smalt och ha en tydlig 
pannfåra. 
Rasen skall ge ett ädelt intryck och ha kort, fin och snövit päls med orangegula 
fläckar. Huvudet skall vara långt, smalt och torrt. 
Svansen skall vara kraftig vid roten och avsmalna mot spetsen. Ju smäckrare 
svansen är, desto ädlare verkar hunden. 
Svansen skall vara högt ansatt, medellång och den når sällan nedanför 
hasspetsarna. 
Svansspetsen skall vara något uppåtböjd 
Rörelserna skall vara mycket smidiga, regelbundna och fria. 
 
Färg 
Bottenfärgen skall vara snövit. Öronen är vanligtvis orange och färgen sträcker sig 
bakifrån öronfästena och över bägge sidorna av pannbenet ända fram till ögonen, 
vilket ger huvudet dess typiska mask. Ibland förekommer en liten eller stor fläck i 
samma orange färg i pannan, s.k. stjärna.  
Öronen kan också vara spräckliga av orange fläckar, något som är särskilt 
eftertraktat. Mer eller mindre spridda orangegula fläckar eller band kan finnas var 
som helst på kroppen, men oftast vid svansroten. 
Fläckarna får aldrig bli så många att de dominerar över den vita bottenfärgen. 
Fläckarnas färg måste vara klara, de får varken vara bleka, mörka eller leverbruna.  
En tredje färg är inte tillåten även om det bara skulle finnas några få hårstrån i denna 
färg. 
Pälsen får också vara helvit utan några fläckar alls.    
 
Storlek 
Mankhöjd: 44-56 cm 
Idealhöjd för hanhund: 50 cm 
Idealhöjd för tik: 48 cm 
Vikt: Ungefär 18 kg för en vuxen hanhund. 

Fel 
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av 
avvikelse. 
 
Testiklar 
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i 
pungen. 

Rasen finns främst i sitt hemland Kroatien men enstaka individer finns representerad 
i Sverige och i övriga Skandinavien. 



Rasen i Sverige 
Rasen har 10 registreringar hos SKK mellan 2007 – 2014, varav 3 importerade.  
 
Avelsdata; prov- utställningsresultat, mentalitet, veterinärdata, inavelsgrad 
Någon start på svenska jaktprov finns inte i dagsläget registrerad. Representant av 
rasen har vid enstaka tillfälle deltagit på svenska utställningsringar. 
Inga resultat från mentalbeskrivningar (BPH, MH) finns registrerade.  
Eftersom rasen i Sverige är liten, går det inte att göra jämförelser med andra 
stövarraser gällande Veterinärdata.  
Inavelstrenden, beräknad på 5 generationer, mellan 2007 – 2014, redovisas i SKK 
Avelsdata som 0%.  
 
Övrigt 

I skrivande dagsläge 2015, är det svårt att sätta mål och utforma strategi eftersom 

det i Sverige registreras få individer. Därför får vi sätta vår tillit till de mål och 

strategier som genomförs i rasens hemland och hoppas på att de svenska jägarna 

som vill jaga med Irstarski Kratkodlaki Gonic kan få hjälp med sitt avelsmaterial från 

rasens hemland Kroatien. 

Mer om rasstandarden finns att läsa på  SKK:s respektive FCI:s hemsidor. 

Rasen internationellt 
 

http://vovve.net/redirect.asp?id=5167&c=ue73tsdi
http://vovve.net/redirect.asp?id=5203&c=sdue67sF

