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Bakgrund/ändamål

Australian stumpy tail cattle dog (australisk stubbsvansad boskapshund) har som rasnamnet anger som sin främsta funktion att fösa
och kontrollera boskap. En uppgift där den anses inte ha någon
jämlike och där arbetet ska utföras på öppna vidder och i trånga
fållor liksom under hårda väderförhållanden.
Rasen har en lång bakgrund i Australien där den redan under
tidigt 1800-tal omsorgsfullt föddes upp för att fösa boskap. Det
finns två uppfattningar om vilka som var de egentliga grundarna
av rasen. Den första versionen är att en Thomas Simpson Hall
korsade nordliga engelska fårhundar, de s.k. Smithfields (namnade
efter London-orten där dåtidens största boskapsmarknad hölls),
med den inhemska vildhunden dingo och därmed skapades de
boskapshundar som blev kända som Hall’s Heelers (ca 1830).
Den andra versionen är att det var en kofösare vid namn Timmins
från Bathurst, New South Wales som 1830 parade en Smithfieldhund med en dingo och där avkomman som var rödpälsad och
stubbsvansad blev känd som ”Timmins biters”. De var utmärkta
arbetshundar men visade sig bli för skarpa mot boskapen. Det
kom därför att krävas ytterligare inkorsning. Man använde då
en korthårig, blue merlefärgad collie vilket etablerade utmärkta
allroundhundar vilka är förfäder till dagens stumpy tail cattledog.
Smithfield-hundarna introducerade den medfödda stubbsvansen,
den röda pälsfärgen kom från dingon vilken också lämnade anpassningen till de hårda förhållandena i utmarkerna medan bluemerleteckningen kom från collie vilka även var kända som tyska
koolies. ”Stumpy tails” föddes upp i de omfattande och knappt
bebodda vidder som utgjorde Australiens boskapsmarker varför
endast ett fåtal hundar blev stamboks registrerade. År 2001 fick den
här gamla boskapshunden namnet australian stumpy tail cattle dog.

Helhetsintryck

Helhetsintrycket skall visa en proportionerlig arbetshund med något kvadratisk kropp i profil sett. Rasen ska ge intryck av en robust,
tålig hund med tillräcklig substans och förmåga att stå ut med långa
perioder av hårdfört arbete under alla sorters väderförhållanden.

Viktiga
måttförhållanden

Kroppens längd mätt från bröstbensknappen till sittbensknölarna
skall vara densamma som mankhöjden.

Uppförande/karaktär

Rasen skall alltid vara alert, uppmärksam, lydig, modig och pålitlig.
Den anses synnerligen intelligent och har en obetingad hängivenhet och pliktkänsla vilket gjort rasen till en idealisk boskapsvallare.
Stumpy tail besitter en naturlig fallenhet för att kontrollera boskap
och den är lojal och modig med en hängiven läggning. Den kan
dock vara misstänksam mot främlingar. I utställningsringen skall
den alltid vara hanterbar.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen skall vara flat och bred mellan öronen och smalna av något
mot ögonen.

Stop

Stopet skall vara svagt men markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart oavsett hundens pälsfärg.

Nosparti

Nospartiet skall vara medellångt, väl utfylld under ögonen och
avsmalna trubbigt.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara djupa, kraftfulla och starka. Tänderna skall vara
sunda, starka och väl placerade. De undre incisiverna skall vara
placerade strax bakom de övre och endast nudda dem.

Kinder

Kinderna skall vara muskulösa utan att bli grova.

Ögon

Ögonen skall vara mörkt bruna, ovala och av måttlig storlek, varken
stora eller framträdande. Uttrycket skall vara alert och intelligent
om än avvaktande.

Öron

Öronen skall vara måttligt små, upprätta och närmast spetsiga.
De skall vara högt ansatta och ändå väl åtskilda. Öronen skall vara
måttligt tjocka och insidorna skall vara väl bepälsade.

Hals

Halsen skall vara särdeles stark, välvd, muskulös och av medellängd.
Den skall breddas mot halsisättningen vid övergången i kroppen
och inte ha lös struphud.

Kropp
Rygg

Ryggen skall vara bred, plan och stark.

Ländparti

Ländpartiet skall vara djupt och muskulöst.

Bröstkorg

De väl välvda revbenen smalnar av vid nedre hälften av bröstkorgen
till ett djupt och måttligt brett bröstparti.

Svans

Svansen skall vara okuperad och hålla en naturlig längd som inte
överstiger 10 cm.
Den skall vara högt ansatt men inte bäras mycket över rygglinjen.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skulderbladen skall vara torra, muskulösa och sluttande.

Armbåge

Armbågarna skall vara parallella med kroppen.

Underarm

Frambenen skall ha god benstomme och vara muskulösa. De skall
vara fullständigt raka, från alla håll sett.

Framtassar

Framtassarna skall vara runda och starka med kraftiga trampdynor,
väl välvda och tätt samlade tår. Klorna skall vara korta, starka och
mörka.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara brett och kraftfullt. Sedda bakifrån skall
benen, från hasled till tass vara raka och placerade varken för tätt
eller för brett isär.

Lår

Låren skall vara välutvecklade.

Knäled

Knälederna skall vara måttligt vinklade.

Has/hasled

Hasorna skall vara starka och måttligt låga med tillräcklig vinkel.

Baktassar

Baktassarna skall vara runda och starka med kraftiga trampdynor,
väl välvda och tätt samlade tår. Klorna skall vara korta, starka
och mörka.

Rörelser

Sunda rörelser är av yttersta vikt. De skall vara regelbundna, fria,
smidiga och outtröttliga. Skuldror och framben skall vara i balans
med bakställets kraftfulla påskjut. Förmågan till kvicka och plötsliga rörelser är grundläggande för en boskapshund.

Päls
Pälsstruktur

Täckhåret skall vara medelkort, rakt, tätt och av medelhård struktur.
Underullen skall vara kort, tät och mjuk. Pälsen runt nacken är
längre och formar en knapp krage. Pälsen på huvudet, benen och
tassarna skall vara kort.

Färg

Blå: Hunden skall genomgående vara blå eller blåspräcklig. Svarta
markeringar kan finnas på huvudet och det är tillåtet med svarta
fläckar på kroppen.
Rödspräcklig: Hunden skall genomgående ha en jämn rödspräcklig

pälsfärg, inkluderat underullen (inte vitt eller crème), med eller
utan röda markeringar på huvudet. Det är tillåtet med röda fläckar
på kroppen.
Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar:		
46–51 cm
Tikar:		
43–48 cm
Mått över eller under ovan angivna är inte önskvärt.

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.

Allvarliga fel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.
• Kuperad svans.
• Päls med tanmarkeringar.

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.

Nostryffel som är brun eller köttfärgad.
Ögonkanter som är rosa.
Underbett eller överbett.
Skulderparti som är tungt musklat eller slappt.
Skulderbladsläge som är rakt.
Armbågar, mellanhänder och tassar som är veka.
Svans som är längre än 10 cm.
Bakställ som är styltigt.
Hasor som är utåt- eller inåtböjda.
Klor som är rosa eller vita.
Päls som är vit eller crèmefärgad.

Underkäke

Haka

Överkäke
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Nosrygg
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Bröstkorg

Armbåge

Manke

Skuldra

Mellanhand
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Sittbensknöl

Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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