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Helhetsintryck

Basenji skall vara lätt byggd med fin benstomme och aristokratiskt
utseende. Den skall vara högbent i förhållande till kroppslängden.
Basenji skall alltid visa god resning, vara alert och intelligent. Huvudet, med dess rynkor och uppstående öron, skall var stolt buret
av en väl välvd hals. Den djupa bröstkorgen skall övergå i en tydligt
markerad midja och svansen skall bäras hårt ringlad. Helhetsbilden
skall vara en välbalanserad hund med gasellik elegans.

Viktiga
måttförhållanden

Avståndet från nackknölen till stopet skall vara något längre än
från stopet till nosspetsen.

Uppförande/karaktär

Basenji skäller inte men är ändå inte stum. Den har sitt eget
speciella sätt att uttrycka sig på, ett mellanting av ett skrockande
och en joddling. Anmärkningsvärt för rasen är dess renlighet i
alla avseenden. Rasen skall vara intelligent, självständig men ändå
tillgiven och alert. Mot främlingar kan den uppträda reserverat.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen skall vara flat, väl utmejslad, medelbred och avsmalnande
mot nosen. Skallens sidolinjer skall avsmalna gradvis mot mungiporna, vilket gör att kinderna ser strama ut.

Stop

Stopet skall vara måttligt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Svart nostryffel är önskvärd.

Käkar/tänder

Saxbett med kraftiga käkar och korrekt placerade tänder.

Ögon

Ögonen skall vara mörka, mandelformade, snedställda, fjärrskådande och med ganska outgrundligt uttryck.

Öron

Öronen skall vara små, spetsiga, uppstående, svagt kupade och
något framåtlutande, av tunn struktur och högt ansatta. Avståndet
mellan öronspetsen och hjässans mittlinje skall vara mindre än
avståndet från örats yttre ansättning till hjässans mittlinje.

Hals

Halsen skall vara av god längd och stark utan att vara grov. Den
skall ha god nackböj och vara något mer utfylld vid strupens bas
samt övergå i en elegant kurva som framhäver nackens välvning.
Halsen skall vara väl ansatt mellan skuldrorna för att ge huvudet
en stolt hållning.

Kropp

Kroppen skall vara proportionerlig.

Rygg

Ryggen skall vara kort och plan.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup och oval och ha väl välvda revben.

Underlinje och buk

Underlinjen skall övergå i en tydligt markerad midja

Svans

Svansen skall vara högt ansatt och sätet skall skjuta ut bakom
svansroten för att ge bakpartiet ett markerat utseende. Svansen skall
vara hårt ringlad över ryggen och ligga tätt intill höften, antingen
enkelt eller dubbelt ringlad.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Frambenen skall ha fin benstomme och vara raka ned till marken
och fronten skall varken vara för bred eller för smal.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda, muskulösa men inte
kraftiga.

Armbåge

Armbågarna skall sluta tätt intill bröstkorgen. Sedda framifrån skall
armbågarna ligga i linje med revbenen.

Underarm

Frambenen skall vara mycket långa.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara av god längd, raka och fjädrande.

Framtassar

Framtassarna skall vara små, smala och kompakta med tjocka
trampdynor, väl välvda tår och korta klor.

Bakställ
Helhet

Bakbenen skall vara starka och muskulösa.

Knäled

Knälederna skall vara måttligt vinklade.

Underben

Underbenen skall vara långa.

Has/hasled

Hasorna skall vara lågt ansatta. De skall varken vara inåt- eller
utåtvridna.

Baktassar

Baktassarna skall vara små, smala och kompakta med tjocka
trampdynor, väl välvda tår och korta klor.

Rörelser

Benen skall föras rakt framåt med snabba, långa, outtröttliga och
schvungfulla rörelser.

Hud

Huden skall vara mycket smidig. När öronen spetsas framträder
rikligt med fina rynkor i pannan. Kindrynkor är önskvärda men
får inte överdrivas så att hakpåse bildas. Rynkor är mer märkbara
hos valpar. På grund av brist på skuggningar är rynkorna inte så
framträdande hos trefärgade hundar.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara kort, blank, åtliggande och av mycket fin struktur.

Färg

Rent svart och vit; röd och vit; svart med rostrött och vitt, vilket
även förekommer med eller utan roströd mask och roströda tecken
ovanför ögonen; brindle, röd bottenfärg med svarta strimmor, ju
skarpare markerade desto bättre. Det vita skall förekomma på
tassarna, bringan och på svansspetsen. Vita ben, vit bläs och vit
krage är tillåtet.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund:
Tik:

idealhöjd 43 cm
idealhöjd 40 cm

Vikt

Hanhund:
Tik:

idealvikt 11 kg
idealvikt 9,5 kg

Fel

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

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt 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.

Underkäke

Haka

Överkäke

Nosparti

Nostryffel

Nosrygg

Ansikte

Buklinje

Länd

Framtass

Underben

Flank

Underlinje

Rygg

Bröstkorg

Armbåge

Manke

Skuldra

Mellanhand

Hals

Halsvälvning

Nacke

Knäled

Öra

Handlov

Underarm

Bringa

Överarm

Bröstbensknapp

Skulderled

Strupe

Kind

Mungipa

Stop/pannavsats

Öga

Skalle

Kors

Baktass

Mellanfot

Hasled

Svans

Lår

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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