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Bakgrund/ändamål

Rasen härstammar från medelhavsregionen där den har varit spridd
längs Italiens och Spaniens kuster. Man tror att denna ras kom till
Kuba för länge sedan, med italienska sjökaptener på långfärd. Av
misstag har hundarnas vanligaste färg, havanna (färg som brun-röd
tobak), gett upphov till legenden att rasen skulle härstamma från
staden Havanna, Kubas huvudstad. Den politiska händelseutvecklingen har lett till att rasens gamla blodslinjer helt har försvunnit
på Kuba. Rasen har bevarats genom att enstaka hundar smugglades
ut från Kuba till USA där deras avkommor överlevt.

Helhetsintryck

Bichon havanais skall vara en liten, energisk hund. Den skall vara
lågbent, med lång, riklig, mjuk och helst vågig päls. Rörelserna
skall vara livliga och spänstiga.

Viktiga
måttförhållanden

Nospartiet skall vara lika långt som avståndet mellan stop och
nackknöl. Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd (mätt
från skuldra/överarmsled till sittbensknölen) skall vara 3:4.

Uppförande/karaktär

Rasen skall vara synnerligen uppmärksam, vilket gör den lätt att
träna till vaksamhet. Till sättet är bichon havanais tillgiven och av
naturen gladlynt, vänlig, charmig, lekfull och något av en clown.
Bichon havanais anses tycka om barn och kan leka outtröttligt
med dem.

Huvud

Medellångt. Förhållandet mellan huvudets längd och avståndet
manke/svansrot skall vara 3:7.

Skallparti
Skalle

Skallen skall vara bred och flat, eller endast svagt välvd. Pannan skall
ha knapp höjning. Skallen skall ovanifrån sett skall det vara avrundad baktill, men nästan tvärt och kantig på de tre andra sidorna.

Stop

Stopet skall vara måttligt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart eller brun.

Nosparti

Nospartiet skall gradvis smalna av mot nostryffeln, men får varken
vara snipigt eller tvärt avhugget.

Läppar

Läpparna skall vara tunna, torra och strama.

Käkar/tänder

Saxbett. Ett fulltandat bett är önskvärt. Avsaknad av PM1 och
M3 tolereras.

Kinder

Kinderna skall vara mycket flata, inte framträdande.

Ögon

Ögonen skall vara ganska stora, mandelformade och så mörkt bruna
som möjligt. Uttrycket skall vara vänligt. Ögonkanterna skall vara
mörkbruna eller svarta.

Öron

Öronen skall vara relativt högt ansatta, hänga utmed kinderna och
bilda ett svagt veck, vilket lyfter öronen något. Örontippen skall
vara svagt rundad. Öronen skall vara täckta med långa hårfransar.
Öronen skall varken bäras utåtvridna sidledes eller tätt an mot
kinderna.

Hals

Halsen skall vara medellång.

Kropp

Kroppslängden skall vara något större än mankhöjden.

Rygg

Ryggen skall vara plan.

Ländparti

Länden skall vara svagt välvd.

Kors

Korset skall vara tydligt sluttande.

Bröstkorg

Revbenen skall vara väl välvda.

Underlinje och buk

Buken skall vara tydligt uppdragen.

Svans

Svansen skall bäras uppåtböjd och antingen ha formen av en kräkla,
eller, vilket är mest önskvärt, vara ringlad över ryggen. Den skall
vara försedd med lång silkeslen päls.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Avståndet mellan armbåge och mark skall inte vara större än
avståndet mellan armbåge och manke.

Underarm

Frambenen skall vara raka och parallella. De skall vara torra med
god benstomme.

Framtassar

Framtassarna skall vara en aning långsträckta till formen. De skall
vara små och kompakta.

Bakställ
Helhet

Bakbenen skall ha god benstomme. Vinklingen skall vara måttlig.

Baktassar

Baktassarna skall vara en aning långsträckta till formen. De skall
vara små och kompakta.

Rörelser

Bichon havanais skall ha rörelser typiska för rasens gladlynta natur.
Steget skall vara frapperande lätt och spänstigt. Frambenen skall
vara riktade rakt framåt med fritt steg och bakbenen skall ge kraft
och röras i en rak linje.

Päls
Pälsstruktur

Underullen skall vara föga utvecklad, ofta saknas den helt. Täckhåret skall vara mycket långt (12-18 cm hos den vuxna hunden),
mjukt, slätt eller vågigt. Det kan bilda lockiga slingor. All slags
frisering med sax för att jämna pälslängden, eller all annan trimning
är förbjuden. Undantag: ansning av pälsen på tassarna är tillåtet.
Likaså tillåts viss avkortning av pälsen i pannan, så att inte ögonen
skyms, och pälsen på nospartiet får också putsas något. Det är dock
önskvärt att man låter pälsen vara i sitt naturliga skick.

Färg

Vitt (sällan rent vitt), fawn i alla dess nyanser (något svärtad
skuggning tillåten), svart, havanna-brun, tobaksbrun, röd-brun;
pälsen får även ha fläckar i nämnda färger. Tanteckning i alla
nyanser är tillåtet.

Storlek/vikt
Mankhöjd

23–27 cm, med tillåten avvikelse +/- 2 cm.

Fel

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

Allvarliga fel

• Avsaknad av typ i helhetsintrycket.
• Tvärt avhugget eller snipigt nosparti; nosparti vars längd inte
är densamma som skallpartiets.
• Rovfågelsögon; alltför djupt liggande eller utstående ögon;
endast delvis pigmenterade ögonkanter.
• För kort eller för lång kropp.
• Fransyskt ställda framben och tassar.
• Deformerade baktassar.
• Rak svans, svans som inte bärs uppåtböjd.
• Grov päls; inte tillräckligt riklig päls; kort päls (utom hos
valpar); friserad päls.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.

•
•
•
•

Över- eller underbett.
Avpigmenterad nostryffel.
Ektropion eller entropion; avpigmenterade ögonkanter.
Mankhöjd som överstiger eller understiger den i standarden
angivna.

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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