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THAI RIDGEBACK DOG 
Oprindelsesland: Thailand 

 
Anvendelse: Jagthund, selskabshund. 
Klassifikation: FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type) 
  Sektion 7 (Jagthunde af oprindelig type). 
  Uden brugsprøve. 
Historie: Thai Ridgeback Dog er en gammel race, hvad der fremgår af arkæologiske skrifter fra 

Thailand, skrevet for omkring 350 år siden. Racen blev brugt hovedsagelig til jagt i den 
østlige del af Thailand. Folkene brugte den også til at ledsage deres trækvogne og 
som vagthund. Når den har kunnet bevare sin oprindelige type gennem så mange år, 
skyldes det de dårlige samfærdselsforhold i det østlige Thailand, som ikke har givet 
den mange chancer for at blive krydset med andre racer. 

Helhedsindtryk: Mellemstor hund med kort pels, der danner en ”ridge” langs ryggen. Kroppen er lidt 
længere end skuldrhøjden. Dens muskler er veludviklede, og dens anatomiske bygning  
gør den velegnet til forskellige aktiviteter. 

Proportioner: • Forholdet mellem kropslængde og skulderhøjde er som 11 til 10. 
  • Forholdet mellem brystdybde og skulderhøjde er som 1 til 2. 

Temperament: Robust og energisk med fremragende spring-evner. En loyal familiehund. 

Hoved:  
 Skalle : Skallen er flad mellem ørerne, men let hvælvet set fra siden. 
 Pande : Med rynker, når hunden er opmærksom. 
 Stop : Klart defineret, men moderat. 
 Næse : Sort, dog blålig hos hunde med blå pels. 
 Næseryg : Lige og lang. 
 Næseparti : Kileformet, en smule kortere end skallen. 
 Læber : Stramme, med god pigmentering. 
 Mund : Der foretrækkes sorte pletter på tungen. 
 Kæber, bid : Både over- og underkæbe er kraftige. Hvide og stærke tænder med saksebid. 

Øjne: Middelstore og mandelformede. Øjenfarven er mørkebrun. Hos hunde med blå pels 
tillades ravfarvede øjne. 

Ører: Ansat på skallens sider. De er middelstore og trekantede, hælder fremover og er stift 
opretstående. Ikke kuperede. 

Hals: Middellang og stærk, muskuløs og let buet. Hovedet bæres højt. 

Krop:  
 Ryg : Stærk og vandret. 
 Lænd : Stærk og bred. 
 Kryds : Moderat faldende. 
 Bryst : Dybt nok til at nå albuerne. Ribbenene er godt hvælvede, dog ikke i tøndeform. 
 Underlinie : Bugen er godt optrukken. 

Hale: Tyk ved roden og gradvis aftagende mod spidsen, som kan nå til halseleddet. Halen 
bæres lodret, i en let kurve. 
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Lemmer:  
Forpart:  
 Skuldre : Godt tilbagelagte. 
 Underarm : Lige. 
 Mellemhånd : Set forfra er den lige, set fra siden ganske let skråtstillet. 
 Forpoter : Ovale. 
 Kløer : Sorte, men kan være lysere, afhængigt af pelsfarven. 

Bagpart:  
 Lår : Veludviklede, med velvinklede knæ. 
 Haseled : Stærke og godt lavt ansatte. 
 Mellemfod : Set bagfra lige og parallelle haser. 
 Bagpoter : Ovale. 

Bevægelse: Lange skridt, uden op/ned bevægelse af kroppen eller rulning. Ved normal fart føres 
benene parallelt. Set forfra bevæges forbenene op og ned i lige linie, således at 
skulder, albue og håndrod ligger på linie. Set bagfra ligger knæ og hofteled næsten på 
linie. Bevægelsen forløber i en lige linie fremad, uden at poterne ”stikkes” ind eller ud, 
så skridtene bliver lange og fraskubbet kraftfuldt. Helhedsindtrykket af bevægelsen er 
blødt flydende og i en helt harmonisk rytme. 

Hud: Blød, tynd og stram. Ingen løs hud ved struben. 

Pels:  
 Hårlag : Kort og glat. Ridgen foroven dannes ved, at hårene vokser i modsat retning af den 

øvrige pels. Den skal udskille sig klart fra andre partier af ryggen. En ridge forekommer 
i forskellige former og længder, men den skal være symmetrisk om rygraden og ligge 
inden for selve ryggens bredde. Hvirvler eller ”kroner” øverst på ridgen accepteres. 

 Farve : Ensfarvet rød, sort, blå eller meget lys fawn (isabella). Hos hunde med rød pels 
foretrækkes en sort maske. 

Størrelse: Ideel skulderhøjde for hanner 56 til 61 cm, tæver 51 til 56 cm. Der er givet en tolerance 
på plus / minus 2.5 cm. 

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for 
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang. 

  • Alt andet end saksebid. 
  • Ridgen skæv eller ikke symmetrisk. 

Diskvalificerende fejl: 
  • Manglende ridge. 
  • Pelsen langhåret. 

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres. 

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

 

Dansk Kennel Klubs bemærkning: 
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl 

 

Ω  Ω  Ω 
 
  Standarden udgivet af FCI  25 FEBRUAR 2004 
 
  Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 

  JANUAR 2006, rettet  MARTS 2006 
 

¤ ¤ ¤  NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i JANUAR 2006  ¤ ¤ ¤ 
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