Til Myndeklubben
Vedhæftet fremsendes til orientering en opdateret dansk
racestandard for Borzoi.
FCI har ikke udsendt en ny standard for racen. Dette er blot en
revidering af oversættelsen.
Grunden til, at vi har set på standarden, er, at vi opdagede en
fejloversættelse. I FCI-udgaven står ”showing haw” og det var
oversat til ”rød bindehud synlig” og det er ikke korrekt. Derfor er det
blevet ændret til ”synlig blinkhinde”.
Samtidigt er oversættelsen blevet opdateret, så den svarer til FCI’s
seneste version, hvor følgende bemærkninger er indsat i slutningen
af standarderne:
FAULTS : Any departure from the foregoing points should be
considered a fault and the seriousness with which the fault should be
regarded should be in exact proportion to its degree and its effect
upon the health and welfare of the dog.
ELIMINATING FAULTS :
· Any dog clearly showing physical or behavioural
abnormalities shall be disqualified.
· Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical
conformation should be used for breeding.

Endvidere er FCI’s tegning over hundens anatomiske træk indsat i
pdf-versionerne. (Samme tegning benyttes for alle racer i FCI).
Til jeres orientering gør vi opmærksom på, at standarden også
lægges som pdf-fil på Dansk Kennel Klubs hjemmeside dkk.dk.
For at finde standarderne på dkk.dk skal man enten benytte
nedenstående link eller gøre følgende:
Vælg Udstilling & Events (øverst), vælg herefter For
Eksteriørdommere (nederst i midterste kolonne), vælg herefter
Racestandard (under overskriften Bedømmelse af Hund).

Linket til siden er: https://www.dkk.dk/race/racestandard
Racerne er listet gruppevis og herefter alfabetisk.
Racenavne skrevet med blå skrift og med et lille pdf-ikon foran
navnet indikerer, at der findes en standard som kan downloades.
Racenavne skrevet med grå skrift indikerer, at der desværre ikke
findes en dansk oversættelse endnu.
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