Piemontese foreningen Danmark
- den

gyldne race

Ejsingkjærvej 15, 7480 Vildbjerg, tlf. 97131504, mail: ejgil.juhl@privat.dk

Dommervejledning
Baggrund:
- Piemontese er importeret til Danmark fra Italien i nyere tid, nærmere bestemt i årene 1989-90
- Rasen stammer fra det nordlige Italien og har aner tilbage til det indiske Zebukkvæg
Størrelse:
- Tyrene kan blive op til 155 cm i højden
- Hundyrene kan blive op til 145 cm i højden
- Større dyr straffes ikke hvis de er velprorportionerede
- Proportionsmæssigt er racen kendt for at have et lille hovede, hvilket påskønnes
Farve:
- Kalvene er brune fra fødsel, men skifter farve til gyldent grå i løbet af nogle måneder
- Fuldvoksne køer er hvide/grå, mens tyrene er mere mørke med sorte aftegninger.
- Der findes generelt mange farvenuancer inden for racen, hvorfor farven ikke vægtes i
bedømmelsen
- Dog kræves: sort/mørk tunge, sort/mørk hale, sorte/mørke klove, mørke kønsorganer
Holdning:
- Et godt dyr med harmoni har en middelbred bov 6
- God brystdybde 6
- Dyrene skal have en ret overlinie, hellere vigende end opspændt
- Halen må gerne være oppe, bare ikke over 5
- Et godt dyr fylder godt på alle muskelpunkter med god bred kam 9
- Med en læn på 9
- Et godt langt kryds 9, let hældende 6
- Et godt bredt kryds 8
- Gode yderlår 9
- Samt inderlår der fylder godt 9
- Både inder- og yderlår skal være gode dybe 9 med god lårdybde set fra siden 9
Bentøj:
- Bentøjet skal være i orden med passende hasevinkler 5
- Hasestilling bagfra skal være rette 8
- Kodevinkel skalpryde dyret og hverken være for ret eller vigende 5
- Også forbenene skal være rette 8
- Set forfra må klovene godt franske en smule, ca 5 min. over
- Der må ikke forefindes knæk i koderne under bevægelse
- Generelt forlanges en glidende let og naturlig bevægelse.
Helhed:
Helhedsintrykket af dyret skal være et dyr i harmoni, med en god udstråling

www.piemontese.dk
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