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NORRBOTTENSPETS

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
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RASEBESKRIVELSE FOR NORRBOTTENSPETS
Opprinnelsesland/
hjemland:

Sverige

Helhetsinntrykk:

Liten, lett rektangulær spisshund. Stramt bygget med tørr,
velutviklet muskulatur. Skal ha god reisning, bære hodet høyt
og frimodig. Smidige bevegelser. Tydelig kjønnspreg.

Adferd/
temperament:

Oppmerksom og uredd jakthund. Våken, livlig, vennlig og
selvsikker. Rasen er i dag hovedsakelig brukt til skogsfugljakt, men også brukbar til småviltjakt og som elghund.

Hode:

Kraftig, tørt og velskåret. Kileformet sett både forfra og fra
siden.

Skalle:

Relativ bred og flat. Lett hvelvet panne.

Stopp:

Tydelig, men moderat markert.

Nesebrusk:

Sort.

Snuteparti:

Lengden lik eller kortere enn halve hodelengden. Tydelig
avsmalnende mot spissen, men aldri snipet.

Lepper:

Tynne, tørre og stramme.

Kjever/tenner:

Saksebitt. Velutviklete kjever og tenner.

Kinn:

Velutviklete kinnbensbuer.

Øyne:

Middels store, mandelformete, lett skråstilte. Mørkebrune,
klare, med et rolig og intenst uttrykk.

Ører:

Høyt ansatte, noe over middels store, stramt stående. Lett
avrundete spisser.

Hals:

Forholdsvis lang, tørr og muskuløs, lett nakkebue. Bæres
med god reisning.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og parallelle.
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Skulder:

Lang og bred, forholdsvis godt tilbakelagt. Velutviklet
skulderbladskam og muskulatur. Godt tilliggende.

Overarm:

Samme lengde som skulderbladet, danner en tydelig vinkel
mot dette. Kraftig og godt tilliggende mot brystkassen, med
god bevegelighet.

Albue:

Verken inn- eller utoverdreid.

Underarm:

Rette, kraftig benstamme. Tørr og smidig muskulatur.

Håndrot:

Kraftig.

Mellomhånd:

Kraftig, Lett skråstilt.

Poter:

Små, kraftige og fremoverrettede. Godt hvelvede, sluttede og
med velutviklete sterke tredeputer.

Kropp:
Manke:

Markert.

Rygg:

Kort og rett. Sterk, muskuløs og fjærende.

Lend:

Kort og bred.

Kryss:

Forholdsvis langt og bredt. Svakt fallende, med velutviklet
sterk muskulatur.

Bryst:

Forholdsvis langt og dypt, omtrent halvparten av
mankehøyden. Velutviklete bakre ribben. Ovalt sett forfra,
velutviklet og tydelig markert forbryst. Normal bredde.

Underlinje/buk:

Sett fra siden skal brystkassens dypeste punkt rekke til eller
rett under albuene, deretter gå mykt over i buklinjen som er
moderat opptrukket.

Hale:

Heller høyt ansatt. Bæres i en høy bue. Løst ringet med
halespissen mot lårets side. Utstrekt bør den ikke rekke
nedenfor haseleddet.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Parallelle sett bakfra.

Lår:

Forholdsvis lange og danner en nesten rett vinklet mot
bekkenet. Kraftig muskulatur.

Knær:

Kraftige med godt markert vinkling.
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Underlår:

Danner en tydelig vinkel mot lårbenet.

Haser:

Kraftige.

Mellomfot:

Tørre og smidige, ganske lange.

Poter:

Se forpoter.

Bevegelser:

Jevne, flytende og jordvinnende steg. Stram rygg. Parallelle
bevegelser.

Pels:
Hårlag:

Dobbel pels. Fin og tett underull, og hård, kort og rett
dekkpels. Ganske tilliggende med varierende lengde på ulike
deler av kroppen. Kortest på neseryggen, skallen, ørene og
benas forsider; lengst på halsen, lårenes bakside og halens
underside.

Farge:

Grunnfargen hvit med gulrøde eller rødbrune tegninger, jevnt
fordelt. Flekkene på kroppen skal være ganske store. Ører
og kinn skal være dekket av farge. Andre farger i tegningene
også tillatt, men de ideelle fargene er alltid å foretrekke.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

Ideal 45 cm,  2 cm
Ideal 42 cm,  2 cm

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen og hvordan det påvirker
hundens sunnhet og evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.

Alvorlige feil:

-kjøttfarget eller leverfarget nesebrusk
-manglende tenner, unntatt P1
-tan-tegninger
-roan eller ticks
Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
- Stumphale.

Diskvalifiserende
feil:

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 01.02.2011
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