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RASEBESKRIVELSE FOR SVEITSISKE STØVERE (Schweizer Laufhund)
Bernerstøver
Jurastøver
Luzernerstøver
Schweizerstøver
Opprinnelsesland/
hjemland:

Sveits.

Helhetsinntrykk:

Middels stor. Harmonisk kroppsbygning gir inntrykk av styrke
og utholdendet. Tørt hode med langt snuteparti og lange ører
gir et edelt inntrykk.

Viktige
proporsjoner:

•
•
•

Adferd/
temperament:

Kroppslengde:mankehøyde = ca 1,15 : 1
Mankehøyde: brystdybde = ca 2 : 1
Neserygg : skalle = ca 1 : 1

Livlig med stor jaktlyst. Følsom, lettlært og hengiven.

Hode:
Skalle:

Lang og smal. Tørr, edel, noe avrundet. Tydelig nakkeknøl.
Lett divergerende linjer mellom skalle og neserygg. Ikke
synlig pannefure, ikke pannerynker.

Stopp:

Ikke overdrevent markert.

Nesebrusk:

Helt sort, velutviklet. Godt åpne nesebor.
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Snuteparti:

Edelt, smalt, verken kantet eller spisst. Neseryggen rett eller
ganske lett buet.

Lepper:

Moderat utviklet, overleppen dekker akkurat underkjeven.
Tydelig leppefold.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Kraftig og regelmessige tenner, komplett
tannsett. Saksebitt. Tangbitt tillatt. Mangel på en eller to P1
eller P2 tillatt. M3 tas det ikke hensyn til.

Kinn:

Tørre, ikke fremtredende kinnbensbuer.

Øyne:

Mørke eller lys brune, harmonerer med pelsfargen. Middels
store, lett ovale. Godt pigmenterte og tilliggende
øyelokksrender. Mildt uttrykk.

Ører:

Ansatt under øyenlinjen på bakre del av skallen, aldri ansatt i
full bredde. Rekker minst til snutespissen. Det ytre øre skal
ikke være fremtredende. Smale, hengende og innoverdreid,
avrundet spiss. Smidige og fint behåret.

Hals:

Lang, elegant, meget muskuløs. Uten nevneverdig halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Meget muskuløse. Tørre, ikke tunge, parallelle sett forfra.
Loddrette sett fra siden. Middels kraftig benstamme. Potene
rettet forover.

Skulder:

Lang og skråstilt. Godt tilliggende. Idealvinkel skulderbladoverarm ca 100°.

Overarm:

Noe lengre enn skulderbladet. Skråstilt, godt tilliggende. Fin
muskulatur.

Albue:

Ligger naturlig inn til brystkassen.

Underarm:

Rett, sterk, tørr.

Håndrot:

Kraftig, bred.

Mellomhånd:

Forholdsvis kort, sett forfra i loddrett forlengelse av
underarmen, fra siden lett skråstilt.

Poter:

Runde, godt samlet. Harde og sterke tredeputer, kraftige klør,
fargen harmonerer med pelsfargen.

Kropp:
Overlinje:

Hals, rygg, kryss og hale danner en harmonisk, edel linje.
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Manke:

Svakt markert, fri og elegant halsansetning.

Rygg:

Stram og rett.

Lend:

Meget muskuløs, smidig.

Kryss:

Langstrakt i harmonisk fortsettelse av overlinjen og svakt
fallende. Ikke høyere enn manken. Ikke for fremtredende
hoftebenskam.

Bryst:

Dypere enn bredt, dypt, rekker minst til albuene. Lang
brystkasse, lett hvelvede ribben.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket, godt utfylte flanker.

Hale:

Ansatt i kryssets forlengelse, middels lang, elegant,
avsmalnende mot spissen som er bøyet svakt oppover. I
hvile eller i gange bæres den vanligvis hengende uten tydelig
bue; når oppmerksom og i aksjon bæres den over rygglinjen,
men aldri inn over ryggen eller ringlet. Godt dekket med pels,
men uten strie, utstående hår.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Meget muskuløse, harmonerer med forbena. Rette og
parallelle sett bakfra.

Lår:

Lange og skråstilte. Kraftige, men med flat muskulatur. Vinkel
hofte-lår ca. 110°.

Knær:

Verken inn- eller utoverdreide. Knevinkel ca 120°.

Underlår:

Forholdsvis lang. Tørre sener og muskler, sees tydelig under
huden.

Haser:

Haseleddets vinkel ca. 130°.

Mellomfot:

Ganske kort, loddrett og parallell, uten sporer (bortsett fra
land der fjerning av sporer ikke er tillatt.)

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Flytende, regelmessige, harmoniske og jordvinnende med
godt fraspark. Bena skal føres parallelle og rettlinjede.
Manken beveger seg rolig og regelmessig opp og ned,
ryggen forblir rett, hode og hals pendler bare litt frem og
tilbake.
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Fin, smidig. Godt tilliggende. Forskjellig hudfarge hos de fire
variantene:
Sort under sort pels, lett hvit-sort
Bernerstøver:
marmorert under den hvite.
Sort under sort pels, lysere under
Jurastøver:
tanfargen.
Luzernerstøver: Sort under sort pels, lysere under den
blåspettede.
Schweizerstøver: Mørkegrå under oransje pels, hvit-sort
marmorert under den hvite.

Pels:
Hårlag:

Kort, glatt, tett, meget fint på hodet og ørene.*

Farge:

Bernerstøver:

Hvit med sorte flekker eller en sort sadel;
bleke til mørke tan-tegninger over
øynene, på kinnene, innsiden av ørene
og rundt anus, ofte lett sortspettet.

Jurastøver:

Lysebrun med sort sadel, ofte sorte
innslag i det lysebrune; sort med tan
tegninger over øynene, på kinnene, rundt
anus og på bena. Av og til liten hvit
brystflekk som kan være sort- eller
gråspettet.

Luzernerstøver:

”Blå” – en blanding av sorte og hvite hår,
meget sterkt spettet, med sorte flekker
eller sort sadel. Lyse til mørke
tantegninger over øynene, på kinnene,
brystet, rundt anus og på bena. Sort
mantel tillatt.

Schweizerstøver: Hvit med oransje flekker eller sadel, det
hvite noen ganger med litt oransjefargete
spetter. En oransje mantel tillatt.
Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder:
49-59 cm
Tisper:
47-57 cm
Ingen størrelsestoleranse.
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
− Uedelt,
klumpete
helhetsinntrykk,
dårlig
utviklet
kroppsbygning
− Avvik i proporsjoner mellom kroppslengde, mankehøyde
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Diskvalifiserende
feil:

og brystdybde
For bred, for rund eller for flat skalle
For utpreget stopp
For kort eller for langt, skvært eller spisst snuteparti
Mangler mer enn to P1 eller P2. M3 tas ikke hensyn til
For tykke lepper
Stikkende, lyse øyne; øyelokksranden ikke tettsluttende
Ører for korte, båret for flate, for tykke, for høyt ansatte
For kort hals
For mye halshud
Svai rygg, karpelend
Avfallende eller for kort kryss
Opptrukket buk, innsunkne flanker
Brystkassen ikke dyp nok, for flat eller tønneformet
Feil ansatt hale, for høyt båret, for mye bøyet, krøllet, for
grov eller med fane
For spinkel benstamme eller feilstilte lemmer
For steil skulder, for kort overarm
Svak mellomhånd
Utilstrekkelig bakbensvinkling, kuhaset, hjulbent
Sporer på bakbena (der fjerning av sporer ikke er forbudt)
Ruhåret, ikke glatt*
Farge og tegningsfeil:
For mange sorte spetter i det hvite.
Bernerstøver:
Hvitt etter tanfarge på ørenes utside.
Ensfarget. Utpreget hvit eller sterkt
Jurastøver:
spettet flekk i brystet.
Luzernerstøver: Manglende ”blå” spetting. Tanfarge
på ørenes utside.
Schweizerstøver: For mye orange spetter i det hvite.
Ensfarget. Hvitt på ørenes utside.

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Ikke rasetypisk helhetsinntrykk
− Fullstendig manglende nesepigment
− Ektropion, entropion (også hvis operert)
− Underbitt, overbitt, kryssbitt
− Posthornhale, ringlet hale, krokhale, haleknekk
− For stor eller for liten.
− Engstelig
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OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 8. juli 2003

Kommentar fra Standardkomiteen:
Fra tidligere fantes to hårlagsvarianter av schweizerstøver, glatt- og ruhåret. Den
ruhårete varianten finnes nå ikke bortsett fra i Norge, og hårlagsvarianten er derfor
fjernet fra FCI-standarden. I Norge skal fortsatt den ruhårete varianten av schweizerstøver dømmes på lik linje med den glatthårete, men kan ikke tildeles CACIB.

