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   GRUPPE:   6/4 
   FCIs RASENR.: 129 
   av 21.11.95 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR SMÅLANDSSTØVER 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Sverige 

Helhetsinntrykk 
 

Robust men med ganske edelt utseende. Kraftig bygget uten 
å virke tung. Grov pels. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Tilnærmet kvadratisk. Brystdybden ca. halvparten av manke-
høyden. 
 

Adferd/ 
temperament: 

Rolig, vennlig og lojal, oppmerksom. 
 
 

Hode: Tørt, middels langt og bredest mellom ørene. 
 

 Stopp: Godt markert. Skalle og snuteparti like lange. 
 

Nesebrusk: Sort med vide nesebor. 
 

Snuteparti: Godt utviklet uten å virke for tungt eller snipete. Neseryggen 
rett og parallell med skallen.  
 

Lepper: Overleppen må bare henge lett over underleppen. 
 

Kjever/tenner: Saksebitt. Kraftige og velutviklede tenner. 
 

Kinn: Flate. 
 

Øyne: Mørkebrune med rolig uttrykk. 
 

Ører: Ganske høyt ansatt og når oppmerksom løftes de noe over 
skalletaket. Kortere enn avstanden fra ørefestets fremkant til 
midt på neseryggen. Avrundet mot spissen, henger rett. 
 

Hals: Middels lang og kraftig uten å virke grov og går harmonisk 
over i kroppen. Stram og smidig halshud. 
 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sett forfra rette og parallelle. Kraftig benstamme som 
harmonerer med helheten. 
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Skulder: Godt tilbakelagt. Muskuløs og lang, godt tilliggende. 
 

Overarm: Lang, velvinklet mot skulderbladet. 
 

Albue: Godt tilliggende, skal ikke sees under brystlinjen. 
 

Mellomhånd: Fjærende, lett skråstilt. 
 

Poter: Faste, godt hvelvede og sluttede. 
 

Kropp:  
 

Manke: Godt markert. 
 

Rygg: Kort og sterk. 
 

Lend: Muskuløs, svakt hvelvet. 
 

Kryss: Langt og brett, svakt hellende. 
 

Bryst: Velutviklet, godt hvelvede ribben. 
 

Underlinje/buk: Ubetydelig opptrukket. 
 

Hale: a) Lang og ansatt i rett forlengelse av rygglinjen. Bæres rett 
eller svakt sabelformet, når knapt til hasen. Under bevegelse 
skal den helst ikke bæres over rygglinjens forlengelse.  
b) Medfødt stubbhale. 
Halv halelengde forekommer. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sett bakfra rette og parallelle. 
 

Lår: Brede og muskuløse. 
 

Knær: Velvinklede. 
 

Haser: Velvinklede. 
 

Mellomfot: Kort og tørr, loddrett mot bakken når hunden står stille. 
 

Poter: Faste, godt hvelvede og sluttede. Sporer uønsket. 
 

Bevegelser: 
 

Parallelle, frie, godt steglengde. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Middels lang, grov og tett tilliggende overpels, kraftigere på 
rygg og hals. Underullen kort, tett og myk. Kort og glatt pels 
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på hodet, ørene og benas forsider. Lårenes bakside og 
halens underside må pelsen være lenger enn på ryggen. 
Rikelig hår mellom tær og tredeputer. 
 

Farge: 
 

Grunnfargen sort med brune tegninger over øynene, på 
snutens sider, under halsen, på brystet, bena og poter, på 
buken, lårenes innsider, under halen og rundt anus. Fargen 
kan varierer fra gulbrun til varmt rødbrun. Mindre, hvite 
tegninger kan forekomme på brystet og potene.  
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 46-54 cm, idealhøyde 50 cm 
Tisper: 42-50 cm, idealhøyde 46 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. 
− Lyse øyne 
− Ukorrekte proporsjoner, for rektangulær 
− Manlgende kjønnspreg 
− Tungt hode (rottweiletype) 
− Bred skalle, kort eller snipete snuteparti, hengende 

munnviker 
− Over-, under- eller tangbitt 
− Avfallende kort kryss som medfører til understilte 

bevegelser og for høy hale.For lang rygg 
− Kort eller tynn pels 
− Overtegnet sort, innslag av sort i de brune tegninger, 

mangel på brune tegninger 
− For store eller feilplasserte hvite tegninger 
− leverfargede hunder med gule tegninger 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

− Utilgjengelighet, aggressivitet 
− Mankehøyde mer enn 1 cm over eller under tillatt variasjon
− Kraftig over- eller underbitt  

 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 

 
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 

 
Norsk Kennel Klub, 26. mai 1998 
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TENNER OG BITT 
 
 
 

 

 
Overkjeve: 
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),  
4 jeksler (molarer) 
Underkjeve: 
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),  
6 jeksler (molarer) 
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Notater: 
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Notater: 
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Notater: 
 


