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   GRUPPE:   6/4 
   FCIs RASENR.: 131 
   av 25.06.97 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR SCHILLERSTØVER 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Sverige 

Helhetsinntrykk 
 

Tørr og edel, svakt rektangulær. Kroppen skal gi inntrykk av 
hurtighet og styrke. Brun med sort mantel. 
 

Adferd/ 
temperament: 

 
Livlig med våkent temperament. 
 

Hode: Langstrakt med moderat hvelvet skalle, bredest mellom 
ørene. 
 

 Stopp: Tydelig markert. 
 

Nesebrusk: Sort, godt utviklede nesebor. 
 

Snuteparti: Langt med rett neserygg. Nese- og skallelinje parallelle. Sett 
forfra og fra siden skal hodet være kileformet uten at snute-
partiet er snipete. 
 

Lepper: Stramme og tettsluttende. 
 

Kjever/tenner: Saksebitt. Tenne kraftige og godt utviklede. 
 

Kinn: Flate. 
 

Øyne: Mørkebrune med livlig uttrykk. 
 

Ører: Høyt ansatte. Heves ubetydelig over skalletaket ved opp-
merksomhet. Trekantede og litt kortere enn avstanden fra 
ørefestets fremkant til midt på neseryggen. Myke; falle glatt 
uten utstående fremkant. 
 

Hals: Lang, sterk og går harmonisk over i kroppen. Hannhunder 
skal ha en tydelig markert nakkebue. Smidig og tettsluttende 
halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett forfra. Kraftig benstamme som 
harmonerer med helheten. 
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Skulder: Godt tilbakelagt, lang og muskuløs. Ligger godt inntil 
brystkassen. 
 

Overarm: Lang og velvinklet mot skulderbladet. 
 

Albue: Godt tilliggende, skal ikke sees under brystlinjen. 
 

Mellomhånd: Fjærende, svakt vinklet mot underarmen. 
 

Poter: Ovale, godt hhvelvete og sluttede. 
 

Kropp:  
 

Manke: Godt markert. 
 

Rygg: Sterk og rett. 
 

Lend: Muskuløs og svakt hvelvet. 
 

Kryss: Langt og brett, svakt avfallende.  
 

Bryst: Velutviklet og rekker til albuen. Langt, moderat hhvelvete 
ribben. 
 

Underlinje/buk: Ubetydelig opptrukket. 
 

Hale: Ansatt i rett forlengelse av rygglinjen, når til hasen. Kraftig 
ved roten og smalner mot spissen. Bæres rett eller svakt 
sabelformet. Under bevegelser skal den helst ikke bæres 
over rygglinjen. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett bakfra. 
 

Lår: Brede og muskuløse. 
 

Knær: Velvinklete. 
 

Haser: Velvinklete. 
 

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

Poter: Ovale, godt hhvelvete og sluttede. Sporer uønsket. 
 

Bevegelser: 
 

Parallelle og kraftige med god steglengde. 
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Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Grov og tett som ikke må være for kort. Kort og glatt pels på 
hodet, ørene og forsiden av bena. Lenger på lårens bakside 
og under halen. 
 

Farge: 
 

Sort på nakken og hele ryggen, øvre del av skuldrene, på 
brystets sider, lenden samt halens overside. Brun på hodet, 
strupen, halsen, nedre del av skuldrene, forbena, bakbena 
opp til hofteleddet samt halens underside. Litt hvitt på hals og 
tær tillatt. På fullvoksne hunder skal det ikke forekomme 
innblanding av sorte hår i det brune, men sorte kinnflekker 
tillatt. Mantelens sorte farge skal være avgrenset. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 53-61 cm, idealhøyde 57 cm 
Tisper: 49-57 cm, idealhøyde 53 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 
− Avvikende proporsjoner mellom kroppslengde, manke-

høyde og brystdybde 
− Manglende kjønnspreg 
− Bred skalle med markerde kinner. fremtredende nakkeknøl 

og konkav neserygg.  
− Over-, under- eller tangbitt 
− Avfallende, kort kryss som medvirker til at hunden beveger 

seg understilt og med høy haleføring 
− Dårlig vinklet skulder/overarm 
− Dårlig markert mantel med rikelig innslag av brune hår 
− Overtegnet sort mantel som går ned på nedsiden av 

brystet samt på skuldre og lår. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

− Utilgjengelighet, aggresivitet 
− Mankehøyde over eller under den i standarden beskrevne 
− 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. 



Norsk Kennel Klub  5 

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: 
 


