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RASEBESKRIVELSE FOR HYGENHUND 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Norge. 

Helhetsinntrykk: Middels stor, solid og tettbygget, rektangulær, med sterk 
overlinje. 
 

Hode: 
 

Middels stort og moderat bredt, men ikke tungt. Middels 
langt, noe kileformet, men ikke spisst. 
 

 Skalle: Hvelvet skalle, både sett forfra og fra siden. Meget lite 
fremtredende nakkeknøl. 
 

 Stopp: Tydelig stopp. 
 

Nesebrusk: Sort. 
 

Snuteparti: Tørt, bredt og dypt, heller kort enn langt. Rett neserygg. Sett 
fra siden er snuten avrundet, ikke skvær. 
 

Lepper: Slutter godt til kjeven, stramme munnviker uten fremtredende 
leppelolder. 
 

Kjever/tenner: Saksebitt. 
 

Kinn: Tørre, flate. 
 

Øyne: Mørkebrune. Middels store, ikke utstående. Rolig og alvorlig 
uttrykk. øyelokket slutter godt til øyet. 
 

Ører: Middels høyt ansatte, ikke brede, smalner mot en avrundet 
spiss. Ikke lange. Når de trekkes fremover, rekker de knapt til 
midten av neseryggen. Tynne og myke, henger ikke flatt 
inntil, men litt ut fra kinnet. 
 

Hals: Middels lang, kraftig uten nevneverdig halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Tørre forben, senesterke og solide, men ikke grove. 
 

Skulder: Skråstilt, god vinkling i skulder og albueledd. 
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Mellomhånd: Bred, heller kort enn lang, svakt skråstilt. 
 

Poter: Høye, hvelvede og godt sluttede poter som peker rett 
fremover. Kraftige og faste tredeputer med god hårvekst 
mellom tær og tredeputer. 
 

Kropp:  
 

Rygg: Rett og kraftig. 
 

Lend: Bred og muskuløs. 
 

Kryss: Bredt, langt og svakt avrundet. 
 

Bryst: Middels bredt, langt, dypt og rommelig bryst. Særlig godt 
utviklede bakre ribben, slik at brystet virker  langt. 
Brystdybden omtrent halvparten av mankehøyden. 
 

Underlinje/buk: Lite opptrukket buklinje. 
 

Hale: Ansatt i flukt med overlinjen, kraftig ved roten, smalner mot 
spissen. Rekker omtrent til hasen, bæres rett  eller i svak bue 
oppover. 
 

Baklemmer:  
 

Lår: Muskuløse og brede. 
 

Knær: God vinkling. 
 

Underlår: Lange. 
 

Haser: God vinkling. Brede, tørre. 
 

Poter: Høye, hvelvede og godt sluttede poter som peker rett 
fremover. Kraftige og faste tredeputer med god hårvekst 
mellom tær og tredeputer. Sporer tillatt, men kun enkle. 
 

Bevegelser: 
 

Lette og effektive. Parallell foran og bak. Beveger seg med 
hverken kuhasede bakben eller utaddreide forpoter. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Rett og helst noe stritt hårlag, tett, glansfullt og ikke for kort. 
Noe sterkere behåring på baksiden av lårene og på halen 
kan godtas, men ikke for meget. 
 

Farge: 
 

Rødbrun eller rødgul, ofte med sorte stikkelhår og mørkt 
anstrøk på hode, rygg og halerot, med eller uten hvite 
tegninger. Sort og brun, som regel med hvite tegninger. Hvit 
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med rødbrune eller rødgule flekker og spetter, eller med sorte 
og brune tegninger. Det bør være klare grenser mellom de 
forskjellige fargene. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 50-58 cm. Ideell mankehøyde 54 cm 
Tisper: 47-55 cm. Ideell mankehøyde 51 cm 
 

Vekt: Hannhunder: 
Tisper: 
 

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. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Aggressivitet. 

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

Norsk Kennel Klub, 18. august 1993 
 
 


