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RASEBESKRIVELSE FOR VORSTEHHUND
Deutsch Kurzhaar
Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk

– KORTHÅRET

Tyskland
Edel og harmonisk, ved form og vesen uttrykker kraft,
utholdenhet og hurtighet. Verdig holdning, rene linjer, tørt
hode, velbåret hale, tilliggende glinsende hårlag og kraftfulle
og jordvinnende bevegelser understreker edelhet.

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengden en aning lengre enn mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Stø, avbalansert, rolig, verken sky, nervøs eller aggressiv.

Hode:

Tørt, velskåret, verken for lite eller for stort i forhold til
kroppen og kjønnet.

Skalle:

Tilstrekkelig bredde, svakt hvelvet, svakt markert nakkeknøl
og ikke for dyp midtfure, moderat utviklede øyebrynsbuer.

Stopp:

Moderat.

Nesebrusk:

Noe fremskytende. Bred med åpne og bevegelige nesebor.
Hovedsaklig brun, sort hos sorte eller sortskimlete.
Kjøttfarget eller flekket nesebrusk bare tillatt på hunder med
hvit grunnfarge.

Snuteparti:

Langt, bredt, dypt og kraftig, slik at hunden lett kan bære
viltet. I profil skal neseryggen ha en lett bue i alle overganger
fra en edel formet romernese til en svak bue over den rette
linjen, mer utpreget hos hannhunder. En rett neserygg kan
aksepteres, en konkav neserygg er en alvorlig feil.

Lepper:

Tettliggende, ikke for overhengende, godt pigmenterte. Fra
neseryggen fallende nesten rett ned for å gå over i en flat
bue mot lett markerte munnviker.

Kjever/tenner:

Sterke kjever med et perfekt og regelmessig saksebitt.
Komplett tannsett.

Kinn:

Kraftige, muskuløse.
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Øyne:

Middels store, verken fremstående eller dyptliggende.
Øyelokkene vel tilsluttende. Mørk brun farge ønskelig.

Ører:

Middels store, høyt og bredt ansatte, flate og tett hengende
inntil hodet uten vridning, avrundete spisser. Verken for
kjøttfulle eller for tynne. Lagt fremover skal rekke omtrent til
munnvikene.

Hals:

Lengden i forhold til kroppsformen, gradvis bredere mot
skuldrene. Meget muskuløs og med lett nakkebue. Stramt
tilliggende halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett forfra rette og parallelle, sett fra siden plassert under
kroppen.

Skulder:

Godt tilbakelagt og skråstilt skulder, kraftig og
muskulatur. Velvinklet mellom skulderblad og overarm.

Overarm:

Lengst mulig, muskuløs og tørr.

Albue:

Godt tilliggende, verken innover- eller utoverdreid. Godt
tilbakelagt. Velvinklet mellom over- og underarm.

Underarm:

Rett, tilstrekkelig muskuløs. Kraftig, men ikke grov benstamme.

Håndrot:

Sterk.

Mellomhånd:

Svakt vinklet, aldri loddrett mot bakken.

Poter:

Runde til ovale, godt sluttede og tilstrekkelig buete tær.
Kraftige klør. Sterke og harde tredeputer. Parallelle, ikke inneller utoverdreide verken i stand eller bevegelse.

tørr

Kropp:
Overlinje:

Rett og lett fallende.

Manke:

Markert.

Rygg:

Sterk og muskuløs. Rygglinjen godt muskelsatt.

Lend:

Kort, bred, muskuløs, rett eller svakt buet. Overgangen fra
ryggen til lenden stram og sluttet.

Kryss:

Bredt, muskuløst og tilstrekkelig langt, ikke kort avfallende,
men svakt fallende mot halen.
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Bryst:

Noe dypere enn bredt med velutviklet forbryst, brystbenet
skal være så langt som mulig. Brystkassen skal nå til
albueleddet. Ribbena godt buet, verken flate eller tønneformete. Lange bakre ribben.

Underlinje/buk:

Elegant, tørr bue, lett opptrukket.

Hale:

Høyt ansatt, kraftig ved roten og avsmalnende, av middels
lengde. I ro hengende, under bevegelse vannrett og ikke for
høyt over rygglinjens forlengelse, eller sterkt krummet.
Kupert til det halve av opprinnelig lengde*. (I land hvor
halekupering er forbudt, skal halen være naturlig lang. Den
skal nå til hasen og være rett, hhv. bæres sabelformet.)

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett bakfra rette og parallelle. Godt vinklet. Kraftige ben.

Lår:

Lange, brede og muskuløse. Velvinklet mellom bekken og
lår.

Knær:

Kraftige med god vinkling mellom over- og underlår.

Underlår:

Lange, muskuløse og senete. God vinkel mellom underlår og
mellomfot.

Haser:

Sterke.

Mellomfot:

Sterke, står loddrett mot bakken.

Poter:

Runde til ovale, med godt sluttede og tilstrekkelig buete tær.
Kraftige klør. Sterke og harde tredeputer. Parallelle, ikke
innad eller utoverdreide verken i stand eller bevegelse.

Bevegelser:

Rette og parallelle. Jordvinnende, med godt fraspark og
tilsvarende god forbensaksjon. God reisning. Passgang
uønsket.

Hud:

Stram, uten rynker.

Pels:
Hårlag:

Kort og tett, skal føles grovt og hardt å ta på. På hodet og
ørene er hårene kortere og tynnere, ikke merkbart lenger på
undersiden av halen. Skal dekke hele kroppen.

Farge:

•
•
•

Brun uten tegninger.
Brun med noen hvite eller spettede tegninger på bryst
og ben.
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•

•
•
•
•
•

Mørk brunskimmel med brunt hode, brune flekker eller
spetter. Grunnfargen er ikke brun med hvitt eller hvitt med
brunt, men hårene er en tett blanding av brunt og hvitt slik
at det overveiende synsinntrykk er en praktisk
kamuflasjefarge. På innsiden av bakbena og på halespissen er fargen ofte lysere.
Lys brunskimmel med brunt hode, brune flekker, spetter
eller uten flekker. Hos denne fargevarianten er de brune
hårene færre og de hvite dominerer.
Hvit med brune hodetegninger, brune flekker eller spetter.
Sort i samme utstrekning som brunt og skimmel. Gule
tegninger er tillatt.
Gule tan-tegninger tillatt.
Bliss, snutespiss og flekkete lepper tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

62 - 66 cm
58 - 63 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.
- Temperamentsfeil. Dårlig kjønnspreg.
- For kort snute.
- For mye eller for lite lepper.
- Ørene for lange, for korte, for tunge, vridde, for tett ansatt.
- For lyse øyne. Lysegule rovfugøyne.
- Mangel av 2 tenner av totalt 4 P1 og 2 M3.
- Løs halshud.
- Lett karpelend.
- For kort lend.
- Steile bakben.
- For dypt bryst.
- Ut- eller innoveroverdreide albuer. Ut- eller innoverdreide
poter.
- For bred eller for trang forbensstilling.
- Lett hjulbent, kuhaset eller hasetrang.
- Halen båret for høyt over rygglinjens forlengelse, sterkt
krummet.

Grove feil:

-

Klumpet, tung grovknoklet kroppsbygning.
Spiss snute. Konkav neserygg.
Utpreget stopp.
Kjøttfarget eller flekket snute (bortsett fra hvit grunnfarge).
Tangbitt eller delvis tangbitt.
Tydelig karpelend. Svak overlinje.
Manglende brystdybde. For lite forbryst.
For flat eller tønneformet brystkasse.
Sterkt ut- eller innoverdreide albuer.
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Diskvalifiserende
feil:

Svak mellomhånd.
Rett mellomhånd. Flate poter. Sprikende tær.
Tunge bevegelser.
Meget kuhaset eller hjulbent i stående eller i gående.
Overbygget.
Mer enn 2 cm avvikelse fra mankehøyden.

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
-

Meget dårlig kjønnspreg.
Alle mentalitetsfeil.
Mangel av mer enn 2 av de totalt 4 P1 og 2 M3.
Mangel av mer enn en tann (foruten P1 og M3). Ikke
synbare tenner gjelder som manglende tenner.
Over- eller underbitt, skjevt bitt eller alle overgangsformer.
Innrullete eller løse og hengende nedre øyelokk
Meget svak overlinje. Krumming av virvelsøylen.
Deformert brystkasse.
Sporer på for- og bakben.
Åpen gane og leppespalte.
Overtallige tenner utenom tannsettet.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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