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RASEBESKRIVELSE FOR DREVER 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Sverige 

Helhetsinntrykk 
 

Relativt langstrakt og lavstillet, preges mer av kraft og 
robusthet enn edelhet og hurtighet. God reisning, velutviklet 
muskulatur og bevegelighet. Forskjellen mellom kjønnene 
skal være tydelig.  
 

Viktige proporsjoner: Markavstanden ca 40% av mankehøyden. 
Skalle:snute = 1:1 
 

Adferd/ 
temperament: 

Oppmerksom med et rolig temperament. Den må ikke være 
aggressiv, nervøs eller sky. 
 

Hode: Forholdsvis stort, langstrakt og smalnende fremover. 
Snutepartiet like langt som skallen. 
 

 Skalle: Ubetydelig velvet.  
 

 Stopp: Svakt markert. 
 

Nesebrusk: Sort. Godt utviklet med vide nesebor. 
 

Snuteparti: Godt utviklet, ikke snipete sett ovenfra eller fra siden. Rett 
eller svakt konveks neserygg. 
  

Lepper: Slutter godt til kjeven og skal dekke tennene, godt lukket 
munnvik. 
 

Kjever/tenner: Kraftige. Regelmessig saksebitt. Tangbitt aksepteres. Fullt 
tannsett. 
 

Øyne: Klare og uttrykksfulle. Ikke utstående eller stirrende. Mørk 
brun farge. Godt tilsluttende øyelokksrender. 
 

Ører: Forholdsvis lavt ansatte, middels lange og brede med 
avrundet tupp. Flate, med indre kant tett inntil kinnet. 
 

Hals: Forholdsvis lang og kraftig uten løs halshud. Overgangen til 
skuldrene jevn og smidig. 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette sett forfra. Kraftig benstamme. 
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Skulder: Skulderbladet langt og bredt med velutviklet kam. Slutter godt 

til brystkassen. Sett fra siden dannes en vinkel på ca. 50° 
mot horisontalplanet. Velutviklet muskulatur. 
 

Overarm: Forholdsvis lang og bred. Godt tilliggende til brystet, men skal 
være meget bevegelig. Danner en vinkel på ca. 100° med 
skulderbladets lengdeakse. 
 

Albue: Verken inn- eller utoverdreid. 
 

Mellomhånd: Fjærende og svakt vinklet sett fra siden. 
 

Poter: Faste med sluttede tær, velutviklede tredeputer. Potene skal 
verken være ut- eller innoverdreide. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Rett, sterk og muskuløs, svakt fallende til krysset.  
 

Manke: Godt markert hos hannhunder. 
 

Lend: Kraftig og forholdsvis kort. Sett fra siden svakt hvelvet. 
 

Kryss: Langt, bredt og svakt hellende. 
 

Bryst: Velutviklet og eggformet. Godt markert forbryst. Det laveste 
punkt tydelig lavere enn albuen. De bakre ribben godt 
utviklet.  
 

Underlinje/buk: Brystlinjen går jevnt over i den svakt opptrukne buken. 
 

Hale: Lang, kraftig ved roten. Bæres helst hengende, men kan 
bæres høyere, dog aldri inn over ryggen. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Parallelle sett bakfra.  
 

Lår: Brede og muskuløse. 
 

Knær: Velvinklede. 
 

Haser: Brede og kraftige. Velvinklede. 
 

Mellomfot: Kort og nesten loddrett.  
 

Poter: Som forpotene. 
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Bevegelser: 
 

Jevne, parallelle og jordvinnende. Stram overlinje under 
bevegelse. 
 

Pels:  
 

Hårlag: 
 

Grov, tettliggende og glatt. På hodet, ører og nederste del av 
bena er hårlaget kortere; på hals, rygg og lårenes baksider 
lengre. Under halen er ikke pelsen tilliggende, men må ikke 
danne fane. 
 

Farge: 
 

Med unntak av overveiende hvit farge og leverfarge er alle 
farger i kombinasjon med hvite tegninger tillatt. Fargene klare 
og så skarpt avgrenset fra hverandre som mulig. De hvite 
tegningene skal være synlige både forfra, fra siden og bakfra, 
og bør helst forekomme som bliss og hel halskrave, samt på 
ben, poter og haletupp. Symmetriske tegninger ønskelig. 
 

Størrelse og vekt:  
 

Mankehøyde: Hannhunder: 32-38 cm, idealhøyde 35 cm 
Tisper: 30-36 cm, idealhøyde 33 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. 
- Ukorrekt antall fortenner. 
- Kjøttfarget nesebrusk. 
- Lyse øyne. 
- Hvite tegninger andre steder enn beskrevet. 
 

Grove feil: - Smal underkjeve. 
- Krokete forben. Ut- eller innoverdreide poter. 
- Svai rygg. Karpelend. 
- For lavstillet. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
- Utpreget under- eller overbitt. Hjørnetenner som går opp i 
  gommen. 
- Halekrok eller forøvrig defekte haleledd. 
- Leverfarget. 
- Blå øyne, ett eller begge. 
- Mankehøyde over eller under angitte mål. 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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