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   GRUPPE:   2 
   FCIs RASENR.: 50 
   av 06.11.1996 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR NEWFOUNDLANDSHUND 
 
Opprinnelsesland:  
 

Canada. 

Hjemland:  
 

FCI 

Helhetsinntrykk 
 

Massiv, kraftig og muskuløs; godt koordinerte bevegelser. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppslengden målt fra brystbenspissen til sittebensknuten er 
lengre enn avstanden fra manken til bakken. Kompakt kropp. 
Tisper kan være en aning lengre og mindre massiv enn 
hannhunder. Avstanden fra manken til undersiden av brystet 
er større enn avstanden fra undersiden av brystet til bakken. 
 

Adferd/ 
temperament: 

Uttrykket gjenspeiler vennlighet og mykhet. Med sin verdige 
munterhet og oppfinnsomhet er den kjent for sin mildhet og 
sinnsro. 
 

Hode: Massivt. Tispens hode har samme form, men mindre massivt 
enn hannhundens. 
 

Skalle: Bred, lett buet, godt utviklet nakkeknøl. 
 

Stopp: Tydelig, men ikke overdrevent markert. 
 

Ansiktsregion:  
 

Nesebrusk: Stor, godt pigmentert, godt utviklede nesebor. Farve: Sort på 
sorte og på hvit/sorte; brun på brune hunder.  
 

Snuteparti: Tydelig skvært, dypt og av moderat lengde, dekket av korte 
fine hår og fri for rynker. 
 

Leppefolder: Tydelige, men ikke overdrevne. 
 

Kjever/tenner: Sakse- eller tangbitt. 
 

Kinn: Myke. 
 

Øyne: Relativt små, dyptliggende; plassert langt fra hverandre, 
blinkhinnen skal ikke synes. Farge: Mørk brune hos sorte og 
hvit/sorte, lysere nyanser tillatt hos brune. 
 

Ører: Relativt små, trekantede med avrundete øretupper. Godt 
plassert på siden av hodet, bæres hengende tett inntil hodet. 
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Trekkes den voksne hunds ører fremover når den til indre 
øyekrok på samme side. 
 

Hals: Kraftig, muskuløs, går naturlig over i skulderen. Lang nok til 
stolt reisning. Ikke overdrevent løs halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle i både stående, gående og langsomt trav.  
 

Skulder: Meget muskuløs, godt tilbakelagt. Vinkel ca. 45° til 
horisontalplanet. 
 

Albue: Godt tilliggende. 
 

Mellomhånd: Svakt vinklet. 
 

Poter: Store, i proposjon til kroppen, avrundede og sluttede, med 
faste og kompakte tær. Svømmehud. Sorte klør på sorte og 
hvit/sorte, hornfarget hos brune. Hunder med hvite tær har 
ikke sorte klør. 
 

Kropp: Tvers igjennom massivt skjellett. Sett fra siden dyp og 
kraftfull kropp. 
 

Overlinje: Rett og fast fra manke til kryss. 
 

Rygg: Bred. 
 

Lend: Sterk og muskuløs. 
 

Kryss: Bredt, ca. 30° avfallende. 
 

Bryst: Bredt, dypt, god ribbensbue. 
 

Underlinje/buk: Nesten rett, aldri oppknepen. 
 

Hale: Halen brukes som ror når hunden svømmer, derfor er den 
sterk og bred ved basen. I stående henger halen rett ned, 
noen ganger med lett buet haletipp. Rekker til hasen eller en 
aning lenger. I bevegelse eller når hunden er ivrig bæres 
halen rett ut med en lett bøyning av halespissen. Aldri rullet 
over ryggen eller klemt mellom bena. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: For å være sterk nok til å trekke og svømme og for å få 
effektive bevegelser er en sterk bakpart viktig. Bekkenet 
(krysset) sterkt, bredt og langt. 
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Lår: Brede og muskuløse. 
 

Knær: Godt vinklet, men ikke så mye at det gis inntrykk av krypende 
gange. 
 

Underlår: Sterke og ganske lange. 
 

Haser: Relativt korte, lavt ansatt og med god innbyrdes avstand, 
parallelle sett bakfra, verken inn- eller utoverdreide. 
 

Poter: Faste og sluttede. Farge på klør som på forpotene. Ulveklør 
skal fjernes. 
 

Bevegelser: 
 

Kraftfulle og uanstrengte bevegelser med god steglengde og 
godt driv bak. En lett rulling med ryggen er naturlig. Når 
farten øker tenderes til snoring, mens ryggen forblir rett. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Dobbelt, vannavstøtende. Overpelsen rett og moderat lang 
uten krøller, men en antydning til bølger er tillatt. Underullen 
er myk og tett, tettere om vinteren enn om sommeren, men 
alltid finnes noe på brystet og krysset. Pelsen på hodet, 
snuten og ørene er kort og fin. For- og bakben har beheng. 
Halen er dekket av tett pels uten at det dannes fane. 
Trimming og klipping skal ikke oppmuntres. 
 

Farge: 
 

Sort; hvit og sort; brun. 
Sort: Den vanligste fargen er sort. Så jevn som mulig, men et 
lett anstrøk av solbrent (bronse) tillatt. Hvitt i brystet, tær 
og/eller haletipp tillatt. 
Hvit/sort: Det foretrukne mønsteret er sort hode, helst med 
hvitt bliss og snute, sort sadel med jevn tegning, sort over 
kryss og halerot. Resten må være hvitt, kan ha et minimum 
av «ticking».  
Brun: Fra sjokolade til bronse. Hvitt som på den sorte 
varianten.  
 

Størrelse og vekt: 
 

Store hunder foretrekkes, men ikke på bekostning av 
harmoni, sunnhet, substans og korrekte bevegelser. 
 

Mankehøyde: Hannhunder: gjennomsnittshøyde 71 cm 
Tisper: gjennomsnittshøyde 66 cm 
 

Vekt: Hannhunder: gjennomsnittsvekt 68 kg 
Tisper: gjennomsnittsvekt 54 kg 
 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 



Norsk Kennel Klub  5 

i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 
Feil: 

 Helhet: 
 

Høybenthet, mangel på substans, lett ben-
stamme, tung og dvask. 

 Temperament: Sky, ustabil. 
 Hodet: Smalt. 
 Snute: Langt eller snipete, for mye lepper. 
 Øyne: Runde, utstående, gule, utpreget synlig 

blinkhinne. 
 Overlinje: Karpelend, myk eller svai rygg. 
 Forlemmer: Myke mellomhender, sprikende tær, inn- 

eller utoverdreide poter, manglende svøm-
mehud. 

 Baklemmer: Dårlige vinkler, kuhaset, hjulbent, sprikende 
tær. 

 Hale: For kort, for lang, haleknekk, rullet hale. 
 Bevegelser: Kort steglengde, crabbing, slepende eller  

for trange bevegelser, kryssende eller høye 
forbensbevegelser, passgang, utoverdreide 
forpoter, overdrevent innoverdreide for-
poter. 

 Pels: Helt åpen. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

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

 − Over- eller underbitt. Skjevt bitt. 
− Kort eller «flat» pels. 
− Annet enn hvite tegninger på sorte eller brune hunder. 
− Andre farger enn sort; hvit/sort; brun. 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 18. april 2002  
 


