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RASEBESKRIVELSE FOR AUSTRALIAN SHEPHERD 

 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
USA 

Helhetsinntrykk 
 

Velbalansert, kort rektangulær, middels størrelse og ben-
stamme, stor variasjon i farver. Oppmerksom og livlig, smidig, 
kraftig og muskuløs uten å være grov. Pels av moderat lengde 
og strihet. Kupert* eller naturlig stumphale. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Lengden målt fra brystbenspissen til sittebensknuten er noe 
lenger enn høyden målt fra manken til bakken. 
Kraftig bygget med moderat benstamme. Hannhunden 
maskulin uten grovhet, tispen feminin uten å ha spinkel 
benstamme. 
 

Adferd/ 
temperament: 

Intelligent, trofast, med sterkt gjeter- og vaktinstinkt, arbeider 
villig hele dagen. Godt gemytt og sjelden kranglete. Kan være 
noe reservert overfor fremmede. 
 

Hode: Renskåret, kraftig og tørt, i forhold til kroppen. 
 

 Skalle: Fra flatt til lett hvelvet skalletak. Nakkeknølen kan være lett 
synlig. Like lang som bred. 
 

 Stopp: Moderat, men markert. 
 

Nesebrusk: Sort hos blue merle og sorte. Brun hos red merle og røde. Hos 
merle tillatt med små rosa flekker, men må ikke overskride mer 
enn 25% hos hunder over et år. 
 

Snuteparti: Like lang eller noe kortere enn skallen. Sett fra siden danner 
skallen og snuten parallelle linjer. Smalner noe av fra basen til 
snutespissen og er noe avrundet i fronten. 
 

Lepper: Sort hos blue merle og sorte. Brun hos red merle og røde.  
 

Kjever/tenner: Sterke, hvite tenner, komplett tannsett. Saksebitt. Tangbitt 
godtas. 
 
 
 

Øyne: Brune, blå, ravfarget eller alle variasjoner av disse farger, 
inkludert prikker og marmorering. Mandelformede, ikke 
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utstående eller innsunkne. Sort øyelokksrand hos blue merle 
og sorte hunder. Brun øyelokksrand hos red merle og røde 
hunder. Uttrykket viser oppmerksomhet og intelligens, vennlig 
og ivrig. 
 

Ører: Trekantede, høyt plasserte av moderat størrelse og tykkelse. 
Ved oppmerksomhet rettes de forover og brettes, eller legges 
til siden som rosenører. 
 

Hals: Kraftig, moderat lang, lett nakkebue, går godt over i skulder-
partiet. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og kraftige. Kraftig benstamme, mer ovale enn runde i 
omkrets. 
 

Skulder: Godt tilliggende langt skulderblad, flatt, godt tilbakelagt.  
 

Overarm: Omtrent samme lengde som skulderbladet. Velvinklet i forhold 
til skulderen. 
 

Underarm: Rett. 
 

Mellomhånd: Middels lang og en aning skrånende. Sporer kan fjernes. 
 

Poter: Ovale, kompakte med godt sluttede og hvelvede tær. 
Tredeputene tykke og sterke. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Rett og sterk, rett og fast fra manken til hoften. 
 

Kryss: Moderat hellende. 
 

Bryst: Ikke bredt, men dypt. Rekker til albuene på det dypeste. 
Verken tønneformet eller flatt. Godt buede og lange ribben. 
 

Underlinje/buk: Moderat opptrukket. 
 

Hale: Rett, naturlig lang, eller naturlig kort som ikke overskrider 10 
cm lengde.  
Tradisjonelt kupert*. 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Bakparten er like bred som forparten ved skulderen. Vinkelen 
mellom hofteben og lårben tilsvarer vinkelen mellom 
skulderblad og overarm. 
 

Underlår: Velutviklet. 
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Haser: Moderat vinklet. Lave, står loddrett mot bakken og parallelle 

sett bakfra. Ingen sporer. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Smidige, frie og lette. Utviser stor livlighet med effektive og 
jordvinnende bevegelser. For- og bakben beveges rett og 
parallelt. Når farten økes samles bena under hundens midtlinje 
(snorer), mens ryggen forblir stram og rett. Rasen er livlig og 
skal raskt kunne endre retning og gangart. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Middels hardhet, rett til bølget, værbestandig og av middels 
lengde. Underullen varierer i mengde etter klima. Kort og bløt 
pels på hodet, ører, forsiden av forben og nedenfor hasen. 
Moderat beheng på forbenas bakside og på lårene. Moderat 
man og halskrave, mer uttalt hos hannhunder enn tisper. 
 

Farge: 
 

Blue merle; sort; red merle; rød; alle med eller uten hvite 
tegninger og/eller tan tegninger, ingen farge foretrekkes 
fremfor den andre. Hvitt er akseptert som delvis eller hel 
halskrave, men må ikke nå lenger enn til manken, samt bryst, 
ben, kjeve, bliss. Hvitt i hodet skal ikke dominere, øynene må 
være omgitt av farge og pigment. Målt fra en horisontal linje 
ved albuen må det hvite fra kroppens underside ikke nå lenger 
opp enn 10 cm. Merle-fargede hunder blir mørkere med 
alderen. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 51-58 cm 
Tisper: 46-53 cm 
 
Størrelse må ikke gå foran kvalitet. 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
og effekten på hundens helse og velferd. 
 

Alvorlige feil: - Stå- eller hengeører. 
- Pels ikke i henhold til rasebeskrivelsen. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

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

 Aggressiv eller meget sky 

 Underbitt. Overbitt mer enn 3 mm (1/8 inch). I et ellers 
korrekt bitt skal de midtre fortenner som ikke møtes hvis 
bittet ellers er korrekt, ikke bedømmes som underbitt. 
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Brukne eller manglende tenner pga uhell skal ikke trekkes 
for. 

 Hvite flekker i de fargede partier på kroppen mellom manke 
og halen, samt kroppens sider. Dette gjelder alle farge-
varianter. 
 

 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
*) I henhold til norsk lov er halekupering og fjerning av sporer forbudt. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 30.03.2011 
 

 
 

 
 


