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HUSKY

USA

Helhetsinntrykk

Middels stor arbeidshund, rask og lett på foten, ledige og
elegante bevegelser. Den moderat kompakte kroppen med
tett pels, opprettstående ører og buskete hale antyder rasens
arktiske opprinnelse. Karakteriske flytende og tilsynelatende
uanstrengte bevegelser. Utfører sin opprinnelig funksjon i
selen med å trekke en lett last i moderat tempo over store
avstander. Kroppsproporsjoner og form viser balanse mellom
kraft, hurtighet og utholdenhet. Hannhundene maskuline uten
å være grove, tispene feminine uten å være spinkle. I riktig
kondisjon med fast og velutviklet muskulatur har den ingen
overdreven vekt.

Viktige
proporsjoner:

Sett fra siden er kroppslengden fra brystbenspissen til
sittebensknuten litt lengre enn mankehøyden.
Snute:skalle = 1:1.

Adferd/
temperament:

Livlig, vennlig, interessert og til og med ertelysten. Våken og
utadvendt. Har ingen egenskaper som vakthund, heller ikke
overdrevent mistenksom overfor fremmede eller aggressiv
overfor andre hunder. En viss grad av verdighet og
reserverthet kan finnes hos den voksne hunden. Dens
intelligens, medgjørlighet og entusiastiske legning gjør den til
en hyggelig og villig arbeidskamerat.

Hode:
Skalle:

Middels stor, står i forhold til kroppen. Svakt velvet skalletak,
gradvis avsmalnende fra det bredeste punkt til øynene.

Stopp:

Godt markert.

Nesebrusk:

Sort hos sorte, grå, viltfargede hunder; leverfarget hos røde,
lever- eller kjøttfarget hos hvite. «Snow nose» er tillatt.

Snuteparti:

Middels langt, dvs. avstanden fra snutespiss til stopp er lik
avstanden fra stopp til nakkeknøl. Middels bred,
avsmalnende gradvis mot snutespissen, verken for spiss eller
for butt. Rett neserygg.

Lepper:

Godt pigmenterte, stramme.
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Kjever/tenner:

Saksebitt.

Øyne:

Mandelformede, litt skråstilte, plassert i moderat avstand fra
hverandre. Brune eller blå, men ett brunt og ett blått, eller
tofarget er tillatt.

Ører:

Middels store, trekantede, tettstilte og høyt ansatte. Tykke,
godt behåret, svakt buede på baksiden, stramt stående rett
opp med litt avrundete spisser.

Hals:

Middels lang, god nakkebue, stolt reisning når hunden står.
Under trav strekkes halsen slik at hodet bæres lett forover.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett forfra parallelle og rette og med moderat avstand. Kraftig
benstamme, men ikke tung. Lengden fra albuen til bakken en
aning lenger enn fra albuen til manken.

Skulder:

Godt tilbakelagt. Stramme og velutviklete muskler og sener
fester skulderen til brystkassen.

Overarm:

Velvinklet mot skulderbladet, aldri loddrett mot bakken.

Albue:

Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreid.

Håndrot:

Sterk.

Mellomhånd:

Sett fra siden noe skråstilt, fjærende. Sporer bør fjernes.

Poter:

Ovale, men ikke lange. Middels store, kompakte og godt
behåret mellom tær og tredeputer. Faste og tykke tredeputer.
Verken inn- eller utoverdreide når hunden står normalt.

Kropp:
Overlinje:

Rett fra manken til krysset.

Rygg:

Rett og sterk. Middels lang, verken kort eller svak pga for stor
lengde.

Lend:

Fast og muskuløs, smalere enn brystkassen.

Kryss:

Lett hellende, men aldri så avfallende at det hindrer god
bakbensaksjon.

Bryst:

Dyp og sterk, men ikke for bred, dypeste punkt rett bak og i
høyde med albuene. Godt velvede ribben fra ryggraden, men
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flater av på siden for å tillate frie bevegelser.
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Lett opptrukket.
Godt behåret, reveliknende, ansatt like under overlinjen.
Bæres vanligvis over ryggen i en elegant sigdformet bue når
oppmerksom, men ringler seg verken på siden av kroppen
eller ligger flatt langs ryggen. Normalt med hengende hale i
hvile. Halepelsen middels lang med like lang pels på
oversiden, siden og i bunnen, som gir inntrykk av rund
børste.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett bakfra moderat bredstilte og parallelle.

Lår:

Muskuløse og kraftige.

Knær:

Velvinklete.

Haser:

Kraftige, lavt ansatte. Dersom sporer bør disse fjernes. *)

Poter:

Ovale, men ikke lange. Middels store, kompakte og godt
behåret mellom tær og tredeputer. Faste og tykke tredeputer.
Verken inn- eller utoverdreid når hunden står normalt.

Bevegelser:

Flytende og tilsynelatende uanstrengte. Rask og lett på foten.
Overlinjen stram og rett under bevegelse. Fremføres i slakk
line i utstillingsringen i forholdsvis raskt trav slik at den
strekker godt ut i fronten og med godt driv bak. I skritt vil den
ikke snore, men etter hvert som hastigheten øker plasseres
potene langs en rett midtlinje. For- og bakbena beveges
parallelt, uten at albuer og knær er inn- eller utoverdreide.

Pels:
Hårlag:

Middels lang, dobbel. Skal virke rikelig men aldri så langt at
konturen blir uren.
Bløt og tett underull av tilstrekkelig lengde for å støtte
dekkhårene. Rett og temmelig tilliggende dekkhår, aldri hard
eller utstående fra kroppen. Manglende underpels i røytetiden
er normalt. Trimming av værhår og hår mellom tærne og
rundt potene for å gi et renere utseende er tillatt. Trimming av
pels andre steder er forbudt.

Farge:

Alle varianter av sort, grå, viltfarget, rød og hvit. Kan være
ensfarget. Kan ha ulike sjatteringer. Kan ha hvite tegninger.
En variasjon av symmetriske eller asymmetriske tegninger er
vanlig, inkludert flekket. Ingen tillatte farger eller tegninger
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skal foretrekkes. Merle og brindle er ikke tillatt og skal
diskvalifiseres. Merle defineres som marmorering av mørke
felt mot en lysere bakgrunn av samme farge og må ikke
forveksles med en fargeflekk av dekkhår i hvit pels, som man
kan se på hunder med tillatte flekker (pied). Brindle er
definert som mørkere eller lysere ensfargede dekkhår som gir
vertikale tigerstriper, og må ikke forveksles med stripet
dekkpels og ulikfarget underpels, som kan gi tydelige
horisontale striper.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

53-60 cm
51-56 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

20-27 kg
16-23 kg

Vekten skal være i proporsjon til mankehøyden. Målene
representerer maks- og minimumshøyde og vekt, verken den
ene eller andre ytterlighet skal foretrekkes.
Resyme:

Mest karakteristisk og viktigst for rasen er at den er av
middels størrelse, moderat benstamme, harmoniske proporsjoner, lette og frie bevegelser, god pels, tiltalende hode og
ører, korrekt hale og godt gemytt. Ethvert inntrykk av for grov
benstamme, for stor vekt, bundne eller tunge bevegelser, for
lang og stri pels er uønsket. Rasen skal aldri virke så tung
eller grov at den minner om en tungvekter; heller ikke lett og
spinkel («racing-preget»). Både hannhunder og tisper skal gi
inntrykk av å være meget utholdende. I tillegg til de feil som
er nevnt, er opplagte anatomiske feil felles for alle raser, like
uønsket her selv om det ikke er spesielt nevnt.

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.
Øyne:
Ører:

For tette, for skråstilte.
For store i forhold til hodet. For bredt ansatte,
ikke stramt stående.
Skalle:
Grov eller tung, for fin.
Stopp:
Utilstrekkelig.
Snuteparti: For snipete eller for tungt, for kort eller for langt.
Tenner:
Annet bitt enn saksebitt.
Hals:
For kort og tykk, for lang.
Brystkasse: For bred, tønneformet, for flate ribben.
Rygg:
Svak eller svai, karpelend, fallende overlinje.
For høyt eller lavt ansatt. Overdreven fane, tett
Hale:
ringlet, haleknekk.

Norsk Kennel Klub

Diskvalifiserende
feil:

Front:
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For grov benstamme, for smal eller for bred i
fronten, utoverdreide albuer, steil eller ustabil
skulder. Svak mellomhånd.
Bakben:
Steil, kuhaset, for trang eller bred bak.
Poter:
Bløte eller sprikende, for lange eller klumpete
tær, for små og fine, ut- eller innoverdreide.
Pels:
Lang, stri eller raggete. For hard eller for bløt
struktur. Annet trimming enn det tillatte.
Bevegelser: Kort, høyt eller bundet steg. Tunge eller rullende, pendlende eller krabbende bevegelser.
Benstamme For overdreven benstamme eller vekt skal det
trekkes for.
- Aggressiv eller tydelig sky.
- Hannhunder over 60 cm og tisper over 56 cm.
- Merle og brindle.

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

