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RASEBESKRIVELSE FOR UNGARSK VIZSLA, STRIHÅRET 
  (Drotzörü Magyar Vizsla) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Ungarn. 

Helhetsinntrykk: 
 

Livlig, mørk gylden (semmelgelb), tørr og slank jakthund, mer 
robust kroppsbygning enn den korthårete varianten. 
Utholdende, arbeidsvillig og med god jaktlyst. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppen noe lengre enn mankehøyden. 
Brystdybden noe mindre enn halve mankehøyden. 
Snutepartiet noe kortere enn halve hodelengden. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Lojal, lettlært, selvbevisst. Liker ikke røff behandling. Holder 
kontakt med eieren under arbeid, har intenst søk, god nese 
og er fast i stand. 
 

Hode: 
 

 

 Skalle: Moderat bred, lett hvelvet. En svakt markert pannefure går fra 
den moderat utviklete nakkeknølen mot stoppen. Moderat 
utviklede øyebrynsbuer. 
 

 Stopp: Moderat. 
 

Nesebrusk: Velutviklet, bred, så store nesebor som mulig. Fargen 
harmonerer i mørke nyanser med pelsfargen. 
 

Snuteparti: Stump, ikke spiss. Kraftig muskulatur. Rett neserygg. 
 

Lepper: Stramme, ikke hengende. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever med jevnt og perfekt saksebitt. Komplett 
tannsett.  
 

Kinn: Kraftige, muskuløse. 
 

Øyne: Moderat ovale, middels store. Stramme øyelokksrender. 
Livlig og intelligent uttrykk. Brune, i harmoni med pelsfargen, 
mørkest mulig. 
 

Ører: Ansatt middels høyt og noe bakover. Tynne, henger tett inntil 
kinnene, spissene i en avrundet V-form. Noe kortere enn hos 
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den korthårete varianten. 
 

Hals: Middels lang, i harmoni med helhetsinntrykket. Meget 
muskuløs, lett nakkebue. Stram halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sett forfra rette og parallelle. Sett fra siden rette og plassert 
godt under kroppen. God benstamme og kraftig muskulatur. 
 

Skulder: Skulderbladet langt, skråstilt og flatt tilliggende. Elastisk i 
bevegelse. Kraftig, tørr muskulatur. God vinkling mellom 
skulderblad og overarm. 
 

Overarm: Så lang som mulig. Muskuløs. 
 

Albue: Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreid. Velvinklet 
mellom over- og underarm. 
 

Underarm: Lang, rett, tilstrekkelig muskuløs. Kraftig benstamme, men 
ikke grov. 
 

Håndrot: Kraftig, stram. 
 

Mellomhånd: Kort, lett skråstilt. 
 

Poter: Lett ovale, godt sluttede og tilstrekkelig hvelvede og kraftige 
tær. Kraftige brune klør. Sterke og motstandsdyktige skifergrå 
tredeputer. Parallelle både under stående og under 
bevegelse. 
 

Kropp:  
 

Manke: Tydelig og muskuløs. 
 

Rygg: Stram, rett, meget muskuløs. Ryggtaggene dekket av 
muskler. 
 

Lend: Kort, bred, stram, muskuløs. Rett eller lett hvelvet. Stram og 
kompakt overgang fra rygg til lend. 
 

Kryss: Bred og tilstrekkelig lang, ikke for kort. Meget muskuløs. Lett 
fallende mot haleansatsen. 
 

Bryst: Dypt og bredt. Markert, muskuløst og moderat hvelvet 
forbryst. Brystbenet så langt som mulig. Brystben og albue på 
samme høyde. Moderat hvelvede ribben. Lange bakre 
ribben.  
 

Underlinje/buk: Stram, opptrukket i en elegant bue bakover. 
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Hale: Middels høyt ansatt. Kraftig ved ansatsen, avsmalnende. 

Rekker til hasen, bæres rett eller lett sabelformet. Under 
bevegelse heves til rygglinjens forlengelse. Godt dekket av 
tett pels. 
I noen land kuperes ¼ for jaktbruk. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett bakfra. Velvinklete. Kraftig 
benstamme. 
 

Lår: Lange og muskuløse. God vinkling mellom bekken  og lår. 
 

Knær: Velvinklet. 
 

Underlår: Lange, muskuløse, senete. Nesten like lange som 
overlårene. Velvinklet mellom underlår og mellomfot. 
  

Haser: Kraftige, tørre og senete, forholdsvis lavt ansatte. 
 

Mellomfot: Rett, kort og tørr. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Livlig, lett trav; elegant og jordvinnende med mye driv og 
tilsvarende god forbensaksjon. Under jakt en utholdende 
gallopp. Stram rygg, rett overlinje. God holdning, passgang 
ikke ønskelig. 
 

Hud: 
 

Stramt tilliggende, uten folder. Velpigmentert. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Strihåret, tilliggende, grov, tett og glansløst. Dekkpelsen 2-3 
cm; tett og vannavstøtende underull. Kroppens kontur skal 
ikke skjules under lengre pels. Hard og tett pels gir god 
beskyttelse mot vær og skader. Kortere, bløtere og tynnere 
pels på nedre del av bena, under bryst og buk. På hodet og 
ører kortere og litt mørkere, men ikke bløt og tett. Tydelig 
øyebryn markerer stoppen. Energisk uttrykk forsterkes av 
dette samt et kraftig, men ikke for langt (2-3 cm) stritt skjegg 
på begge sider av snutepartiet. V-formete verver på begge 
sider av halsen. 
 

Farge: 
 

Forskjellige nyanser av rødgul og mørk gylden (semmelgelb). 
Ørene kan være noe mørkere, ellers jevn farge. Rød, 
brunaktig eller blekere fargenyanser uønsket. En liten hvit 
bryst- eller strupeflekk, ikke mer enn 5 cm i diameter, og hvite 
tegninger på tærne regnes ikke som feil. Fargen på lepper og 
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øyelokksrender harmonerer med nesebrusken. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 58-64 cm 
Tisper: 54-60 cm 
Det er ineffektivt å heve mankehøyden, middels størrelse bør 
tilstrebes. Balanse og symmetri er viktigere enn størrelse. 
 

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. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

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

 − Manglende kjønnspreg 
− Utypisk hode 
− Flekket nesebrusk 
− Hengende eller siklende lepper 
− Over- eller underbitt. Skjev tannstilling samt alle 

overgangsformer 
− Inntil to P1 og M3 tas ikke hensyn til. All annen 

tannmangel diskvalifiserende. Ikke synlige tenner regnes 
som manglende. Overtallig tenner utenfor tannrekken 

− Hareskår. 
− Lysegule øyne. Hengende øyelokksrender, ektropion, 

entropion. Dobbelrekke med øyevipper. 
− Tydelig løs halshud 
− Sporer 
− Meget dårlige bevegelser 
− Tynn pels. Manglende underull. Lang, bløt, silkeaktig, 

rufsete, kruset eller ullen pels. Manglende stri pels på 
bena.  

− Mørk brun eller blek gul farge. Flerfarget, ikke ensfarget. 
Hvit brystflekk større enn 5 cm. Hvite poter. 

− Manglende pigment enten på huden, øyelokkene eller 
lepper. 

− Størrelsen over eller under 2 cm fra oppgitt mankehøyde 
 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 18. april 2002 
 
 


