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   GRUPPE:   7 
   FCIs RASENR.: 118 
   av 24.06.87 
 
 

RASEBESKRIVELSE FOR GROSSER MÜNSTERLÄNDER 

 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Tyskland 

Bruksområde: 
 
 
 
 
Kort historikk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ettersom dette skal være en allround jakthund som klarer alle 
utfordringer, må den være i stand til å arbeide på jorder, i 
skogen og i vann, både som stående og apporterende hund.   
 
Den historiske utviklingen av Grosser Münsterländer går 
tilbake til den hvite/tofargede fuglehunden brukt ved falkejakt 
i Middelalderen via stöberhund og wachtelhund til pointer i 
det 19.århundre.  Både grosser münsterländer, kleiner 
münsterländer og langhåret vorsteher tilhører en familie av 
langhårede tyske stående fuglehunder som det ble bevisst 
avlet på fra slutten av det 19.århundre.  Etterat "Tysk langhår 
Klubben" utelukket sort farge fra avlen i 1908 ble "Klubben for 
Renrasede Sort-hvite Münsterlender Pointers" oppdrettet i 
1919 og tok over avlen av sort-hvit langhår.   
Etter å ha inkludert de gjenværende innfødte langhår, særlig 
fra Vest-Münsterland og nedre Saxen i listen over 
avlsmateriale, begynte klubben med bevisst avl av grosser 
münsterländer i 1922. 
Grunnlaget besto av 83 hunder.  Avkom av disse ble 
innskrevet i registeret for grosser münsterländer.     
Registeret føres i dag av "Verband Grosse Münsterländer 
e.V" som er organisert i 8  uavhengige regioner.  Klubben er 
medlem av V.D.H. (Tyske Kennelklubben) og organisasjonen 
for arbeidende fuglehunder  -JGHV. 
 

Helhetsinntrykk 
 

Kraftig, muskuløs kroppsbygning, men likevel gi inntrykk av 
eleganse, edelhet og intelligens. Tørr silhuett. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Mankehøyden tilnærmet lik kroppslengden. Kroppslengden 
kan overskride mankehøyden med 2 cm.  
 

Adferd/ 
temperament: 

De viktigste egenskaper er at den som jakthund er lett å føre 
og er lærenem. Pålitelig, spesielt etter skuddet. Livlig 
temperament uten nervøsitet. 
 

Hode: Edelt og langstrakt med intelligent uttrykk.  
 

 Stopp: Svakt markert stopp. 
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Nesebrusk: Utpreget sort. 
 

Snuteparti: Kraftig, langt og godt utviklet. Rett neserygg.  
 

Lepper: Stramme. 
 

Kjever/tenner: Kraftige, komplett tannsett. Velutviklete hjørnetenner. 
Saksebitt.  
 

Kinn: Velutviklet kinnmuskulatur.  
 

Øyne: Mørkest mulig. 
 

Ører: Brede, temmelig høyt ansatt med avrundede spisser. Godt 
tilliggende.  
 

Hals: Kraftig, muskuløs og edelt buet.  
 

Forlemmer:  
 

Skulder: 
 
Overarm: 

Godt tilliggende. Korrekt vinklet. Muskuløs. 
 
Må være kraftig og muskuløs 
 

Underarm: Rett, sterk og muskuløs.  
 

Mellomhånd: Fjærende. Sporer. 
 

Poter: Godt sluttede, moderat lange og runde. 
 

Kropp:  
 

Manke: Middels høy, lang og muskuløs. 
 

Rygg: Kort, sterk, rett. 
 

Lend: Velutviklet, godt beskyttet av stram muskulatur.  
 

Kryss: Langt, bredt, kun lett avfallende, godt muskelsatt. 
 

Bryst: Sett forfra bredt, fra siden dypt med tydelig forbryst. 
 

Underlinje/buk: Lett opptrukket, stram og tørr. Korte flanker. 
 

Hale: 
 
Baklemmer: 
 

Bæres horisontalt eller lett hevet. Sett fra siden fortsetter den 
på linje med overlinjen, uten avbrudd 
 

Helhetsinntrykk: Kraftige med sterk muskulatur. Loddrett stilt.  
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Knær: Korrekt vinklet.  
 

Haser: Korrekt vinklet.  
 

Poter: Godt sluttede, moderat lange og runde. Sporer skal fjernes * 
 

Bevegelser: 
 

Fjærende og jordvinnende i skritt og trav med lange steg. I 
gallopp fjærende og kraftfulle med godt fraspark og lange 
sprang.  
 

Hud: 
 

Stram. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Lang og tett, dog glatt og ikke bølget etter strittende da dette 
hindrer jakten. Typisk langhåret. Pelsen spesielt lang og tett 
på baksiden av for- og bakben (beheng) hos begge kjønn. 
Den kraftigste behåring på halen er på midten. Pelsen på 
ørene danner lange frynser som henger jevnt over hele 
bredden av ørets underkant. Hodepelsen kort og tilliggende. 
 

Farge: 
 

De tre fargevariantene er: hvit med sorte flekker og pletter, 
blåskimlet og rent sort. Hodet er alltid sort, en hvit stripe bliss 
tillatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 60-65 cm 
Tisper: 58-63 cm 
 

Vekt: ca. 30 kg. 
 

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. 
 

 Hode: 
 
Snute: 
 
Lepper: 
Tenner: 
Øyne: 
 
Ører: 
 
Hals: 
Manke: 
Rygg: 
Lend: 

For bred skalle. For mye stopp. For kort 
snuteparti 
Romernese, oppstopper. Helt eller delvis 
manglende pigment på nesebrusken. 
Store eller hengende.  
Tangbitt, mangel av P1 eller M3. 
For lyse. Synlig rød blinkhinne. Innrullete eller 
løse og hengende nedre øyelokk  
Lavt ansatte, utstående. For korte eller foldet 
bakover med synlig ørebrusk 
For kort, for lang, for tykk, for tynn. Halshud. 
For lav, for kort. 
For lang, smal. 
Karpelend. Dårlig muskulatur. Uharmonisk 
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Kryss: 
Buk: 
Hale: 
Forben: 
 
 
Bakben: 
 
Poter: 
 
Bevegelser: 
 

overgang til krysset. Overbygget. 
Kort, smalt, avfallende. 
For oppknepen, hengende. 
Båret skjevt, buet oppover, ringlet, haleknekk. 
For lite vinklet, ut- eller innoverdreid albu. Svak 
mellomhånd. For smal eller for bred front. 
Dårlig vinklet, kuhaset, hjulbent. For bred eller 
for smal bak. 
Runde kattepoter, lange harepoter. Sprikende 
poter. 
Korte, bundne, trippende. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

 Angstbiter, redd, aggressiv. 

 Over- eller underbitt, skjev tannstilling. Manglende for-
tenner, hjørnetenner og P2, P3, P4, og M1 og M2. 

 Pigmentmangel, som blek nesebrusk. 

 Farger som ikke samsvarer med standard. 

 Over eller under standardmål 

 Alle hunder som viser tegn på fysiske defekter som 
påvirker hundens sunnhet eller viser unormal oppførsel 
skal diskvalifiseres. 

 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
*) Iht. norsk lov er fjerning av sporer forbudt 
 
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

Norsk Kennel Klub, 06.03.2014 
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Notater: 
 
 


