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    GRUPPE:  
 1 
   FCIs RASENR.: 311 
   Original av 22.01.1999 
 
 

RASEBESKRIVELSE FOR SAARLOOS WOLFHOND 

 
Opprinnelsesland/ 
hjemland: 
 
Bruk: 
 
Kort historikk:  
 

 
Nederland 
 

Trofast og pålitelig familiehund. 
 
Hr Leendert Saarloos (1884-1969) elsket naturen og også 
hunder.  Men han syns hunder var blitt for domestiserte og 
som schäfer-elsker, ønsket han å avle de naturlige 
kvalitetene tilbake i rasen for å få fram en bedre 
tjenestehund.  Av den grunn krysset han schäfer-
hannhunden Gerad van der Fransenum , av klassisk 
prøyssisk type, med Fleuri, en ulvetispe av sibir-europeisk 
type (1932).  Ved å krysse avkommet med sin far fikk han en 
stamme av kvart ulveblod.  Gjennom eksperiment med 
strengt utvalg kom han fram til en ny rase,- Europeisk 
Ulvehund.  Ettersom utvalgte dyr gjorde en god jobb som 
førerhunder ble de først ansett som egnet for dette arbeidet.  
Men gjennom økt andel av ulveblod ble det klart at 
nyttefunksjonen, arven fra Gerard, var gått tapt og rasen var 
verken egnet som tjenestehund eller førerhund.  Arven fra 
Leendert Saarloos er ikke en tjenestehund, men en hund 
som er nærmere naturen.  Den ble anerkjent som rase i 1975 
og gitt navnet Saarloos wolfhond til ære for sin skaper.  Æres 
den som æres bør. 
 

Helhetsinntrykk: 
 

Kraftig, harmonisk bygget, forholdsvis lange ben uten å se 
langbent ut, likner på en ulv (kroppsbygning, bevegelser og 
pels). Tydelig kjønnspreg. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Rektangulær.  
Snute:skalle = 1:1.  
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Livlig hund, full av energi.  Stolt og selvstendig.  Gjør helst 
som den selv vil.  Pålitelig og hengiven overfor eieren.  
Reservert mot fremmede og vil ikke vanligvis søke kontakt.  
Det reserverte og ulvelignende som gjør at den viker unna  i 
uvante situasjoner er typisk for rasen.   
 

Hode: 
 

Ulveliknende, størrelsen i harmonisk forhold til kroppen. 
Kileformet sett ovenfra og fra siden. Karakterisk er linjen fra 
snutepartiet til godt utviklete kinnbensbuer. Sammen med 
korrekt øyeform og –plassering gir denne linjen det ønskede 
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ulveliknende uttrykket. 
 

 Skalle: Flat og bred. Bredden må ikke overdrives da det påvirker 
kileformen. Nakkeknøl og øyehuler ikke synlige. Øyebryns-
buene går over i skallen i en flytende linje. 
 

 Stopp: Lett markert. 
 

Nesebrusk: Godt pigmentert. 
 

Snuteparti: Rett neserygg.  
 

Lepper: Tettsluttende og stramme. 
 

Kjever/tenner: Velutviklete kjever. Overkjeven ikke grov i forhold til skallen 
da dette ødelegger det ulveliknende utseende. Underkjeven 
ikke for fremtredende. Kraftig og komplett saksebitt, akseptert 
med meget trangt saksebitt. Komplett tannsett.  
 
 

Øyne: Gule, mandelformede. Lett skråstilte, ikke fremtredende eller 
runde,  med tettsluttende øyelokksrender. Uttrykket våkent, 
reservert, men ikke engstelig. Øynene meget karakteristiske 
for rasen og understreker det ønskede ulvelignende 
utseende. Det ønskede uttrykket oppnås kun med lyse øyne, 
og det legges vekt på farge, form og plassering. Eldre hunder 
kan få noe mørkere øyne, men den gule fargen skal 
opprettholdes. Brun farge ikke ønskelig. Øyehulen går 
harmonisk over i skallen; en for markert øyehule sammen 
med utpregete øyebrynsbuer og markert stopp uønsket.  
 

Ører: Middels store faste ståører, trekantede med avrundet spiss. 
Innsiden behåret. Ansatt i høyde med øynene. Meget 
bevegelige og uttrykker hundens sinnsstemning.  
 

Hals: Tørr, meget muskuløs, går over i ryggen i en harmonisk linje, 
likeledes jevn overgang fra strupen til brystet. Spesielt om 
vinteren prydet med en vakker krave. Minimal halshud som 
ikke er iøyenfallende. Under avslappet trav er det typisk at 
hode og hals danner en nesten horisontal linje. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og muskuløse. Ovale med ikke for grov benstamme. 
Ganske elegante i forhold til kroppen. 
 

Skulder: Normal lengde.   
 

Overarm: Samme lengde som skulderbladet. Ikke overdrevent vinklet. 
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Albue: Tilliggende, ikke inneklemt. Moderat bredde mellom forbena. 
 

Håndrot: Kraftig. 
 

Mellomhånd: Lett skråstilt. 
 

Poter: Harepoter, muskuløse og hvelvede med kraftig utviklete 
tredeputer. Lett utoverdreid under stående tillatt. 
 

Kropp: Rektangulær. 
 

Rygg: 
 
Lendeparti: 

Rett og sterk. 
 
Fast, muskuløs, verken kort eller smal. 
 

Kryss: Bredt og ganske langt.  
 

Bryst: Rekker til albuene på det dypeste. Moderat brystbredde 
mellom forbena. Normalt velvete ribben. For massivt bryst 
bør unngås da det forstyrrer inntrykket av en traver.  Godt 
buede ribben uten overdrivelse.  Profilen er slank og svært 
ulvelignende.   
 

Underlinje/buk: Stram og lett opptrukket. 
 

Hale: Bred og rikelig behåret, rekker minst til haseleddet. Relativt 
lavt ansatt som fremheves av en grop ved halefestet. Bæres 
lett sabelformet eller nesten rett. Kan bæres en aning høyere 
under bevegelse eller når oppmerksom. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Pga det lave halefestet som ofte understrekes av en grunn 
grop, ser hoftebenet ofte noe skråstilt ut.   Vinkling i 
bakparten i balanse med forparten.  De lette bevegelsene er 
svært avhengig av korrekt vinkling i kne og haser.  Det miste 
avvik hindrer disse rasetypiske bevegelsene.  Tillatt lett 
kuhaset i stående.   
 

Lår: Meget muskuløse, normal bredde og lengde. 
 

Knær: 
 
Underlår: 

Ikke overdrevent vinklet. 
 
Muskuløse, omtrent samme lengde som overlår.   
 

Haseledd: Ikke overdrevent vinklet.   Ben og muskler som tillater optimal 
utstrekning i haseleddet.   
 

Mellomfot: Middels lang, lett skråstilt i stående. 
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Poter: Godt utviklet og godt velvet. 
 

Bevegelser: 
 

Typisk utrettelig traver, kan lett dekke store distanser i sitt 
eget tempo.  Utrettelig og minner om en ulv.  Svært ulik andre 
raser med det spesielle, lettbente bevegelsesmønster.   De 
korrekte bevegelser avhenger av kroppskonstruksjonen, 
fremfor alt lemmenes vinkling. Kraftige håndledd og lett 
skråstilte mellomhender gir fleksible, uanstrengt elastiske 
bevegelser.   Hode og hals bæres nesten på en horisontal 
linje, i denne posisjon er øynenes plassering og det 
kileformete hode meget rasetypisk. I et utrettelig trav, som er 
rasetypisk, strekkes ikke bena spesielt mye, da for meget driv 
vil ødelegge de lette bevegelsene som er meget energi-
besparende. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Sommerpelsen meget forskjellig fra vinterpels. Vinterpelsen 
har tett underull som sammen med dekkpelsen danner en 
rikelig pels som dekker hele kroppen og danner en tydelig 
krave. Sommerpelsen domineres av dekkpels. 
Temperaturendringer om høsten og vinteren influerer under-
ullen, men den skal alltid være tilstede. Viktig at mave, 
innsiden av lår og pungen er dekket av pels. 
 

Farge: 
 

 Fra lyse til mørke nyanser av sort viltfarget¸såkalt ulvegrå;  

 fra lyse til mørke nyanser i brun viltfarge, såkalt ”bos” = 
brun (bos = skog); 

 fra lys kremhvit til hvit. 
Nesebrusk, øyelokksrender, lepper og klør sorte hos ulvegrå 
og hvite; leverfarget hos brune eller kremhvite. Pelsen er blek 
på hele kroppens underside, innsiden av bena og bak på 
lårene. Ulvegrå og brune har mørk farge på utsiden av bena. 
De skal også ha en tydelig maske. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 65-75 cm 
Tisper: 60-70 cm 
Lett variasjon oppover er tillatt. 
 

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 og dens effekt på hundens 
helse og velferd.   
 



Norsk Kennel Klub  6 

  
 
 
 
 
 
 

Utstående og for runde øyne. 
For uttalte øyehuler med markerte øyebryn, ofte 
sammen med markert stopp og for runde øyne. 
Ører plassert for høyt, for spisse ører, ører peker 
for mye til siden. 
Kropp for dyp, for kort. 
Krøllet hale, som bæres vesentlig over 
rygglinjens forlengelse. 
For grov benstamme. 
Ikke tilstrekkelig intense farger. Antydning av 
mørk sadel pga for dårlig fordeling av mørke hår. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

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

 Annen farge enn tillatt. 
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 11.08.2015 
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TENNER OG BITT 
 

 

 

 

 

Overkjeve: 

6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),  

4 jeksler (molarer) 

Underkjeve: 

6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),  

6 jeksler (molarer) 
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Notater: 
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