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   GRUPPE:   1 
   FCIs RASENR.: 326 
   av 30.09.1983 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR SYDRUSSISK OVTCHARKA 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Russland. 

Helhetsinntrykk: 
 

Over middels stor gjeterhund, kraftig, senete og tørr med god 
benstamme, meget muskuløs. Tydelig kjønnspreg. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Meget livlig, bevegelig med raske reaksjoner. Naturlig vakt-
instinkt, noe reservert overfor fremmede. 
 

Hode: 
 

 

 Skalle: Langt, passe bred. Velutviklet nakkeknøl.  
 

 Stopp: Svakt markert. 
 

Ansiktsregion:  
 

Nesebrusk: Sort, stor. 
 

Kjever/tenner: Hvite og kraftige, står rett i kjeven. Fortennene  plassert på 
en linje. Saksebitt.  
 

Kinn: Velutviklet.  
 

Øyne: Mørke, mandelformete, godt tilliggende øyelokkrender. 
 

Ører: Små, trekantede, hengende.  
 

Hals: Tørr, muskuløs, middels lang. Høyt båret.  
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette.  
 

Skulder: Vinkelen mellom skulderblad og overarm ca. 100°.  
 

Overarm: Avstanden fra underlag til albu mer enn halve mankehøyden. 
 

Underarm: Rett.  
 

Poter: Brede, samlete poter. 
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Kropp:  
 

Manke: Tydelig, men ikke for markert. 
 

Rygg: Rett og stram. 
 

Lend: Kort, bredt og hvelvet. 
 

Kryss: Bredt og nesten helt rett. 
 

Bryst: Dypt, middels bredt, noe flate ribben. 
 

Underlinje/buk: Noe opptrukket. 
 

Hale: Hengende, rekker til haseleddet. Haletuppen buet i en 
halvsirkel,  ofte er 2-3 virvler sammenvokste. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Brede og parallelle. 
 

Lår: Langt og muskuløst. 
 

Haser: Kraftige. 
 

Mellomfot: Tørr. 
 

Poter: Ovale, store, med lang pels. 
 

Bevegelser: 
 

Frie med god steglengde. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

10-15 cm langt, grovt, tett, lett bølget. Like langt på hode, 
kroppen, ben og hale. Velutviklet underull. 
 

Farge: 
 

Vanligst hvit; hvit/gulaktig; strågul; alle nyanser av hvit og grå 
med svake tegn. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: Minimum 65 cm 
Tisper: Minimum 62 cm 
 

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. 
 
Feil: 
− For grov. 
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− Hannhunder under 65 cm, tisper under 62 cm 
− Grovt hode, skarpt stopp, for kort eller for langt hode. 
− Grå eller brun nesebrusk. 
− Rosenører, ståører.  
− Lyse øyne. 
− Små tenner, plassert langt fra hverandre, manglende 

premolarer. 
− Kort hals. Dårlig brystdybde. 
− Svak eller opptrukket rygg. 
− Lett avfallende kryss. 
− Dårlig vinklet skulder, for kort eller for lang overarm, lett 

utoverdreide albuer, svake poter. 
− Rett pels. 
− Ikke frie nok bevegelser. 
 

Grove feil: − Lett benstamme, svakt muskulatur, alt for grov. 
− Hannhunder under 60 cm, tisper under 58 cm 
− Smalt hode, oppstoppernese, kjøttfarget nesebrusk. 
− Forskjellig øyenfarge, upigmenterte blinkhinner. 
− En manglende tann(som gjør at man ikke kan bedømme 

bittet), uregelmessige svake tenner. Tannsten. 
− For flat eller tønneformet brystkasse. 
− For opptrukket, for lang eller hengende buklinje. 
− Svai rygg.  
− For lang, smal, svak, for rett eller for opptrukket lend. 

Karpelend. 
− Lang, smal og svak lend. 
− Krysset for smalt, kort, rett, for avfallende. 
− Ringlet hale. 
− For rett eller fremskutt skulder, bøyet overarm, for tynn 

over- eller underarm, svake poter, utoverdreide albuer. 
− For kort overlår. 
− Bundne bevegelser. 
− Sort, rød, brun eller flekket farge. Myk, kort pels. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Skjev tannstilling 
− Kort og rett pels. 
− Farger ikke nevnt i rasebeskrivelsen. 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

Norsk Kennel Klub, 23. februar 1999. 
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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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Notater: 
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Notater: 
 


