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RASEBESKRIVELSE FOR SMOUSHOND 
  (Hollandse Smoushond) 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Nederland. 

Helhetsinntrykk: 
 

Ruhåret, livlig, aktiv, kraftig og kvadratisk bygning. Tisper kan 
være noe lengre i kroppen. Har bygning og muskler slik at 
den kan følge en hest og vogn, samt fange rotter i stallen. 
Rasen ble tidligere kalt herrens stallhund eller kuskens hund. 
Må ikke virke verken grov eller plump. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

 
Skallelengde : snutelengde = 2 : 1 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Kjærlig, glad, vennlig, fri, verken nervøs eller engstelig. Ikke 
bråkete eller omstreifende. Hyggelig og lett familiehund. 

Hode: 
 

Rasetypisk. Kort og bredt sett ovenfra. 
 

 Skalle: Lett hvelvet. Pannen lett hvelvet. 
 

 Stopp: Markert. 
 

Nesebrusk: Sort, bred. 
 

Snuteparti: Kraftig med sterke, ganske korte kjever.  
 

Lepper: Tynne og stramme, sorte. 
 

Kjever/tenner: Kraftige, saksebitt foretrekkes. Tangbitt eller lett underbitt 
aksepteres. 
 

Øyne: Rasetypiske med et vennlig og livlig uttrykk. Mørke, store og 
runde, verken utstående eller innsunkne. Sorte øyelokks-
render, øyevippene mørke og velutviklete. 
 

Ører: Høyt ansatte. Hengende med kanten tett inntil kinnene. Små, 
tynne, trekantete med lett avrundete spisser. Når 
oppmerksom løftes ørene forover mot kinnene. 
 

Hals: Heller kort, muskuløs. 
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Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette, ikke for tettstilte, godt under kroppen. Kraftige og oval 
benstamme. 
 

Skulder: Moderat skråstilt i henhold til moderate vinkler fram og bak. 
 

Poter: Små, runde, godt knyttede (kattepoter). Kraftige tær, sorte 
klør. 
 

Kropp: Skal gi et robust inntrykk, verken grov eller edel. 
 

Rygg: Bred, muskuløs, rett. 
 

Lend: Lett hvelvet. 
 

Kryss: Meget muskuløs. 
 

Bryst: Bredt, ikke for dypt, godt hvelvete ribben. 
 

Underlinje/buk: Bare lett opptrukket. 
 

Hale: Ukupert. Ganske kort, båret muntert, men ikke rullet over 
ryggen.  
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Moderat vinklet. Kraftige og muskuløse. 
 

Haser: Lave. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Pels:  
Hårlag: 
 

Meget viktig: 
a) Kroppen: Ruhåret. Stri, hard, rett og med et bustet 
inntrykk, ca 4-7 cm lang. Ikke krøllet, bølget eller ullent, 
tendens til å filte seg en alvorlig feil. Tilstrekkelig underull for 
beskyttelse mot været. Skill på ryggen er en indikasjon på at 
pelsen er for lang og bløt og mangler underull. 
b) Bena: Middels lang pels. Ikke tett. Peker bakover og gir 
inntrykk av lett beheng. Feil: Tett og ullen pels på bena, som 
gjemmer silhuetten. 
c)  Halen: Buskete, uten fane. 
d) Hodet: Samme strie pels som på kroppen, men noe 
kortere på skallen. Lang pels på kinn, øyebryn, barter og 
skjegg. Øyebrynene kan falle litt ned over øynene så lenge 
de ikke dekker disse eller hindrer synet. Topknot er feil, 
likeledes skill på snutepartiet. Pelsen på ørene kortere enn 
på kroppen. 
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Farge: 
 

Ensfarget gul i alle nyanser, mørk strågul foretrekkes. Ører, 
barter, skjegg og øyebryn kan være noe mørkere gul enn 
resten. Annen farge enn gul i forskjellige nyanser ikke tillatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde:   35 – 42 cm 
Hannhunder: ca. 37 – 42 cm 
Tisper: ca. 35 – 40 cm 
 

Vekt: 9 – 10 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. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

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

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 1. mars 2005 
 
 


