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   GRUPPE:   2 
   FCIs RASENR.: 335 
   av 01.01.1989 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR SENTRALASIATISK OVTCHARKA 
  (Sredneasiatiskaia Ovtcharka) 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Russland. 

Helhetsinntrykk: 
 

Grov med massiv benstamme og kraftig muskulatur. 
Velutviklet og elastisk tykk hud som ofte danner folder i 
nakken. Godt kjønnspreg. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

 
Meget aktiv, avbalansert, rolig. Våken og vaktsom.  

Hode: 
 

Massivt. 

 Skalle: Bred med velutviklete kinnbensbuer.  Flat skalle. 
 

 Stopp: Knapt synbar. 
 

Ansiktsregion:  
 

Nesebrusk: Sort, kraftig. Brun hos lyse hunder tillatt. 
 

Snuteparti: Noe kortere enn skallen. Bred ved ansatsen, smalner knapt 
mot nesebrusken. Rektangulær sett forfra og ovenfra, stump 
sett i profil.  
 

Lepper: Kraftig overleppe, hengende ved munnviken. 
 

Kjever/tenner: Hvite, kraftige, fortennene ansatt på en linje. Saksebitt.  
Komplett tannsett. 
 

Øyne: Mørke, runde, bredt ansatte på en linje. 
 

Ører: Små, hengende, lavt ansatte, trekantede. Kuperte*. 
 

Hals: Kort, muskuløs, båret lavt, danner en vinkel mot rygglinjen på 
ca. 30-40°. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett forfra. Markavstanden (bakken til 
albuene) noe mer enn halve mankehøyden.  
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Skulder: Vinkelen mellom skulder/overarm ca 100°. 
 

Underarm: Rett, kraftig, lang. 
 

Mellomhånd: Kort, kraftig, bred og rett. 
 

Poter: Kraftige, ovale og sluttede. 
 

Kropp:  
 

Manke: Høye, godt markerte, spesialt hos hannhunder. Manke-
høyden 1-2 cm høyere enn høyden over hoften. 
 

Rygg: Kraftig, bred og rett. 
 

Lend: Kort, bred, lett hvelvet.  
 

Kryss: Bred, muskuløs, nesten rett. 
 

Bryst: Bredt, dypt med runde ribben. Rekker til albuene eller  under.
 

Underlinje/buk: Moderat opptrukket.  
 

Hale: Høyt ansatt, hengende rekker den til hasene. Bæres 
sigdformet. Kort kupert*. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Parallelle sett bakfra. Moderate kne- og hasevinkler. 
 

Mellomfot: Tykke og rette. 
 

Poter: Kraftige, ovale og sluttede. 
 

Bevegelser: 
 

Karakteristisk med tungt kort trav eller gallopp. I trav beveger 
hunden seg i en rett linje, forbena tenderer til å nærme seg 
mot midtlinjen. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Rett, grov pels, velutviklet underull. På hodet og forsiden av 
bena er pelsen kort og tilliggende. Rasen er delt i henhold til 
pelslengden: 
a) Langhåret: 7-8 cm på kroppen, spesielt på ørene, halsen, 

baksiden av for- og bakben, på halen.  
b) Korthåret: 3-5 cm, glatt. 
 

Farge: 
 

Hvit; sort; grå; stråfarget; rustbrun; gråbrun; tigret; skimlet; 
flekket. 
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Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: min. 65 cm 
Tisper: min. 60 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. 
 
− For tykk. 
− Lett hode, meget kraftige kinnbensbuer, rund panne, 

meget markert stopp, markerte øyebrynsbuer, for kort 
eller langt snuteparti, rynker i hodet. 

− Høyt ansatte ører, ukuperte*. 
− Lyse øyne, skråstilte øyne, nedre hengende øyelokk. 

Hvite flekker i øyet. 
− Fravær av mer enn to P1 eller fravær av en P1 og en P2. 

Lett gule tenner. 
− Lang hals uten muskler. Mye halshud. 
− Flat, smal brystkasse. Løs hud under brystkassen. 
− For opptrukket eller hengende buklinje. 
− Utilstrekkelig markert manke over ryggen. 
− Nedsunket rygg. Karpelend, lang, rett eller for rund lend. 
− Noe fallende kryss. 
− Ukupert hale*. 
− Lett avvikende skuldervinkel. Litt inn- eller utoverdreide 

poter. Noe bløt mellomhånd. 
− Ikke tilstrekkelig parallell bak. Noe hasetrang. For åpne 

bakbensvinkler. 
− Lange, flate og sprikende poter. 
− Bevegelser noe avvikende fra normalt. 
− Høyde mellom 64-60 for hannhunder, 60-58 for tisper. 
− Mangel av tilstrekkelig energi, skyhet. 
 

Grove feil: − Dårlig kondisjon, lite utviklet, manglende muskulatur.  
− Smalt hode; lett eller snipete snuteparti, oppstopper. 
− Små tenner, uregelmessig bitt. Tenner med ødelagt 

emalje. 
− Brystkassen flat, smal, utilstrekkelig utviklet. 
− Svai eller velvet rygg. 
− Lenden lang eller smal. 
− Krysset smalt, kort, meget avfallende. Overbygget. 
− Steil skulder, krumme forben. Svak mellomhånd. Meget 

inn- eller utoverdreide poter. 
− Stort avvik fra parallelliteten bak. Hjulbenthet. Meget steile 

bakben.  
− Poter flate eller meget sprikende. 
− Bundne og humpete bevegelser. 
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− Meget kort pels uten underull, bløt, bølget eller krøllet 
pels. 

− Mankehøyde under 60 cm for hannhunder, under 58 cm 
for tisper. 

− Manglende kjønnspreg. 
− Overaktiv, feig. 
  

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Alle avvikelser fra et korrekt saksebitt. Mangel av en 

fortann eller en hjørnetann. Mangel av P3 eller P4 eller en 
molar. 

 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
*) I henhold til norsk lov er øre- og halekupering forbudt. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 19. april 1999. 
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Notater: 
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Notater: 
 
 


