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   GRUPPE:   2 
   FCIs RASENR.: 247 
   Original: 25.03.2003 
    
RASEBESKRIVELSE FOR AIDI 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Marokko 

Helhetsinntrykk: 
 

Solid, robust hund, kjent for sin styrke og bevegelighet.  
Muskuløs, senet, kraftig bygget, men ikke klumpet, med en 
tykk, buskete pels som beskytter den både mot sol og mot 
kulde i hjemlandets fjell. Denne fellen gir også beskyttelse i 
kamper mot sjakaler og andre rovdyr.   
Den har et livlig, direkte og bestemt blikk som passer for en 
oppmerksom hund klar til å fylle sin rolle som vokter.  I noen 
deler av Marokko er det vanlig å kupere ører og hale på 
arbeidshunder. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppslengde : mankehøyde = 10:9 
Brystdybde : mankehøyde = 1:2 
Snuteparti : hodelengde = 11:24 
Skallens bredde : lengde =1:1 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Meget trofast, kjærlig og mild mot eier og familiemedlemmer, 
men viser ellers iboende vokter- og beskytteradferd.  Alltid 
våken og vurderer instinktivt hvor nær og alvorlig en fare er 
og svarer på den effektivt og fryktløst. 
 

Hode: 
 

Kraftig, bredt, velproporsjonert i forhold til resten, 
kjegleformet på fasong, uten  rynker og fremtredende 
muskler, kinnbena er ikke utmeislet.  Overgang skalle-
snuteparti uten merkbart stopp. 
 

 Skalle: Flat og bred, svak pannefure, lite fremtredende nakkeknøl. 
 

 Stopp: Bare svakt markert. 
 

Nesebrusk: Sort eller brun, i harmoni med pelsfargen, ganske bred med 
åpne nesebor. 
 

Snuteparti: Kjegleformet som resten av hodet, virker noe kortere enn 
skallen.  
 

Lepper: Tynne, stramme, sorte eller brune i harmoni med pelsfargen. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever med velplasserte, kraftfulle, hvite, jevne 
tenner. Tangbitt.  Saksebitt eller omvendt saksebitt godtas. 
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Øyne: Moderat store, mørke, varierende med pelsfargen, fra mørkt 
ravfargede til gylden brune.  Lett skråstilte med godt 
pigmenterte øyenlokksrender som virker som malt på hos 
lyse hunder.  Blikket er våkent og granskende. 
 

Ører: Middels lange med rundede tipper.  Skrått ansatt så skallen 
er fri, bæres halvt hengende, rettet framover når alert, noen 
ganger bakover i hvile. 
 

Hals: Kraftfull, muskuløs, uten løs halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Skulder: Skråstilt, klart definerte skulderbladstopper, vinkel til overarm 
ca 100 gr. 
 

Overarm: Sterk, muskuløs, skråstilt og godt tilliggende. 
Underarm: Rett med sterk konstruksjon og moderat muskuløs. 

 
Mellomhånd: Kort og nesten loddrett. 

 
Poter: Nesten runde, med kraftige tredeputer og negler hvor fargen 

avhenger av pelsfargen. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: I profil en liten dipp, men ikke hengende. 
 

Rygg: Bred, muskuløs, ganske lang. 
 

Lend: Kraftig, muskuløs, lett hvelvet. 
 

Kryss: Harmonisk fallende. 
 

Bryst: Tilstrekkelig bredde, langt og dypt, rekker minst til albuene, 
lett rundet. 
 

Underlinje/buk: Stiger bak de løse ribbena uten å være myndeaktig. 
 

Hale: Lang, rekker minst til hasene, ansatt i fortsettelsen av 
krysset, bæres lavt, i sabelfasong i hvile.  Svært busket og 
fanens tykkelse og lengde er bevis på renrasethet.  I 
bevegelse bæres halen mer muntert.  Må aldri være 
permanent ringlet over ryggen.   
 

Baklemmer:  
 

Hofter/Lår: Hoftebenskammen fremtredende, lårene muskuløse uten å 
være tunge, ganske velvinklede. 
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Knær/haser: Åpen vinkling, noe som hever krysset og får overlinjen til å 
falle mot manken. 
 

  
Poter: Som forpotene. 

 
Bevegelser: 
 

Ikke høyt løftede forben (hackney) verken i gange,trav eller 
gallopp.  Tilstrekkelig lange steg.  Vanlig gangart: kort, raskt 
trav, snorer.  I dette ganglaget virker hunden utrettelig. 
 

Hud: 
 

Elastisk og motstandsdyktig. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tykt, ganske grovt, halvlangt, ca 6 cm bortsett fra på hode og 
ører, hvor det er kortere og mykere.  På halsen og under 
strupen danner det en man, særlig hos hannhunder.  Bukser 
og hale med lang, tett pels. 
 

Farge: 
 

Varierende.   
-fawn, - fra utvasket sand til dyp rød. Kan ha sorte striper 
(brindle) eller sorte hårtupper,  eller en mantel i hvilken som 
helst farge. 
-brun.  Fra beige til brent brød.  De lyse nyansene kan ha en 
mørkere brun mantel. 
-sort 
Alle farger kan ha hvite flekker, disse flekkene kan være alt 
fra noen få, svake tegninger til fullstendig dekke. (hvit pels) 
Lepper og nesebrusk må alltid være godt pigmentert i sort 
eller brunt, avhengig av pelsfargen. 
Harlekin, blå eller isabella er ikke godtatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde:  52 – 62 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
og effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til å 
utføre sitt tradisjonelle arbeid. 
- kort og tett 
-kjøttfullt hode 
-smal skalle 
-for korte eller lange ører 
-manglende eller overdrevent stopp 
-falskt, vilt eller uttrkksløst blikk 
-helt eller delvis manglende pigment på nesebrusk og     
øyenlokksrender og nesebrusk 
-dårlig holdning 
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Diskvalifiserende 
feil: 

 Aggressiv eller for sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  

 Spiss snute 

 Rovfugl-øyne 

 Ståører 

 Underbitt eller overbitt 

 Permanent krøllhale 

 Utilstrekkelig fane 

 Kort pels 

 Harlekin, blå eller isabella farge 

 testikkelmangel 
 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

Norsk Kennel Klub, 21.09.2012 
 


