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RASEBESKRIVELSE FOR APPENZELLER SENNENHUND 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemlan:  
 

 
Sveits. 

Helhetsinntrykk 
 

Trefarget, middels stor, nesten kvadratisk bygget. 
Velproporsjonert og muskuløs med et freidig uttrykk. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Mankehøyde/kroppslengde = 9:10. Mer kompakt enn lang. 
Snutelengde/skallelengde = 4:5.   
 

Adferd/ 
temperament: 

Livlig, temperamentsfull, selvsikker, lojal og modig. Litt 
reservert overfor fremmede. En vakthund som ikke lar seg 
bestikke, glad og lærevillig. 
 

Hode: Harmonisk størrelse i forhold til kroppen. Lett kileformet. 
 

 Skalle: Temmelig flat, bredest mellom ørene og jevnt avsmalnende 
mot snutepartiet. Bare svakt markert nakkeknøl. Pannefuren 
moderat utviklet.  
 

 Stopp: Lett markert.  
 

Nesebrusk: Sort hos sorte, brun (så mørk som mulig) hos havannabrune 
hunder.  
 

Snuteparti: Middels kraftig, jevnt avsmalnende. 
 

Lepper: Tørre og stramme. Sorte hos sorte, brune hos brune hunder. 
Ikke synlig leppefold. 
 

Kjever/tenner: Kraftig underkjeve. Kraftige tenner, saksebitt, komplett 
tannsett. Tangbitt aksepteres. Manglende en eller to P1 eller 
M3 aksepteres. 
 

Kinn: Svakt markert. 
 

Øyne: Temmelig små, mandelformede, ikke utstående. Litt skrå-
stilte. Livlig uttrykk. Mørk brune til brune hos sorte, lysere 
brun, men så mørk som mulig hos havannabrune. Stramme 
høyelokksrender, sort pigment hos sorte, brune (så mørke 
som mulig) hos havannabrune. 
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Ører: Ganske høyt og bredt ansatt. Bæres hengende inntil kinnene. 

Trekantete med avrundet tupp. Når oppmerksom løftes ørene 
og dreies forover slik at hodet og ørene, sett ovenfra, former 
en markant trekant. 
  

Hals: Ganske kort, kraftig og tørr. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftig benstamme. Muskuløse. Parallelle sett forfra, ikke for 
tettstilte.  
 

Skulder: Lange og skråstilte skulderblad. 
 

Overarm: Samme lengde eller en aning kortere enn skulderbladet. 
Vinkelen med skulderbladet ikke for åpen. 
 

Albue: Tilliggende. 
 

Underarm: Rett og tørr. 
 

Mellomhånd: Sett forfra i rett fortsettelse av underarmen, sett fra siden lett 
skråstilt.  
 

Poter: Korte, hvelvede og godt sluttede. Sterke tredepoter. 
 

Kropp: Kompakt og substansfull.  
 

Overlinje: Moderat lang, kraftig og rett. 
 

Lend: Kort og muskuløs. 
 

Kryss: Kort, i rett fortsettelse av overlinjen. 
 

Bryst: Bredt, dypt, rekker til albuene. Tydelig forbryst. Hvelvete 
ribben, brystkassen oval i diameter med tilstrekkelig lengde. 
 

Underlinje/buk: Lett opptrukket. 
 

Hale: Høyt ansatt. Middels lang, kraftig, tett behåret med lengre 
pels på halens underside. I bevegelse bæres halen opprullet 
over krysset eller over mot siden. I hvile hengende. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Muskuløse. Sett bakfra rette og parallelle, ikke for trang. 
Moderat vinkling er rasetypisk. 
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Lår: Ganske lange. Danner en åpen vinkel mot underlåret i 
balanse med skuldervinkelen. 
 

Kne: Forholdsvis åpen vinkling. 
 

Underlår: Tørre og muskuløse. Like lange eller litt kortere enn låret.  
 

Haser: Forholdsvis høyt ansatte. Parallelle, verken inn- eller utover-
dreide.  
 

Mellomfot: Sporer bør fjernes. Rette og noe lengre enn mellomhånden 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Jordvinnende med kraftig fraspark og langt steg.  Bevegel-
sene på en linje sett forfra eller fra siden. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Dobbel pels (Stockhaar). Fast og tett tilligende. Overpelsen 
tykk og skinnende. Underullen tykk, sort; brun; eller grå. 
Underullen skal ikke synes gjennom overpelsen. Lett bølget 
pels på manken og ryggen tolereres, men er uønsket.  
 

Farge: 
 

Sort eller havannabrun med symmetriske tanfargede 
(rustrøde) og hvite tegninger.  
Små tanfargede flekker over øynene. Tantegninger på kinn, 
brystets begge sider og på bena. Tantegningene på bena må 
alltid være mellom det sorte, hhv. havannabrune og hvite. 
Hvite tegninger: Tydelig hvitt bliss fra skallen uten avbrekk 
over neseryggen og helt eller delvis rundt snutepartiet. Hvitt 
fra haken som uten avbrekk går fra strupen ned til brystet. 
Hvitt på alle fire poter. Hvitt på halespissen. Hvit nakkeflekk 
eller halv hvit halskrage tolereres. Smal hvit halsring 
tolereres, men er uønsket. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 52-56 cm ± 2 cm 
Tisper: 50-54 cm ± 2 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. 
− Manglende kjønnspreg. 
− For lang eller ubalansert kropp. 
− For grov eller for lett benstamme. Utilstrekkelig muskulatur.
− For tungt eller for lett hode. 
− Rund skalle. For kraftige kinnbensbuer. 
− For markert stopp. 
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− Snutepartiet for langt, for kort, snipete og spisst. Ikke rett 
neserygg. 

− For store lepper. 
− Mangel av mer enn en P1. 
− Runde, utstående eller lyse øyne. 
− For små, for store, utstående, for høyt eller for lavt ansatte 

ører. 
− Svai rygg, karpelend. Avfallende eller overbygget kryss. 
− Opptrukket buk. 
− Flat eller tønneformet brystkasse, manglende forbryst, for 

kort brystben. 
− Åpent rullet hale, halespissen skal minst berøre 

haleansatsen. 
− Utilstrekkelig vinkling fram og bak.  
− Utoverdreide albuer, svak mellomhånd. 
− Kuhaset. 
− Lange ovale poter (harepoter), sprikende tær. 
− Korte, trange og kryssende bevegelser. 
− Synlig underull. 
− Sorte flekker i det hvite, avbrutt bliss, gjennomgående bred 

hvit halsring, delt hvit brystflekk. Hvitt tydelig over 
mellomhånden (støvel), manglende hvitt på halespissen 
og på potene. 

− For stor eller for liten. 
− Usikker, temperamentsløs. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Nervøsitet. 
− Overbitt, underbitt, skjevt bitt. 
− Entropion, ektropion. 
− Blå øyne. 
− Sigdformet hale (halespissen berører ikke haleansatsen), 

hengende hale, haleknekk. 
− Annet enn dobbel pels. 
− Annet enn trikolorfarget. 
− Andre bunnfarger enn sort eller havannabrun. 
 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 10. februar 2004 
 


