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   GRUPPE:   6 

   FCIs RASENR.: 155 

   Original: 01.04.1996 

    

 

 

RASEBESKRIVELSE FOR BOSNISK STRIHÅRET STØVER 

                                     (barak) 
 

 

Bruksområde:  

 

Kort historikk: 

 

 

Opprinnelsesland/ 

hjemland:  

 

 

Drivende sporhund, motstandsdyktig og utholdende, med dyp røst.   

 

Første gang registrert i FCI 1965 som Illyrian Hound.   Navnet er nå 

endret til bosnisk strihåret støver, kalt Barak. 

   

Bosnia 

Helhetsinntrykk: 

 

Robust hund med lang og raggete pels.  Hodet langt og moderat bredt, 

tydelige, buskete øyenbryn.  Uttrykket er alvorlig, men lekent.  

Bunnfargen er rød-gul eller jordfarget med hvite tegninger på labbene.      

   

Viktige 

proporsjoner: 

 

Kroppslengden er 10% større en mankehøyden.   

  

Adferd/ 

temperament: 

 

Livlig temperament, modig og sta.      

 

Hode: 

 

Sett i profil er occiput tydelig, pannen lett konveks, moderat stopp, rett 

neserygg.  Snutepartiet er rektangulært, dekket av buskete bart og skjegg.  

Sett ovenfra er hodet middels bredt og smalner av mot nesebrusken.  

Snutepartiet er litt lengre enn skallen.  Hodets totallengde er ca 20 - 25 

cm.   

   

 Skalle: Meget tydelige øyebrynsbuer.  Moderat pannefure.   

 

 Stopp: Skrår mykt.   

 

Ansiktsdel: 

 

Nesebrusk: 

 

 

Stor, godt utviklede nesebor, sort eller mørk brun.  

 

Snuteparti: Kraftig, lang, dyp, bredere ved roten, smalner av mot nesebrusken.   

 

Lepper: Tilliggende og noe tykke.   

 

Kjever/tenner: Kraftige tenner, saksebitt, fullt tannsett.   

 

Øyne: Store, ovale, kastanjebrune, intelligent og lekent uttrykk.   

 

Ører: Moderat høyt ansatte, middels lange og brede.  Hengende, ganske tykke, 

blir tynnere og avrundet mot øretippen.         

 

Hals: Tydelig markert overgang fra hodet.  Skråstilt fra hode til manke.  

Middels bred, øker i dybde mot brystet.  Muskuløs.  Stram hud, myk og 

dekket av tett pels.   
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Forlemmer: . 

 

Helhetsinntrykk: Rette,loddrette og parallelle sett både forfra og fra siden.  

 

Skulder: Lang, skråstilt og muskuløs. 

 

Overarm: Må være 90 grader vinkel til skulderbladet.  Lang og muskuløs, albuen 

ligger tett til kroppen.     

 

Underarm: Loddrett, rett, muskuløs og kraftig. 

 

Mellomhånd: Kort, loddrett eller lett skråstilt i en vinkel på opp til 10 grader.  

Håndleddet knapt synlig. 

 

Poter: Kattepoter med godt knyttede tær, harde tredeputer, kraftige og godt 

pigmenterte klør..   

 

Kropp:  

 

Overlinje: Skrår mykt mot krysset. Ryggen bred og muskuløs.  

 

Manke: 

 

Lend: 

 

Kryss: 

Moderat markert. 

 

Kort og muskuløs. 

 

Lett skråstilt og bredt, særlig hos tisper.  Hoftebena knapt synlige.   

 

Bryst: Langt, middels bredt, ribbena lett buet, når minst til albuen.  Ganske bredt 

forbryst. 

  

Underlinje/buk: Lett opptrukket. 

 

Hale: Godt ansatt, tykkere ved roten, tynnere mot halespissen.  Når minst til 

hasen.  Bæres sigdformet, lett buet oppover.  Svært håret.  

 

Baklemmer:  

 

Helhetsinntrykk: Loddrette og parallelle sett i profil og bakfra.   

 

Overlår: Middels lange, brede og muskuløse.   

 

Underlår: 

 

Kraftig, langt, skråstilt og muskuløst. 

 

Haser/ Mellomfot: Loddrett på bakken, kort og kraftig, kraftige haseledd. 

  

Poter: Som forpotene, men en anelse lengre. 

 

Bevegelser: 

 

Lange og energiske. 

 

Hud: 

 

Middels tykk, elastisk, godt tilliggende, godt pigmentert og dekket av tykk 

pels.   

Pels: 

 

 

Hårlag: 

 

Lang, hard, busket, bustet, med tett underull.     

 

Farge: 

 

Bunnfargen kan være hvetegul, rødgul, jordfarget eller mørk grå.  Hvite 

tegninger finnes ofte på hode (stjerne, bliss) under strupen,  på halsens 
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underside, på brystets underside og på nedre del av bena og halespissen.  

Enten tofarget eller tricolour.   

 

Størrelse og vekt: 

 

 

Mankehøyde: 

 

Vekt: 

 

 

46 - 56 cm, ideelt 52 cm.  Tispene er litt mindre. 

 

fra 16 - 24 kg, ideelt 20 kg. 

 

Feil: 

 

 

 

Alvorlige 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. 

 

-dårlige kropps-proporsjoner  

-lett benstamme 

-svak muskulatur 

-hodet for langt og tungt 

-tangbitt 

-utilstrekkelig pigment på øyerender og lepper 

-ørene foldet eller løftet 

-litt løs halshud 

-lett nedsunket rygg eller karperygg 

-for smal eller bred brystkasse 

-usunnheter i lemmer med feil vinkling 

-harepoter 

-ikke godt nok knyttede poter, sporer * 

 

Diskvalifiserende 

feil: 

  

 Aggressiv eller for sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter 

 Tydelige feilproporsjonert, særlig mankehøyde:kroppslengde 

 utypisk hode (overdrevent grovt) 

 Uten pigment på nesebrusk, øyerender og lepper 

 Manglende tenner og bittfeil 

 svært lyse øyne, glassøyne 

 avvikende hale, krøllhale 

 kuhaser eller hjulbent 

 for lang pels, ullen, bølget eller krøllet 

 andre farger enn nevnt i standarden, men særlig sjokoladebrun eller 

sort 

 for høy eller lav ihht standarden 

  

 

OBS 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 

 

*) I henhold til norsk lov er ørekupering og fjerning av sporer forbudt. 

 

Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen. 

 

 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 

 

Norsk Kennel Klub, 18.02.2014 

 

  


