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   GRUPPE:   5 
   FCIs RASENR.: 212 
    
 
 

RASEBESKRIVELSE FOR SAMOJEDHUND 

 
Opprinnelsesland:  
 

Nord-Russland og Sibir. 

Hjemland:  
 
Kort historikk: 

Norden. 
 
Navnet samojed skriver seg fra samojedstammene i nord-
Russland og Sibir. I de sydlige deler av området brukte de 
hvite, sorte og brune flerfargede hunder som reindrivere, 
mens i nord var hundene helt hvite, hadde et mildt 
temperament og ble brukt som jakt og trekkhunder. De levde 
sammen med eierne, til og med sov sammen med dem 
innendørs, og ble brukt som varmekilde. Den britiske 
zoologen Ernest Kilburn Scott tilbrakte tre måneder blant 
samojedstammer i 1889. Da han kom tilbake til England 
hadde han med seg en brun hannvalp som ble kalt 
”Sabarka”. Senere importerte han en kremfarget tispe kalt 
”Whitey Petchora” fra vestsiden av Uralfjellene og en snøhvit 
hannhund kalt ”Musti” fra Sibir. Disse få hundene og de som 
ble tatt med tilbake av polfarere danner stammen for den 
vestlige samojedhunden. Den første rasestandarden ble 
skrevet i England i 1909. 
 
 

Helhetsinntrykk 
 

Middels stor, elegant, hvit arktisk spisshund. Dens vesen gir 
inntrykk av styrke, utholdenhet, sjarme, smidighet, verdighet 
og selvsikkerhet. Øynenes form og plassering og de 
opptrukne munnviker gir det typiske uttrykket, det såkalte 
«samojedsmilet». Tydelig kjønnspreg. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppen ca. 5% lengre enn mankehøyde. Brystdybden litt 
mindre enn halvparten av mankehøyden. Snutepartiet 
omtrent like langt som skallen. 
 

Adferd/ 
temperament: 

Vennlig, åpen, oppmerksom og livlig. Svakt utviklet jaktlyst. 
Aldri sky eller aggressiv. Meget sosial og kan ikke brukes 
som vakthund. 
 

Hode: Kraftig og kileformet. 
 

Skalle: Sett forfra og fra siden bare svakt velvet. Bredest mellom 
ørene. Svakt markert pannefure mellom øynene.  
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Stopp: Tydelig, men ikke for sterkt markert.  
 

Ansiktsregion:  
 

Nesebrusk: Godt utviklet, helst sort. Til visse tider kan nesebrusken være 
avbleket (vinternese). Det skal dog alltid være mørkt pigment 
langs kanten. 
 

Snuteparti: Kraftig og dypt, omtrent like langt som skallen og smalner 
jevnt mot snutespissen, hverken snipete, grovt eller skvært. 
Rett neserygg. 
 

Lepper: Tilliggende, sorte og relativt fyldige. Munnvikene litt 
opptrukket, hvilket gir det rasetypiske såkalte 
«samojedsmilet». 
 

Kjever/tenner: Regelmessig saksebitt med kraftige kjever og tenner. 
Komplett tannsett. 
 
 

Øyne: Mørkebrune, dyptliggende, plassert relativt langt fra 
hverandre, noe skråstillte og mandelformede med et 
«smilende», vennlig, våkent og intelligent uttrykk. Sorte øye-
lokksrender. 
 

Ører: Stivt stående, relativt små, tykke, trekantede og med noe av-
rundede ørespisser, bevegelige, høyt ansatte og med god 
avstand p.g.a. den brede skallen. 
 

Hals: Sterk, middels lang, stolt reisning. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Velstilte og muskuløse, kraftig benstamme. Sett forfra rette 
og parallelle. 
 

Skulderblad: Tilbakelagt, langt, tilliggende og skråstilt. 
 

Overarm: Skråstilt, tilliggende. Omtrent like lang som skulderbladet. 
 

Albue: Tilliggende. 
 

Håndledd: Sterk og fjærende. 
 

Mellomhånd: Svakt skråstilt. 
 

Poter: Ovale, fleksible, peker rett frem. Lange, hvelvede og godt 
adskilte tær. Elastiske tredeputer. 
 

Kropp: Litt lenger enn mankehøyden, dyp og kompakt, men smidig. 
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Manke: Tydelig markert. 

 
Rygg: Middels lang, muskuløs og rett. Tispen noe lengre enn 

hannhunden. 
 

Lend: Kort, meget sterk og markert. 
 

Kryss: Bredt, kraftig, muskuløst og svakt avfallende. 
 

Bryst: Bredt, dypt, langt og når nesten til albuene. Ribbena godt 
velvede.  
 

Underlinje/buk: Noe opptrukket. 
 

Hale: Temmelig høyt ansatt. Når oppmerksom eller i bevegelse 
bæres halen bøyet forover i en bue tett over ryggen eller på 
siden. I hvile kan halen bæres hengende og rekker til 
haseleddet. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sett bakfra rette og parallelle med meget kraftig muskulatur.  
 

Lår: Middels lange, relativt brede og muskuløse.  

 
Knær: Godt vinklede. 

 
Haseledd: Ganske lavt ansatt og velvinklet. 

 
Mellomfot: Kort, sterk, loddrett og parallell. 

 
Poter: Som forpotene. 

 
Bevegelser: 
 

Kraftfulle, frie og tilsynelatende utrettelige med et langt steg. 
God rekkevidde i front og kraftfull bakbensaksjon.  
Sterk rygglinje. Samojeden er en traver. 
 

Pels: 
  

Hårlag: 
 

Rikelig, tykt, elastisk og tett polarpels. Dobbelt hårlag med 
kort, myk og tett underull, og lengre, striere og rettere 
dekkhår. I nakken og på skuldrene danner pelsen en krage 
rundt hodet, spesielt hos hannhunder. Pelsen kort og glatt på 
hodet og benas forside. Ørenes innside rikelig behåret, 
baksiden kort, utstående og glatt. På lårenes bakside dannes 
tydelige bukser. Beskyttende hårlag mellom tærne. Halen 
rikelig behåret.  
Tispens pels ofte kortere og strukturen noe mykere enn hos 
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hannhunden. Korrekt pels har alltid en spesiell skinnende 
glans.  
 

Farge: 
 

Ren hvit, kremfarget, eller hvit og biscuit (bunnfargen hvit 
med flekker med svakt brunskjær. Må aldri gi inntrykk av å 
være lysebrun. 
 

Størrelse og vekt: 
  

Mankehøyde: Hannhunder: 57 cm  3 cm 

Tisper: 53 cm  3 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
og effekten det har på hundens helse og velferd 

- Tydelige bygningsfeil. 
- Lett benstamme. 
- Dårlig kjønnspreg. 
- Tangbitt. 
- Gule øyne. 
- Myke ører.  
- Tønneformet brystkasse 
- Dobbelt ringlet hale. 
- Reservert. 
- Lavbent. 
- Kraftig hjulbent eller kuhaset. 
- Pels som gjennomgående er bølget, kort, lang, myk eller 
henger ned.   
 

Alvorlige feil: - Tydelig avbrutt pigmenterte områder i øyelokksranden eller 
på leppene. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

- Aggressive eller svært sky. 
- En hund som viser alvorlige fysiske eller atferdsmessige 
avvik. 
- Blå eller ulikt fargede øyne. 
- Overbitt eller underbitt. 
- Ikke stående ører. 
- Andre farger enn rasebeskrivelsen tillater. 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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Notater: 
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Notater: 


