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RASEBESKRIVELSE FOR HVIT GJETERHUND 

  (BERGER BLANC SUISSE) 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Sveits 

Bruksområde: 
 
Kort historikk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helhetsinntrykk 
 

Selskaps- og familiehund 
 
I USA og Canada ble gradvis hvite gjeterhunder akseptert 
som egen rase.  De første ble importert til Sveits tidlig på 70-
tallet.  Den amerikanske hannhunden Lobo, født 5.mars 
1966, kan anses som første avlshund av rasen i Sveits.  
Avkom etter denne hannhunden registrert i den sveitsiske 
kennelklubbens register (LOS)  og andre senere importer fra 
USA ble gradvis flere.  Nå fins det et stort antall renavlet over 
flere generasjoner og de er spredt gjennom hele Europa.  
Rasen har vært godkjent som ny rase av den sveitsiske 
kennelklubben siden juni 1991.   
 
Kraftig, muskuløs, middels stor.  Stående ører.  Kort eller 
lang pels, alltid med underull.  Rektangulær, middels grov 
benstamme.  Inntrykket er elegant med harmoniske linjer. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Middels rektangulær.  Mankehøyde : kroppslengde 10 : 12 
(målt fra skulderleddet til sittebensknuten) Snutepartiet litt 
lengre enn skallelengden. 

Adferd/ 
temperament: 

 
Livlig og balansert, liker å være i aktivitet, oppmerksom 
med god læreevne.  Vennlig og omtenksom, sosial, 
sterkt knyttet til sin eier.  Aldri redd eller aggressiv uten 
provokasjon.  En glad og lettlært brukshund som kan 
læres det meste.  Dens sosiale karakter gjør at den kan 
tilpasse seg de fleste situasjoner.  
 

Hode: Kraftig, tørt og velskåret, i proporsjon til kroppen.  KIleformet 
sett ovenfra og fra siden.  Panne og neserygg parallelle. 
 

 Skalle: Lett hvelvet, antydning til midtfure.   
 

 Stopp: Lett markert, men tydelig.   
 
 
 
Ansiktsregion: 

 
 

Nesebrusk: Middels stor, sort ønskelig, men s.k. vinternese tolereres. 
 

Snuteparti: Kraftig og middels langt i forhold til skallen.  Snutepartiets 
over- og underlinjerette og lett avsmalnende mot 
nesebrusken.     
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Lepper: Tørre, stramme, så mørke som mulig. 

 
Kjever/tenner: Kraftig, komplett saksebitt. Tennene plassert loddrett i kjeven. 

 
Øyne: Middels store, mandelformede, lett skråstilte.  Brune eller 

mørk brune, stramme øyelokksrender, sorte ønskelig.   
 

Ører: Høyt ansatte ståører  Parallelle, rettet framover.  Formet som 
et langt triangel med lett avrundet tupp.   
 

Hals: Middels lang, muskuløs. Middels høyt båret hode.  Bred ved 
ansatsen uten løs halshud.  Elegant nakkelinje går mykt over 
i manken.   

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige, senete og middels grove.  Rette og middels 
bredstilte sett forfra.  Velvinklete.   
 

Skulder: Godt tilbakelagt, langt skulderblad, godt vinklet mot 
overarmen, meget muskuløs. 
 

Overarm: 
 

Albue: 
 

Underarm:  

Tilstrekkelig lang, muskuløs.   
 

Godt tilliggende. 
 

Lang, rett og senete. 
 

Mellomhånd: Fast, lett skråstilt sett fra siden.  
 

Poter: Ovale, godt sluttede, hvelvede.  Ønskelig med harde,s orte 
tredeputer og sorte klør.  
  

Kropp: Kraftig, muskuløs, middels lang. 
 

Manke: Markert. 
 

Rygg: Rett og fast. 
 

Lend: Meget muskuløs. 
 

Kryss: Langt, middels bredt.  Mykt avrundet mot haleansatsen. 
 
 
 
 

Bryst: Ikke for bredt.  Dypt, rekker til albuene og utgjør ca halve 
mankehøyden.  Ovalt med lange bakre ribben.  Tydelig 
forbryst. 
 

Underlinje/buk: Lett opptrukket, fine stramme flanker.   
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Hale: Buskete, sabelformet, avsmalnende mot spissen.  Ganske 

lavt ansatt, rekker minst til haseleddet.  I stående bæres 
hengende eller med den nederste tredjedelen lett 
oppoverbøyet.  I bevegelse høyere, men aldri over 
rygglinjens forlengelse.   

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: 
 
 
 
Lår: 

Kraftige, senete og middels grove.  Rette og parallelle sett 
bakfra. ikke for bredstilte.  Normalt vinklet. 
Muskuløse og kraftige. 
 
Middels lange, meget muskuløse. 
 

Knær: Tilstrekkelig vinklet. 
 

Underlår: 
 
Haser: 
 
Mellomfot: 

Middels lange, skråstilte.  kraftig benstamme, muskuløse. 
 
Kraftige, velvinklede. 
 
Middels lang, rett, senete. 
 

Poter: Noe lengre enn forpotene, ellers som forpotene.   
 

Bevegelser: 
 

Rytmiske, jevne og utholdende, forbena strekker godt ut 
forover og godt driv bakfra, lett og jordvinnende trav.   

 
Hud: 
 
Pels: 
 

 
Uten folder. Mørkt pigment.   
 

Hårlag: 
 

Middels lang pels: (Stockhaar)  Tykk, tettliggende dobbel 
pels.  Rikelig underull dekket av hard, rett dekkpels.  
Ansikt, ører og forsiden av lemmene er dekket av kortere 
pels.  På nakken og baksiden av lemmene er pelsen noe 
lengre.  Lett bølget, hard pels er tillatt. 
Lang pels: (Lang Stockhaar) Tykk, tettliggende dobbel 
pels.  Rikelig underull dekket av hard, rett dekkpels.  
Ansikt, ører og forsiden av lemmene er dekket av kortere 
pels.  På nakken danner den lange pelsen en tydelig 
man, på baksiden av bakbena danner den bukser og 
pelsen på halen er busket.  Pelslengden må aldri være 
overdreven.  Lett bølget, hard pels er tillatt.   
. 
 

Farge: 
 

Hvit.   
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde Hannhunder: 58 – 66 cm 
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Vekt: 

Tisper: 53 – 61 cm. 
 
Hannhunder:  ca 30 - 40 kg 
Tisper:   ca 25 - 35 kg 
 
Rasetypiske hunder litt over elle runder m ålene skal ikke 
diskvalifiseres. 
 
 

 
Feil: 
 
 
 
 
 
 
Grove 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.  
-Svak fawnfarget skjær  (lys gul eller fawn) på ørespisser, 
rygg og halens overside. 
-Delvis pigmentmangel eller flekker på nesebrusk,, lepper 
eller øyelokksrender. 
-Sporer.  Bortsett fra i land hvor det ikke er tillatt å fjerne 
dem.   
 
-Uedelt helhetsinntrykk, for kort kropp (kvadratisk) 
- Manglende kjønnspreg 
-Mangler mer enn 2 PM1, bortsett fra M3. 
-Hengende ører, kippører, foldete ører. 
-Sterkt fallende rygglinje 
-Krøllhale, haleknekk, krokhale, hale som bæres over 
ryggen 
-Myk, silkeaktig dekkpels. Ullen, krøllet dekkpels som ikke 
ligger tett inntil kroppen, utpreget langhårspels uten underull. 
-Tydelig fawnfarget skjær (tydelig gul eller fawn) på 
ørespissene, rygg og halens overside.   

  
Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 

 Aggressiv eller meget engstelig.  Uten energi. 

 Blå øyne (ett eller begge), utstående øyne. 

 Ektropion, entropion 

 Over- eller underbitt, skjevt bitt 

 Total mangel av pigment på nesebrusk, lepper og/eller 
øyelokksrender. 

 Total mangel av pigment i huden eller på tredeputene. 

 Albino 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
* ifølge norsk lov er fjerning av sporer ikke tillatt. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
Norsk Kennel Klub, 21.02.2013 

 
  
 


