
 

Gruppe: 6/4 

FCI rasenr: 60 

FCI dato: 28.11.2001 

NKK dato: 20.04.2016 
 

SMÅ SVEITSISKE STØVERE 

 

Nordisk Kennel Union 

 

Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Ìslands 

Norsk Kennel Klub 

Svenska Kennelklubben 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 

 

 
 



Norsk Kennel Klub  2 

   GRUPPE:   6/4 
   FCIs RASENR.: 60 

   Original: 28.11.2001 
   Revidert: 13.10.2015 D 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR SMÅ SVEITSISKE STØVERE 
Liten bernerstøver, liten jurastøver, liten lucernstøver, liten schwetserstøver 

(Schweizer Niederlaufhunde) 
 

Illustrasjonen viser ikke nødvendigvis et ideelt eksemplar av rasen.  

Oversatt av  fraengelsk av NKKs Standardkomité 

 

OPPRINNELSESLAND 

/HJEMLAND:  Sveits 

 

BRUK:  Støver, jager ved å gi hals.  Jager alene. 

 

FCI-KLASSIFIKASJON:  Gruppe 6, støvere og beslektede raser.  Seksjon 1.3 lavbeinte støvere.  Med 

jaktprøve. 

 

KORT HISTORIKK:  Ved begynnelsen av forrige århundre ble systemet med jaktterreng introdusert i flere 

sveitsiske kantons.  Ettersom folk syns de populære, middels store sveitsiske støverne var for raske for  

inngjerdede jaktterreng ble det bestemt å erstatte dem med mindre, lavbeinte støvere.  Den nye, mindre rasen, 

avlet fram gjennom planmessig utvalg av avlsdyr og passende bruk av krysninger ble kalt ”Niederlaufhund” 

(lavbeint støver) Den utmerker seg ved følgende kvaliteter: ganske lav på manken, samme pelsfarge som de 

andre sveitsiske støverne, med en melodisk røst  når den jakter og leter opp vilt, og svært lidenskapelig bestemt 

på å finne vilt og på sporarbeid.   

Schweizer Niederlaufhund Club, først kalt ”Schweizerischer Dachsbracken Club”, ble startet 1.juni 1905. 

 

HELHETSINNTRYKK:  Sveitserstøver-type, men mindre enn en sveitserstøver.  Rektangulær, middels lang, 

velbygget.  Middels stort, tørt, edelt  hode med et vennlig, våkent uttrykk.  

Svært lange ører som er lavt ansatt og bæres foldet.  Tørre og robuste lemmer.  I sakte bevegelse henger halen 

ned, i aksjon er den lett buet oppover.   

 

 

ADFERD/ 

TEMPERAMENT:  Lidenskapelig, liten støver.  Utmerket nese,- dyktig, utrettelig og våken jakthund med 

utmerket luktesans.  Stødig sporarbeid, jager med melodisk røst.  Den søker stabilt og driver viltet med stor 

beslutsomhet , selv i vanskelig terreng.  Den utmerker seg også i søk på skadet vilt.  Vennlig, aldri nervøs eller 

aggressiv.  Temperament rolig til livlig.. 

 

HODE:  Edelt, tørt.  Sett forfra ganske langt og smalt, blir gradvis bredere mot kinnene. 

Skalledel  

Skalle:  Lett buet, uten rynker eller pannefure.  Bare lett markert nakkeknøl.  Omtrent like langt fra nakkeknøl til 

stopp som fra stopp til snutespiss.  Parallelle linjer.   

Stopp:  moderat 

ANSIKTSDEL: 

NESEBRUSK: Mørk.  Godt åpne nesebor.   

SNUTEPARTI:  Kraftig, ganske lang, middels dyp, aldri snipete.  Neseryggen foretrekkes rett eller svakt 

konveks, ganske smal.   

Lepper:  Overleppene dekker så vidt underkjeven, lett avrundet i front, aldri spisse.  Ikke synlige munnviker.   

  

KJEVER/TENNER:   Sterke, jevne tenner med fullt saksebitt.  Tangbitt tillatt.  Mangel av PM1 og M3 skal ikke 

trekke ned.   

KINN:  Svakt utviklet 

ØYNE: Mørke,klare, lett ovale, vennlig uttrykk.  Verken dyptliggende eller utstående.  Stramme øyelokk som 

ligger tett inntil øyet.  Øyelokksrendene godt pigmenterte.    
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ØRER:   Lavt ansatte, ikke over øyenivå.  Smale, rekker minst til snutespissen.  Pent foldet, henger tett til 

kinnene, myke med tynn pels.   Ikke utstående ørebrusk.   

 

HALS:  Moderat lang, smidig og elegant, likevel muskuløs.  Halshuden kan være løs, men ikke overdrevent. 

 

KROPP: 

OVERLINJE:  Harmonisk fra halsansetning til det svakt fallende krysset.  

RYGG:  Rett, fast, middels lang 

LEND:  Bred, sterk og smidig. 

KRYSS:  Faller mykt mot halen.  Hoftebena ikke synlige. 

BRYST:  Bredt og dypt, rekker minst til albuen.  Synlig brystbensspiss, men ikke for fremtredende.  Lange 

ribben, moderat velvet.  Rekker godt bakover.   

UNDERLINJE/BUK:  Underlinjen lett opptrukket mot bakparten.  Moderat utfylte flanker.   

 

HALE:  Lavt ansatt i en  harmonisk fortsettelse av krysset.  Middels lang, rekker minst til haseleddet og ender i 

en elegant spiss.  Godt dekket med pels, men uten fane.  Når den er avlappet og i bevegelse  henger den ned 

nesten uten noen bue.  I aksjon og hvis opphisset løftes den lett oppover, men aldri inn over ryggen.   

 

LEMMER: 

 

FORPART: 

HELHETSINNTRYKK:  Muskuløs, men ikke tung.  Sett forfra heller slank, rett og loddrett med god 

benstamme.  Godt knyttede poter peker rett framover.   

SKULDER:  Kraftige muskler.  Relativt langt skulderblad, godt tilbakelagt, flatt og godt knyttet til brystkassen.  

Vinkel til overarm nesten 90 grader.   

OVERARM:  Omtrent samme lengde som skulderbladet, skråstilt.   

ALBUE: naturlig anlagt mot kroppen 

UNDERARM:  Kraftig, tørr, rett, noe kortere enn overarmen.   

HÅNDLEDD:  Kraftig 

MELLOMHÅND:  Kort.  Sett forfra på linje med overarmen, aldri vendt utover.  Sett fra siden ikke helt loddrett, 

men lett skråstilt.   

FORPOTER: Runde, faste.  Korte tær, godt knyttede.  Tredeputene slitesterke og harde.  Kraftige klør-  Myk 

pels mellom tærne.   

BAKPART: 

HELHETSINNTRYKK:  Svært muskuløs, harmonerer med forparten.  Gode vinkler i knær og haser.  Parallelle, 

verken tett- eller vidstilte.  I naturlig stand er de plassert lett bakover.  Noe lettere benstamme enn i forparten.   

OVERLÅR:  God lengde og bredde, kraftig,   muskuløs. 

KNE: Velvinklet, peker verken inn- eller utover. 

UNDERLÅR:  Relativt langt, skråstilt 

HASELEDD:  Kraftig, velvinklet, lavt ansatt 

HASER:  Korte.  Sett bakfra rette og parallelle.   

BAKPOTER:  som for forpotene.  Uten sporer, bortsett fra i land hvor det er ulovlig å fjerne dem.   

 

BEVEGELSER:  Foretrukket naturlig gangart: jordvinnende trav eller galopp.  I trav lette og frie bevegelser 

med god rekkevidde i fronten og kraftig fraspark bak.  Parallelle bevegelser.   

I front: verken trang eller padlende, verken tåer inn eller utover.   

Bak: Bortimot parallell med godt driv, verken for tett eller vidstilt.  Verken kuhaset eller hjulbent.   

 

HUD:  Godt tilliggende, stram, uten folder 

 

PELS:  

HÅRLAG: 

-korthåret: kort, glatt, godt tilliggende, mykere på hodet og ørene. 

-strihåret: stri, elastisk, godt tilliggende, knapt noe underull, noe skjegg. 

-dobbel pels: Svært tett dekkpels, rett, godt tilliggende, kort på poter og tær, dett underull.. 

FARGE:  Tillatt er alle følgende farger:  Hvit og sort med tan tegninger (liten bernerstøver) sort med tan 

tegninger ( liten Jurastøver) blåflekket med sort mantel (liten Lucernestøver) hvit med oransje-rød mantel (liten 

sveitserstøver) likeså alle blandinger av disse. 
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STØRRELSE OG VEKT:   

 

MANKEHØYDE. hannhund:  35-43 cm +/- 2 cm  tispe: 33-40 cm +/- 2 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.   

-Usikker eller noe skarpt temperament 

-Benstammen for fin eller grov, mangel på substans 

-Grovt hode, mangler edelhet 

-Delvis kjøttfarget nesebrusk 

-For lyse øyne, hardt uttrykk 

-Høyt ansatte ører, for korte, tykke eller flate ører 

-Tydelig løs halshud 

-Ryggen henger eller karper 

-Kort kryss, avfallende 

-Manglende brystdybde; for flate eller tønneformede ribben; utstikkende ribben 

-For høyt ansatt hale, svært buet 

-Krokete forben, ut- eller innoverdreide 

-Steil skulder, kort overarm, åpen vinkling 

-Svak mellomhånd 

-Sprikende tær, harefot 

-Utilstrekkelig vinkling i bakpart; kuhaset eller hjulbent 

 

 DISKVALIFISERENDE FEIL: 
. aggressive eller svært sky hunder  

-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter  

-utypisk 

-Helt kjøttfarget nesebrusk 

-Over- eller underbitt.  Skjevt bitt 

- Manglende fortenner eller hjørnetenner, feilstilte hjørnetenner, mangel av mer enn 3 PM og/eller molarer 

(unntatt PM1 og M3)  

-entropion, ektropion 

- for kort brystben, brått oppknepet ved slutten av brystbenet 

- krøllhale, haleknekk 

-Mankehøyde under 33 cm og over 45 cm for hannhunder, for tisper under 31 og over 42 cm 

 

NB!: 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   

Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt. 

 

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