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RASEBESKRIVELSE FOR OGAR POLSKI 
   (polsk støver) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Polen 

Helhetsinntrykk: 
 

Middels stor, kraftig og kompakt, kraftig benstamme og ganske massiv 
med tilsvarende ben.  Helhetsinntrykket sier heller kraft og utholdenhet 
enn fart.  Røsten når den er på sporet er ren og klangfull, i skiftende 
middels høyt leie, høyere hos tisper.   
 

Viktige 
proporsjoner: 
 

Skallen like lang som snutepartiet. 
 

Hode: 
 

Ganske tungt, edelt utmeislet.  I profil som et middels langt rektangel. 
 

 Skalle: Skallens overlinje danner en åpen vinkel mot snutepartiets.  Godt 
utviklede øyebrynsbuer med mye rynker i pannen.  Tydelig occiput.  
 

 Stopp: Tydelig markert. 
 

Nesebrusk: 
 
Snuteparti:  

Sort, stor og bred. 
 
Langt, skvært, verken kileformet eller spisst. 
 

Lepper: Tykke og hengende, hengende munnviker.   
 

Kjever/tenner: 
 
Kinn: 

Kraftige kjever, tilstrekkelig lange, regelmessig bitt. 
 
Godt utviklet muskulatur. 
 

Øyne: Mildt og rolig uttrykk, lett skråstilte, ikke dyptliggende, mørk brune.  Nedre 
øyelokk henger hos eldre hunder.   
 

Ører: Lavt ansatte, ganske lange, hengende.  Lett avrundet øretipp.  Vridd ved 
øreroten og henger tett inntil hodet.   
  

Hals: Usedvanlig tykk ved overgang til kroppen, kraftfull, muskuløs, middels 
lang.  Løs halshud med rikelig folder.   
 

Forlemmer:  
 

Skulder: Skråstilte, muskuløse, godt utviklet. 
 

Underarm: Ganske muskuløs. 
 

Mellomhånd: Veldefinert, fremtredende, tørr, velproporsjonert. 
 

Poter: Ganske sterke ben og muskler. Godt knyttede med kraftige, tykke og 
korte klør hos arbeidende hunder, lyse når tærne er hvite, sorte når tærne 
er brune.   
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Kropp:  
Rygg: Lang, bred og muskuløs. 

 
Kryss: Ikke skråstilt, bredt. 

 
Bryst: Romslig, bredt og dypt.  Brystbenet når til albuen.  Godt buede ribben, 

lange bakre ribben, mer vannrett enn hos andre raser.    
 

Underlinje/buk: Romslig, bredt, nesten like dyp som brystkassen.  Ikke opptrukket buk.  
Godt utfylte flanker, kan gå litt inn under siste ribben.   
 

Hale: Ganske lavt ansatt, tykk, dekket med lang pels i nedre del.  Når til 
nedenfor haseleddet, henger slapt ned, lett buet i nedre del. I bevegelse 
hevet litt, men ikke opprullet.  Ikke båret over rygglinjen.   
 

Baklemmer: 
 

 

Lår: Lange, kraftige, med godt utviklet muskulatur og kraftig benstamme. 
 

Underlår: Skråstilte, ganske korte.  Muskuløse. 
 

Haser: Godt definerte, tørre. 
 

Poter: Godt knyttede.  Tykke, kraftige og korte klør.  Store tredeputer, dekket av 
tykk hud.   
 

Bevegelser: 
 

Beveger seg vanligvis med et tungt, sakte trav.  I jakt en tung galopp.    
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Middels lang, tykk med tett underull, litt lengre på ryggen, på baksiden av 
bakbena og nedre del av halen. 
 

Farge: 
 

Hode og ører tanfarget, unntatt siden av skallen.  Ørene litt mørkere enn 
resten.  Ben, forbryst og lår også tanfarget.  Kroppen sort eller så mørk 
grå at nesten sort, en farge som fra gammelt av ble kalt "brent». 
Tanfargen varierer i dybde fra fawn til kanel, en farge som er høyt 
verdsatt.  Hvitt tillatt som en stjerne, som bliss som når til snutepartiet, på 
brystet og nederst på føtter og hale.  Det sorte kan danne en mantel som 
når så langt som til hodet.  Tydelige tan flekker over øyene.  Sort som 
rekker helt fram til snuten er en diskvalifiserende feil.   

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: 
 
 
Vekt: 

Hannhunder: 56 – 65 cm 
Tisper: 55 – 60 cm 
 
Hannhunder: 25 - 32 kg 
Tisper: 20 - 26 kg 
 

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. 
-Utilstrekkelig muskulatur 
-hes røst 
-ikke tilstrekkelig occiput 
-ikke tilstrekkelige øyebrynsbuer 
-for spisst snuteparti.  Sort snuteparti 
-manglende tenner 
-for lyse øyne 
-for lange eller for korte ører.  Ører som står ut fra hodet 
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-uutviklet brystkasse 
-for tynn hale, for kort eller for lang, dårlig dekket av pels, opprullet. 
-svake mellomhender 
-flate tredeputer 
  

Diskvalifiserende 
feil: 

• Aggressiv eller for sky 

• Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  
  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen. 
*) I henhold til norsk lov er kupering og fjerning av sporer forbudt. 
 
 
 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

Norsk Kennel Klub, 12.02.2014 

  
 


