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   GRUPPE:   5 
   FCIs RASENR.: 49 
    
 
 

RASEBESKRIVELSE FOR FINSK SPETS 

  (Suomenpystykorva) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 
Bruk: 
 
 
 
 
Kort historikk: 
 

 
Finland. 
 
Jakthund, hovedsakelig for skogsfugl, men også mindre 
rovvilt, vannfugl og elg.  Ivrig jeger, ganske selvstendig, men 
samarbeidsvillig i jakten, og markerer vilt ved å lose.  

 

Det er kjent at allerede for hundrevis av år siden ble det brukt 
hunder over hele landet som typemessig lignet på finsk spets 
og som jaktet på all slags vilt.  

Den opprinnelige hensikten var å utvikle en skjellende 
jakthund som loset på vilt i trær, men som også var vakker.  
Da man startet registrering av rasen på 1890-tallet fantes 
typelike hunder, både eksteriørt og jaktmessig, hovedsakelig i 
østre og nordlige deler av Finland.   

Første standard ble skrevet i 1892.  Allerede samme år ble 
første raseutstilling avholdt og i 1897 første jaktprøve på fugl. 
I dag er rasen vanlig både i Finland og Sverige.  Den er 
utviklet fra en naturlig stamme, og er en viktig del av finsk 
kultur.  Finsk spets ble utpekt til Finlands nasjonalrase i 1979.  
Etter avtale med den russiske kennelklubben i 2006 ble 
karelsk-finsk laika og finsk spets slått sammen til èn rase 
med samme standard som finsk spets.   
 

Helhetsinntrykk: 
 

Under middels stor, nesten kvadratisk. Tørr, stram og med 
god reisning.  
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppslengden lik mankehøyden.  
Brystdybden noe mindre enn halve mankehøyden.  
Snute : skalle: = 3 : 4. Skallen noe bredere enn lang, bredden 
lik dybden. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Livlig, vital, modig og bestemt. Kan være noe reservert 
ovenfor fremmede, men aldri aggressiv. 

Hode: 
 

 

 Skalle: Sett ovenfra eggformet, jevnt bredere mot ørene hvor skallen 
er bredest. Lett hvelvet sett både forfra og fra siden. Nesten 
parallelle linjer mellom skallen og neseryggen. Pannefuren 
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meget grunn. Lett markerte øyebrynsbuer og nakkeknøl. 
 

 Stopp: Svakt, men tydelig markert. Vinkelen mellom neserygg og 
skalle skal være tydelig. 

 
Nesebrusk: Sort. Forholdsvis liten. 

 
Snuteparti: Smalt, tørt. Avsmalnende sett ovenfra og fra siden. Rett 

neserygg. Tydelig markert underkjeve. 
 
 

Lepper: Stramme, relativt tynne, smale, godt pigmentert.  
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Velutviklede og jevne tenner. Komplett 
tannsett. Saksebitt. 
 

Kinn: Kinnbensbuene lett markerte. 
 

Øyne: Middels store, mandelformede, noe skråstilte, helst mørke. 
Livlig og oppmerksomt uttrykk. 
 

Ører: Forholdsvis høyt ansatte, alltid stående. Forholdsvis små, 
spisse, meget bevegelige, dekket med fine hår. 
 

Hals: Muskuløs. Pga den tette pelsen virker halsen relativt kort hos 
hannhunder og middelslang hos tisper. Ikke løs halshud.  
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett forfra. Middels kraftig benstamme. 
Overarmen litt kortere enn skulderbladet og underarmen. 
 

Skulder: Tilliggende, meget bevegelig, ikke nevnevneverdig skråstilt. 

 

Overarm: Litt kortere enn skulderbladet. Lett skråstilt og sterk. 
 

Albue: Plassert foran en loddrett linje trukket fra skulderbladets 
høyeste punkt og peker rett bakover. 
 

Underarm: Forholdsvis kraftig, loddrett. 
 

Mellomhånd: Middels lang, svakt skråstilt og elastisk. 
 

Poter: Avrundede som kattepoter, sidene dekket med tett pels. 
Sluttede og godt hvelvede tær. Elastiske tredeputer, alltid 
sorte. 
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Kropp:  
 
Manke: 

 
Tydelig markert, spesielt hos hannhunder. 
 

Rygg: Ganske kort, rett og muskuløs. 
 

Lend: Kort, muskuløs. 
 

Kryss: Middels langt, velutviklet, lett hellende. 
 

Bryst: Dypt, rekker nesten til albuene, ikke spesielt bredt. Lett 
hvelvede ribben. Tydelig forbryst. 
 

Underlinje/buk: Lett opptrukket. 
 

Hale: Kraftig ringlet helt fra haleroten i en bue forover tett langs 
ryggen, deretter nedover og svakt bakover flatt inntil låret. 
Halespissen når til midten av låret. Utdratt når den omtrent til 
hasene. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sterke, rette og parallelle sett bakfra. Middels vinklet. Middels 
kraftig benstamme. Overlåret noe lengre enn underlåret. 
 

Lår: Middels lange, ganske brede, godt utviklet muskulatur.  
 

Knær: Rettet forover, moderat vinklet. 
 

Underlår: Muskuløse.  
 

Haseledd: Forholdsvis lavt ansatt. Moderat vinklet. 
 

Mellomfot: Ganske kort, sterk og loddrett.  
 

Poter: Litt lengre enn forpotene, for øvrig som forpotene.  
 

Bevegelser: 
 

Lette, uanstrengte og jordvinnende. Bytter lett fra trav til 
galopp, som er mest naturlig. Parallelle bevegelser. 
Eksplosivt rask galopp når den løper etter viltet. 
 

Hud: 
 

Tilliggende uten rynker. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Temmelig langt på kroppen, halvveis stående eller helt 
stående, stivere på nakken og ryggen. Kort og tilliggende på 
hodet og bena, bortsett fra baksiden av lårene. Skuldrenes 
stive hår betydelig lengre og grovere, spesielt hos 
hannhunder. Lengre og tettere pels på baksiden av lårene 
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(bukser) og halen. Kort, bløt, tett og lysere underull. 
 

Farge: 
 

På ryggen rød eller gyldenrød, helst en skinnende klar farge.  
Lysere tone på innsiden av ørene, kinnene, strupen, bryst, 
buk, innsiden av bena, baksiden av lårene og halen. En hvit 
stripe på brystet og litt hvitt på potene tillatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: Ideal 47 cm (minimum 44 - max 50) 
Tisper: Ideal 42 cm (minimum 39 – max 45) 

 
Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter  skal betraktes som feil.  

Hvor alvorlig feilen er skal graderes etter hvor stort avviket er, 
og hvilken effekt den har på hundens helse og velferd, samt 
dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.   
- En eller to manglende tenner (unntatt P1 og M3) 
- Tydelig gule øyne, glassøyne 

 
Diskvalifiserende 
feil: 

-  Aggressive eller svært sky hunder 
-  En hund som viser alvorlige fysiske eller atferdsmessige 
avvik. 
-  Ører som ikke står 
-  Nesebrusk som ikke er sort 
-  Over- eller underbitt 
-  Haleknekk 
-  Store, hvite tegninger i brystet og/eller en hvit sokk. 
-  Farge avviker alvorlig fra grunnfargen 
-  Bølget eller krøllet pels 
-  Mankehøyde over eller under tillatt størrelse. 
-  Tre eller flere manglende tenner 
 
 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

 
 
 


